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Pääkirjoitus
Lippukunnan toimintasuunnitelman yksi
kantavista teemoista ensi vuodelle on terveellisten elämäntapojen edistäminen. Kyseinen
teema on myös osa yhtä partiolaisten neljästä
kasvatustavoitteesta: suhdetta itseen. Muut
kasvatustavoitteet ovat suhde yhteiskuntaan,
suhde toisiin ja suhde ympäristöön. Kokonai
suudessaan ne löytyvät esim. SP:n web-sivuilta.
Terveellisten elämäntapojen edistäminen
tarkoittaa HeMessä esimerkiksi huomion
kiinnittämistä toiminnan liikunnallisuuteen ja
partiourheilun esiin nostoa, mutta myös
luovuutta kasvattavaa toimintaa, herkullista
retkimuonaa ja nauruhermoja kutkuttavia
kesäöitä.

2

Nämä kaksi vuotta lippukunnanjohtajana ovat
olleet monella tapaa unohtumattomat. Aika o
nyt täysi ja oma partiokliimaksini on käsillä.
Kiho 4-2012

PS-tili: 103130-778121
ilmestyy neljä kertaa vuodessa
PAINOPAIKKA
Karhukopio Oy

Tunnetila on sekava ja vielä tässä
vaiheessa on hankala tehdä lopullista
tilinpäätöstä: Mitä näistä vuosista jäi käteen? Peilistä katsoo kuitenkin nyt eri ihminen, kuin pari vuotta sitten. Hemeläisyys
on värjännyt vereni, kuin Cobran myrkky, ja
on pysyvä tästä iäisyyteen. Kaksi vuotta on
opettanut hyödyntämään paremmin omia vahvuuksiani. Opettanut omien heikkouksien
kanssa elämisessä ja monella tapaa muokannut minusta, entisestä ikuisesta optimistista ja
haaveilijasta reaali-maailmaan keskittyvän, rationaalisesti ajattelevan aikuisen. Tai kyllähän
mä vähän vielä haaveilen, unelmoin. Se pitää
minut liikkeellä kohti ääretöntä ja sen yli!
Nyt vuoden alussa aloitin ihan uusien
haasteiden merkeissä, Itä-Suomen yliopiston

ylioppilaskunnan hallituksen ensimmäisenä
varapuheenjohtajana ja Joensuun kampuksen
kampuspuheenjohtajana. Tämän pestin
saamiseen on vahvasti vaikuttanut
partiossa oppimieni taitojen hyödyntäminen.
Tällaisia työelämätaitoja ovat esimerkiksi
yleiset johtamistaidot, organisointitaidot,
ajanhallinta-taidot, ystävyyden rajaton
rakentaminen, muiden huomioonottaminen,
reiluus ja tavoitteellinen toiminta. En siis väitä
oppineeni näitä taitoja pelkästään partiossa,
mutta HeMe on neljän hallituskauden aikana
tarjonnut näiden taitojen kehittämiseen
erinomaisen alustan ja ympäristön. Paikan,
missä on mahdollisuus epäonnistua ja sen
jälkeen nousta uuteen iskuun.
Tärkeimpänä voimana on mahtavien kanssataistelijoiden lisäksi ollut saamani rajaton tuki
kaikilta läheisiltäni partiotovereiltani, mutta
myös muilta sidosryhmiltä, kuten PäPa:n
tarjoamat lippukunnanjohtajien aluetapaamiset
ja Suomen Metsänkävijöiden mänkijäpäivät.
Siksi haluankin, että kaikilla lippukunnassa
toimivilla johtajilla on mahdollisuus riittävään
tukeen. PäPa:ssa aloittaakin nyt uudet
alueryhmät, jotka ovat juuri tällaiseen tukeen
liittyvä konsepti veljesjoukonjohtajille ja
koulutusvastaavalle. Oikea askel eteenpäin. Se ei
kuitenkaan riitä, vaan tärkeintä on hemeläisten
”tukevien aikuisten” eli ns. kypsien vaeltajien
tarjoama tuki. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki
ennen vuotta 1991 syntyneet hemeläiset.
Nyt toivonkin, että kaikki itsensä joukosta
tunnistavat miettivät, miten voisivat aidosti
tarjota tukeansa uusille nuorille johtajille.
Aikuinen tuki voi olla kaikkea kihokiltaan
liittymisen ja kolkkaleirille osallitumisen
väliltä. Sehän on nimittäin niin, että useinkaan
meistä ei moni tiedosta tarvitsevansa tukea.
Eikä siinä mitään. Usein hommat hoituvat

K a n s i

kuitenkin osapuilleen tavoitteiden mukaisesti,
vaikka aina ei tietäisikään ihan tarkalleen mitä
on tekemässä. Partio ei lähtökohtaisestikaan saa
kuitenkaan olla suorittamista veren maku suussa, vaan meillä jokaisella johtajalla on oikeus riittävään tukeen, apuun ja täyteen arvostukseen.
Siksi vaadinkin jokaista ”kypsää vaeltajaa” kantamaan ensi vuonna kortensa kekoon nuorten
johtajien tukemiseksi. Lainatakseni keskustalaisten slogania: ”On kotiintulon aika”.
Haluan vielä tämän osaltani viimeisen
pääkirjoituksen lopuksi kiittää ihan jokaista
hemeläistä näistä kahdesta vuodesta lippukunnan puheenjohtajana. Haluan oikeastaan kiittää
ihan kaikkia partiotovereita ja sidosryhmien
jäseniä, joita olen 16 vuoden heme-historiani
aikana saanut tavata. Näin siksi, että kaikilla
muistoilla, kuten esimerkiksi muistolla Calbama -kolkkaleiriltä vuodelta 1998, jolloin salaryhmämme teki salaretken salaa muilta Pirun
Pojan kivelle Kimparilla; niillä kaikilla on ollut
osuutensa siitä minkälainen ihminen, johtaja ja
ennen kaikkea hemeläinen, olen tänäpäivänä.
Kiitos!!
Toffe,
Topias
Tamminen,
lippukunnanjohtaja

Nenä osoitaa eteenpäin ja niin jatkuu matkakin. Suunta on otettu jo kohti 100. sinivalkoista vuotta!

Kuvaaja:
Laku
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Riihitykset (19-21.10.2011)
Saavuin Futarin juurelle noin kello 12.
Olin menossa suorittamaan kolmannen
luokan merkkiä. Kun saavuimme Muurahaisen ja Kirsikan kanssa, muut olivat
juuri lähteneet. Lähdimme kävelemään
kolmisin kämpälle päin. Ensimmäisenä
asiana kämpällä, kaikki kolmatta luokkaa
selvittävät menivät notskipaikalle. Leikimme leikkejä, ja yksi kerrallaan ihmiset
alkoivat lähteä suorittamaan EA- rastia.
Se ei ollut kovin vaikea. Piti tehdä puuta
päin juosseelle ja tajunsa menettäneelle
Kyylle kylkiasento. Kun se oli saatu hoidettua, lähdin seuraavalle suorituspaikalle.
Siellä meidän piti tehdä solmuja. Solmujen
valmistuttua, menimme kämpälle, jossa
jaoimme ryhmät. Ryhmissä oli kakkos- ja
kolmosluokan suorittajia.
Lähdimme suorituspaikalle. Suorituspaikalla kolmosluokan suorittajat kokosivat
trangian ja köyttivät pukkiköytöksellä oksan puuhun kun taas kakkosen suorittajat
tekivät tulen. Tällä rastilla ryhmät hieman
vaihtuivat, mutta se oli oikeastaan parempi,
ettei kenenkään tarvinnut odottaa kauaa.
Lähdin sen jälkeen nostamaan lippua.
Rastilla ryhmäläiset jaettiin pareihin. Lintu
ohjasti meitä ja jokainen pari nosti ja laski
lipun kerran. Se onnistui oikein hyvin.
Sitten menimme kämppään, missä meille näytettiin miten myrskäri sytytetään,
miten kaasuhella toimii ynnä muita asioita
kämppään liittyen. Sen jälkeen meillä oli
oikein maittava päivällinen.
Syötyämme aloitimme kirjallisen kokeen.
Heti sen tehtyämme lähdimme alas venevalkamaan. Siellä kaikki aloittivat hilpeinä
työnteon. Minä tein salaattiottimet, toisen
luokan suorittajat puumiekat ja ensimmäisen luokan suorittajat tekivät sahat.

4
Kiho 4-2012

Kuva kämppätalkoista

Kätevyyden aikana pääsi onneksi myös
saunaan lämmittelemään pakoon
kylmää syysiltaa. Saunasta tultuani
sain valkosipulipatongin . Sitten menin jatkamaan työtäni. Saatuani työni
valmiiksi, lähdin varaamaan itselleni
paikkaa kämpästä. Se oli melkoisen
täynnä. Seuraavana aamuna herättyäni
pukeuduin ja kiiruhdin lipunnostoon.
Sain kuulla että aamupalan jälkeen
meillä olisi suunnistusrata. Syötyäni
lähdin suunnistamaan. Suunnistimme
pareittain. Suunnistuksen jälkeen lähdin
kämpälle laittamaan tavaroitani kasaan.
Pian sen jälkeen kun olimme saaneet
tavaramme pakattua oli lipunlasku. Sain
tietää että olin suorittanut kolmannen
luokan merkin! Sitten pitikin jo lähteä
kohti bussipysäkkiä. Matka oli pitkä ja
hikinen, mutta lopulta kotiin päästyäni
olin todellä tyytyväinen.
Kirjoitti: Riisi

UJohKon tempaus 27.10.2012
Syksyisenä lauantaiaamuna kokoontuivat HeMen aktiivijohtajat Helsingin ytimeen täysin tietämättöminä mitä päivän
ohjelma sisältäisi. UJohKon tarkoituksena oli järjestää johtajille vuorostaan
ohjelmaa ja tarjota näin pieni levähdystauko parvi-iltojen yms. välissä.
Kun kaikki olivat paikalla suuntasimme
läheiseen kahvilaan. Matkalla ja kahvilassa järjestäjät jakoivat meille kirjaimia
ja lupasivat ensimmäiselle joka arvaisi vihjeiden merkityksen palkinnon.
Muutaman lisäkirjaimen jälkeen onnistui yksi johtajista selvittämään, että
kyseessä olisi osoite jonne seuraavaksi
suuntaisimme.
Määränpäästä löysimme Salmisaaren
liikuntakeskuksen. Meille oli varattuna
oma tapahtumahalli kaikilla maustella.

Tarjolla oli niin keilausta, jousiammuntaa, ja golf-simulaattori sekä
erikoisempia aktiviteetteja kuten vertikaalinen benji-hyppy, nyrkkeilyä
jättihanskoilla ja toki paljon muuta.
Suosituimmaksi osoittautui Mission
Impossible-tyylinen ”turvajärjestelmä”
jossa tuli mahdollisimman sulavaliikkeisesti hivuttautua kentän läpi katkaisematta sikin sokin osoittavia lasereita.
Kaksituntinen hurahti hetkessä jonka
jälkeen suuntasimme vielä yhdessä
nauttimaan ravitsevan aterian
kertailemaan mitä jokainen oli päässyt
tekemään.
Muisteli: Kyy
Taltioi: Kirkku
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KIITOKSET MYYJÄISTEN ARPAJAISVOITTOJEN LAHJOITTAJILLE
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Akava ry

Otava

DM Database

Saalasti Oy

EckeröLine

Scandic Hotels Oy

Fazer

Sanoma Magazine

Oy Halva Ab

Suomen Vanhempainliitto

Hartela Oy

Tallink Line

Helsingin Kaupunginteatteri

Tekniikka ja Terveys KTN ry

HOK

TeliaSonera Finland Oy

Huntteri Oy

Vahinkovakuutusyhtiö IF

IP-Agency Finland Oy

Veho Oy

Kalevala Koru

VikingLine

Koululiikuntaliitto KLL r.y.

VR Yhtymä Oy

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry

Nordea Pankki Suomi Oyj

Peijaiset 24.-25.11.2012
Lauantai aamun vasta sarastaessa kokoontuivat
johtajat ja vaeltajat ilmoitettuihin paikkoihin eri
puolille pääkaupunkiseutua muodostaen noin viiden hengen ryhmiä. Koko ryhmän ollessa kasassa
saimme mysteerisen puhelun, jossa meille lausuttiin
täysin perätön lause. Onneksi ryhmämme koostui
johtajiston älykkäimmistä veijareista, joten ymmärsimme nopeasti kyseessä olevan anagrammi, josta
saisimme selville ensimmäisen määränpäämme.
Pähkinän pureskeltuamme pakkauduimme autoon
ja suuntasimme kohti tiettyä ruokakauppaa. Matkalla saimme uusia puhelinsoittoja, joissa meille annettiin tehtäväksi suunnitella yhteinen lounas sekä
toiselle ryhmälle raaka-aineet päivällistä varten.
Kun olimme saaneet ruuat poistettua kaupan hyllyiltä jatkoimme matkaa johtoauton perässä. Lyhyen matkan jälkeen pysähdyimme huoltoasemalle
ja saimme ohjeistuksen sitoa silmämme. Pienen
järkeilyn jälkeen ohjelman suunnittelijat suostuivat
myönnytykseen, että kuski saisi pitää silmänsä vapaina. Silmät sidottuina istuimme autoissa ja yritimme
muilla aisteillamme hahmottaa auton liikkumista,
kun siirryimme pois asvaltoidulta tieltä yhä mutkaisemmalle metsätielle. Perillä meiltä tiedusteltiin
vuoronperän arvioita kuljetusta matkasta.
Ennen kuin pääsimme valitsemaan makuupaikkoja sisältä, täytyi jokaisen ansaita sisäänpääsy
ratkaisemalla jonkun toisen retkeläisen ennalta
miettimä arvoitus. Mukavan aivojumpan ja muutaman vain hämmennystä aiheuttavan pulman jälkeen heitimme kamat sisätiloihin ja suuntasimme
nopeasti takaisin ulos nauttimaan vielä paistavasta
auringosta. Ennen kuin pääsimme valitsemaan
makuupaikkoja sisältä, täytyi jokaisen ansaita
sisäänpääsy ratkaisemalla jonkun toisen retkeläisen
ennalta miettimä arvoitus. Mukavan aivojumpan ja
muutaman vain hämmennystä aiheuttavan pulman
jälkeen heitimme kamat sisätiloihin ja suuntasimme
nopeasti takaisin ulos nauttimaan vielä paistavasta
auringosta.

Älynystyröiden harjoittamisen jälkeen vuorossa oli
fyysisyyttä ja tiimihenkeä vaativa melontakilpailu.
Ryhmä kerrallaan yritti saada sekä kanootin että
soutuveneen maalilinjan yli mahdollisimman nopeasti. Koska molempien kulkuneuvojen ajat laskettiin
yhteen täytyi ryhmien tasapainoittaa soutajavalinnoillaan molempien suoritus voittaakseen. Lopuksi
joidenkin piti vielä Machoilla ja haluakkailta halukkailta yksilösuorituksia nopeimman käsiparin
löytämiseksi.
Energian vielä pursuessa pilkoimme puita kiitokseksi mökin käyttämisestä. Pieni energiavaje alkoi
lopulta näkyä muutamina ”läheltä piti”-tilanteilla
kirveen kanssa, joten päätimme laittaa pillit pussiin
siltä erää ja mennä nauttimaan kasvislounaan.
Ennen päivällisen valmistamisen aloitusta kävimme
kehityskeskusteluja lippukunnasta ryhminä pureutuen syvälle partioaatteen ytimeen. Tämän
jälkeen olikin aika paljastaa mitä raaka-aineita
ryhmät olivat ostaneet toisilleen päivällistä varten.
Löytyi bataattia, pinaattilevyjä sekä muun muassa
kokonainen lohi. Lisäksi eksoottiset hedelmät olivat
vahvasti edustettuina molempien ryhmien hankinnoissa. Kummallekaan ryhmälle ei mennyt sormi
suuhun vaan hihat käärittiin nopeasti ylös ja alettiin
valmistamaan mahdollisimman maukasta ateriaa.
Täyttävän ja odotettua maukkaamman aterian
jälkeen suuntasimme saunan lauteille. Peseytymisen
jälkeen alkoi unikin jo maittamaan itse kullekin,
joten päätimme nukkua seuraavaan päivään.
Seuraava päivä
Virkeinä heräsimme uuteen päivään ja kääriydyimme makuupusseista aamiaiselle ennen kuin aloimme suunnittelemaan yhdessä seuraavaa toimintavuotta HeMelle.
Kun päivämäärät oli lyöty lukkoon siivosimme tilat
ja suuntasimme kohti pääkaupunkiseutua.
Kirjoittanut: Kyy
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Kolkkien päiväretki 1.11.2012
Eräänä syksyisenä iltapäivänä niin Myyränpennut, Oravanpojat kuin Karhunpennutkin
tapasivat johtajineen Helsingin keskustassa
ja suuntasivat kulkunsa kohti Eläinmuseota.
Ikävän yhteensattuman vuoksi museo olikin
yleisöltä suljettu, joten uudeksi kohteeksi
valikoitui Kisma, jossa sitten sattui olemaan
näyttelyn avajaiset, joiden vuoksi museossa
oli, tattadaa, yksityistilaisuus.
Hetken pohdinnan jälkeen koko
konkkaronkka lähti suuntaamaan kohti
Kirjasto 10:tä, eikä lainkaan surullisena!

Kirjastosta löytyi niin lautapelejä kuin tietokoneita, sarjakuvia ja kirjoja ja jopa uuden
kitaransoittoa opettavan pelin esittely. Kaksi
tuntia kuluikin kuin siivillä eri aktiviteettien
parissa. Lähdön hetkellä tekemistä olisi vielä
löytynyt monen mielestä, mutta aika oli
kuitenkin suunnata odottavien vanhempien
luo ja kotiin, hyvillä mielin ja positiivisesti
yllättyneenä. Kuka olisikaan arvannut mitä
kaikkea kirjastossa voi tehdä!
Kirjoittanut: Siiseli

Myyjäiset 11.11.2012
Vaeltajat saapuivat paikalle jo hyvissä ajoin
lauantaina (10.11), koska perinteiden
mukaisesti valmistetun hernekeiton tekeminen piti aloittaa yli 12 tuntia ennen
tarjoilua. Keittämisen ohella nuoret johtajanmleipoivat mokkapaloja ja kahlasivat
leffamaratonin läpi.
Aamun sarastaessa tilan ottivat haltuunsa
VanhempainNeuvoston jäsenet asetellen
arpajaispalkintoja näytille sekä viritellen onginta-rastia. Puolen päivän aikaan
alkoivat varsinaiset myyjäiset, jolloin paikalle saapui runsain mitoin enemmän tai
vähemmän aktiivisia jäseniä perheineen,
kuin myös paikallisia
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maistamaan kuuluisaa hernekeittoa ja nauttimaan markkinahumusta. Tarjolla oli niin
kirjatoria, lettuja ja huutokauppaakin, jos
vain onnistui liikkumaan pisteeltä toiselle
sinnikkäästi arpoja myyvien kolkkien ohi.
Parissa tunnissa kaikki olikin jo myytyä loppuun ja väki alkoi vähetä viestien järjestäjille
että oli aika alkaa siivota tiloja ja valmistautua seuraavaan kertaan.
Kirjoittanut: Kyy
Kuva: Eppu
Kuvassa ahkera vartiolainen myymässä aina
yhtä suosittuja arpoja!

Itsenäisyyspäiväjuhlan Gallup

Kysymykset:
1. Nimi, ikä, pesti?
2. Mitä aiot tehdä illalla?
3. Mitä sanoisit Mannerheimille?
4. Kuka perusti Suomen?
5. Mistä saa Stadin parhaat lihapiirakat?
6. Kenelle olet lähettänyt/lähettäisit joulukortin?
7. Miltä maistuu marjapuuro?
1. Ron "Ilves" Scherf, 7 v. kolkka
8. Aiotko katsoa Linnan juhlat?
2. En tiedä.
* Miltä ansioituminen tuntuu?
3. En tiiä.
4. Perusti? Haha, se ihmeen sota.
5. En oo kokeillu, en tiiä.
6. Mummolle!
7. En oo ikinä syöny.
8. En.
1. Elsa "Muurahainen" Alanko, 11v, jermu
2. Vietän pikkusiskon syntymäpäiviä.
3. En mä tiedä.
4. Ei kukaan?
5. Mä en oo syöny parhaita lihiksiä.
6. Kaikille sukulaisille jotka ei asu lähellä.
7. Marjaisalta.
8. Joo.

1. Sanni "Kaizu" Pohjannoro, 14, Naali
2. Käydä koiran kanssa lenkillä.
3. Sanoisin hei, kehuisin talvisodasta.
4. Suomen sen aikainen hallitus?
5. Lihapiirakat on pahoja.
6. Adalle (toim. huom. Nallelle), sukulaisille.
7. Hyvältä!
8. En mä varmaan.
* (Vongoivan voitto) Tuntuu hyvältä ja ansaitulta.
9
Kiho 4-2012

1. Linda "Tassu" Kaljala, 26, vaeltaja-hengari
2. Katsoa Linnan juhlat, ehkä partioporukalla
3. Että... Että... Kysyisin mitä mieltä on
uudesta dokkarista. (Tinde vierestä: "Mitä
itsenäisyys sinulle merkitsee ja millä tuotteilla hoidatte viiksiänne?)
4. Mitä? Kuka perusti Suomen? No siis onko
tohon vastausta, suomalaiset?
5. En mä syö, partioleireiltä varmaan.
6. Ulkomaille Ranskaan, Saksaan ja Jenkkeihin.
7. Puurolta jota on yritetty parannella marjoilla.

1. Heikki Suomalainen, 33, olenkohan mä
konkari vai partiojohtaja?
2. Nukutan lapsia.
3. Riippuu tilanteesta, varmaan "Hyvää
itsenäisyyspäivää hra Marsalkka."
4. Sotka taisi munia munan eli varmaan se.
5. Millonkohan mä oon viimeksi syönyt
lihiksen? En harrasta.
6. Tutuille ja sukulaisille
7. Hyvältä maistuu.
8. Sivusilmällä ehkä.
1. Jaana Mustalahti, VaNen puheenjohtaja
2. Katson Linnan juhlia, nautin kotona olemisesta ja rauhasta sekä juhlin itsenäisyyttä
syöden hyvää ruokaa.
3. Olet saanut paljon aikaan.
4. Suomalaiset.
5. Sanoisin että Pikku-Jaska.
6. Lähimmille sukulaisille ja tuttaville sekä
ytäville.
7. Hyvältä, ei saa olla liian makeaa.
*Hienolta ja arvostetulta.

Kysymykset: Iippu
Haastattelija: Siiseli
Kuvat: Laku
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Ansioituneet:
Sudenpäähuivisoljet:
Veera "Era" Melvassalo 216
Era on läpi kolkkavuosiensa osoittanut omaksuneensa partioihanteet, paitsi aktiivisuudellaan myös reiluudellaan. Era ottaa kaikki
tasapuolisesta huomioonsa, oli kyse leikeistä tai retkillä toimimisesta. Era on myöskin luotettava kolkkajohtajien apulainen opetustilanteissa, auttamalla parvilaisiaan vaikkapa solmujen teossa
kolkkajohtajien käsien ollessa täynnä muiden opettamisessa. Era
näyttää hyvää esimerkkiä nuoremille partiolaisille paitsi omalla
käytöksellään myös muiden kannustamisellaan. Era tulee asenteellaan pääsemään vielä pitkälle niin partiotoiminnassa kuin muussakin elämässään.
Jesper "Jeppe" Luoto 217
Parvi-iltaan tullessa voi olla varma että Jeppe on paikalla ja aina
valmiina tuleviin toimiin. Jeppe on nuoresta iästään huolimatta
omaksunut paljon olennaista partioaatteesta ja noudattaa oppimaansa partiotoiminnassaan. Jeppe saa rehtiydellään ja aktiivisuudellaan hymyn niin johtajien kuin toistenkin kolkkien huulille.
Me tulemme vielä kuulemaan tästä nuoresta kolkasta jonka hymy
ei hellitä.

Diina "Pirtelö" Teittinen 218
Karhunpentujen vanhimpana kolkkana Pirtelö näyttää muille
suuntaa varmalla ja hauskalla asenteellaan. Pirtelö tulee kaikkien
kanssa luonnollisesti hyvin toimeen. Pirtelö innostaa partiotovereitaan mukaan uusiin juttuihin ja innostaa myös kolkkajohtajiaan
mukaan. Jos jokin on pielessä Pirtelö varmasti huomaa sen ensimmäiseksi. Pirtelöltä ei todellakaan puutu partiomieltä!
Louhisudensolki:
Linda "Lintu" Teittinen
Linda on hoitanut kahden vuoden ajan vartionjohtajan pestiä
esimerkillisesti. Hän on paitsi toteuttanut mukaansatempaavaa ja
partio-ohjelman mukaista toimintaa vartiolaisilleen, myös pyrkinyt jatkuvasti kehittymään vartionjohtajana. Linda on tarttunut
innolla hänelle tarjottuihin haastaviinkin tehtäviin ja on omatoimisesti tarjoutunut ottamaan jopa ylimääräistä vastuuta. Työnsä
hän on hoitanut aina reippaasti ja itseohjautuvasti. Linda on luotettava ja kykenevä ottamaan vastaan myös rakentavaa palautetta
ja kehitysehdotuksia. Linda onkin kasvanut näiden vuosien aikana
partiolaisena ja vartionjohtajana aivan uudelle tasolle ja kuulunee
tulevina vuosina johtajistomme aktiivisimpiin toimijoihin.
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Rautainen Karhunkäpälä:

Mikko "Mikis" Pohjanvirta 129
Mikis on jo kahden vuoden ajan toiminut menestyksellä KiKan
riveissä. Huolimatta kiireisestä urheilu-urastaan Mikiksellä on
aina aikaa vartionjohtajien tukemiseen, sillä partioliekki palaa
vahvana miehen sydämessä. Mikis ei ole KiKan näkyvin eikä kuuluvin, mutta hiljaisempi herra, Mikis on ehdottomasti veljesjoukon
johdon kantavia voimia.

”Rölli” Ronja Uusitalo, 130
Vartionjohtajana toimimisen jälkeen Rölli ei vaeltajanakaan
halunnut lopettaa nuorempien viikkotoiminnan suunnittelua ja
vetämistä, vaan tarttui innokkaasti uuteen haasteeseen ja alkoi
johtamaan uutta jermuryhmää. Rölli on tuonut Ilvesten kokouksiin samaa iloisuutta ja ryhmähenkeä kohottavaa asennetta sekä
hyvin suunniteltua ohjelmaa kuin jo vartsuaikoina. Rölliä näkee
aktiivisesti lippukunnan tapahtumista ja hän ottaa mielellään uusia haasteita vastaan. Viimeisimpänä esimerkkinä pahamaineinen
Joulukalenterivastaavan pesti tänä vuonna. Kun Röllille antaa
jotain tehtäväksi voi aina olla varma, että homma tulee tehtyä
huolella loppuun ja vieläpä ajoissa.

”Myyrä” Krista Virtanen 131
Entisenä vartionjohtajana ja nykyisenä johtajana Myyrä on
toiminut esimerkillisen tehokkaasti ja luovasti eri tehtävien hoitamisessa. Jos annat tehtävän Myyrälle hän hoitaa sen.
Lyhyestä johtajaurastaan huolimatta hän on toiminut aktiivisesti
kolkkajohtajana ja saavuttanut suosiota lippukuntamme pienimpien silmissä, myös tottakai isompienkin.
Myyrä on partionimensä mukaan toiminut myös välillä niinsanoen maan alla, muun muassa hoitaen ei niin näkyviä askareita,
joilla on kuitenkin suuri merkitys. Tehotyttö Myyrältä voimme
odottaa vielä suuria, hänen omalla persoonallisella tyylillään.
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Hopeinen karhunkäpälä:
Lauri ”Late” Pankka 37
Makho liittyi HeMe:en 1996 isänsä jalanjäljissä. Makho on ollut
lippukunnassa niin monessa pestissä, leireillä, retkillä
- lukemattomissa projekteissa ja partiohetkissä, ettei niitä pysty
edes laskemaan. Jos Makhoa pitäisi kuvailla vain yhdellä sanalla,
se olisi määrätietoinen. Tämä sama määrätietoisuus ja rakkaus
lajiin on ajanut Makhon Mörisevään Karhuun ja sitä kautta myös
PäPa:n toimintaan. Makho on levittänyt mänkijäin ilosanomaa
partiojohtajaperuskursseilla ja viimeksi PäPa:n piirileiri Sarasteella
Kreisi-ohjelmalaakson johtajana. Makhon Ko-Gi lopputyönä on
ollut HeMe:n vaeltajatoiminnan käynnistys ja tukeminen, ja nyt
saamme nähdä kuinka uusi vaeltajaryhmä toimii innostuneesti
lippukunnassamme, ensimmäistä kertaa 15 vuoteen! Makhosta
luullaan usein virheellisesti, että hän olisi jäyhä totuuksien laukoja,
vaikka todellisuudessa hän on
pehmeä nallekarhu, joka tulee ikuisesti olemaan osa HeMe:ä.

LPK:n Hopeinen kiitollisuusmitali:
Jaana Mustalahti 93
Jaana Mustalahti on toiminut erittäin aktiivisesti HeMe:n vanhempainneuvostossa useita vuosia. Hän on toiminut VaNe:n
varapuheenjohtajana 1/2007 alkaen. Näillä näkymin hänestä
tulee VaNe:n puheenjohtaja marraskuussa 2012, kun nykyinen PJ
Hanna Kokkonen jää pois tehtävästi.
Jaana on osallistunut aktiivisesti HeMe:n varainhankintaan ,
myyjäisiin, leiritoimintaan ja HeMe:läisten kuskaamiseen Kimparille. Jaana on Nennan eli "Nepon" äiti.

Armi Torenius 94
Armi Torenius on toiminut erittäin aktiivisesti HeMe:n vanhempainneuvoston jäsenenä useita vuosia. Hän on osallistunut aktiivisesti HeMe:n varainhankintaan, myyjäisiin ja leiritoimintaan. Armi
on Rikun eli "Puun" äiti.

Tuula Vihermaa 95
Tuula Vihermaa on toiminut erittäin aktiivisesti HeMe:n vanhempainneuvoston jäsenenä useita vuosia. Hän on osallistunut
aktiivisesti HeMe:n varainhankintaan, myyjäisiin ja leiritoimintaan. Tuula on Hiskin eli "Hiskurin", Miikan eli "Papun"ja Liisin
eli "Linssin" äiti.
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Kolkkien joulujuhla 12.12.2012
Kolkkien syystoimintakauden päätti
jo perinteiseksi muodostunut joulujuhla Komion kololla. Nyyttärihengessä
järjestetyssä juhlassa oli tarjolla herkullisia itseleivottuja joulutorttuja ja pipareita, mandariineja ja sipsejä, mitä vain
mitä tarjolle voi kuvitella. Illan aikana
jokainen sai askarrella oman nahkaisen
joulukuusenkoristeensa ja upeita käsitöitä
syntyi niin HeMe karhun kuin Angry
Birds:inkin ja tähden muotoisena tai vaikkapa kulkusilla ja helmillä koristeltuna.
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Leikkejä kuten palikankaatoa ja ristimurhaajaa leikittiin myös ja ilta huipentui koko
kolkkaveljesjoukon yhteiseen sisaruspiiriin.
Tämän jälkeen oli aika suunnata kotia kohti
"Nähdään tammikuussa" -toivotusten saattelemina.
Kuvassa joulukuusenkoristeiden askartelua
Kuva: Varjo
Kirjoittanut: Siiseli

Vartiolaisten Jouluretki Pellissä
14.-16.12.2012
Eräänä kauniina lumisena päivänä,
nimellisesti perjantaina 14.12., kokoontui
jouluisa retkikunta Komion pihaan ja sen
tietämille. Matka retkelle alkoi rauhallisesti,
vaan kas, tuskin ehtivät veikkoset bussista
purkautua, kun jo kohtasi harmi. Lumessa
talon nurkilla makasi pyörtynyt tonttu ja
retkeläisten lahjat, vaivalla hankitut,
rakkaudella pakatut, olivat tipotiessään.
Ei auttanut itku, ei hampaiden kiristys.
Syyllinen piti löytää ja sassiin. Jahti alkoi ja
vihjeiden metsästys. Oli juoruja ja
päiväkirjoja, epäilyksiä ja valheita. Pitkälle
eteni lauantaipäivä vailla kouriintuntuvaa
todistusaineistoa.

Vaan illan koittaessa, oli herkuteltu eines
viimein postittanut aivosoluille
ravintoarvonsa ja palaset loksahtivat
kohdilleen. Syyttävä sormi tiesi suuntansa ja
anastajat jäivät pussiin.
Kuitenkaan kaikki ei ollut kuten näytti ja
tiesipä eräs hämäräperäinen kuusi lopulta
paljastaa totuden. Lahjat palautuivat
valppaille vainukoirille. Niistä sitten sai
jokainen itselleen palan joulumieltä.
Taisipa siinä rytäkässä Muorin ja Pukin
Bahaman-matkakin peruuntua...
-Iippu
Kuva: Kyy
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Vaeltajien joulusauna 22.12.2012
Ja tapahtui niinä päivinä, että joulukuun
lähestyessä loppuaan oli aika myös vaeltajien suunnata Kimparin kämpän saunalle
viettämään rattoisaa iltaa. Tämä saunominen ei suinkaan ollut ensimmäinen,
vaan oli jo aikojen kuluessa muodostunut
vuosittaiseksi perinteeksi.

Tällä kertaa saunomassa oli sangen suuri
joukkio. Ilta sujui ilman sen kummempia kommeluksia piparia mussuttaen ja
löylyä heittäen. Moni viskasi vihdoin myös
kesäturkkinsa pois ja kävi korkkaamassa
avannon.
Kiitokset kaikille mukana olleille!
- El Halcón

Kihokasvo

1. Aloitetaan perinteisillä, eli nimi, ikä,
siviilisääty ja tehtävä lippukunnassa?
- Matias "Mario" Lahtinen, 17 v, poikamies, tuleva vaeltajaveljesjoukonjohtaja/
vaeltaja.
2. Millä nimellä haluaisit itseäsi kutsuttavan?
- Lahtinen.
3. Mitä pestisi pitää sisällään?
- Salaisuuksia ja vaeltajien toiminnan
suunnittelua.
4. Mitä partio on antanut elämällesi?
- Hyvän elämäntavan, kavereita, muistoja,
kasvattanut ihmisenä.
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5. Paljonko nouse penkistä?
- Noohh... ensi maanantain 100kg! (Miten
tämä liittyy partioon)
6. Mikä on ikimuistoisin partiotapahtumasi?
- Ikimuistoisin... väittäisin hazardikämppis
ja VJ-kurssi.
7. Löydät itsesi amsterdamilaisesta
hotellista Laten ja Tarja Halosen kanssa.
Mitä on tapahtunut?
- Ollaan lähetty Laten kanssa vaeltamaan
ja lennot menny sekasin ja lentoyhtiö
korvas yön ’Dameissa. Halosen mielestä
partiolaiset (o)saa aina olla mukavia nii
tarjos meille iltapäiväkaffet.
8. Jos saisit olla jokin virvoitusjuoma,
mikä olisit?
- Olisin Dr. Pepper, pullo on ulkoa normaali, mutta sisältä maukas ja unohtumaton.
9. Kebab ranskalaisilla vai riisillä?
- Halam-kastikkeella.
Haastattelija: Håkan & Hiskuri
Kuva:

Kuin kaksi marjaa

Lauri "Late" Pankka

Otso "Kyy" Lappalainen

Luin keskellä pimeintä syksyä Tove Janssonin Muumikirjoista viimeisen,
Muumilaakson marraskuun. Kirjassa Muumiperhe on kadonnut ja sekalainen
seurakunta muita laakson asukkaita muuttaa Muumitaloon, erinäisistä syistä.
Siellä he yrittävät elää niinkuin aina ennenkin, mutta mikään ei tunnu samalta
ilman Muumeja. Odottavan aika on pitkä, mutta Muumiperheen poissaollessa
elämä kuitenkin jatkuu.

NUUHKIJA

Kirja herätti ajattelemaan niin partiota kuin elämää yleensäkin. Mitä olisi
partioretki ilman sitä tunnelmaa, joka retkillä yleensä vallitsee, Syksy ilman
kuumaa teekupposta ja peittoa sadesään huuhtoessa kesän jäljet pois, elämä
ilman Muumiperheen kaltaisia ystäviä joilta saa niin apua kuin seuraakin? Ei
aina kummoista, sanoisin, mutta oudotkin kokemukset, ikävä ja hämmennys
voivat synnyttää paljon hyvääkin.

"Syksyn verkkainen vaihtuminen talveen ei ole ensinkään hullumpaa aikaa. Se
on turvaamisen ja huolehtimisen aikaa, se on aikaa jolloin itse kukin kerää talven
varalta niin suuria varastoja kuin suinkin. Tuntuu hyvältä kerätä omaisuutensa aivan
likelle itseään, koota ajatuksensa ja kääriytyä lämpöönsä ja kaivautua kaikkein
perämmäiseen koloon, turvallisuuden keskipisteeseen, missä voi puolustaa kaikkea
mikä on tärkeää ja arvokasta ja ikiomaa. Sitten saavat pakkaset ja pimeys ja myrskyt
tulla minkä ehtivät." -Tove Jansson, Muumilaakson marraskuu
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Puiden välistä
-

- Mörisevän karhun huhuillaa tilanneen
ajan nuorennusleikkaukseen
- HeMeltä voi nykyisin tilata myös
parisuhdekonsultointia. Tulokset näkyvissä
jo ensi jouluna
- Joulukinkku oli olemukseltaan kovin
hyökkäävä
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- Nolottaako kiho-ongelma?
- Kannatta välttää * kröhöm* tietynlaisia
sanoja.
- Totuuden kuulet tänäänkin puiden välistä
- Viestintä on HeMessä quuma(n) peruna
- Lappalaisten kadonnut lapsi on löytynyt
-HeMe Karhu ei saa koskaan postia!
-Kun maestro poistuu keittiöstä jopa puuro
palaa pohjaan
- Vartiolaiset kiipeilivät kilpaa joulumuorin henkilökohtaisten kuvien perässä
-Kihon toimituksellakin on postiluukku
- Johtajien ylivoimaisuudella yiluonnollinen selitys?
- Mutta he eivät tieneet kuka lähti Vekaralle.
- Propagandakoneistolle koulutetaan uusia
käyttäjiä

HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY
Koroistentie 4 F
00280 HELSINKI
(040) 826 7409

KOKOUSKUTSU
5.1.2013

VARSINAINEN VUOSIKOKOUS

Aika:

Sunnuntaina 24.2.2012, kello 14.00

Paikka: Partioasema
Töölönkatu 55, 00250 HELSINKI
Asiat:
Yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
valinta, sekä muut asiat, jotka yhdistyksen sääntöjen 9§ määrää
varsinaisen vuosikokouksen käsiteltäväksi.

Partioasu
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu
TERVETULOA!
Mörisevä Karhu
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Helsingin Metsänkävijät ry
Koroistenti 4f
00280 HELSINKI
.BK43

Muuttuvatko tietosi?
Kirjoita alla olevaan lomakkeeseen uudet osoitetietosi ja leikkaa ja lähetä kortti mahdollisimman nopeasti postilla, tai tuo suoraan Komion kololle, mikäli asut lähettyvillä.
Muista myös vilkaista lehden takakannesta, että osoitteesi on virheetön.

Me kiitämme!

OsOitteenmuutOs
nimi:
haluan jatkOssa

kihO-lehden seuraavaan

OsOitteeseen:

kihOn/lippukunnan rekisteriin tiedOksi:

esim. samaan OsOitteeseen useampia

kihOja,

Helsingin
Metsänkävijät
maksaa
postimaksun.
Käyttämällä
postimerkkiä,
tuette toimintaamme

Partiolippukunta
Helsingin Metsänkävijät ry.
VASTAUSLÄHETYS
Sopimus 00300 / 18

