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PAAKIRJOITUS



ajan pienet ja suuremmat partiolaiset ovat tehneet 

enemmän tai vähemmän samanlaista partiotoimintaa 

Metsänkävijöiden sinivalkoisissa väreissä. Perinteitä 

on syntynyt ja hiipunut, veljesjoukkoja tullut ja 

mennyt. Ajat, partiomuoti ja ympäröivä maailma ovat 

muuttuneet ja toimijat vaihtuneet, mutta 

mänkijämieli elää yhä vahvana ja yhdistää meitä 

sukupolvesta toiseen. Koska mikään hyvä ei synny 

hetkessä, valmistautuu lippukunta juhlavuoteensa 

tämän vuoden ajan. Ensi keväänä on sitten aika 

korjata kovan työn hedelmät ja kunnioittaa 

satavuotiasta HeMe:ä Haa-huudon raikuessa 

ikimuistoisissa pirskeissä. 

Lähestyvä juhlavuosi on innostava ja riemullinen asia, 

mutta ensi vuoteen on vielä tovi. Odotellessa ei tule 

tylsää, sillä partion ydin on toiminnassa ja yhdessä 

oppimisessa. Vuoden toiminnalliseksi tavoitteeksi 

vuosikokous valitsi erätaitojen ylläpidon ja 

kehittämisen. Kolkasta vaeltajaan, jokainen pääsee 

haastamaan itsensä ja partiotaitonsa vuoden 

tapahtumissa, niin kololla kuin luonnossa. Monella 

teistä, arvoisat mänkijätoverit, on varmasti upeita 

erä niksejä ja -kokemuksia. Nyt on aika jakaa nämä 

kokemukset (heme@heme.partio.net), jotta myös 

uudet sukupolvet voivat iloita niistä. Moni perinne ja 

klassikko-ohjelma on aikojen saatossa painunut 

unholaan. Mikä olisi parempi aika palauttaa ne 

repertuaariin, kuin näin juhlan kynnyksellä? 

Työsarkaa ja tekemistä riittää, mutta onneksi on 

huippuporukka tekijöitä. Lähden luottavaisin mielin 

luotsaamaan lippu kuntaamme tähän ja ensi vuoteen. 

Nähdään vuoden tapahtumissa! 

lippu 
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"Mistäköhän niitä mustikoita aikeen löytyy, 

kun sain tän ämpärin, Johon mun piti niitä 

poimia?" 

Kuva: Marsu 
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Naalien 
super ihq Tupu, Hupu ja Lupu 

(+Aku) -kämppis 
12.-14.2.2016 

Perjantai: 

Treffattiin Suissen kanssa munkan ostarilla ja lähettiin tällee kämppikselle kahdestaa ... Huijasin, nähtii 

Mansikka ikealla ja Era futarilla ja aloitettiin tallustaa kohti rakasta kämppää. Perus kämppä hommat, 

kokkausta, kanapestoleipiä(ollaan me kyllä luovia), paljon säätöä ja korttipelejä, en valita. 

Lauantai: 

Aamu valkeni ja tehtii aamupalaa ja haettii vettä. Syötii ja nostettii lippu, jonka jälkeen saatiin ohjeet 

salakielirataan. Rakennettii hieno lumi koira/ -hevonen. Salakieli radan jälkeen tehtii ruokaa (johon 

sulatimme fiksuina ihmisinä juustoa paistinpannulla). Odoteltii vj:tä (ne vei rastei). Kun vj:t tuli syötii 

ja sen jälkee lähettii rastiradalle (vj:t ei tullu mukaan ihme ja kumma). Rata oli luminen (ja kuten 

Suisselta voi odottaa semi pitkä). Hengissä selvittiin takas. Vaihdettii kuivat vaatteet. Chillattii, pelattii 

korttii ja tehtii hyvätyö (ryöstettiin pankki). Sytytettii nuotioit ja keitettii vettä (pahvimukissa). Lisää 

chillausta ja illalla vielä saunaan. lltapalaks oli köyhii ritareit. Pelattii taas korttii ja Mansikka oli 

korttimagneetti. Tapahtumarikas päivä päättyi ilman kuolonuhreja 

Sunnuntai: 

herättiin väsyneinä ja noustiin tekemään niitä tavallisimpia 

sunnuntai hommia, siivousta, syömistä, siivousta, 

lakasemista ... Laskettiin (tai ainakin yritettiin) Futaria alas 

kohti autoa joka vei meidät koteihimme tyytyväisenä 

kuluneesta viikonlopusta. 

Kirjoittivat: Pinni ja Era 

Kuvat: Naalit 
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80-luvulla alkanut fleecebuumi villitsi jopa hemeläiset. 

Nyt on hyvä hetki luopua muovivaatteista ja rakastaa 

sekä suojella luontoa pukeutumalla fiksusti. 

Ympäristön tila ja merien roskaantuminen 

huolestuttavat luontoihmisiä. Kuitenkin me 

luontoihmiset teemme, usein tietämättämme, 

huonoja valintoja liikkuaksemme luonnossa. 

Vaatekaupoissa on huonosti esillä vaatteiden 

aiheuttamat ympäristövaikutukset ja siksi asioista on 

otettava itse selvää. 

Fleecekangas tehdään muovista kehrätystä langasta, 

joka kankaaksi kutomisen jälkeen harjataan auki 

tiiviillä teräsharjoilla. Fleeceä voidaan valmistaa myös 

kierrätysmuovista, kuten käytetyistä limupulloista. 

Myös muut polyesterkankaat ovat muovista tehtyjä. 

Fleecevaatteista ja -asusteista irtoaa tuhansia pieniä 

muovihiukkasia pesukoneessa pestäessä. Nämä 

hiukkaset päätyvät meriin ja muihin vesistöihin. 

Vedenpuhdistamoita ei ole rakennettu suodattamaan 

minikokoisia pienhiukkasia, vaan kiinteää ja orgaanista 

ainesta sekä ravinteita. Näin muovihiukkaset 

läpäisevät vedenpuhdistamon suodattimet ja päätyvät 

takaisin vesistöihin ja edelleen ravintoketjuun. 

Ympäristön suojelun on mentävä retkeilymukavuuden 

edelle vaateostoksilla. Vaikka fleecepaita olisi villaista 

kevyempi tai kuivuisi nopeammin, kannattaa miettiä 

kahdesti, kumpi on tärkeämpää: 200 g kevyempi 

rinkka vai merien puhtaus. On hyvä muistaa millaisilla 

varusteilla pärjäiltiin ja nautittiin luontoretkeilystä 

ennen teknisiä varusteita. Ensimmäisellä Lapin 

vaelluksella minulla oli mukanani Rukan sadeasu ja 

mummoni huiputti Pallas-tunturin anorakissa. En ole 

nykyään heikompi kuin viidesluokkalaisena eivätkä ole 

muutkaan nykyretkeilijät, kyllä me jaksamme 

villapaidankin kantaa. 

Aika hylätä fleece 1 

Vaateteollisuuden eettisyysviidakossa rämpiminen on 

haastavaa. Älä tee retkeilystä varusteluharrastusta 

vaan käytä vanhat varusteet loppuun (tämä ei koske 

fleecejä, sillä jokainen pesukerta on pahasta} ennen 

uusien hankkimista. Kierrätä ja vaihda. Esimerkiksi 

Facebookissa toimii retkeilyvarusteiden kirppisryhmä. 

Kiinnitä huomiota materiaalivalintoihin. Yritä parhaasi, 

mutta älä menetä yöuniasi. Hyvä nyrkkisääntö on 

suosia kierrätysvaatteita ja luonnonkuituja. 

HeMe-fleecet jääköön siis muistoksi. Ehdotankin 

niiden jäädyttämistä Komion kattoon jäähallityyliin! 

Juttua varten on haastateltu Suomen 

ympäristökeskuksen Outi Setälää. 

Kirjoitti: Nipsu 

Kuvitti: Ninni 
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•• •• 
KUTSU KONKARIEN KAMPPARETKELLE 

(ja Kämppätalkoot) 

Kimparilla 28.-29.5.2016 

Jokainen itseään kunnioittava Konkari saapukoon kämpälle toukokuun viimeisenä viikonloppuna 

huivilla, rukkasilla ja huumorimielellä varustettuna. Retki ei ole pelkkää elbaamista aurinkoisilla 

kallioilla sillä mukavan yhdessäolon kruunaamme osallistumalla samalla kämppätalkoisiin yhdessä 

nuorempien hemeläisten kanssa. Talkoot aloitetaan lauantaina klo 9 lipunnostolla ja tehtäviin 

ohjeistamisella. 

Jos haluat tulla vain katsomaan työn tekemistä, voit lunastaa paikkasi kertomalla muita enemmän hyviä juttuja 

ja siten osaltasi siirtää perinnetietoutta muille osallistujille. Retkimaksua työtä pelkäämättömiltä ei muuten 

peritä. Sen sijaan kämppäisännistö jakaa nakkeja ilmoittautuneille myös kattilasta. 

Ilmoittautumisesta talkoisiin, ohjelmasta sekä mahdollisisista kuljetusjärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin 

toukokuussa konkarien ja hemeläisten sähköpostilistoilla. Tarvittaessa ota yhteyttä konvjj (Minkki puh. 

0505551226) tai pääkämppäisäntään (Laku puh. 0503207920). 

Kämpän puolesta, 

minkki 
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Jopu ja Ormu 

Jorma "Jopu" Merikallion 
ja Olli "Ormu" Lindmarkin muistorahasto 30-

vuotta 

Meri kallio-Lindmark -rahasto perustettiin 30 vuotta 

sitten tukemaan Helsingin Metsänkävijät ry:n 

jäsenten kaukoretkeilyä erikseen myönnettävin 

avustuksin. Rahasto syntyi kahden hemeläisen nuoren 

partiojohtajan, Jopun ja Ormun, muiston 

kunnioittamiseksi. Pojat menehtyivät 

liikenneonnettomuudessa 21.4.1986 ollessaan 

matkalla Lappiin vaeltamaan. 

Ensimmäiset 25 vuotta rahasto toimi lippu kunnan 

yhteydessä. Sen toiminnasta vastasi kolmihenkinen 

hoitokunta, jonka nimitti Helsingin Metsän kävijöiden 

hallitus. Vuonna 2010 rahasto siirrettiin Helsingin 

Metsänkävijäin partiosäätiön hallintaan. Rahaston 

Kaamosvaellus 2002-2003 

s muodostui Jopun ja Ormun muistokeräykseen 

lahjoitetuista varoista, joka euroina oli noin 4000. 
------------ tarkoitus ja toiminta 

Muistorahasto on 30-vuotisen toimintansa aikana 
säilytettiin ennallaan. 

tukenut 25 eri vaellusta yhteensä noin 4000 eurolla. 
Nykyisin rahaston 

hoidosta vastaa 

säätiön hallitus. 

Muistorahaston 

perustamisvarallisuu 

Tällä hetkellä rahaston varallisuus on 9300 euroa. 

Suurin osa avustetuista 25:stä vaelluksesta ovat olleet 

nk. kaamosvaelluksia eli ne on järjestetty vuoden 

vaihteen tietämillä. Neljä vaellusta on järjestetty 

keväthangille pääsiäisen tienoilla, kun taas kesään ja 
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Pääsiäisvaellus 2015 

syksyyn sijoittuvia vaelluksia on ollut yhdeksän 

kappaletta. Kaikki tuetut vaellukset on tehty 

Napapiirin pohjoispuolelle, yksi Norjan lappiin ja loput 

Suomen puolelle. Yhdellä avustuksella on tuettu 

Karhunhammas-vaellusta. Eri vaelluksille on 

osallistunut kaikkiaan 148 henkilöä eli keskimääräinen 

tuki vaeltajaa kohti on ollut noin 30 €. 

Rahaston tarkoitus on innostaa nuoria lippukuntalaisia 

hakea ennen vaellusta. Vaelluksen tulee kestää 

vähintään viisi päivää ja sen tulee suuntautua muualle 

kuin Uudenmaan läänin alueelle. Tarkempia tietoja 

avustusten jakoperusteista voi kysyä säätiön 

hallituksen jäseniltä. Säätiön hallitukselle voi lähettää 

sähköpostia osoitteella 

sihteeri@hemen pa rtiosaatio.fi. 

lähtemään vaeltamaan uusille poluille ja hankkimaan Helsingin Metsänkävijäin partiosäätiön hallitus 

ikimuistoisia kokemuksia. Juuri sellaiselle vaellukselle 

Lapin keväthangille Jopu ja Ormu olivat matkalla, kun 

onnettomuus sattui. On hienoa nähdä, että vahva 

retkeilyperinne on siirtynyt myös uusille sukupolville. 

Viimeisin rahaston avustama vaellus, Ropi 2015, 

suuntautui vuosi sitten käsivarren lappiin kuuden 

hemeläisen voimin. Vaelluksesta löytyy juttu Kihosta 

2/2015. Myös aikaisemmista vaelluksista löytyy 

kertomukset Kihoista, sillä avustuksen saaminen 

velvoittaa kirjoittamaan jutun. 

Rahastosta voivat hakea avustuksia yksittäiset 

lippukuntalaiset tai vaeltaja ryhmät. Avustus tulee 

Kaamosvaellus 2009-2010 

"Retki nuoruuden säilyy, 
kuin se unta ollut ois.' 

Jutun kuvat ovat rahaston tukemilta vaellukselta. Vuoden 2015 vaelluksen kuvan on ottanut Riku Lehtomäki. Loput kuvat on 

poimittu vanhoista kihoista. 
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Kihokasvo

Benjamin "Bentzi" Teittinen 

Karhunpennut 

1.Mikä on matkalaisen nimi? 

Bentzi 

2.Mikä on partiosäätysi (ikäluokka ja parvi/ryhmä)? 

Olen kolkka, toista vuotta Karhunpennuissa. 

3.Hiihditkö talvilomalla? Miksi joo tai et? 

Hiihdin, koska halusin hiihtää. 

4.Mikä näistä on paras ja miksi: Runebergin torttu, 

kindermuna vai tippaleipä? 

Kindermuna, koska siinä on suklaata. 

5.Mitä aiot tehdä vuonna 2017? 

Aion tulla partiossa tosi hyväksi. 

6.Mitä aioit tehdä vuonna 2027? 

Aion olla lippukunnanjohtaja. 

7.Heräät kymppiteltasta ja vierelläsi on tyhjä 

mämmiastia. Mitä on tapahtunut? 

Olen syönyt mämmin unissani ja luulen että joku muu 

on syönyt sen 

8.Terveisiä lukijoille tai jollekulle erityiselle? 

En halua lähettää terveisiä kellekään. 

Kuva: Lintu 

Kysymykset: Ninni 

Haastattelija: Voitti 

14 



100 v.



Arvoisat kihon lukijat! 

Lähestyvän juhlavuoden kunniaksi kihossa julkaistaan jatkotarinana päivitetty versio kaikkien 

kesäleireiltä tutusta Kolkkapojan tarinasta. Uusitussa versiossa on pyritty saamaan tarina sopimaan 

paremmin nykyisen lippukuntamme ominausuksiin kunnioittaen kuitenkin alkuperäistä tekstiä. 

Voit osallistua kolkkain tarinaan lähettämällä piirroksiasi tarinan pohjalta Tillikkaan tai tuomalla ne 

Komiolle! Parhaat julkaistaan tulevissa kihoissa. 

Terveisin Kihon toimitus 

Salaperäisestä matkasta säikähtäneet Karhukolkat pelkäsivät alkuun kylän oudonnäköistä väkeä, mutta 

rauhoittuivat kun huomasivat heidän vastaavan Piken kolkkatervehdykseen. 
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Kolkkain tarina 
osa yksi 

Eräänä päivänä Karhukolkat-parvi kokoontui tavallista aiemmin Komion kololle. Heidän 

kolkkajohtajansa Pikke oli edellisessä parvi-illassa kertonut heille, millaista elämä Suomessa oli tuhat 

vuotta sitten ja luvannut viedä heidät jännittävälle retkelle tutustumaan aiheeseen syvemmin. 

Pikke saapui paikalle mukanaan pihlaja puinen kolkka nuoli, jonka hän pyysi parven asettavan 

jalkojensa väliin. Lasten asetaudutta paikoilleen, hän nosti kätensä kolkkatervehdykseen ja lausui: 

"Ota, metsä, miehiksesi, urohiksesi, Tapio, korpi, kolkkapoiaksesi, kumpu, kumppalivaraksi; ota 

miestä oppimahan, taivonkaarta katsomahan, otavaista oppimahan, tähtiä tähystämähän!" 

Loitsu sai nuolen kasvamaan ja vahvistumaan, kunnes se kantoi koko parven. Hitaasti nuoli alkoi 

kohoamaan ja kaupungin muuttuessa epäselvemmäksi lapsien jalkojen alla, vaipuivat he 

unenomaiseen tilaan. Raskaiden silmäluomiensa alta he saattoivat nähdä vuosisatojen vilisevän 

heidän ohitseen. 

Lasten herätessä ei kaupungista näkynyt enää jälkeäkään. Heidän ala puolellaan avautui laaja 

metsä maisema, jonka kauneutta he ihailivat mykistyneinä. Koskemattomassa metsässä lapset 

saattoivat nähdä karhun löntystävän harjun päällä ja kuulla metson soidinhuudon kaikuva n 

hiljaisuudessa. 

Heidän lentäessään yli kirkkaan järven, jonka rannalla oli pari hirsirakennusta, lähti nuoli 

laskeutumaan. Nuolen laskeuduttua erään pirtin viereen Pikke selitti kaikilleen heidän matkanneen 

ajan halki tuhat vuotta taaksepäin Kaleva -nimisen heimopäällikön kylään Kotiniemeen. 

Koti niemessä asuvat eräsuomalaiset olivat nähneet taivaalla lentävän nuolen ja kerääntyneet 

pihamaalle. 

Paikalla vastaanottamassa vieraita oli vanhan Kalevan ja hänen vaimonsa Kyllikin lisäksi heidän 

tyttärensä Vanamo ja joukko kylän uteliaita lapsia. 

Salaperäisestä matkasta säikähtäneet Karhukolkat pelkäsivät alkuun kylän oudonnäköistä väkeä, 

mutta rauhoittuivat kun huomasivat heidän vastaavan Piken kolkkatervehdykseen. Kolkat nostivat 

myös oikean kätensä kaksi sormea tervehdykseen ja kylän lapset vastasivat. Tästä tervehdyksestä 

nykysuomalaiset ja eräsuomalaiset tunsivat toisensa ystävikseen. 

Kalevalta he kuulivat kylässä juuri olevan meneillään heimon kolkka poikien valmennus pian edessä 

olevaa Kolkkainkoetta varten. Vanamo pyysi nykysuomalaisia liittymän seuraavaksi alkavaan 

kolkkaviestiin. Lapset jaettiin viestiä varten kahteen pivoon, joista toinen koostui nykysuomalaisista ja 

toinen eräsuomalaisista. Vanamolta Karhukolkat oppivat pivon tarkoittavan pientä ryhmää, 

kourallista eli pivollista, lapsia. 

Kolkkaviestin ensimmäisellä kierroksella nykysuomalaiset johtivat kilpailua, mutta toisella kierroksella 

eräsuomalaiset saivat välimatkan kiinni ja voittivat ketunhännän mitalla eli puolella metrillä. Lapsilla 

tuli kuitenkin kiistaa kilpailun voitosta ja Vanamon piti huomauttaa heille, että tärkeintä ei ole voitto 

vaan reilu kilpailu. 

Muokkasi ja kuvitti Ninni 



Partio kuuluu kaikille, eikö niin? Partiosta löytää 

ihmisiä ja ohjelmaa joka lähtöön, ja se on monelle 

partiolaiselle ylpeyden aihe. Usein harrastuksista 

puhuttaessa mainitaan partio halvimpana 

harrastuksena. Partio ei ole vain rikkaille, toisin 

kuin vaikka ratsastus tai tavoitteellinen 

kilpaurheilu. Partioon pääsevät ihan kaikki. 

Vai pääsevätkö? Oletko koskaan tullut 

ajatelleeksi, että joku ei halua tai voi tulla 

jermuiltaan, koska siellä luetaan iltarukous? Tai 

että jollekin Komion portaiden laskeutuminen ja 

Kim parin jylhät kalliot voivat olla 

ylitsepääsemätön este? Ehkä joku ei halua tulla 

mukaan, koska toiminta vaikuttaa liian 

armeijamaiselta. Samoja ongelmia löytyy myös 

suuremmassa mittakaavassa. Monet lippukunnat 

kokoontuvat seurakunnan tiloissa, joka ei usein 

miellytä vakaumuksellisia ateisteja tai vaikkapa 

NUUHKIJA 

muslimeita. Ainiin, ja partion logokin on muuten ristin muotoinen. Jollekin voi tuottaa ongelmia 

valita, haluaako mieluummin liittyä poika- vai tyttövartioon. Joku ei ehkä haluaisi tai edes voisi 

lähteä metsään ollenkaan. 

Kun asiaa rupeaa tarkemmin pohtimaan, löytyy partiosta lukemattomia ongelmia ja esteitä, jotka 

eivät ehkä rajoita jokaisen ihmisen mahdollisuutta olla partiolainen, mutta saattavat muodostua 

jollekin ylitsepääsemättömäksi esteeksi. Näyttää siltä, että partio ei ehkä kuulukaan kaikille. 

Mitä meidän pitäisi sitten tehdä, jotta voisimme mahdollistaa, että HeMeen pääsisivät ihan kaikki? 

Etsiä uusi kolo ja kämppä jostain, jonne on helppo kävellä. Poistaa iltahartauksien, ruoan 

jonottamisen ja marssimisen perinteet. Mielellään pysyä kaukana metsästä, koska kaikki eivät halua 

lähteä retkille mukaan. 

Ei. Jos HeMen toiminnasta poistetaan kaikki se, joka tekee siitä hemeläistä, jäljelle jää vain 

harmaata mautonta mössöä - ei partiotoimintaa. Jos meidän pitää tarjota kaikille kaikkea, käy 

helposti niin, että mikään ei enää tunnukaan miltään. Partio voi kuulua kaikille niin kauan kuin 

partiota on yhtä monenlaista kuin lippukuntiakin. HeMe ei ehkä ole oikea lippu kunta jokaiselle 

suomalaiselle, mutta onneksi se ei ole myöskään ainoa. Monipuolisuus voidaan varmistaa siten, että 

jokainen lippu kunta vetää rohkeasti omaa linjaansa, oli se sitten HeMen erä painotteisuus tai jonkun 

toisen lippukunnan kaupunkipartiota. HeMe kuuluu kaikille niille, jotka haluavat rymytä metsässä 

hyvässä seurassa tai löytävät muuten paikkansa vaikka hallituksen hommista. Ja partio kuuluu ihan 

kaikille. 
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Puiden välist.ä 

- Mikä motivoi Skorpparia lippukuntarajoja rikkovaan 

toimintaan? 

- Onko Norjan poromiehet mukavia? 

- Ensi kesän vaelluksen ruokasuunnitelut jo aloitettu: Joka 

ryhmälle ainakin 10 kiloa kiisseliä mukaan. 

- Kaikki kuuluisuus on hyväksi, vahingosta varat paranee. 

- Kiho näyttää kummalliselta! 

- Komiolla hiiriä tai kummituksia sotkemassa silmien 

väittäessä. 

- Pinniä ja Ninniä yhdistää muukin kuin partio ja nimet. 

- HeMen maailmanvalloitus alkaa Turusta 

- Marsu ryöminyt kallion koloon. 

- Naalit keksivät feikki-Suissen. - Hallituksen akkavalta jatkuu. 

- Mansikka on perunarasisti. - KoJeille luvassa kesällä uusia kavereita ja Kimparin 

-"Parhaat tyypit on vähän häröi." mökkinaapurit kiittävät kesäleiri n paikan vaihdoksesta. 

-Luonnonsuojeluliitto laajentanut rengastuksen kasveihin: Sävärii ! 

Onnea Pursulle rengastuksesta! - Uutta Länsirintamalla. 

!Mainosta Kihossa ! 

INyt sinuilllla on tilaisuus mainostaa lehdessä1 

jonka !levikki on keskimäärin 500 kpll ja jonka 

lllukijakunta on kaikenikämstä. 

Tuet samallll a  nuodsotoimintaa. 

Ota yhteyttä ja sovi ilmoituksestasi :! 

llllllmoitushinnat v.2016 

1 sivu 200 euroa 

1/2 sivua 150 euroa 

1/4 sivua 100 euroa 

Tarjoukset ja !lisätiedot toimitussihteeri 

IMed 11 Nlinni" Lähteenarolta 

kiho@heme.partio.net 
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Muuttuvatko tietosi? 

Klrjollll alla olevaan lomakeeseen uudet o.soltelfetosl, lelldcaa lomake Irti Ja lahetå se 

postllla. Voit myös 111oda kortin suoraan Tllllkkaan tai Komlolle tai laittaa muuttuneet tiedot 

jiisenrekisterinhoitajalle osoitteeseen sihteeri@heme.partio.net 

Kihon/lippukunnanrekisterin tiedoksi: Partiolippukunta 

Helsingin Metsänkävijät RY 

Koroistentie 4 f 

00280 Helsinki 




