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Lienee ensimmäinen kerta, kun Kihon pääkirjoitusta työstetään viidakossa keskellä kansainvälistä Jamboreeta. Olen siis Suomen
Partiolaisten kehitysyhteistyö- ja vuoristovaellusmatkalla Chitwanissa, Nepalissa. Välineinäni tämän tekstin kirjoittamiseen ovat
modernin Ipartioinnin vastaisesti taistelijan perusvälineet eli kynä ja a6-ruutuvihko.
Keskellä 5000 partiolaisen leiriä otsalampun
valossa sukkamehun ja lukuisten flatusten
maustaessa ilmapiiriä koen pääseväni partion
keskeisten teemojen äärelle.
Tämä matka on ollut alusta asti malliesimerkki projektista, joka tarjoaa mahdollisuuden heittäytyä muiden mukaan ja lisäksi
kehittää omaa epävarmuuden sietokykyään.
Partio tarjoaa eri dimensioillaan elinikäisen
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oppimispolun. Ehdin jo hetken luulla, että
olen riittävästi leirejä ja retkiä nähnyt "vanhuspartiolainen" voidakseni ottaa tilanteen kuin
tilanteen ainakin vähän rotsi auki.
Totuus oli kuitenkin toista. Sain
huomata, että 32:n ennestään tuntemattoman
henkilön kanssa matkaaminen maapallon
toiselle puolelle ei olisikaan aivan läpihuutojuttu. Nämä reissulle lähtijät olisivat kuitenkin
kaikki partiolaisia, joten sen suhteen ei olisi
asenteiden puolesta huolta.
Hehän olisivat kaikki lapsesta pitäen
partiossa kasvaneet tunnollisiksi kavereiksi,
jotka luottavat kanssaihmisiinsä ja tulevat
toimeen heidän kanssaan kaikissa tilanteissa.
Lisäksi he osaisivat heittäytyä hullunkurisiin
leikkeihin tai kajauttaa 5000 muunmaalaiselle

partiolaiselle Maamme-laulun 3 minuutin
varoitusajalla. Se on sitä partiohenkeä.
Vaikka epävarmuustilanteet ovat
paikallisista olosuhteista johtuen olleet jatkuvia, on minulla ollut reissumme ajan jatkuva
luotto ryhmäämme sekä paikallisiin partiolaisiin. Partiossa vietetyt vuodet ovat opettaneet
suhtautumaan tilanteisiin avoimesti ja
optimistisesti. Kaikki saadaan toimimaan,
kunhan vain uskotaan itseemme ja omaan
tekemiseemme.
Tätä kirjoittaessani olen toistaiseksi välttynyt suuremmilta vatsavaivoilta ja
sitä myötä valmis kohtaamaan matkamme
varsinaisen haasteen, liikkeemme perustajan mukaan nimetyn Baden-Powell Peakin
(5875m) huiputtamisen. Toinen toisiimme
tukeutuen toivottavasti saavutamme vuoren
huipun 21. päivänä huhtikuuta.

K a n s i

Kun palaamme partioseikkailusta monia
suuria kokemuksia rikkaampana, on kevät
kotona jo pitkällä. Sitä myöden on aika siirtää
katseet kohti kesän suuria partiotapahtumiamme eli kolkkaleiriä ja Lapinvaellusta. Ne
tulevat varmasti olemaan jokaiselle osallistujalleen hulppeita partiokokemuksia
- oli sitten kokemuksia ennestään repussa
paljon tai vähän vähemmän. Hyvää loppukevättä ja alkavaa partiokesää tasapuolisesti koko
lippukunnan väelle.
Vasemmalla
Late, Lauri Pankka
Lippukunnanjohtaja

Kolkkien ja Jermujen talviretkellä ei ilman
yhteistyötä pärjää, mutta onneksi ryhmässä
onkin yleensä hauskempaa!

Kuvaaja:
Lintu
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Kolkkien ja jermujen talviretki 1.-3.2.2013
Oli viileä perjantai-ilta, helmikuun ensimmäinen. Joukko nuoria partiolaisia
oli kokoontunut Komion kololle. Retkelle olivat lähdössä.
Bussin kaartaessa Kiljavan pihaan,
oli ilmassa noituuden tuntua. Tavarat
purettuaan, he leikkejä leikkivät. Kesken
kaiken pihalle ilmestyi kaksi karhua.
Talviuniltaan olivat heränneet. Eivät
tienneet syytä heräämiseen ja lähtivät
etsimään vastauksia.
Seuraavana aamuna lähtivät nuoret
partiolaiset auttamaan heränneitä karhuja. Karhut saivat aamupäivän aikana
itselleen ruokaa vatsan pohjalle, varpaat
lämmitettyä ja unilelut kerättyä.

Kirput ja karhut ovat aina olleet hyviä ystäviä
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Vaan ei auttanut tämä talviunille pääsyä.
Retkeläisten ruokaillessa paikalle ilmestyi shamaani, joka ilkeästi kikatti.
Vanhin ja viisain karhu sen heti ties,
olishamaani loitsun lausunut.
Iltasella präisäsivät, pulkkamäkeä
laskivat. Nuotion kajon näki karhuista
vanhin, shamaani siellä loitsuja lausui. He joukolla marssivat nuotion luo,
kumoamaan shamaanin loitsun tuon.
Shamaanin voimat ne nuotioon haihtui,
ja karhuille talvinen uni taas maistui.
Tarinoi: Cappe
Kuvasi: Lintu

Kolkkien ja jermujen Laskiaisrieha 17.2.2013
Eräänä talvisena sunnuntaina kokoontui pieni
joukko kolkkia ja jermuja
suuren Paloheinän mäen
juurelle. Urheissa käsissä
roikkui pulkkia, liukureita
ja stiga. Olimme valmiita
valloittamaan suuren
mäen, jossa laskijoita riitti
kymmenittäin.
Palomäenmäki tarjosi
monia erilaisia
laskumäkiä; loivia,
kovavauhtisia, metsän
läpi kulkevia ja hyppyreitä
täynnä olevia.

Vaikea sanoa mikä
osoittautui suosituimmaksi, mutta metsän
halki kulkevassa mäessä
vilahti usein sinivalkohuivinen laskija ohitse.
Jälleen osoittautui
Mänkijöiden rakkaus
metsää kohtaan.
Hurjien laskujen jälkeen
saapui mehumaestro Kyy
tarjoilemaan janoisille
lapsosille kuumaa mehua
ja hymysuin kukin jatkoi
kohti hiihtolatua tai kotikatua.
Teksti: Lohi
Kuvat: Lintu
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Jermujen Kämppäretki 1.-3.3.2013
Kokoonnuimme Komiolla
perjantai-illan jo hämärtyessä. Lähdimme matkaamaan
kohti Kimparia Ilvesten ja
Pöllöjen kera. Kämpällä puuhasteltiin ja asetuttiin taloksi.
Nukkumaanmeno koitti jo
aikaisin, mutta mikä mekastus kuuluukaan? Agentit
X, Y ja Ö tulivat kutsumaan
jermut mukaan operaatioagentiksi ja kaikki tietenkin
lupautuivat mukaan!
Lauantain täyttivät askareet,
ruoka, agenttikoulutukset,
taistelut, häviämiset, voittamiset, valittaminen, nauru,
loves-laskut, pasta, ruotsalaisuus, lumessa temmeltäminen, sauna, säveletön laulu,
vitsit, ilo, leikit, ja mieltä kihelmöivät arvoitukset.
Sunnuntaina väsyneinä ja
iloisina tallustelimme uusien
agenttitaitojen kanssa kotiin.
Mukana oli mukava lauma
johtajia ja jermuja!		
			
Kirjoittanut: Emppu <3
Taltioinut: Lintu
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Vuoden 2013 Hallituksen esittely
Hallitus on täynnä karismaattisia ja filmaattisia persoonia. Joidenkin olemuksessa
tuntuu olevan vähän liikaakin samankaltaisuuksia valkokankaan sankareihin.
Toimitus sukelsi elokuvien maailmaan ja lähti selvittämään mistä roolihahmoista
nykyisen hallituksen jäsenet ovat selvästi omaksuneet piirteitä itseensä.

Lippukunnanjohtaja
Lauri ”Late” Pankka: Charles Foster Kane (Kansalainen Kane)
Kuten Kane on Latekin noussut pikkupojasta saakka yhä suurempiin saappaisiin ja saavuttanut elämässään paljon. Heillä
molemmilla on oma vahva tapansa suorittaa asioita ja he kokevat negatiivisenkin kritiikin pelkästään inspiraation lähteenä.
Molempien koti on varastoinut tunnetusti suuren määrän mitä
ihmeellisempiä esineitä ja härveleitä. Latenkin varastoista löytyy varmasti ”Ruusunnupun” kaltainen mysteeri. Harva Laten
järjestämille rasteille osallistunut voi sanoa, etteikö ”Sensaatioiden mies” kuvaisi molempia henkilöitä.

Lippukunnanjohtajan apulainen
Iiris ”Iippu” Rekola: Maria (Sound of Music)
Lippukuntamme niityille kierähtelevä Iippu asettui lapsikatraamme johtoon
inspiroidakseen uusia käytäntöjä toiminnassa ja tuoden iloisuutta johdettaviensa keskuuteen. Niin Marialla kuin Iipullakin
on pyrkimys edistää luovaa ajattelua ja murtaa turhia hierarkian
kahleita tarvittaessa. Molemmat neidit viihdyttävät mieluusti
muita laulullaan ja ovat jopa joskus nähty näppäilevän kitaraakin. Kaiken lisäksi Iipun toinen nimi on Maria, liekö tämä sattumaa?
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Talousjohtaja
Casper ”Cappe” Luotola: Ellis Boyd "Red" Redding (Shawshank
Redemption)
Kun jollekin tulee lippukuntamme muurien sisällä tarve saada
käsiinsä jokin uusi tavara (jota ei läävästä jo löydy) on yleisessä
tiedossa kenen puoleen tulee kääntyä. Lippukunnan talouden
hoitajana Cappe pitää käsissään hyvin samankaltaista hankintaketjujen verkkoa kuin Red, mutta hänen palkkionsa suorittamistaan palveluista on vaatimus, että asiat tehdään tarkasti ja
sovitulla tavalla. Järjestelmällisyyden takana he molemmat ovat
lämminhenkisiä ihmisiä, joiden syvin tarkoitus on tuoda helpotusta painavaan arkeen.
Sihteeri
Hanna ”Hapsu” Luotola: Miss Moneypenny (James Bond)
Lippukuntamme erinäisiä rekistereistä ja kokouspöytäkirjoista
vastaava Hapsu ei tee itsestään tai toiminnastaan liian suurta numeroa. Tämä ei tarkoita kuitenkaan, etteikö hänen toimintansa
olisi lippukunnallemme yhtä elintärkeää kuin hänen esikuvansa
laatimat millintarkat raportit Bondille - James Bondille. Näissä
tehtävissä tarkkuus ja huolellisuus ratkaisee sen saapuuko
retkikirje ajoissa kolkan kotiin vai onnistuuko Kultasormi
ryöstämään Fort Knoxin.

Kolkkaveljesjoukon johtaja
Inka ”Lohi” Lähteenaro: Jenny Curran (Forest Gump)
Lohi ja Jenny ovat itsenäisiä naisia, jotka osaavat pitää itsestään
huolta, mutta samalla haluavat kannustaa toisia onnistumaan
niin uuden solmun oppimisessa kuin ensimmäistä kertaa juoksemisessa. Inka antaa tarvittaessa mielellään ohjeita muillekin
johtajille, jos vain muistaa kysyä, eikä jää oven eteen syömään
suklaata koko päiväksi.

Jermuveljesjoukon johtaja
Ronja ”Rölli” Uusitalo: Maija Poppanen (Maija Poppanen)
Kun Rölliä kysyttiin alussa jermujohtajaksi, tiedettiin hänet toki päteväksi pestiin, mutta kuten Rouva Poppanenkin,
yllätti Rölli taidoillaan kaikki. Röllin johtamassa veljesjoukossa on taianomaista säpinää ja hän tuo yhtä paljon eloa
jermutoimintaan kuin Poppanen maalauksiin elokuvassa.
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Vartioikäisten veljesjoukonjohtaja
Hiski ”Hiskuri” Vihermaa: E.T. (E.T.)
Hiskuri saapui E.Tn tavoin täysin odottamatta lippukuntamme
toimintaan. Toisin kuin monilla muilla kolkilla, ei hänellä ollut
entuudestaan perhesiteitä lippukuntaan. Molemmat aloittivat
toimintansa hieman hiljaa ja sivusta seuraten. Ajan myötä he
molemmat kehittyivät kommunikoimaan rohkeammin ja pääsivät jakamaan viisauttaan muillekin kanssaeläjille. Kuten esikuvansa lajin edustajille on yleistä, Hiskurikin on tuonut perässään
liudan sukulaisia maailmaamme.

Vaeltajaveljesjoukon johtaja
Matias ”Mario” Lahtinen: Luke Skywalker (Star Wars)
Marion saavutukset veljesjoukossaan muistuttavat kovasti
nuoren Skywalkerin kulkemaa matkaa. He molemmat päätyivät
hieman yllättäen keskelle jo unohduksiin vaipuneita perinteitä
ja toimintaa. Moni piti vaeltajatoimintaa rituaaleineen jo iäksi
kadonneena. Mario ja Luke kuitenkin näkivät vielä potentiaalia
suuruuteen. Loogisten ja Karvaisten ystävien kanssa he onnistuivat palauttamaan tasapainon veljesjoukkonsa toimintaan ja
vauhti on ilmeisesti vasta kiihtymässä hyperajoon.

Hallituksen jäsen
Meri ”Ninni” Lähteenaro (Pumba, Leijonakuningas)
Pumban tavoin Meri on iloinen huumoritapaus, joka on rohkeasti oma itsensä - niin metsässä kuin juomapaikallakin. Molemmat pitävät lapsista huolehtimisesta ja näkevät mielellään
kasvattiensa kasvavan heitä kaksi kertaa isommiksi. Molemmat
jakavat myös rohkeuden heittäytyä uuteen haasteeseen. Oli kyse
sitten hyeenien harhauttamisesta tai kesäleirin johtamisesta.

Popcorn-kulhon ääressä istui: Kyy
Kuvat HeMe:n nettisivuilta
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Kihon keväthoroskooppi

Härkä 20.4.-20.5.
Tiedät tarkkaan mitää haluat. Sinulla on suuria suunnitelmia ja selvä näkemys siitä, miten saavutat ne. Tulevaisuus lupaa silkkaa auvoa, jos sinun on päättäminen. Pää pilvissä
kulkeminen on toisinaan paikallaan, mutta muista samalla pitää jalat maassa.
Kaksoset 21.5.-21.6.
Mikään ei aivan innosta. Koulussa asiat toistavat itseään, vapaa-ajalla et saa oikein
asioita aikaiseksi. Tekemisen ilo on ehkä hukassa. Mikään ei kestä ikuisesti ja pian saat
tarmosi takaisin. Hetken aikaa voit ottaa kaiken irti siitä, ettet tee yhtään mitään.
Rapu 22.6.-22.7.
Tuuli on tarttunut purjeisiisi toden teolla. Kaikkialla on mahdollisuuksia: uusia ovia
avattavaksi, uusia reittejä kuljettaviksi. Älä huku vaihtoehtojen mereen, vaan mieti mitä
kaipaat ja paina kaasu pohjaan. Elä unelmaa, ainakin toistaiseksi.

Leijona 23.7.-22.8.
Kaipaat eksotiikkaa ja vaihtelua arkeen. Tartut innolla uusiin haasteisiin ja haluat tunnustusta tekemästäsi työstä. Katso kuitenkin, ettet jahtaa vai elämyksiä, sillä pinnan alla
on usein paljon enemmän, kuin päältä päin näyttää...
Neitsyt 23.8.-22.9.
Haluat kevään kunniaksi parantaa kuntoasi, mutta jos olet varomaton, haaste saattaa olla
vaikeampi kuin uskotkaan. Keskity rentoutumiseen ja pukeudu lämpimästi, niin vältät
kevätflussan ja muut kehitystäsi hidastavat yllätysvaivat.
Vaaka 23.9.-22.10.
Kaikki vaikuttaa olevan tällä hetkellä tasapainossa. Hallitset itseäsi ja elämääsi. Vaikkei
kaikki sujukaan suunnitelmien mukaan, luotat itseesi ja keksit toimivan vaihtoehdon.
Ystävien tuella selviävät kiperimmätkin ongelmat.
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Skorpioni 23.10.-21.11.
Egosi tuntuu kaipaavan pönkitystä. Älä anna tunteiden viedä sinua mennessän tai
sinusta tulee vuoroin päällekäyvä ja aggressiivinen öykkäri, vuoroin muut sormensa
ympärille vaivatta kietova seireeni. Keskity olennaiseen, älä esittämiseen, ja huomaat,
että itsetuntosi on kohta taas kunnossa.
Jousimies 22.11.-21.12.
Sinua kiehtoo kaikki suuri ja vaarallinen. Haluat kokea seikkailun ja kamppailla kiivaasti
sinulle tärkeistä asioista. Valtavat vihaiset pedot ja niiden veitsenterävä purukalusto
jännittävät sinua, mutta olet valmis kohtaamaan ne pystypäin esimerkiksi kesän BrontoPuisto-leirillä.
Kauris 22.12.-19.1.
Haikailet hienostuneisuuden ja eleganssin perään. Korostat käyttäytymisessäsi hienoina
pitämiäsi piirteitä ja peittelet vikoja. Haluatko todella olla joku muu kuin olet? Nauti
siitä mitä sinulla on, niin et muutu teennäiseksi zombieksi.

Vesimies 20.1.-18.2.
Elämässäsi kuohuu. Asiat, joiden luulit jo unohtuneen, palaavat kummittelemaan
mieleesi. Toisinaan arkikin on yhtä taistelua, kun kaikki tuntuu menevän päin mäntyä.
Älä masennu, vaan kulje pystypäin, epäonnikaan ei jatku ikuisesti.
Kalat 19.2.-20.3.
Olet tavannut kiinnostavan ihmisen, johon haluaisit tutustua paremmin. Läheisesi
eivät ole yhtä ihastuneita uudesta tuttavuudestasi. Kuuntele ystäviäsi ja päätä mitä teet.
Läheisesi saattavat olla oikeassa. Toisaalta, uusi ihmissuhde voi tuoda tullessaan jotain
erityistä.
Oinas 21.3.-19.4.
Yllättävä tapahtumaketju saa sinut huomaamaan asioita, joita ennen et huomannut.
Sinulla on mahdollisuus muuttaa elämääsi, jos osaat tarttua tilaisuuteen. Pidä siis silmäsi
avoinna ja tilaisuuden tullen, mieti mikä todella on tärkeää.

(Toim.huom. Horoskoopit ovat Kihon toimittajan mielikuvituksella höystettyjä, eivätkä siten välttämättä pidä paikkaansa)
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HeMe toimii - Vartsut
Vartioikäisten veljesjoukko kostuu lippukuntamme muutamasta kymmenestä 12-15
vuotiaasta, sekä Kiehuvasta Kaminasta eli
luotseista ja veljesjoukonjohtajasta.
Vartsut koostuvat kolmesta vartiosta:
Naaleista, Kärpistä, jotka ovat tyttövartioita
sekä sekavartio-Norpista. Ryhmät kokoontuvat viikoittain Komion ja Karhukololla.
Tapaamiset eli WH:t (Wartioharjoitukset)
ovat joka kerta erilaisia. Ohjemassa voi olla
koulutusta, perus chillausta sekä iloista
yhdessäoloa.
Vartiolaisilla on lippukunnan yhteisten retkien lisäksi myös omia retkiä, kuten kämppä- ja laavuretkiä. Omat retket ovat vuoden
huippukohtia. Vartsuaikana syntyy hyviä ja
unohtumattomia muistoja, oppii sosiaalisia
ja muitakin taitoja, sekä saa paljon uusia
kavereita, eikä kukaan varmasti jää yksin.

Vartiot kilpailevat
vuosittain Vongoivan
kallosta. Kilpailun
arviointiperusteita
ovat mm. aktiivisuus,
suunnitelmallisuus ja
partiomaisuus. Kallon voittaminen on
koko vartiolle kunnia,
mutta etekin vartionjohtajille se on myös
suuri palkinto kaikesta
vartion eteen nähdystä
vaivasta.
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Kirjoittivat: Naalit & Siiseli
Kuvissa Kärpät kämppiksellä ja Naalit ja Vongoivan voitto
Kuvat: Laku ja Eppu
Kiho 1-2013

Kihokasvo

Söitkö pääsiäisenä paljon suklaamunia?
-Jonkin verran, mutta en niin paljon kuin
yleensä. Tässä on vuoden karkkilakko
meneillään...
Kuinka paljon?
-En osaa sanoa
Mikä on paras partiomuistosi?
-Varmaan se, kun Kiljavalla sukelsin avantoon.
Entä mikä on paras retkiruoka?
-Lihapiirakat.
Aloitetaan perinteisellä, eli nimi, ikä ja
parvi?
-Partionimi siis? Magma, yhdeksän vuotta
ja kuulun Oravanpoikiin
Miten olet päätynyt partionimeesi?
-Joskus noin kaksi vuotta ennen kuin
liityin partioon, puhuttiin muun perheen
kanssa partiosta ja Agama ehdotti partionimeä Magma. Se jäi siitä mieleen ja päätin
että partionimeksi tulee Magma.
Kuvaile hieman parveasi...
-Ihan mukava. Joskus siellä melutaan
mutta muuten ihan mukava parvi.
...ja sen johtajia.
-Mukavia.

Kämppä vai teltta?
-Riippuu vähän: jos on hyvä paikka ja
lämmintä niin teltta. Jos on kylmää niin
kämppä.
Katsotko vielä Pikkukakkosta?
-En
Heräät sunnuntaiaamuna Kauppatorilta
pinkkeihin trikoisiin pukeutuneena virtahevon kanssa. Mitä on tapahtunut?
-Olen luultavasti leikkinyt kavereiden
kanssa ”et uskalla”.
By Tarinatalo Hiskuri & Haukkis
& Ninnin valokuvaamo
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Arkiston aarteita eli arvaa ketkä

Vastaus selviää ensi Kihossa

Kevät tuntuu usein vuodenajoista kiireisimmältä. Koko ajan pitäisi tehdä jotain, kevätsiivousta, kenties koulutöitä, valmistautua kaikenlaisiin kokeisiin sekä tietenkin myös
kesään. Päivät ovat pidempiä eikä hyvällä omalla tunnolla voi enää lykätä asioita ainakaan niiden lyhyyteen vedoten. Keväällä ajan kulunkin huomaa helposti, lintuja tarkkailemalla voi laskea etäisyyttä kesään ja kevään edistyksestä kielivät niin lumien lähtö
kuin erilaisten kukkien herääminenkin, omassa tahdissaan. Tämä omalta osaltaan lisää
kiireen tuntua, ku päivien oikein huomaa juoksevan ohi.
Asioiden tekeminen toisaalta houkuttaa, mutta liian pidemmän päälle puutarhaa
kunnostaessa tai talven jäljiltä tekemättä jääneitä asioita hoitaessa mös rasittuu.
Erityisesti niille, joilla laillani on tapana tehdä asioita toisinaan vasta
ylihuomenna voi kevät synnyttää suurtakin stressiä. Kello tikittää koko ajan
vaativasti, muistuttaa kaikesta lykätystä.
Kevään myötä tekemättömien asioiden kasa kuitenkin pienenee ja hiljalleen
olokin kevenee. Syyllisyydentunto katoaa, ja lämpimämmiksi ja aurinkoisemmiksi
muuttuvista päivistä voi nauttia lopulta ulkoilmassakin, kun ei tarvitse lukittautua sisälle
koneen ääreen. Suosittelen siis, että kaikki muutkin jotka sisäisen viivästelijänsä tunnistavat, tarttuvat itseään niskasta kiinni.Työt valmistuvat vain tekemällä, ja tämän
älkeen voi taas hyvillä mielin odottaa kesää ja muistaa, ettei kesän vaelluksella ainakaan
ole kiire minnekään.
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NUUHKIJA

Puiden välistä
-

-Löytääkö Cappe oikean kaapin vepsäläiseltä?
-Kohupaljastus! 4000e olikin vain hämäystä?!
-Uuden alkaessa palaa vanhat mieleen.
-"Minä olen pitänyt huolta ystävistäni.
Kaikilla tavoilla."
-Cappe käy vessassakin Varjonsa kanssa!
-Iippu paljastaa: Lasista on noloa juoda!

-Cappe vs peanuts
-Pikkulinnut laulavat: limetit on nyt in
-Cappe laajentaa rapa-yhteistyötä
-Espoossa olet kauempana idästä
-Meistä on moneen junaan.
-Varjotodellisuudessa Hiukkanen johtaa
lippukuntaa armeijanharmain ottein.
-Opiskelija-alennus ei ole vielä universaali.
-Tulevalla kaudella johtajien aktiivisuus ja
vatsanympäryksen muutos ovat suoraan
verrannollisia.
-Mutta siellä olikin vain yksi pisuaari
-Joko SUN ystävät ovat kuulleet HeMestä?
-Nyt virkistetään mieltä ja ruumista:
kevätpurojen lisäksi kohisee pian nouseva
kunto.
-Vaan mitens se Maltan matka?
-Tanssiiko HeMe YMCA:n tahtiin?
-Hallitsetko jalkapelin? MK hallitsee.
-Oikea käsi on se millä puristellaan
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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
osoitteeseen:

Kiho-lehden seuraavaan

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

