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Ada "Nalle" Lindroos 
Lippukunnanjohtaja

PÄÄKIRJOITUS
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Kesä on taas täällä! Ainakin allekirjoittaneen 
kevät tuntui menneen pikavauhtia. Toiminnan 
vaihdellessa lähi, etä ja taas lähikokousten 
välillä tuntui, että ensin oli parviillassa 
pakkasessa, polven syvyisessä 
lumihangessa palelemassa varpaitaan irti ja 
seuraavassa illassa sitten jo tpaita päällä 
nauttimassa auringosta. Joustavasti ollaan 
taas koko kevät luotsattu tiemme vaihtelevien 
ohjeistusten, suositusten ja tilanteiden läpi ja 
nyt onkin hyvä vähän hengähtää. Suomen 
kesäkin on näin ainakin kesäkuussa tarjoillut 
parastaan, joten hyvällä omatunnolla saanut 
nauttia ihan oikeasta ihmisseurasta 
ulkotiloissa.

Siinä missä monella pienellä partiolaisella 
kesäloma on paljolti lomaa myös partiosta, ei 
johtajilta hommat lopu kesken. Toki nyt 
etämeininkien jo normalisoiduttua voi 
kokoukset kenties nauttia myös mökkilaiturin 
nokasta, mutta onneksi meille 
kaupungissakin jumittaville löytyy tekemistä. 
Kesäleirit näyttävät toteutuvan lähes 
normaalisti tänäkin vuonna. Tai toki kolkat ja 
jermut ovat tätä kirjoittaessa päässeet jo 
omasta leiristään nauttimaan, mutta 
toivottavasti tämä ilo suodaan loppukesästä 
myös vartioikäisille sekä tietysti meille 
johtajille, jotka olemme lomanne niille main 
mukavasti sopineet. Ainakin suunnitteluja 
tehdään sitä mallia, että itse tuskin enää 
maltan odottaa leiribussin starttaamista.

Myös lippukunnan kolojen siivoilun parissa 
riittää hommia kaikille levottomille ja 
tylsistyneille lomalaisille. Kolomme ovat 
nimittäin olleet jo hetken hiukan kaaoksessa, 
kun Karhukolon irtaimisto väliaikaisesti 
puolitoista vuotta sitten siirrettiin Komiolle ja 
Tillikkaan suojaan. Nämä tavarat, joita on 
eriotteissa saanut kantaa edestakaisin, 
pakuun ja portaita ylösalas toivottavasti 
löytävät vihdoin lopulliset kotinsa tänä 
kesänä.

Urakka tuntuu varsin loputtomalta ja sitä ei 
ehkä liiemmin ollakaan kiirehditty, kun kolojen 
käyttö on varsin vähäistä viime vuoden etä 
ja ulkokokousten takia ollut. Mutta ehkä joku 
lippukunnan oma Marie Kondo tästä vielä 
löytyy ja jos vielä muutamat (kymmenet?) 
kiinteistökinkerit saadaan kesälle sovittua, 
niin eiköhän syksyllä oltaisi valmiita vaikka 
ihan lähikokouksiin sisätiloissa.

Muutenkin alkaa tuntua ihan toiveikkaalta 
suunnata katsetta syksyä kohden. Tänään 
tätä kirjoittaessa sain itse vihdoin varata ajan 
koronarokotukseen ja kyllä sitä on näin lähes 
viimeiseen rokotettavaan ikäryhmään 
kuuluvana jo hetki varrottu. Mutta näin ollen 
voi sanoa jo näkyvän valoa tunnelin päässä. 
Sitä ennen nauttikaamme kuitenkin kesästä, 
lomasta, leireistä, mökkeilystä, 
kotimaanmatkailusta tai mitä ikinä itse kunkin 
kesään kuuluu.

Aurinkoa ja ihanaa kesää! 

Nalle



Suomen Metsänkävijöiden vuosittain järjestettävät Mänkijäpäivät 
toteutettiin huhtikuussa etämuotoisena viikonloppurupeamana. 
Kirkkonummen Metsänkävijät järjestivät lauantaille yhteisohjelmaa, 
jossa osallistujat pääsivät tutustumaan KiMe:n remontoituun 
kämppään virtuaalikierroksella, kisaamaan toisiaan vastaan SuMe:n 
historian tuntemuksessa ja luomaan lippukunnastaan 
kuntavaalipersoonan.

Sunnuntain ohjelmassa olivat työpajat aikuis ja perhepartiosta sekä 
ansiomerkkitoimikunnan järjestämä työpaja. Aikuis ja 
perhepartiotoiminnalle ei vaikuttanut olevan tarvetta lippukunnissa 

Kuulumisia Mänkijäpäiviltä 
10.-11.4.

ja SuMe:n rooli siinä ei tuntunut merkitykselliseltä. Ansiomerkkityöpajassa osallistuja keskustelivat 
SuMe:n ansiomerkkijärjestelmästä ja keskustelun pohjalta ansiomerkkitoimikunnan johtaja Perttu 
Aimola sekä muu työryhmä on alkanut työstää materiaaleja.

Sunnuntain ohjelma huipentui tietysti vuosikokoukseen, jossa valittiin uusi hallitus ja päivitettiin 
SuMe:n sääntöjä. Kiitos kaikille järjestäjille ja osallistuneille!
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Helsingin Metsänkävijöiden Partiosäätiö sr kiittää lämpimästi kaikkia, jotka 
muistivat lahjoituksillaan säätiön 10vuotista taivalta. Iso HAAA!  Koronan takia 
jäivät juhlat pitämättä viime syksynä, mutta tarkoituksissa on tulevana syksynä, 
jos tilanne niin sallii, juhlistaa 10+1 vuotista säätiötä. Tarkempia tietoja 
ilmoitetaaan alku syksystä sähköpostilla ja facebookissa. Stay tuned!
 
Säätiö esittää lämpimän osanoton konkarin Ari Merikallion poismenon johdosta 
ja kiittää Arin muistoa kunnioittaneita lahjoituksista Merikalliio  Lindmark 
rahastoon. Tämä 35vuotias rahasto tukee HeMeläisten kaukoretkeilyä. 
 
Helsingin Metsänkävijäin Partiosäätiö sr
IBANtilinumero FI96 1020 3000 1403 58
sihteeri@hemenpartiosaatio.fi



kevään LKM-suoritukset

Vallitsevan koronatilanteen takia melkein kaikki tapahtumat jouduttiin järjestämään etänä, niin 
myös luokkamerkkisuoritukset. Ilmoittauduin lkm:iin tietämättä, miten koe suoritetaan ja ilman 
mitään ennakkoodotuksia.

Suoritusviikko saapui, ja sähköpostiin tuli viesti: ”Hae narua Komiolta ja kerro milloin täytät 
kirjallisen kokeen.” Vastasin näihin, ja lauantaina oli suorituspäivä. Noin klo 12 hain narut 
Komiolta pujoksia varten, ja muutaman tunnin päästä sähköpostiini tuli kirjallinen koe. Se oli 
formslomake, joka oli täynnä kysymyksiä. Kokeeseen meni vähän yli tunti ja se oli yllättävän 
vaikea.

Sitten narujen kimppuun. Tehtävänä oli tehdä 2 eri pujosta ja palauttaa ne Komiolle seuraavan 
viikon aikana. Lopulta sain nekin tehtyä ja palautin narut Haagaan. Nyt edessä on vielä 
yösuunnistus ja kätevyys, jotka toteutetaan seuraavan kerran kun nähdään kasvokkain.

Kirppu

Valkoinen torakka 16.-25.4.
Linnanmäen kesätyöntekijöihin on soluttautunut huijari! 
Partioviikolla kolkat ja jermut harjoittelivat 
salapoliisitaitoja, jotta saisivat syyllisen kiinni. 

Valkoinen Torakka, eli kolkkien ja jermujen 
vuosittaisessa salapoliisikisassa oli tänä vuonna 
kahdeksan epäiltyä. Syyllistä selvitettiin seppo.ioradalla 
annettujen ennakkotietojen avulla. Rastipaikan 
löytäessään aukesi tehtäviä, joita ratkomalla sai rajattua 
epäiltyjen listaa. Selvitys huipentui vielä salapoliisien 
kokoukseen, jossa viimeisiä epäiltyjä haastattelemalla 
sai viimeiset tarpeelliset tiedonjyväset syyllisen 
varmistamiseen.

Syyllinen oli:
Pekka Pusukoppi

Pottu
Petra
Anna
Leijona
Nakki
Kukka
Marsut
Aaro
Inkivääri
Chili
Makkara
Pilvi
Kalkkuna
Jedi
Merenneito
Suklaa

Mysteerimato
Jäätelö
Lätäkkö
Pipo
Kenguru
Pupu
Tiuhti
Viuhti
Johku
Patteri
Adidas
Mestarietäsivät
Kroko
Leppis
Kenkä
Peruna

Kiitos vielä kerran salapoliiseille 
syyllisen löytämisestä!
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Vj-kurssi 12.5.-16.5.

Keskiviikko:
Lähdettiin kuudelta yhdessä kohti 
Brunnibergiä, jossa yövyimme ensimmäisen 
yön.

Torstai:
Aamulla lähdettiin suunnistamaan rasteja. 
Sää oli kuuma ja aurinkoinen. Rasteilla 
käytiin VJ:lle olennaisia asioita. Kolmannella 
rastilla kaikki vetemme oli loppunut, joten 
lähdimme kauppaan Veikkolassa (hauska 
fakta: ei ostettu vettä). Kauppareissun 
jälkeen pääsimme syömään ruokarastille. 
Pitkän ja hikisen kävelyn jälkeen saavuimme 
lopulta hiekkakuopille.

Perjantai:
Aamulla lähdimme kävelemään lyhyttä 
rastirataa kohti kämppää.Ylittäessämme 
Palakoskea onnistuimme muutamassa 
bludauksessa. Päästyämme kämpälle 
teimme unelmakarttoja, listasimme omia 
vahvuuksia, uimme, saunoimme ja söimme. 
Illalla oli iltanotski.

Lauantai:
Päivä alkoi lipunnostolla ja aamupalalla. 
Tämän jälkeen kurssilaiset pitivät 
suunnittelemansa WH:n kolkkakylän 
nuotiolla. WH oli onnistunut. Lounaan jälkeen 
käytiin läpi erilaisia johtajatyyppejä, oli 
olympialaiset, syötiin Nasun tekemiä 
sämpylöitä, uitiin ja käytiin Kyyn 
opastuskierros saunan, liiterin ja kämpän 
asioista. Päivälliseksi oli pitsaa ja 
myöhemmin notski, jossa söimme makkaraa 
ja avaruusbanaaneja.

Sunnuntai: 
Heräsimme aikaisin pakkaamaan ja 
lipunnostoon, jonka jälkeen söimme puuroa. 
Sen jälkeen kävimme keskusteluita johtajien 
kanssa VJ:nä olemisesta.

Mukana oli:
Oliivi, Benzi, Nami, Minttu, Nalle, Nasu, Hamsu, Tölkki, Sentti, Riisi, Murkken, Kasse
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Jermujen 
majanrakennuskilpailu 23.5.
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Aikainen aamu, kadut komion ympärillä ovat vielä 
autiot ja puiston notkelmissa leijailee yön usvaa. 
Aamuaurinko lämmittää ilman nopeasti, kun joukko 
partiolaisia kokoontuu valmiina totiseen taistoon.
Tänä aurinkoisena toukokuun aamuna Talin 
kallioilla on määrä järjestää Jermujen Eeppinen 
Majanrakennusretki. 

Kilpailupaikalla ohjeistuksen jälkeen kajahtaa 
lähtökäsky ja kilpailijat ryntäävät varaamaan 
parhaat paikat. Majat kohoavat pystyyn 
vauhdikkaasti ja niitä parannellaan toinen toistaan 
luovemmilla lisävarusteilla. Kiivaan kisan 
keskeyttää lopulta ruokatauko. Nuudeliwokkia.
Kun vatsat ovat täynnä ja valmiita esittelemään 
majat, pääsee raati arvostelemaan tiukan kisan 
työt. Tasaisessa kamppailussa yksi on kuitenkin 
ylitse muiden, kuva oikealla.

Paras maja palkitaan, mutta kukaan ei jää tyhjin 
käsin. Iltapäivä kuluu leppoisasti loppuun erilaisten 
leikkien ja kaakaon muodossa. Lopuksi siivotaan 
jäljet ja jätetään seuraaville vierailijoille 
mahdollisuus nauttia kauniista kallioista.

Aurinko on kiertänyt taivaalla pitkän matkan, kun 
väsyneet retkeilijät viimein suuntaavat askeleet 
komion kautta kotiin.



Aurinkoista säätä ja 
Euroviisuhuumaa kolkkien 

telttaretkellä
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Kolkkaveljesjoukon perinteinen 
telttaretki järjestettiin etämuotoisena 
22.23.5. Koska retkelle ei voitu 
kokoontua tavalliseen tapaan 
yhteisesti, kehotettiin kolkkia 
perheineen lähtemään nauttimaan 
keväisestä viikonlopusta 
valitsemaansa retkikohteeseen tai 
virittäytymään retkitunnelmaan 
esimerkiksi kotona, parvekkeella tai 
omalla pihalla.

Vain mielikuvitus oli rajana 
retkeilypaikan valinnassa, ja 
aurinkoinen viikonloppu innostikin 
kolkkia retkeilemään muun muassa 
Porkkalanniemessä, Nuuksiossa ja 
omilla tai sukulaisten kotipihoilla. 
Osa retkelijöistä yöpyi teltassa 
retkikohteessaan, osa taas teki 
päiväretken. Vanhemmat jakoivat 
Whatsappin välityksellä 
retkikohteista mitä hienoimpia 
tunnelmakuvia, mikä loi 
etäretkeenkin yhteisöllistä 
retkitunnelmaa.

Lauantaina järjestettiin 
vapaaehtoinen etätapaaminen 
retken osallistujille, jossa retkeilijät 
pääsivät kertomaan retkipäivistään

Makkara telttaili kummitätinsä 
takapihalla Munkkiniemessä.

ja jakamaan tunnelmia. Jotkut olivat käyneet jo aikaisemmin päivällä jossakin retkellä ja 
päivittelivät kuulumisiaan kotoa käsin. Osalla taas oli vielä edessä telttayö ja kaikki pääsivätkin 
esittelemään videon välityksellä oman leiripaikkansa. 

Mielikuvitusta ja luovuutta ei kolkkien retkeilystä puuttunut, ja naapuritkin olivat ihastelleet 
kerrostalojen pihaan leiriytyneitä retkeilijöitä. Moni kolkka kertoi etätapaamisessa myös 
aikovansa katsoa samana iltana Euroviisujen finaalilähetystä. Erityisesti Suomen edustaja Blind 
Channelia kehuttiin kolkkien keskuudessa, ja kannustus taisikin näkyä Suomen hyvässä 
Euroviisutuloksessa!
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Kolkkien ja jermujen kesäleiri pidettiin tänä vuonna kahdessa osassa, jotta kaikki halukkaat 50 
lasta pääsivät leirille. Lyhyet leirit pakattiin täyteen perinteisiä kesäleiriohjelmia ja mukavaa 
yhdessäoloa Kimparilla! Leireillä seikkailtiin Ihmemaassa mm. Liisan ja Hatuntekijän kanssa.

LEIRI 1 

Perjantai 11.6.
Lähdimme Komiolta klo 9.30 bussilla. Saavuimme Kimparille klo 10.00. Kannoimme ärsyttävän 
ylämäen ylös paljon kamoja. Sitten lähdimme kävelemään päin Kimparia. Matkalla saimme keksin 
ja vähän mehua. Jätimme rinkat liiterille. Nostimme lipun ja sen jälkeen saimme ruokaa. Sää oli 
aika aurinkoinen. Ruokana oli vegenakkikeittoa.

Ruuan jälkeen tehtiin nakit, jonka jälkeen leikittiin eri leikkejä kolkkakylässä. Sen jälkeen 
pystytettiin teltat. Sitten lähdettiin syömään ja ruuaksi oli miilua. Ruuan jälkeen tehtiin nakit ja 
lähdettiin uimaan.

Illalla oli rastirata ja iltanuotio.

Lauantai 12.6.
Aamulla herättiin klo 8.00 ja nostettiin lippu. Aamupalaksi oli puuroa. Sen jälkeen menimme 
leikkimään kolkkakylään. Sen jälkeen oli vapaaaikaa, jonka jälkeen maalasimme paitoja. Sitten 
menimme syömään. Ruuaksi oli lihapullia ja perunamuusia.

Lounaan jälkeen tehtiin nakit ja laitettiin teltta sadekuntoon. Sen jälkeen menimme uimaan ja 
saunaan. Saimme leiripaidat. Leiripaita on pinkki. Sitten pääsimme telttaan hetkeksi ja nyt on 
päivällinen.

Koje-kesis 11.16.6.
— Katingalahan —
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Illalla oli teekutsut ja syötiin herkkuja. Sitten 
esiteltiin leiripaikkaa vanhemmille ja 
pidettiin iltanuotio.

Sunnuntai 13.6.
Aamupalan jälkeen tehtiin nakit. Nakkien 
jälkeen oli rastirata. Yhdellä rastilla oli 
ensiapupiste, jossa Hamsteri, Susu ja 
Minttu kikattivat koko ajan. Toisella rastilla 
istutettiin oma kasvi. Kolmannella rastilla 
harjoiteltiin tekemään kiehisiä. Neljännellä 
rastilla opeteltiin kasveja ja solmuja. Sen 
jälkeen syötiin riisiä ja tonnikalakastiketta ja 
sitten tehtiin nakit ja meidän nakki oli päivis.

Lounaan jälkeen pakattiin omat tavarat ja 
suunniteltiin markkinakojuja. Markkinoilla oli 
hauskaa! Sitten oli karkkiympyrä ja 
lähdettiin kotiin.

LEIRI 2

Maanantai 14.6.
Olimme noin klo 10:00 Kimparilla. Ekana 
nostettiin lippu ylös. Noston jälkeen mentiin 
esittelykierros ja leikittiin tutustumisleikkejä. 
Sitten syötiin kanawokkia. Ruuan jälkeen 
tiskattiin ja siirryttiin nakkeihin.

Sitten lähdettiin rastiradalle. Yritettiin 
naurattaa, kalastettiin ostereita, tehtiin 
kylttejä, mentiin ramborataa. Vietiin kamat 
telttaan ja jotkut kävivät uimassa. Syötiin 
lihapullia ja perunamuussia sen jälkeen 
kirjoitimme tämän tähän.

Illalla sai valita mitä tekee ja sitten oli
iltanuotio.

Tiistai 15.6.
Aamupalalla oli hyvää puuroa sokerin 
kanssa maistui paremmalta. Mehu oli 
hyvää. Ennen aamupalaa nostettiin lippu.
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Ensin meillä oli rastirata jossa soudettiin ja 
maalattiin valkoisiin kankaisiin sen jälkeen oli 
lounas. Ruuaksi oli nakkikeittoa.

Oli hetki vapaaaikaa ja suurin osa leikki 
mafiosaa. Mietittiin pivoittain iltanuotio 
esityksiä ja markkinakojuja. Sitten oli 
sodanjulistus ja lähdettiin präisäämään. 
Joukkueet oli Hatuntekijät vs. Liisat, myös 
pelikortit eli johtajat tuli mukaan. Sen jälkeen 
mentiin uimaan ja saunomaan. Syötiin 
päivälliseksi herkullista miilua.

Illalla me tehtiin esityksiä ja laulettiin. Ennen 
sitä meillä oli markkinat joissa oli leikkejä. Piti 
antaa leikkirahaa että pääsi yhteen kojuun. 
Iltanuotion jälkeen pestiin hampaat ja mentiin 
nukkumaan.

Keskiviikko 16.6.
Aamupala oli jälleen puuroa. Ennen aamupalaa nostettiin lippu. Aamupalan jälkeen menimme 
suunnistamaan ja tekemään rasteja. 

Lounaaksi oli vielä tunaviilokkia eli tonnikalaa bearnaisekastikkeessa, ja sen kanssa riisiä. 
Pakattiin rinkat ja teltat, minkä jälkeen pidettiin vielä teekutsut, joilla pelattiin ja syötiin keksejä. 
Päivälliseksi saatiin lihiksiä ja sitten lähdettiin kotiin.



Hernaripäivä

HeMen kolmas hernekeittopäivä sujui hienosti, lukuunottamatta muutamaa teknistä ja 
viestinnällistä ongelmaa. Varainkeruutapahtumat ovat yksi toimintamme kulmakivistä, joiden 
avulla pystytään järjestämään laadukasta partiotoimintaa kaikenikäisille nuorille.

Kokeilimme tänä vuonna ennakkotilauslomaketta ja kotiinkuljetusta. Tämä tuntui luonnistuvan 
mallikkaasti ja varmasti jatkokehitämme sekä kokeilemme näitä uudelleen. Toivottavasti 
hernekeitto ja muut herkut maistuivat ennakkotilaajille! HeMen johtajisto kiittää kaikkia tilaajia 
tuestanne HeMen partiotoiminnan mahdollistamiseen!

"Olen pehmeä sammalpeitto ja 
vatsan täyttävä hernekeitto"
  Tuntematon runoilija
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Seuraava hernekeittopäivä järjestetään 
syksymmällä.

Pysykää siis kuulolla!
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Metsänkävijöiden aktiivisesta roolista 
valtakunnallisessa partiotoiminnassa 
voidaan lukea mm. Partiolehdessä 3/1921. 
Lehdessä kerrotaan, että Liittoneuvosto on 
päättänyt ottaa vastaan Metsänkävijöiden 
kutsumuksen partiopäivien järjestämisestä. 
Myös itse kutsu päiville, sekä seikkaperäiset 
ohjeet löytyvät samaisesta lehdestä.

”Suomen partiolaisille!
Metsänkävijät kutsuvat täten Suomen 
Partioliittoa. Ruotsalaista Partioryhmää,
Vapaata Ryhmää, Harmaata Sutta ja 
kaikkia muita maamme partiojärjestöjä, 
kuten Rajaveikkoja, Valonpoikia, 
Tapionpoikia y.m. viettämään 1921 vuoden 
partiopäiviään tai muita kokouksiaan 
Metsänkävijäin leirimailla Lohjan Karnaisten 
kylässä. Leireille tullaan 1 p.nä heinäkuuta. 
Kokouksia voidaan pitää noin 3:n päivän 
ajan, jonka jälkeen saatetaan edelleen 
järjestää johtajakursseja, leikkejä, kilpailuja, 
retkeilyjä y.m.
Tervetuloa!
Metsänkävijäin puolesta
Ilmari Wainio, järjestön johtaja.”

Seuraavassa Partio lehden numerossa 
(4/1921) käy kuitenkin ilmi, että Suomen 
Partioliitto päätti järjestää partiopäivät 
Savonlinnassa alkuperäisen suunnitelman 
mukaan. Syyksi mainitaan partiolaisten 
yhteisen Viron retken siirtyminen. 
Metsänkävijät pitivät leirinsä kuitenkin 
suunnitellusti, eivätkä osallistuneet yhteisille 
partiopäiville, vaikka partiolehdessä 
(5/1921) nimimerkki Korpifilosofi heidän 
kovasti toivoi liittyvän takaisin liittoon ja 
lähtevän Savonlinnaan. 

Korpifilosofin mukaan liitosta eroamisen 
pohjalla ollut kiista oli jo ratkaistu.

Ote hänen pakinastaan:
”Metsänkävijät saivat suuren voiton, kun 
heidän tunnustettiin olleen oikeassa 
periaatteellisessa kysymyksessään. Nyt kai 
ei enää mikään estä heitä palaamasta 
liittoon, johon he ovat kuuluneet ja jota he 
ovat olleet perustamassa. Meillähän on 
kaikilla velvollisuuksia ja partiolaisilta 
odotetaan aina herkempää ymmärtämystä 
toisiansa kohtaan kuin muilta

Sivun mittaisen pakinan hän lopettaa 
seuraavasti:
Ehdotan, että Metsänkävijät voittavat 
itsensä ja palaavat sen liiton puitteisiin, 
jonka perustamisessa heillä on niin 
huomattava osa. Siellä heillä on kunnan 
tovereitakin kaikissa yrityksissään ja sen 
keskuudessa he voivat jotakin toimittaa. Ei 
äkkipikaisilla teoilla, vaan sitkeällä työllä on 
tässä maailmassa kaikki suuri saatu aikaan.
Veljellisesti tervehtien
Korpifilosofi”

Kesti vielä kolme vuotta ennen kuin 
Metsänkävijät liittyivät takaisin liittoon. Sen 
sijaan suunnitelmien mukaan heinäkuussa 
1921 Lohjalla pidettiin leiripäivät, joita on 
myöhemmin kutsuttu Suomen 
Metsänkävijäin liiton ensimmäiseksikin 
liittoleiriksi. Liittoon kuului tuolloin kaksi 
järjestöä, Helsingin ja Oulun Metsänkävijät. 
Partiolehden numerossa (6/1921) 
kerrotaan tarkemmin leiristä.



► ”aina te johtajat luulette et on ja koskaan ei 
oo” 

► Mä tein sen! Päihitin kolme vegenakkia!!

► Mä tarviin henkistä tukea skrondaan.

► Kun kabanossin kastelee vedellä sen väri 
liukenee veteen. 

► Ei loputtomasti vaan sillai vähemmän

► Täs vieressä on paikka, mutta mä saatan 
purra

► Kyllä puuro valmistuu ilman teetäkin

► Missä Väinö on? Väinö ja äiti on palannut!

► Krokettia saunassa, check!

► Mikä on Madon lempimarja?

► Pienen silmään tökkimisen jälkeen olen 
todennut, että lempieläimesi on PUHVELI

► Seepra Zetalla 

► Sentti kerto Riisille unessa et rastit on 
väärässä paikassa
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► Käpyjä ja havunneulas kuuroja!

► Tipu aloitti käpysodan

► Kiviä mä metsästän.. Kiviä mä metsätän.. 
tahdon saada suuren tahdon saada suuren

► Saunalla sijaitsee James Bondin 
vuosikertatakit

► Voispa syödä pizzaa niin paljon kuin haluaa!

► Oli kissa tai ei!

► Niin mikä se ABBA on?

► Uusi resepti Coca Colaa makkaralla

Onnea valmistuneille!



Kihokasvo

Mitä kuuluu?
Hyvää kuuluu, odotan vanhempien tuliaisia 
laivalta.

Mikä on ollut parasta kesiksellä?
Varmaankin ruoka ja sit ohjelma.
 
Mikä on ollut lempiruokasi kesiksellä? 
Miilu

Mikä on ollut lempiohjelma kesiksel?
Saunassa käyminen ja uiminen

Onko sinulla jotain kesälomasuunnitelmia? 
Me mennään ainakin Linnanmäelle ja oon 
menos kahdelle kesäleirille.

Kenelle haluat lähettää terveisiä?
Mun vanhemmille
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Muuttuvatko tietosi?
Kirjoita alla olevaan lomakeeseen uudet osoitetietosi, leikkaa lomake irti ja 
lähetä se postilla. Voit myös tuoda kortin suoraan Tillikkaan tai Komiolle tai 
laittaa muuttuneet tiedot jäsenrekisterinhoitajalle osoitteeseen 
elsa.alanko@partio.fi

Me kiitämme!


