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Syksy on jo pitkällä tämän Kihon ilmestyttyä, 
mutta palatkaamme hetkeksi vielä 
kesätunnelmiin. Tämän kahden vuoden 
omituisen partiolimbon jälkeen, vartioikäisten 
kesäleiri heinäkuun lopulla tuntui kuin uudelta 
alulta. Kesäleirillä hengaillessaan koko ajan 
samojen naamojen kanssa ja elettyään monta 
päivää partiota vuorokauden jokaisen 
sekunnin, pääsee ihmeelliseen inspiraation ja 
motivaation tilaan tai ehkä jonkinlaiseen 
joukkohypnoosiin. Ennen kuin huomakaan sitä 
lupautuu ties mihin pesteihin, ptkilpailuihin, 
tapahtumiin ja työryhmiin. Vaikka siis 
partiosyksyn ehkä perinteisesti ajatellaan 
alkavan syysretkellä, niin oikeastaan se alkaa 
vartioikäisten kesäleirillä ja näin ollen on jo niin 
pitkällä lokakuun alkuun mennessä, että voi 
siitä voi esitellä erinäisiä havaintoja.

Havaintoja ryhmänjohtamisesta: toisella 
kierroksella on paljon rennompaa. Aloin johtaa 
ensimmäistä jermuryhmääni seitsemän vuotta 
sitten, heti johtajiin siirryttyäni. Intoa oli, mutta 
kokemusta ei niinkään paljon, joten välillä 
johtaminen tuntui raskaalta. Näin seitsemän 
vuoden johtajakokemuksella voikin todeta 
tämän olevan paljon rennompaa. Myös 
inspiraatio on ehtinyt palautua toimittuani 
viitisen vuotta jossain ihan muualla kuin 
viikkotoiminnassa ja nyt tuntuu vähän samalta 
kuin aikoinaan kun aloitin vartionjohtajana. 
Ideoita on paljon ja myös halua niitä toteuttaa. 
On kunnianhimoa ja tavoitteita omalle 
ryhmälle. Ja mahtava johtajapari on tietenkin 
olennainen osa kivuutta. Mikä taas ei ole 
muuttunut, on oma kestokyky lapsista 
lähtevälle metelille. Kaksi tuntia iloista 
höpötystä ja naurua, ja sitä on jo ihan valmis 
hautautumaan jonnekin hiljaiseen komeroon 
loppuillaksi kuuntelemaan ainoastaan omia 
ajatuksiaan. 

Havaintoja ptkilpailuista: epämukavuuden 
sietokykyni on aaltoilevaa. Edellinen kertani pt
kilpailuissa taisi olla myös tuolloin tuoreena 
johtajana seitsemän vuotta sitten 

(jonkinlainen henkilökohtainen renaissance
syksy taitaa olla siis käynnissä), joten 
muistikuvat tästä ovat hiukan hämärät. No 
tämän syksyn tuoreempi kokemus oli sitten 
varsin ristiriitainen. Toisaalta oli kiva haikata ja 
viettää aikaa kavereiden kanssa, tehtävät 
tuovat mukavaa taukoa talsimiseen, 
luontohavainnot, esimerkiksi hirven näkeminen 
10 metrin päässä oli ehdotonta plussaa ja 
yllättäen yösuunnistus noin jopa 
henkilökohtaisena lempparina. Ja sitten 
toisaalta en ole valvomisesta ja väsymyksestä 
nauttija, risukossa rämpiminen ottaa välillä 
päähän ja kun ylitysrastilla päätyy kaikkien 
kamojensa kanssa järveen, alkaa olla aika 
heittää kirves kaivoon (kun se onneksi oli 
rinkassa kiinni ja vältti näin järven pohjaan 
vajoamisen). Vaaditaan siis varmaan ainakin 
joku kesäleiri väliin, ennen kuin inspiroidun 
seuraavan kerran ptkisoja makustelemaan. 
 
Havaintoja läävän muuttamisesta: kokemus ei 
parane viidennelläkään kerralla. Löysimme 
itsellemme alkusyksystä uuden varastokolon 
Munkkivuoren ostoskeskuksen kulmilta ja näin 
ollen lippukunnan kaluston muuttamisen 
tragikoominen saaga vain jatkuu. Valitettavasti 
tavaraa on ihan yhtä paljon ja se on ihan yhtä 
painavaa ja vapaaehtoisia muuttajia ei ole 
ilmestynyt sen suurempaa määrää. Viha
rakkaussuhteet erinäisiin tavaroihin, ovat 
omalta puoleltani muuttuneet lähes 
yksinomaan vihasuhteiksi, mutta ehkä 
solmimme taas rauhan, kunhan ovat omilla 
paikoillaan uudella kololla ja luotan, että enää 
omana toimintaaikanani ei koko kalustoa 
muuteta minnekään.
 
Näillä havainnoilla aktiivista syksyä itse 
kullekin, jos näet pyynnön tulla muuttamaan 
läävän kalustoa, olet erittäin tervetullut ja jos 
olet kokeillut jotain viimeksi seitsemän vuotta 
sitten, nyt voisi olla taas aika.
 
Nalle
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Helsingin Metsänkävijöiden kunniapuheenjohtajuus nro 3 myönnettiin Asariaalle, Asko 
Kahanpäälle tämän 90vuotissyntymäpäiväjuhlissa 13.8.2021.

Asko Kahanpää, Asarias, kuuluu ehdottomasti suurimpiin vaikuttajiin Helsingin Metsänkävijöiden 
historiassa. 

Asariaan partioura alkoi kolkista, josta hän siirtyi Hirvivartioon ja kohosi edelleen 
vartionjohtajaksi. Hän hankki vanhempiensa tuella oman kämpän perheensä mailta, jossa pystyi 
toteuttamaan omasta mielestään oikeanlaista ja aitoa partioohjelmaa. Myöhemmässä vaiheessa 
Asarias vaikutti erinäisten veljesjoukkojen johtajina lähinnä osallistuen partiopoikien ohjelmallisen 
sisällön kehittämiseen.

1950luvun alussa hän oli suurena myötävaikuttajana uuden kämpän hankkimiselle. Maat ostettiin 
Siuntiosta Kimparijärven rannalta ja kämppä vihittiin käyttöön 1954. Alue on edelleen perusta 
koko lippukunnan retkeilytoiminnalle.

Asarias aloitti kirjallisen uransa tekemällä HeMelle ”Hirven jälkiä” (1952) ja ”Ytimeen” (1954) 
monisteet. Kirjallinen ura jatkui ”Katajainen vartio toimii” (1956) vihkosen siivittämänä, joka 
julkaistiin myös kirjana. Teoksesta tuli myöhemmin perusta koko SP:n käyttämälle Vartionjohtajan 
käsikirjalle. Jälkeenpäin ilmestynyt nidos ”Hopeanauhojen takaa” (1964) on samoin Asariaan 
kädenjälkeä.

Helsingin Metsänkävijät ry:n puheenjohtajana hän toimi vuonna 1958, josta jatkoi hallituksen, 
Mörisevän Karhun, jäsenenä kaksi vuotta. 1970luvulla hän oli perustamassa lippukunnalle 
taustayhteisöksi Vanhempainneuvostoa ja vaikutti aktiivisesti VaNen toimintaan pitkälti 1980
luvulle asti.

onnea ASarias 90v!

Aikaansa ja yhteiskunnan muutoksia 
seuraavana konkarina Asarias kannusti 
lippukunnan silloista johtoa kehittämään 
Helsingin Metsänkävijöistä 
yhteislippukunnan 1970luvun 
loppupuolella. Pitkät erävaellus ja 
eräleiriperinteet sekä 
partiopoikatoimintaa muutenkin 
vahvasti leimanneet traditiot tekivät 
mainittuun aikaan lippukunnan 
muuttamisen yhteislippukunnaksi 
työlääksi. Lippukunnanjohtaja ja muu 
nuori johtajisto saivat Asariaalta tuolloin 
tärkeän tuen toiminnan uudistamiseksi. 
60vuotinen tapa toimia istui 
lippukunnassa tuolloin tiukassa. Monet 
eivät katsoneet tyttöjen mukaantuloa 
hyvällä.

Asariaalle myönnetty kunniapuheenjohtajan nuija.
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Aktiiviuransa lippukunnassa 
päätettyään Asarias toimi 
konkarien eli aktiivitoiminnasta 
pois siirtyneiden lippukuntalaisten 
veljesjoukonjohtajana järjestäen 
vanhemmalle ikäpolvelle muun 
muassa saunailtoja kämpällämme.
Kun konkariveljesjoukkoa 
lähdettiin uudestaan elvyttämään 
vuonna 2006 uuden johtoryhmän, 
Harmaan Savun, johdolla, Asarias 
oli luonnollinen valinta 
ydinryhmään. Samana vuonna 
hän osallistui lippukunnan leirin 
varjoleirille järjestäen ohjelmaa 
vaeltajavartiolle, joka suoritti 
Kuntoisuusluokkaa.

Asariaan suuresta kirjaarkistosta 
sekä hyvästä muistista oli hyötyä 
myös perustettaessa Helsingin 
Metsänkävijöiden Säätiötä vuonna 
2010. Luonnollisesti Asarias oli 
yksi säätiön perustajista. Asarias 
on omaksunut hienosti 
”kenttävuosiensa” jälkeen toisen 
roolin; hän on ollut viime 
vuosikymmenet toiminnan 
edellytysten luoja. Hänen tapansa 
ohjata nuorempia polvia on 
erityisen hienovaraista ja aina 

Asarias syntymäpäiväjuhlissaan elokuussa.

toista osapuolta kunnioittavaa, olipa tämä toinen sitten kuinka kokenut tai kokematon tanhansa.
Asariaan terävän älyn ja hyvän muistin ansiosta myös lippukunnan 100 
vuotishistoriikkitoimikunta sai korvaamatonta apua vuoden 2016 aikana.

Vuonna 2006 Asariaan täyttäessä 75 vuotta, hän kutsui juhlapäivälliselleen oman jälkikasvunsa 
sekä lippukunnan edustuksen. Lippukunta oli juuri vaihtanut partiopaidan värin takaisin ruskeaan 
ja SP oli samaan aikaan tehnyt partiopaitauudistuksen. Päivänsankari tahtoi nähdä, minkä 
näköinen uusi partiopaita on sekä kuulla lippukunnan kuulumisia ja kutsui lippukunnalta 
edustuksen päivälliselle. Tämä kertoo hyvin Asariaan vilpittömästä kiinnostuksesta niin 
lippukuntaa kuin koko järjestöä kohtaan. Lisäksi Asarias on edelleen tuttu näky niin lippukunnan 
kesäleirin vierailupäivinä kuin vuotuisessa itsenäisyyspäivänjuhlassakin.

Kiitos Asarias, merkkipäiväsi kunniaksi Helsingin Metsänkävijäin 
Partiosäätiölle osoitetuista lahjoituksista! Pitkä partiotaipaleesi on meille 
hyvänä esimerkkinä ja toivomme sen tuovan sinulle hienoja kokemuksia 
jatkossakin.

Helsingin Metsänkävijäin Partiosäätiö
Yhteys sihteeri@hemenpartiosaatio.fi
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Iippu täällä moi! Sellasta tiedustelisin, että ootteko jo kuulleet KoGi kurssin riemuista?

Ai mikä ihmeen KoGi? KoGi, eli KolmiapilaGilwell kurssi on partiojohtajajatkokurssi. Se on 
suunnattu PJkurssin eli partiojohtajaperuskurssin suorittaneille yli 22 vuotialle partiojohtajille. Ko
Gi:lla pääsee porautumaan oman johtajuutensa ytimeen ja kehittämään sekä omaa että 
partioyhteisönsä toimintaa. 

Kurssi sopii erityisen hyvin sellaisille tyypeille, jotka tykkäävät pohtia ihmisten, yhteisojen ja 
asioiden vahvuuksia, heikkouksia, kehittämiskohtia ja keinoja, sekä kohdata uusia näkökulmia. 
Mutta kyllä ihan jokainen saa KoGi:sta paljon irti! Kurssilla pääsee tutustumaan kokeneisiin 
partiojohtajiin ympäri Suomen ja yllättymään siitä, miten erilaista ja samanlaista partio voi olla eri 
lippukunnissa ja piireissä.

Oikea aika lähteä KoGi:lle on omasta 
mielestäni siinä vaiheessa, kun on yhä mukana 
lippukunnan viikkotoiminnassa, mutta 
johtamisesta on viime vuosina tullut tuttua ja 
rutinoitunutta. Siinä vaiheessa on hedelmällistä 
pysähtyä pohtimaan ja havainnoimaan omaa 
johtamista, löytämään omat vahvuudet ja 
kehityskohdat. Ihan viimeistään KoGi:lle on 
aika lähteä siinä vaiheessa, kun kaipaa uutta 
innostuksen kipinää omaan partioelämään. 
Intoa KoGi:lta nimittäin lähtee mukaan 
kasapäin

Aktiivinen osallistuminen lippukunnan (tai piirin, 
tai. SP:n) toimintaan on mielestäni tärkeää 
onnistuneen kurssin kannalta. Oma yhteisö 
tarjoaa peilin, jonka kautta kurssin teemojen 
tarkastelusta tulee luontevaa. Kurssin 
päättävää kehitystehtävää on myös paljon 
innostavampi tehdä, kun ympärillä on se oma 
johtajaporukka.

KoGi nappuloiden myöntämisen jälkeen on hyvä ottaa ansaitut 
päiväunet keskellä vartsujen kesäleiriä.

Kogille?
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Itse lähdin kurssille luovuttuani 
lippukunnanjohtajan viitasta. Se oli 
ajankohtana hyvä, vaikka jälkikäteen katsoen 
olisin voinut lähteä jo aiemmin. KoGi:lta saatu 
into toimintaan olisi todennäköisesti sopinut 
kuin nenä päähän lippukunnanjohtajan varsin 
hallintopainotteisen työn rinnalle. Mitä kaikkea 
silloin olisikaan saanut aikaiseksi!

Kurssin jälkeen alkoi kehitystehtävä, LKM ja 
TAP testausten järjestämisohjeistuksen 
luominen, ja sen raportointi. Niiden parissa 
vierähti pari vuotta. Nyt raportti on on 
onnistuneesti palautettu ja vartsujen kesäleirillä 
sain ylpeänä ottaan ohjaajaltani Anna 
Haavikolta vastaan KoGi tunnukset: nappulat, 
huivin ja apilan.

Mitä tästä kaikesta jäi käteen? Tunnukset, 
tietysti, ja tunne, että on saavuttanut jotain 
merkittävää. Mutta ennen kaikkea käteen jäi 
uusi into. Uusia tuttavuuksia, näkökulmia ja 
kokemuksia. Vahvempi ymmärrys 
partioaatteen ja toiminnan välisistä lukuisista 
yhteyksistä. Halu ja taito mennä omalle 
epämukavuusalueelle. Selkeä kuva siitä, mikä 
minulle on partiossa tärkeintä. Syvempi käsitys 
itsestä ihmisenä ja johtajana. Kaikki muuten 
asioita, joista on hyötyä paitsi partiossa, myös 
elämässä.

"Ole valmis."



Avalon — Vartsukesis 2021
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Jokaisen Pyöreän pöydän ritareihin kuuluvan

sähköpostiin kolahti kirje. Vastasimme kutsuun 
ja niin matkaan lähdettiin. Matkallamme 
kohtasimme monia tuttavuuksia, niin hyviä, 
kuin pahoja aina ruttotohtorista velhoon. 

Leiriytymisemme ajaksi metsän keskelle 
nousivat kokin ja oppipojan loihtima 
ruokailukatos sekä narrin suunnittelema 
ruokailualue. Rakennuspäivien lomassa syntyi 
myös ilmava hengailukatos, korkeaa 
vihollisilta suojaavaa muuria laskusillan 
kanssa sekä muita tunnelmallisia 
leirirakennelmia ja lipputankoa unohtamatta. 
Leiri alkoi jo pikkuhiljaa tuntua kodilta.

Legenda kertoo Avalonin sankarista, joka sisäisen voimansa 
avulla vetäisee irti alasimeen isketyn miekan. Se, joka miekan 

irroittaa hänestä tulee koko Avalonin valtias. 
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Kaikesta huolimatta jotakin puuttui. Kappas, no 
tietenkin, ritaritaitomme ovat vuosien varrella 
ruostuneet. Me opetimme toisillemme kirjonnan 
salat sekä muita hyödyllisiä taitoja tarpeen 
vaatimin keinoin ja menetelmin. 
Kouluttautumisen päätteeksi osallistuimme 
yhdessä turnajaisiin, jossa näytimme taitomme 
ja odotimme tulevaa haikkia.

Haikin aikana kuljeskelimme eri 
aikaulottuvuuksissa, opimme uusia asioita ja 
taitoja sekä hyödynsimme osaamistamme, 
kävelimme kaatosateessa ja löysimme 
mukavan laavupaikan yösijaksi. Bongasimme 
monta peuraa, monenmoista ötökkää ja lintuja. 

Kotikylään päästyämme saavuimme markkinoille, jossa käytiin kauppaa keskiajan tapaan. Osa 
meistä jopa päätyi jalkapuuhun tai häpeäpaaluun. Voi meitä, kun reissun päälle ahmimme 
poppareita ja remmejä! 

Leirin aikana loimme muistoja ja koimme uusia elämyksiä. Tästä kaikesta on hyvä leiri tehty!

Hymyt eivät olleet sokerista, 
vaikka haikilla satoi.
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jermuhaikki 6.-8.8.

Peijaiset 13.-15.8.

Perinteisen KoJekesäleirin yhteydessä 
järjestettävän jermuvaelluksen sijaan toisen 
vuoden jermuille, Hippiäisille, tarjottiin elokuun 
alussa mahdollisuus osallistua jermuhaikille. 
Haikin sijainniksi päätettiin Nuuksion 
kansallispuisto, jossa vietimme viikonlopun. 
Viikonlopun aikana nukuimme laavussa, 
teimme ruokaa trangialla ja harjoittelimme 
erilaisia partio ja erätaitoja.
 
Lähdimme perjantaina komiolta bussilla 
Siikaniemeen, josta kävelimme auringon 
paistaessa HolmaSaarijärvelle, jossa söimme 
lounaan. HolmaSaarijärvellä oli utelias sorsa, 
joka tutkaili ruokailuamme ja piti meille seuraa. 
Ruokailun ja pienen tauon jälkeen lähdimme 
kävelemään kohti Saarilampea, jossa meidän 
oli tarkoitus nukkua jermuhaikin ensimmäinen 
yö. Matka Saarilammelle sujui hyvin ja perille 
päästyämme saimme laavun pystyyn ja 
päivällisen tehtyä. Illan aikana ohjelmassa oli 
vielä mustikoiden poimintaa, veistelyä ja 
nuotion kasaamisen harjoittelua. Iltapalan 
syötyämme kävimme nukkumaan ja lepäsimme 
jermuhaikin toista varten.

Lauantaina heräsimme Saarilammella 
aurinkoiseen aamuun. Kuitenkaan 
auringonpaistetta ei kestänyt kauan ja taivas 
meni pilveen. Söimme aamupalan, kasasimme 

teltan ja pakkasimme tavaramme. 
Lauantaina ohjelmassamme oli kävellä Kattilan 
kautta Takalaan lounaalle, josta kävelimme 
Pöksynhaaraan päivälliselle ja nukkumaan. 
Pääsimme melkein Takalaan, kunnes alkoi 
sataa. Takalassa pääsimme harjoittelemaan 
nuotion sytytystä ihan alusta loppuun ja 
sateensuojassa oli mahdollisuus tuunata 
ruokailuvälineille kassi. Takalassa 
ruokailtuamme ja pakattuamme tavaramme 
lähdimme kulkemaan kohti Pöksynhaaraa. 
Matkalla satoi ja lopulta perille päästyämme 
meillä kaikilla oli varmasti jotain vaatteita 
märkinä. Päästyämme rankan matkan jälkeen 
määränpäähämme kasasimme laavun, söimme 
ja lämmittelimme sateensuojassa. Illalla söimme 
vielä vaahtokarkkeja ja luimme kirjaa Ella ja 
kaverit matkalla jamboreelle. 

Sunnuntaina suunnitelmissa oli enää lounas 
Urjalla ja sieltä kävely Haltian viereiselle 
bussipysäkille. Aikataulusyistä jouduimme 
jättämään Urjan väliin ja oikaisimme hieman, 
jotta ehtisimme oikeaan bussiin. Sunnuntaina 
puolesta päivästä eteenpäin aurinko paistoi. 
Ehdimme oikeaan bussiin ja pääsimme ehjänä 
komiolle. Jermuhaikista käteen jäi paljon 
muistoja ja kokemuksia, joista on hyötyä vielä 
pitkälle tulevaisuuteen.

Jermuhaikilla olivat Adidas, Susu ja Era.

Peijaisissa suunniteltiin 
tulevaa toimintakautta, 
syötiin hyvin ja vietettiin 
aikaa yhdessä.

Mukavaa oli!

teksti: Susu
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toiminnanaloitus

Ilahduttavan runsaasti osallistujia yhteen keränneessä vartsujen toiminnanaloituksessa 
puuhasteltiin eriskummallisen pakohuonepelin parissa ja nautittiin sateisesta pesäpallosta ja 
vähäisistä tarjoiluista… VJ:den kanssa käännettiin illan lopuksi katseet tulevaan syksyn 
ensimmäisen vartionjohtajaneuvoston merkeissä. Pohdimme myös, mitä samoajatoimintaa 
haluttaisiin syksyn mittaan järjestää.

Jo seuraavalla viikolla kokoonnuimme samoajien ja muutaman johtajan kesken Salmisaaren 
Megazonessa. Kahden tiimin erilaiset strategiat toivat kummallekin joukkueelle yhden voiton 
hikisessä lasersotapelissä. Kasselle annettakoon erityismaininta räväkimmästä tulenkäytöstä! 

Vartiot

Kolkkaveljesjoukon toiminnanaloitus järjestettiin Komiolla torstaina 12.8. Toiminnanaloitukseen 
olivat perinteiseen tapaan tervetulleita niin uudet kuin vanhatkin kolkat sekä heidän 
vanhempansa. Lapsille oli ohjelmassa yhteistä tekemistä ja tutustumista rastiradan muodossa ja 
aikuisille infotilaisuus partiosyksystä ja lippukunnan toiminnasta.

Kolkat

Jermut

Jermujen toiminnanaloituksessa 18.8. pelastettiin Komiolle eksynyt otus — oliko se mäyrä vai 

Kananmunan kuljetuksen 
tulokset:

1. sija: Mansikkakassi 
2. sija: Partiolaiset
3. sija: Cuacamole
4. sija: Pisarat

Rastiradalla kolkat pääsivät harjoittelemaan ongelmanratkaisu 
ja ryhmätyöskentelytaitoja sekä pitämään hauskaa kolmella eri 
rastilla. Rasteina toimivat kananmunan kuljetus, pallon 
tarkkuusheitto sekä huojuva torni peli. Samalla uudet kolkat 
pääsivät tutustumaan muihin kolkkiin ja pidempään toiminnassa 
olleet tapaamaan partiokavereita pitkästä aikaa.

Kolkkajohtajisto seurasi innoissaan uusien ja vanhojen 
partiolaisten innokasta tekemistä. Myös aikuisten 
infotilaisuudessa ilmapiiri oli uteliaan innostunut ja kannustava.

Tunnelmia kolkkien 
toiminnanaloituksen 
kananmunakuljetuksesta.

karhu, sitä ei tarina kerro — soittamalla talonmiehelle. Luonnollisesti talonmiehen numero piti 
ensin löytää, sillä sen oli joku huolimaton johtaja hukannut Komion ympäristöön.

Jermut jakautuivat kahteen vartioon ja saivat lopulta selville oikean numeron ja tilanteen 
pelastettua. On siis kiittäminen näitä urheita jermuja, että meillä vielä tänä päivänäkin on kolo, 
jossa kokoontua ja ettei meno ole ainakaan vielä liian eläimellistä.
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Johtajahuoltoa 27.-29.8.

Hupenevan pieni johtajajoukkomme lähti perjantaina matkaan Munkkivuoren SMarketin kautta. 
Edellisen viikon sateinen sää ei jatkunut viikonloppuun, vaan hyvä lämpötila ja sopivan 
puolipilvinen taivas suosivat porukkaa. Saavuttuamme valmistimme pettymyksen tuottanutta 
currya ja pelasimme lautapelejä vielä ennen nukkumaanmenoa.

Lauantaiaamun sopivan myöhäisen herätyksen jälkeen aloitimme halkojen hakkuun, joka sujui 
toisilta tehokkaammin, toisilta vähemmän tehokkaasti. Välissä söimme lounasta, leivoimme 
hampurilaissämpylät iltaa varten, ja tarkastelimme kämpän kuntoa tulevaa syysretkeä varten. Kun 
kaikkien kädet olivat sopivasti hiertyneet, siirryimme saunan nuotiopaikalle syömään ja ideoimaan 
epätoivoisesti tulevan kauden ohjelmaa.

Seuraavan aamun herätys oli aikaisempi retkeläisten omien aikataulujen vuoksi, joten 
suunnitelman mukaan pakkasimme, siivosimme ja lähdimme kotiin. Mukaan tarttuivat muistot 
kaoottisesta kokkaamisesta, yhteisen hyvän eteen tehdystä työstä ja pitkästä illasta nuotion 
loisteessa, jotka ovat kantamassa partiohenkeä mukana, vaikka itse olisikin kaukana poissa 
Kämpän luota.

—   Riisi

Samana viikonloppuna Evolla kokoonnuttiin Johtajatulilla sadan kelluvan nuotion 
ääreen keskustelemaan johtajuudesta.

Kuva: Suomen Partiolaiset / Veera Melvasalo

kämpällä
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Kimparin metsissä oli 
jälleen syyskuun 
ensimmäisenä 
viikonloppuna 
seitsemisenkymmentä 
hemeläistä. Syysretkellä 
kolkat, jermut, 
vartioikäiset, vaeltajat ja 
muut johtajat pääsivät 
pitkästä aikaa yhdessä 
omalle kämpälle. Tänä 
vuonna vielä kaikki 
veljesjoukot olivat erillään, 
mutta huudot raikasivat 
kaikkien korviin.

Syysretkellä jaettiin myös II luokan Mannerheimsolki. 
Muurahainen, Elsa Alanko

Elsa on koko partiotaipaleensa ajan ollut aktiivinen, 
joskin välillä ujo ja hiljainen. Hän on myös kasvanut 
partiolaisena vuosien saatossa valtavasti ja onkin 
nykyään yksi lippukunnan kantavista voimista. 
Toimittuaan ensin vartionjohtajana Elsa on paitsi löytänyt 
itsestään huolehtivan ja jämäkän kolkkajohtajan, 
myöskin täsmällisen ja tunnollisen hallintopartiolaisen. 
Lippukunnan sihteerinä ja jäsenrekisterinhoitajana hän 
varmistaa sen, että jokaisen muun johtajan hallinnollinen 
taakka on hieman pienempi. 

Partion arvot näkyvät Elsan partiotoiminnassa ja muussa 
arjessa vahvasti. Elsaan voi luottaa tilanteessa kuin 
tilanteessa, myös siihen, että hän pyytää ja tarjoaa apua 
tarvittaessa. Monet asiat retkillä hoituvat kuin itsestään 
Elsan tarttuessa toimeen, eikä vapaaehtoisia kysellessä 
ylläty Elsan ilmoittatuessa auttamaan. Partiotunnuksen 
mukaisesti hän on valmis toimimaan, oli kyseessä sitten 
jäsenrekisterin päivitys tai kolkan kadonneen unilelun 
etsiminen.

teksti: Nasu
kuvat: Lintu ja Era

Muurahainen KoJe kesäleirillä 2020.

  Syysretki 3.-5.9.

Viikonloppu koostui uudesta ja jännästä, erityisesti kolkille tai muille, jotka olivat ensikertaa 
kämpällä ja niille, jotka siirtyivät uuteen veljesjoukkoon, mutta myös vanhasta ja tutusta, niistä 
perinteistä ja tavoista, joita retkillä vaalitaan. Ohjelmat, iltanuotiot ja siirtymät rullasivat tuttuun 
tapaansa, ja sää oli viileä, mutta onneksi sade pysyi tänä vuonna poissa.
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Kolkkien sieniretki 19.9.

konttitorit

Tunnelmia 
kesän 
konttitorilta.

Kolkkien sieniretkellä suunnattiin tänä vuonna Uutelan luonnonsuojelualueelle. Mukana 
retkeilemässä olivat kymmenkunta kolkkaa perheineen sekä Namu, Make ja Edi. 

Sieniä ja marjoja löytyi harmillisen niukasti mutta keli oli onneksi mainio ja tunnelma hyvä! Retken 
lopuksi paistettiin yhdessä vaahtokarkkeja ja lähdettiin mahat niitä täynnä koteja kohti.
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Samoajaretki 24.-26.9.
Perjantai 
Lähdimme perjantaina Malmilta klo. 17 Mintun kyydillä kohti Somerniemeä. Toinen auto oli 
lähtenyt jo aikaisemmin hoitamaan kauppareissun ja hakemaan Pastillin Ypäjältä. Automatka 
meni nopeasti ja saavuimme perille n. klo 18.30. Kuuntelimme musiikkia ja pelasimme korttia sillä 
välin, kun Murkku ja Minttu tekivät meille nachopeltiä ruuaksi. Söimme ja pelasimme ristiseiskaa. 
Kun korttipelit eivät enää napanneet, aloimme pelaamaan Dixittiä. Sitä aikamme pelattua 
lopetimme Sentin voiton jälkeen. Sen jälkeen söimme rahkaa iltapalaksi ja pelasimme piirrä ja 
arvaa peliä. Reilu tunnin pelaamisen jälkeen kyllästytti ja johtajat Pastillia lukuunottamatta 
menivät nukkumaan. Me loput jäimme pelaamaan Haastetta jonka jälkeen menimme mekin 
nukkumaan.

Lauantai
Pitkien ja laadukkaiden yöunien jälkeen 
heräsimme virkeinä lipunnostoon. Tämän 
jälkeen söimme aprikoosi
auringonkukansiemenpuuroa. Aamupalan 
jälkeen kävimme laittamassa verkot vesille. 
Tämän jälkeen oli koulutusta. Kävimme läpi mm. 
Ruskean linjan ja pelasimme Kahoottia 
vuosiluvuista. Söimme avocadopastaa lounaaksi 
ja menimme ulos pelaamaan piitä ja 
kirkonrottaa. Kun menimme sisälle, aloimme 
tehdä päivällistä eli vietnamilaisia kesärullia ja 
jälkkäriksi suklaahedelmävartaita. Siinä meni 
oma aikansa, mutta lopputulos oli hyvä. Söimme 
ja valmistauduimme verkkojen nostamiseen. 
Verkot saatiin ylös ja lopputulos oli huikeat 5 
ahventa ja särki. Aloimme perkaamaan kaloja 
(pl. särki, jota ei huolittu).

Onnistuneen perkaamisen jälkeen oli sauna ja 
ensimmäiset halukkaat ryntäsivät sinne innolla. 
Saunomisen jälkeen Murkku ja Minttu tekivät 
iltapalan valmiiksi ja menimme iltanuotiolle. 
Ensin samoajien piti mennä lappurata ja kerätä 
sieltä helmiä, yksi per partioihanne. Palasimme 
takaisin nuotiolle ja kokosimme helmistä korun 
partiohuoviin. Saimme iltapalaksi lettuja ja 
lihiksiä. Syömisen jälkeen istuskelimme hetken 
nuotiolla, jonka jälkeen menimme nukkumaan.

Sunnuntai
Heräsimme 8.30 ja pakkasimme tavaramme. Menimme alas ja söimme aamupalaksi mysliä ja 
jogurttia. Aamupalan jälkeen keskustelimme turvallisesta tilasta ja pelasimme lappupeliä. Tämän 
jälkeen aloimme siivoamaan. Osa siivosi mökin ja osa siivosi saunan ja teki ulkotöitä. Kun 
kaikkialla oli siistiä, söimme tortilloja lounaaksi ja jaoimme ylimääräiset ruuat. Ennen lähtöä meillä 
oli vielä nopeat loppukeskustelut, joissa keskusteltiin retkestä ja vartionjohtajuuteen liittyvistä 
asioista. Lähdimme kohti kotia klo. 14.

Samoajat kunnostautuivat muun muassa 
partiosymboliikassa, ahventen käsittelyssä 

ja pihanurmen siistimisessä. 

teksti: vartsut

kuva: Sentti



Tuho Punkku 18.-19.9.
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Reippaat samoajamme osallistuivat partiotaitojen syysSMkilpailuihin ja Espoon Punaiseen. 
TuhoPunkkuun osallistui HeMestä kaikkiaan neljä kisavartiota. Sijoitukset eivät olleet 
huippuluokkaa, mutta eivät myöskään kilpailun yleisjärjestelyt.

Käännekohdassa nähtiin Kärhunoiden lisäksi lukuisia hemeläisiä erikokoisissa pesteissä aina 
kilpailunjohtajasta valokuvaajaan ja rastipäälliköstä muonittajaan. HeMeläisten tekijöiden määrä 
korreloi selvästi Käännekohdan järjestelyiden onnistuneisuuden kanssa. Uskon myös näiden 
väliseen kausaliteettiin, mutta sitä en valitettavasti osaa pätevästi todistaa. Käännekohdasta voit 
lukea lisää Kärhunatvartion raportista seuraavalta sivulta.

HeMen 
edustusta 
Punkussa.

Kuvat: Espoon partiotuki / Alex Inkiläinen



Syys SM Käännekohta 2.-3.10.

Kuva: Suomen Partiolaiset / Veera Melvasalo

Lähdimme yhteiskuljetuksella kohti Kiljavaa lauantaina 2.10. n. klo 8.20. Kun olimme perillä 
odottelimme n. 30 minuuttia ennen kuin kilpailu alkoi. Kilpailu julistettiin alkaneeksi yhteisessä 
lipunnostossa, jonka jälkeen lähdimme kohti ensimmäistä rastia, jossa meidän piti ratkaista lukon 
koodi erilaisten vihjeiden avulla. Se meni miten meni, mutta iloisina lähdimme kävelemään kohti 
seuraavia rasteja. Päivän aikana oli paljon tietokilpailukysymyksiä ja pulmatehtäviä, mutta 
pääsimme myös leipomaan ja tekemään kätevyyttä. Monet tehtävistä olivat todella vaikeita, mutta 
hyvän ryhmähengen ansiosta selvisimme viimeiselle eli ensiapurastille. Siellä meidän piti 
ohjeistaa toista henkilöä antamaan ensiapua ja elvyttämään. Tämän mukavan rastin jälkeen 
suuntasimme kohti yörastia, jossa tehtävänä oli laivan ja tofun tekeminen sekä pimeänavigointi. 
Tutustuimme yörastille toiseen vartioon, jonka kanssa juttelimme tehtävien tekemisen aikana. 
Minä aloin tehdä tofua, joka ei ihan täyttänyt tehtävänantoa, Oliivi aloitti kätevyyden ja Kasse ja 
Benji menivät navigoimaan. Kun tofu ja navigointi oli tehty, yritimme auttaa Oliivia laivan 
tekemisessä, mutta lopputulos oli se, että minä sain kolmen tunnin aikana vuoltua 5 cm pitkän 
ukkelin ja Kasse viimeisteli veneen pohjan. No kaikesta huolimatta teimme hienon laivan ja tämän 
jälkeen menimme nukkumaan.

Heräsimme pirteinä ja iloisina kylmään aamuun runsaiden neljän tunnin yöunien jälkeen. Söimme, 
pakkasimme ja lähdimme. Ensimmäisellä rastilla meidän tuli annettujen tavaroiden avulla täyttää 
vedellä putki, jossa oli pallo, jotta pallo saataisiin ulos putkesta. Rasti oli hauska. Lähdimme 
kävelemään eteenpäin ja seuraavat rastit olivat myös aika tietovisapainoitteisia, kunnes 
pääsimme suunnistusrastille. Jakaannuimme ja lähdimme suunnistamaan. Tämän jälkeen oli 
vielä muutama rasti, jonka jälkeen olimme maalissa. Siellä saimme hyvää ruokaa ja chillailimme 
4h ennen palkintojenjakoa. Ei tullut voittoa tällä kertaa, mutta käteen jäi hyvä kokemus.

 Hamsteri / Kärhunat
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Supersupe 10.10. 

SuperSupe on pääkaupunkiseudun 
partiolaisten järjestämä tapahtuma 
sudenpentuikäisille. Tänä vuonna meille oli 
koottu omatoiminen maailmanympärysmatka, 
joka suoritettiin ihan meidän omien kolkkien 
kesken. 

Päivän aikana päästiin käymään Ranskassa, 
jossa tehtiin itse todella söpöjä sammakoita (tai 
nuijapäitä tai muita eliöitä) ja opetettiin 
sammakoille hyppytekniikoita. Pääsimme 
senegalilaisten leikkien tunnelmiin ennen 
meksikolaista ruokaa, jonka teimme itse 
trangioilla. Sveitsissä arvuuteltiin erilaisia 
ensiapuun liittyviä väittämiä. Matkamme päättyi 
Brasiliaan, jossa naulattiin ja koristeltiin aivan 
upeat ja värikkäät soittimet! Kiitos jokaiselle 
reippaalle kolkalle, joka tuli mukaan ja joista 
yhtäkään ei sade lannistanut.

teksti ja kuvat: Nasu
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Sata vuotta sitten, kesäkuun alussa 1921 matkusti 15 metsänkävijää Tukholmaan, 
mukaan oli kutsuttu myös edustajat sekä Valon Pojista että Suomalaisen Normaalilyseon 
partiolaisista. Tämä ja samana päivänä alkanut Partioliiton Viron matka olivat ensimmäiset 
suomalaisten partiolaisten tekemän retket ulkomaille. Kesän aikana tehtiin myös kolmas 
vastaava retki, kun Vapaa Ryhmä (Toimen Pojat) vierailivat hekin Tukholmassa.

Partiolehdessä (6/1921) löytyvät matkakertomukset sekä Viron matkasta, että Vapaan 
Ryhmän Tukholman matkasta, mutta Metsänkävijöiden matka mainitaan vain ohimennen. 
Onneksi ”Joulupartio” nimisessä lehdessä löytyy Isohukan kirjoittama seikkaperäinen 
matkakertomus Metsänkävijöiden retkestä.

Matka Helsingistä Tukholmaan tehtiin ”Ariadne”nimisellä höyrylaivalla. Myrskyisen yön 
jälkeen Ruotsiin saavuttiin aamulla kesäkuun kuudentena, jolloin maassa juhlittiin 
kansallispäivää. Isäntinä toimineet ruotsalaiset partiolaiset olivat metsänkävijöitä vastassa 
jo satamassa. Sieltä matka jatkui Suomen lipun perässä kaupungille, missä tutustuttiin 
ensin ruotsalaisen Partioliiton tiloihin ja juotiin pullakahvit. Liiton hienot tilat, sekä isäntien 
lämmin vastaanotto tekivät heti suuren vaikutuksen suomalaisiin partiolaisiin.
    
Myös kansallispäivän juhlinta teki vaikutuksen. Koko kaupunki oli jalkeilla juhlimassa, 
kaikkialla näkyi juhlaairueita, laulukuoroja sekä korttien ja merkkien myyjiä. Isäntiensä 
kanssa Mänkijät oli kutsuttu osallistumaan Stadionilla järjestettyyn lippujuhlaan, jossa oli 
läsnä myös Ruotsin kuningas. Stadionilla paraatiin osallistui lukuisia erilaisia 
sotilasosastoja, nostoväkeä sekä palokunnan, partiolaisten ja monien muiden liittojen ja 
järjestöjen edustajia lippuineen. Juhlassa esiintyivät mm. ylioppilaiden kuoro ja 
koululaisorkesteri. Juhlapuheen piti tietysti kuningas. Juhla päättyi yhteislauluna laulettuun 
”Jumala ompi linnamme” lauluun.

Illalla oli vuorossa partiolaisten oma paraati. Paraati päättyi Skansenin puutarhaan, jossa 
Ruotsin partiojärjestön johtaja, majuri Lieberath, piti voimallisen puheen kehoittaen 
partiolaisia kantamaan lippuaan korkealla, kunnioittamaan sitä sekä muistamaan, että se 
on vertauskuva kaikesta suuresta, rakkaasta ja jalosta, mitä nuorison rinta tuntee. Reilun 
tuhannen partiolaisen lisäksi puhetta oli kuuntelemassa kymmentuhatpäinen yleisö. 
Lopuksi vielä jaettiin todistuksia partiotiedoista ja taidoista ja ylioppilaskuoro esiintyi.
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Tukholmassa retkeiltiin kaikkiaan kolme päivää. Majoituksesta ja osittain kestityksestä 
huolehti vieraanvarainen Ruotsin Partioliitto. Sen edustajat toimivat metsänkävijöiden 
oppaina koko retken ajan. Tutustumiskohteina olivat mm. vanha kaupunki, kuninkaanlinna, 
Pohjoismainen museo ja Hagan puisto. Vierailulla päästiin myös Suomen Tukholman 
suurlähetystöön, jossa ministeri Söderhjelm ja kaikki lähetystön virkailijat ottivat 
partiolaiset erittäin ystävällisesti vastaan. Kaiken kaikkiaan retki on erittäin onnistunut ja 
kotimatkalle lähdettäessä ruotsin partiolaisten johtaja  lausui ”sydänmellisiä sanoja siitä 
yhteistyöstä, jota parhaillaan koetetaan saada aikaan eri maiden partiolaisten kesken, 
pyytäen myös Suomen poikia viemään Suomeen ruotsalaisten partiolaisten veljellisen 
tervehdyksen.” Oman kiitospuheensa lopuksi Isohukka ojensi majuri Lieberathille 
Metsänkävijäin partiomerkit.

Vielä samana kesänä Vapaan ryhmän vierailun jälkeen heinäkuun lopulla saapui 
Suomeen vastavierailulle 16 ruotsalaista ja yksi norjalainen partiojohtaja. Helsingin lisäksi 
he vierailivat myös Vapaan ryhmän partioleirillä, Imatralla, Viipurissa Hämeenlinnassa ja 
Tampereella.

==============================================
Lippukunnan historiaan voi tarkemmin tutustua 100vuotis historiikista,

jonka voi tilata osoitteesta bit.ly/OmiaPolkuja.

Partiopojat Tukholmassa kesällä 1921.
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► Mä oon tällä hetkellä semmonen täydellisen nihkeä. En henkisesti, vaan sillai fyysisesti.

► Kylmän nihkeä ja kuuman kostea samaan aikaan. 

► Nappula on Sentin pelinappula.

► Saanks mä palan sun Toimenpojasta?

► Mä nimeen mun Toimenpojan Timo Pakariseks.

► Kyllähän se niin on, että välillä pitää tuntea vastuunsa ja tarttua Toimenpoikaan.

► Liris "Lippu" Rekola

► ’Uu tuleeks susta...?’ ’Joo, kyl must tulee!’

► .. on syötävä kulho kerrallaan.  Riisi

► Oravalla on käpy suussa

► Seuraavaan Kihoon: Kivi vyörii ja pyörii, Ofra pystyttää Kuusen serkkuja

► Nappula on Sentin pelinappula

► Punkun GPSseurannan katsojat huolissaan: Naskerot hukkuivat järveen

Seuraavaan Kihoon:
https://urly.fi/2eqc

Hernaripäivä 13.11.

Perinteinen hernekeittoäivä järjestetään 13.11. Lisätietoja tapahtumasta laitetaan lähempänä 
tapahtumaa sähköpostilistoille sekä muihin sosiaalisen median kanaviin.

Jotta saatte varmasti oikeat tiedot oikeaan aikaan, laittakaa seurantaan:

Instagram: @helsinginmetsankavijat

Facebook: @HelsinginMetsankavijat

Jos epäilette puuttuvanne sähköpostilistalta, olkaa yhteydessä! ylonenedith@gmail.com

Itsenäisyyspäivä 6.12.
 HeMe viettää itsenäisyyspäivää PohjoisHaagan yhteiskoululla 6.12.2021 klo 9. Virallinen kutsu 
lähetetään lippukunnan sosiaalisen median kanaviin, instagram ja facebook, lähempänä 
määräpäivää. Pysykää kuulolla!
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Kihokasvo
Nimi ja ikä:
Sade, 12

Mitä kuuluu?
kuuluu ihan hyvää

Mikä oli syysretkellä kivointa?
syysretkellä lemppareita oli kaikki yhteinen 
ohjelma

Paras retkiruoka?
paras retkiruoka oli kyl sienirisotto

Paras vinkkisi syksyn harmauden 
piristämiseks?
ei mutta otan mielelläni vinkkejä vastaan

Kenelle haluat lähettää terveisiä?
moi Aarre



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!


