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Tämän vuoden itsenäisyyspäivän juhla oli 15. 
itsenäisyyspäivän juhlani HeMessä. 
Myönnettäköön, että yksi juhla osaltani on 
väliin jäänyt, koska en pikkupartiolaisena 
saanut kyytiä juhliin vanhempien ollessa pois 
kaupungista, mutta kaikki loput on tullut 
vietettyä partiossa. Ensimmäisestä 
partioitsenäisyyspäivästä en muista juuri 
mitään, myöhemmät vuodet sen sijaan on 
painuneet paremmin mieleen ja kuvaavat hyvin 
sitä polkua, jonka HeMessä on näiden vuosien 
aikana kulkenut.

Muistan, kuinka siistiä oli kolkissa, kun parveni 
Myyränpennut voitti Kontion Koitoksen. Oli 
hienoa saada kavuta lavalle, tunkea kaikkien 
muiden kanssa vierekkäin ottamaan 
palkinnosta kiinni ja parven vanhimman 
johdolla huutaa parven huuto. Miten taiteiltiin 
alas portaita tätä palkintolautaa pidellen ja 
istuttiin loppujuhla se meidän sylissä. Muistan 
myös, miten paljon odotin, että olisin saanut 
sudenpäähuivisoljen jermuvuonnani. No eihän 
sitä minulle myönnetty ja se oli itse asiassa 
myös se vuosi, kun juhlat jäivät väliin, eli ehkä 
onni sinänsä niin sai pettyä ihan itsekseen 
kotona. Koin olevani erittäin pätevä 
nuorempana, varmaan myös aika pätijä ja 
ehkä ärsyttäväkin joskus, mutta uskon että se 
pätemisen halu ja itsevarmuus vei aika 
voimalla minua eteenpäin.

Vartsuihin siirtyminen on varmaan aina ollut 
kaikille vähän vaikeaa aikaa. Se on muutenkin 
sitä aikaa, kun kaikki vanhemmat tyypit on niin 
mageita ja cooleja ja sitten siirrytkin vartioon, 
jossa kaikki on vanhempia ja jo osa yhteistä 
porukkaa ja itse olet ihan pienenä siinä sitten 
jatkona. No aika nopeasti sitä onneksi 
vartsuihinkin kotiutui ja sai itselleen hankittua 
sopivasti vartioidentiteettiä ja ylpeyttä. Ja 
koska se oma vartiohan on aina se paras, niin 
kyllä sitä joka vuosi ihan sormet ja varpaat 
ristissä toivottiin Vongoivan voittamista. 
Muutaman kerran me taidettiin se voittaakin ja 
kyllä siitä sellaista kunnianhimoa heräsi, että 
itse ainakin odotin todella paljon 

vartionjohtajaksi pääsemistä ja oman vartion 
johtamista voittoa kohti ja tämä tavoite myös 
saavutettiin. Vartiolaisena toki 
itsenäisyyspäivän toinen jännitysnäytelmä oli 
luokkamerkkien saaminen ja partiolupauksen 
antaminen. Vaikka ylpeyttä jokaisesta 
suorituksesta koinkin, ei lavalla esillä oleminen 
ole sitä ominta mukavuutta itselleni. Miten 
voikin olla niin vaikeaa muistaa se parin 
lauseen mittainen lupaus ulkoa…

En tiedä milloin ajattelin ensimmäisen kerran, 
että minusta varmaan tulee lippukunnanjohtaja 
jossain välissä. Uskoisin, että se on kuitenkin 
ollut jonkinlaisena ajatuksena mielessä jo 
varsin varhain, koska en muista olleeni partion 
suhteen milloinkaan niin kunnianhimoinen ja 
omaan kyvykkyyteeni uskova kuin 
vartsuaikojeni lopussa ja nuorena johtajana. Ei 
siinä, etten uskoisi itseeni vieläkin, mutta ehkä 
se kunnianhimo on hiukan väistynyt tai kenties 
ne kunniat on jo saavutettu. Tässä sitä nyt 
kuitenkin ollaan, 15 vuotta kolkkalupauksen 
antamisesta, ja sain itse kiivetä lavalle 
lausumaan tervetuliaissanoja. Sikäli kun nämä 
sanat aivan improvisoiden kerroin, oli ehkä 
ihan onni että juhlaaamu on aina sellainen 
häsinä, ettei sitä oikein ehdi etukäteen mitään 
murehtia. Siinä missä en todellakaan nauti 
esiintymisestä oikein missään tilanteissa, niin 
jos joku tilanne valita täytyy, on se 
ehdottomasti partio. Kun yleisössä on ihmisiä, 
joista useat olet tuntenut yli kymmenen vuoden 
ajan, ei yhtäkkiä ahdistakaan niin paljon. Kyllä 
HeMeläiset minut jo ehkä tuntee sen verran 
hyvin, että sitä voi mennä lavalle ihan vaan 
itsenään. Seuraavaksi ehkä sitten voikin 
odottaa juhlan kokemista ihan vain yleisön 
puolelta.

15 vuotta on nyt itsenäisyyspäivän juhlia 
takana ja varmasti paljon enemmän edessä. 
Omaa partiopolkua kannattaa todella miettiä 
välillä taaksepäin, koska näihin vuosiin mahtuu 
ihan todella paljon upeita kokemuksia, muistoja 
ja niin paljon kasvua.

Paljon on tapahtunut, mutta jotkut asiat säilyy 
ja mänkijähuivi pysyy kaulassa.

Nalle
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Street-O
HeMen johtajiston pyörittämät Helsinki Street-O-tapahtumat eivät ole Turun 
tavoin ottaneet tuulta alleen, vaikka syksyn hyiset ilmavirtaukset ovatkin 
koetelleet Street-O-telttaa ja toimitsijoidemme kylmänsietokykyä. Katsotaan, 
miten kävijämääriin vaikuttaa Joulu-Cup, jossa Oy Street-O Ab jakaa 
rahapalkintoja neljän tapahtuman parhaille sekä arpaonnisille. Jäädään siis 
odottelemaan päätöksiä siitä, toteutetaanko kevätkausi. Ajankuluksi voit käydä 
tykkäilemässä julkaisuistamme ja tapahtumailmoituksista Instagramissa ja 
Facebookissa. 

Lisätietoa tapahtumista osoitteessa www.street-o.fi/pääkaupunkiseutu.

Hernekeittopäivä
Perinteeksi muodostuva hernekeittopäivä pidettiin tänä syksynä menestyksekkäästi 
Viiripuistossa. Ohjelmaan kuului keiton syömistä ja vohveleita, minkä lisäksi halukkaat saivat 
askarrella omat huivimerkit polttoraudalla.

Seuraava hernekeittopäivä järjestetään ensi vuonna äitienpäivää edeltävänä lauantaina 7.5.2022, 
joten kannattaa pysyä kuulolla ja ottaa halutessaan myös seurantaan:

Instagram: @helsinginmetsankavijat

Facebook: @HelsinginMetsankavijat

Jos epäilette puuttuvanne sähköpostilistalta, olkaa yhteydessä! ylonenedith@gmail.com
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Ensi vuoden toiminnasta ja 
tapahtumista pääset lukemaan 
nettisivuilta osoitteesta:
 

Koronan vuoksi tapahtumat 
järjestetään erityistä varovaisuutta 
noudattaen ja tarpeen vaatiessa 
perutaan, mistä ilmoitetaan erikseen.

https://helsinginmetsänkävijät.fi/tapahtumat/
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Seuraavana aamuna pakkasimme 
teltan ja muut tavarat ja lähdimme. 
Ensin Benzi johti meidät harhaan, 
josta lähdimme harhaan. Sitten 
menimme ihan väärään suuntaan, 
jonka jälkeen lähdimme oikeaan 
suuntaan. Saavuimme kämpälle ja 
haimme vettä. Menimme tekemään 
kruunua ja nuotiota, jonka jälkeen 
menimme tekemään lippujutun. Sen 
jälkeen katsoimme jotain kämpän 
perusasioita, minkä jälkeen menimme 
tekemään Apukkia. Puolet meni 
silloin arviointiin ja sen jälkeen 
tekemään pukkia. Nauroimme siellä 
melkein kuoliaaksi erään ihmisen a
pukin kauniin toteutuksen ansiosta. 
Sen jälkeen menimme tekemään 
vyyhdin ja syömään lounasta. Sen 
jälkeen menimme pilkkomaan halkoja 
ja lipputankoa. Sen jälkeen menimme 
saunalle syömään ja saunomaan. 
Syömisen jälkeen teimme 
kätevyyden, joka oli salaattiottimet. 
Tuskallisen kokemuksen jälkeen 
menimme nukkumaan.

Seuraavana aamuna söimme 
aamupalaa ja lähdimme 
suunnistamaan. Siinä meni 
mukavasti aikaa. Sen jälkeen söimme 
ja lähdimme kävelemään takaisin 
päin. Bussiin oli sitten 40 min kun 
matkaa oli 15 min joten kävelimme 
vähän pidemmälle kuin olisi tarvinnut. 
Menimme bussiin.

Lipun viikkausta kämpällä.

LKM II & I -retki 29.-31.10.
teksti: Aarre

Lähdettiin Komiolta yhdessä Benzin, Adidaksen, Lieskan ja Lumpeen kanssa. Kävelimme 
bussipysäkille ja menimme bussiin. Jäimme Kaarprintillä ja lähdimme kävelemään Hirvikaltseille 
päin. Pian tuli pimeää ja jouduimme kävelemään jyrkän pusikkoisen ylämäen. Tulimme kaltsien 
päälle ja menimme pystyttämään teltan. Sen jälkeen söimme iltapalaa ja menimme nukkumaan. 
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Menimme kämpälle kyydeillä. VJ meni 
kaverinsa kanssa edeltä hoitamaan koristelun 
ja ruuan. Lieska ja Lumme saapuivat 
kämpälle n. klo 17, jonka jälkeen söimme 
pizzaa, nakkisormia, karkkia, mandariineja ja 
keksejä. Tämän jälkeen kuuntelimme 
halloweenmusiikkia ja pelasimme korttia. 
Myöhemmin illalla, kun vartsut laittoivat 
tavaransa sänkyyn, teimme Lean kanssa ulos 
pienen kynttiläradan. Vartsujen piti kävellä 
tuikulta tuikulle ja viimeiseksi löytää toisensa. 
Illalla teimme vielä korttitaloja ja söimme 
iltapalaa ennen iltatoimia. Niiden jälkeen 
kerroin muutaman kauhutarinan Pekasta ja 
myöhemmin kolmesta prinsessasta. Lopulta 
menimme nukkumaan.

Herättiin pirteänä hyytävän pelottavaan 
aamuun klo 8.20. Menimme lippuaukiolle 
lipunnostoon klo. 8.30. Kerroin hieman päivän 
ohjelmasta ja pidimme aamujumpan. 
Lipputankoa ei ollut, mutta lipunnostajina 
toimivat urhollisesti Lumme ja Lieska. Tämän 
jälkeen menimme syömään makoisaa ja 
ravitsevaa aamupalaa eli mysliä, jogurttia ja 
leipää. Aamupalan syötyämme haimme vettä 
ja tiskasimme. Sitten oli aika mennä Sadetta 
ja Aarretta vastaan. Kun heidät oli 
halloweenasuissa toivotettu tervetulleiksi 
kämpälle, pidimme koulutusrastiradan, jossa 
koulutettiin ensiapua, nuotion/kiehisten 
tekemistä, lipun viikkaamista sekä kämpän 
toimiminen. Tämän jälkeen söimme lounasta 
eli vihreää pastaa ja punaista 
lihapullakastiketta.

Hyvänä työnä kannoimme ensin puita 
kolkkakylän nuotiopaikalle. Sitten lähdimme 
Hirvikaltseille ja siellä keräsimme puita 
kuivumaan ja pilkoimme Kyyn sahaamia 
puita. Hyväntyön jälkeen söimme 
tofunuudeliwokkia :) ja sitten tiskasimme 
astiat. Illan pimennyttyä Hamsteri ja Lea olivat 
tehneet köydestä, ledkynttilöistä ja 
heijastimista polun, jonka menimme pareissa. 
Polku oli hauska ja se oli kiva mennä. 

Kärppien Kämppis
teksti: Kärpät

Sen jälkeen opetimme Lealle niitä partiotaitoja, 
jotka Hamsteri oli meille aamupäivällä kouluttanut. 
Meillä oli ensiapua, kiehisten tekemistä ja lipun 
viikkaamista. Sen lisäksi saimme yhdessä 
suunnitella ja pitää 

WH:n, jossa oli Aarteen ja Lumpeen sekä Lieskan 
ja Sateen pitämää ohjelmaa ja molempien parien 
yhteistä ohjelmaa. Illalla söimme ja sitten 
pelasimme paljon korttipelejä. Pelasimme 
huijausta ja uutta Lieskan opettamaa hyppää 
järveen korttipeliä. Jossain kohtaa Lumme meni 
nukkumaan ja lopulta muutkin, mutta sitä ennen 
Hamsteri kertoi jatkoosan Pekkasadusta. Kun 
kaikki olivat menneet nukkumaan, Hamsteri piti 
vielä kärppäkasteen.

Aamulla heräsimme lipunnostoon. Sade ja Lea 
nostivat lipun ja Hamsteri kertoi päivästä. Söimme 
aamupalaa ja sitten aloimme siivota kämppää. 
Kun kaikki työt olivat tehty, söimme vielä 
lounaaksi lihiksiä sekä lämppäreitä ja kirjoitimme 
Kämppäkirjaan. Ehdimme vielä pitämään 
Hamsterin musavisan. Lieska ja Aarre kävelivät 
futarille ja muut menivät veneellä. Kun kyytimme 
saapuivat, lähdimme tyytyväisin mielin kotiin.

Halot on hyvä pitää kuivana ehjässä 
katoksessa.
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Lauantai:
Tapasimme Rautatientorilla ja suuntasimme bussilla Sipoonkorpeen. Kävelimme Bisajärvelle ja 
leikittiin kirkkistä! Syötiin lounaaksi couscousia ja uudella energialla ruvettiin suunnistamaan. 
Hienosti menneen suunnistuksen jälkeen kävelimme Kalkkiruukin laavulle. Syötiin välipalaa ja 
kauan odotettu hetki tuli, nimittäin sai kuulla, kenen kanssa nukkui samassa teltassa! Pystytettiin 
teltat ja tehtiin puita yötä varten. Yhdessä tehtiin myös päivälliseksi tortilloja. Iltanotskin jälkeen 
kömmittiin telttoihin nukkumaan ja kipinävuoroihin. Yö sujui muitta mutkitta ja lämpimästi.

Jermujen telttaretki 6.-7.11.
ylös kirjasi Minttu

Sunnuntai:
Aamupalaksi syötiin puuroa ja sitten pakattiin rinkat sekä teltat. Pakkausten jälkeen vuorossa oli 
arvoitusrata. Kinkkisen radan jälkeen sai ansaitun palkkion. Ennen lähtöä bussille leikimme 
lipunryöstöä. Nostimme kytkintä ja Sipoonkorpi jäi taakse. Retkellä oli mukavaa, vaikka bussissa 
bongasinkin monta nukahtanutta jermua!

Veljesjoukkojen kuulumisia

Kolkat

Uusia arkajalkoja tuli kolkkiin mukaan läpi syksyn ja parviilloissa on ollut aktiivinen ja vauhdikas 
meininki. Toimintaa on myös pitkästä aikaa voitu järjestää kololla sisällä ulkotoiminnan lisäksi! 
Retkeilyn makuun kolkat ovat päässeet syysretken, sieniretken ja päiväretken merkeissä, joihin 
kolkat ovat osallistuneet reippailla mielillä.

Jermut

Jermuveljesjoukko kasvoi huomattavasti syysretkellä siirtymisten myötä, mikä on näkynyt myös 
toiminnassa. Viikoittain kokoontuu tällä hetkellä kolme ryhmää, Haukat, Tiirat ja Korpit, jotka ovat 
osallistuneet myös jermujen telttaretkelle.

Itsenäisyyspäivänä jaettiin aktiivisimmalle jermuryhmälle uusi kiertopalkinto, Kauriin Kilpa, jonka 
tarinan voit lukea seuraavasta Kihosta.

Vartsut

Vartsujen syksy on hurahtanut mainioiden VJ:den johtamien vartioharjoitusten myötä. Metsään on 
myös onneksi ehditty: partiotaitokilpailut, LKMretki ja vartioiden kämppäretket tulevat 
ensimmäisenä mieleen. Tästä Kihosta löytyy raportit luokkamerkkisuorituksista sekä kärppien 
kämppiksestä. 

Ps. Katseet kannattaa nyt jo kääntää kevään 2022 ptkisoihin, jotta sopivat kisavartiot varmasti 
saadaan ajoissa koottua!



9

muistelmia Tuhopunkusta
— 18.— 19.9.2021 — teksti: Benji

Lähdimme lauantaiaamuna Sentin kyydillä 
TuhoPunkkuun. Perille päästyämme 
kokosimme porukan kokoon, ja minä kävin 
ilmoittamassa meidät kisaan pienten ongelmien 
selvittämisen jälkeen.

Ensimmäisellä rastilla meillä oli kätevyys 
edessämme. Kätevyydessä oli ideana tehdä 
jonkin sortin juttu laudoista. Se ei kuitenkaan 
sujunut mitenkään odotusten mukaisesti. Kun 
ensimmäinen rasti oli saatu valmiiksi, 
ilmoittauduimme pois ja jatkoimme kohti 
seuraavaa rastia.

Rastilla numero kaksi jouduimme hieman 
jonottamaan ennen kuin pääsimme 
ilmoittautumaan rastille. Rastille päästyämme 
se ilmeni suunnistusrastiksi, mikä ei meitä 
kuitenkaan hätkäyttänyt, vaan rupesimme 
suunnistamaan. Rastirata oli helppo, vaikkakin 
meillä oli hieman vaikeuksia yhden rastin 
kanssa.

Maaliin päästyämme saimme rasti kolmosen 
tehtäväkäskyn, jossa kysyttiin maailman 
maiden ydinaseiden määriä, joista ei kieltämättä 
ollut mitään tietoa. Rasti oli hyvin nopea ja 
pikaisesti lähdimmekin jo neljännelle rastille. 
Rastille neljä päästyämme saimme 
tehtäväkäskyn ja saimme myös ohjeen odottaa 
kunnes toisin kerrottiin. Kun näin kävi, 
lähdimme narua pitkin kulkevaa reittiä 
kulkemaan. Sen varrella oli eri kysymyksiä 
muista lippukunnista. Tämä rasti oli vaikea, 
mutta sekin oli ohi nopeasti. Matkamme sitten 
jatkui rastille numero viisi, jossa meitä odotti 
erilaisten polttoaineiden tunnistaminen. Rasti ei 
ollut sen kummoisempi, joten teimme sen ja 
jatkoimme eteenpäin. Rastilla numero kuusi 
tehtävämme oli tehdä solmuja ohjeiden 
mukaan, mutta sekään ei oikein onnistunut niin 
kuin kuvittelimme. 

Pienen väsymyksen määrästä huolimatta 
jatkoimme eteenpäin seitsemännelle rastille, 
jossa meitä odotti puulajien tunnistus ja 

ryhmittely. Rastin teon jälkeen täytimme 
juomapullot ja söimme ennen toiseksi 
viimeiselle rastille menoa.

Lähdettyämme rastilta seitsemän kävelimme 
hieman uupuneina ja turhautuneina seuraavalle 
rastille. Rastilla meille kerrottiin, että meidän 
pitää odottaa, kunnes seuraava rastipaikka 
avautuu. Sen avauduttua rastihenkilö johdatti 
meidät suorituspaikalle, ja meidän kuului tehdä 
kahdesta puun oksasta ja narusta jonkin sortin 
potilaankantohomma. Noh, saimme rastin 
tehtyä ja pääsimme lähtemään päivän viimeistä 
rastia eli yörastia kohti.

Yörastille saavuttuamme etsimme leirintäpaikan 
ja asetuimme paikoilleen. Hieman tätä 
myöhemmin paikalle saapui Kärhunat, toinen 
Hemen vartio, ja myöhemmin paikalle saapui 
vielä kaksi muuta hemeläistä vartiota ja he 
asettuivat aika lähelle meidän laavuamme.

Ilta eteni, ja päätimme tehdä yörastille 
saavuttaessa annetut tehtävät eli omenahillon ja 
suklaakakun.

Päivä 2
Aamulla herättyämme päätimme lähteä saman 
tien liikkeelle. Päivä kaksi oli alkanut, ja 
ensimmäisenä rastina oli matkan mittaamista 
jollain kepukalla. Loppujen lopuksi päädyimme 
siihen tulokseen, ettemme osaa tätä asiaa ja 
päätimme lähteä liikkeelle. Toiselle rastille 
tultuamme meille annettiin lappu, missä luki, 
että täydentäkää eri marjojen ja ruokien 
kohdalle, paljonko niitä pitää syödä, jotta saa 
täyden proteiinimäärän. Sen jälkeen piti 
yhdistellä entisaikojen uskontoja. Sitten tulikin jo 
"muutama risu" rasti, jonka tehtävänantoon 
kuului saamamme metallitölkin avulla veden 
keittäminen. Tämä rasti oli viimeinen rasti 
ennen maalia, ja maaliin päästäksemme 
meidän piti kantaa hiekkasäkki maaliviivan yli.

 // Lisää ptkisoista voit lukea kihosta 3/21.
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Lähitapahtumana toteutetussa itsenäisyyspäivän juhlassa kuultiin lupauksia, nähtiin ryhmien 
esityksiä sekä palkittiin ansioituneita.

Kiertopalkinnot jaettiin seuraavasti:
Kontion Koitos, Myyränpennut (kolkat)
Kauriin Kilpa, Korpit (jermut)
Wongoivan kallo, Naalit (vartioikäiset)

Myyränpennut voittivat Kontion Koitoksen.

Itsenäisyyspäivä 6.12.

Jermuryhmä Korppien esitys.
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Ansioituneet 2021
SUDENPÄÄHUIVISOLKI
Sudenpäähuivisolki myönnetään parvessa kolkalle, joka esimerkillisellä käytöksellään ja 
toiminnallaan on osoittanut omaksuneensa partiotoiminnan sisällön ja periaatteet selkeästi 
ikätovereitaan paremmin.

234 Hörppy, Alvar Puurunen
235 Nakki, Hugo Hirvikallio

LOUHISUDENSOLKI
Louhisudensolki myönnetään vj:lle, joka on kuluneen toimintavuoden aikana esimerkillisesti 
toteuttanut vartiojärjestelmää.

Pastilli, Venla Varjo

KARHUNPÄÄSOLKI
Karhunpääsolki on alunperin Turun Metsänkävijöiden 75vuotisjuhlamerkki, jonka on suunnitellut 
Petri Holmberg. Suomen Metsänkävijät pyysi TuMelta lupaa ottaa merkki käyttöönsä 
ansiomerkkinä vuonna 2021. Karhunpääsolki myönnetään vartioikäiselle, joka käytöksellään ja 
toiminnallaan on osoittanut omaksuneensa partiotoiminnan sisällön ja periaatteet selkeästi 
ikätovereitaan paremmin. Harkittaessa merkin myöntämistä kiinnitetään huomiota mm. aktiiviseen 
osallistuminen myös muuhun kuin oman vartion toimintaan. Merkin saajan tulee olla 
esimerkillinen tavoiltaan ja käytökseltään. Huivisolki voidaan myös myöntää erityistä partiomieltä 
osoittavasta teosta.

1 Kasse, Kasperi Luoto

RAUTAINEN KARHUNKÄPÄLÄ
Rautainen karhunkäpälä myönnetään II luokan suorittaneelle vartioikäiselle, joka on toiminnallaan 
osoittanut omaksuneensa partiotoiminnan sisällön ja periaatteet. Merkin saajalta edellytetään 
vartion johtamisessa osoitettua päämäärätietoista johtamista ja aktiivista osallistumista myös 
muuhun lippukunnan toimintaan.

147 Oliivi, Olga Trnka
148 Hamsteri, Venla Nissinen
149 Nappi, Liina Alanko
150 Ihme, Iida Teittinen

PRONSSINEN KARHUNKÄPÄLÄ
Pronssinen karhunkäpälä myönnetään I luokan suorittaneelle nuorelle johtajalle, joka on 
toiminnallaan ja esimerkillään osoittanut omaksuneensa partiotoiminnan sisällön ja periaatteet. 
Merkin saajalta edellytetään menestyksekästä johtamiskokemusta joko vartiossa, retkellä tai 
projektissa, sekä aktiivista ja laajaalaista osallistumista lippukunnan toimintaan.

112 Susu, Ella Määttä
113 Minttu, Meri Nieminen
114 Make, Maija Holopainen
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Sata vuotta sitten Helsingin Metsänkävijöillä oli oma lehti nimeltään Leirihyttynen. Se oli 
käsinkirjoitettu ja kuvitettu lehti. Leirihyttyset sisälsivät retki ja leirikertomuksia ja kuvia, 
sekä ilmoituksia, uutisia ja erilaisia koulutuksia mutta myös huumoria, näytelmiä ja 
tarinoita mahtui mukaan. Kuvituksena oli valokuvien ohella taidokkaita vesivärimaalauksia, 
jotka olivat alkuvuosina usein joko Eino Rappin tai Ilmari “IsoHukka” Wainion käsialaa. 
Maalauksia löytyy etenkin lehtien kansista. Lehden sisällöstä ovat sen toimittajat pohtineet 
seuraavaa (nro 17/1920):

Leirihyttysen mietteitä

Kun aikaisemmassa “Leirihyttysen” numerossa lausuttiin toivomus, 
että kukin numero mikäli mahdollisesti sisältönsä ja ulkoasunsa 
puolesta muodostaisi kokonaisuuden, ei sillä tarkoitettu sitä, että 
joka viikko täytyisi ilmestyä yhtaikaa kaksi Leirihyttysen numeroa, 
yksi vakava ja yksi leikillinen!

Olisi muuten hauskaa, jos Leirihyttysen kansissa jollain tavoin 
ilmenisi, että se on “Metsänkävijäin” lehti, toisin sanoen sen pitäisi 
jollain tavoin kuvata partioelämää ja vielä mieluimmin juuri 
Metsänkävijäin elämää.

Kun vartioiden lehdet yleensä ilmestyvät jokseenkin laiskasti ja 
heikkoina, niin eiköhän olisi hauskempaa, jos ne lakkaisivat, kun 
eivät sen paremmin osaa ilmestyä ja kaikki yhtyisivät kirjoittamaan 
Leirihyttyseen, jotta se saataisiin oikein hyväksi. Sillä eikö ole 
parempi, jos saadaan yksi hyvä lehti, kuin monta huonoa? 
Vartiopäälliköiden on otettava tämä asia virallisissa kokouksissa 
käsiteltäväksi ja kehoitettava poikia kirjoittamaan ja piirustamaan.

– Leirihyttynen

Ensimmäisinä vuosina (1919 alkaen) lehti ilmestyi varsin tiivistä tahtia. Näistä tallessa on 
säilynyt kokonaisuudessaan vain ihka ensimmäisen vuosikerran 34 lehteä, jotka on sidottu 
yhdeksi niteeksi. Tämän nahkakantisen niteen löysi onnekkaiden sattumien kautta konkari 
Ride, Risto Suomalainen, joten se on nyt hyvässä tallessa. Vuodelta 1920 Leirihyttysistä 
on lippukunnan arkistossa tallessa lähes kaikki numerot heinäkuuhun saakka, yhteensä 
24 kappaletta. Syksyn numeroista ei ole tietoa. Vuoden 1921 numeroista lippukunnan 
arkistosta löytyy vain kolme kappaletta, numerot 5, 6 ja 9, jotka ovat kaikki kevään 
numeroita. Arkistossa olevat lehdet eivät valitettavasti ole kaikki kokonaisia, vaan niistä 
puuttuu sivuja.
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Leirihyttysen ilmestymisestä seuraavilta vuosilta ei ole tarkkaa tietoa, sillä tämän lisäksi 
arkistossa on vain hajanaisia numeroita  yhteensä seitsemän kappaletta. Yksi vuodelta 
1924 (numero 10), sekä neljä vuodelta 1929 ja kaksi vuodelta 1939. Vuoden 1929 
numerot ovat ilmestyneet kuukauden välein, eli huomattavasti harvemmin kuin 
ensimmäisinä vuosina.

Hauska silmiin osuva asia on kaksiosaiset vartioiden nimet, joita olivat ainakin Jyrsivät 
Majavat, Tähystävät Kotkat, Waanivat Ilvekset ja Rasvaiset Mursut. Välillä vartioiden nimet 
ovat tutummassa muodossa kuten Karhuvartio. Toinen selkeästi silmiinpistävä asia on 
Metsänkävijöiden läheiset välit Toimenpoikien kanssa. Sen lisäksi, että Toimenpoikien 
johtaja A. Bolt on kirjoittanut lukuisia juttua Leirihyttyseen, on useassa lehdissä on kerrottu 
myös lippukuntien välisestä yhteistoiminnasta, kuten potkupallohaasteista ja erilaisista 
ansiomerkkien vaihtamisista. Viimeisenä mielenkiintoisena sisältöpoimintana lyhyt lainaus 
Historiikkiäotsikon alta: ”Metsänkävijät ovat perustaneet lahjoitusten avulla rahaston 
vähävaraisimpien jäsentensä avustamiseksi.”

Nykyään Leirihyttynen on vartioikäisten leireillä ilmestyvä leirilehti ja lippukunnan lehden 
lehti on nimeltään Kiho.

==============================================
Lippukunnan historiaan voi tarkemmin tutustua 100vuotis historiikista, josta löytyy mm 

kuvia vuoden 1919 Leirihyttysistä
jonka voi tilata osoitteesta bit.ly/OmiaPolkuja.

Leirihyttysen toimittajan Eino Rapin piirtämä vinjetti.
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►HeMen diftongikilta on huolissaan Köysti 

Kallion ja kämppävuotien mahdollisesta 

vakiintumisesta osaksi hemeläisten 

sanavarastoa.

►HeMen viiksitoimikunta on huolissaan 

Svinhufvudin ja Kallion viiksien aseman 

heikkenemisestä perusopetuksen historian 

oppitunneilla.

►”Ootteko te kertaakaan tän retken aikana 

pessy käsiä?” ”Pessy?”

►Vuodenajat: kevät: koivut vihertävät kesä: 

aurinko ei laske  syksy: sienestysaika!  talvi: 

mustia nimettömiä ulkohousuja ilmestyy joka 

paikasta.

►Huhuillaan että Heme olisi tehnyt 

adventtikalenterien myyntiennätyksen! 

►Huhujen mukaan Laiho on kova tekijä 

oottakaas vaan!

Ilmianna sinäkin puiden välistä 
kuulemasi jutut seuraavaan Kihoon!

https://urly.fi/2eqc

19.3.2022 Vierailu TuMen kololla ja Partiomuseossa. Retki Suomen Turkuun, jonka aikana 
vierailemme TuMen remontoidulla kololla sekä tutustumme Partiomuseoon. Lähtö lauantai 
aamulla ja paluu illalla lähempänä tarkennettavan aikataulun mukaisesti.

Keväällä 105 vuotta täyttävä HeMe on jälleen syy kokoontua yhteen Konkariillalliselle, joka 
pidetään mahdollisesti edellläkuvatun retkipäivän päätteeksi. Tilaisuuden suunnittelu on 
parhaillaan käynnissä ja voit osallistua ideointiin ilmoittautumalla Perdalle 
(perttu.aimola( at )gmail.com tai puh. 040 831 8583).

Maaliskuun retkipäivästä ja konkariillallisista tiedotetaan vuoden alkupuolella tarkemmin kirjeellä 
ja/tai sähköpostilla, joten TARKKAILE POSTIASI. Ota yhteyttä, jos mikään viesti ei ole sinua 
tavoittanut helmikuun loppuun mennessä. Tapahtumien järjestämisessä noudatetaan kulloinkin 
voimassaolevia kokoontumisohjeita.

vasemmalla,
Minkki

Hih hei Konkarit 
– tulossa tapaamisia ja illallinen!

Heti vuoden aluksi pidetään 20.1.2022 Konkaritapaaminen 
Kansallisarkistossa klo 1618.30. Kokoontuminen 
Kansallisarkiston aulassa klo 15.4516.00, jonka jälkeen 
tutustutaan Jussi ’Vilkas’ Nuortevan opastuksella Viapori
Suomenlinna näyttelyyn.  Näyttelyyn tutustumisen jälkeen on aikaa 
perinteiselle turinoinnille pienen tarjoilun kera. Osallistujamäärän 
arvioimiseksi ilmoitathan osallistumisaikeestasi edellisellä viikolla 
Minkille (lauri.melvasalo( at )gmail.com tai puh. 0505551226).
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Kihokasvo
1. Nimi
Maija "Make" Holopainen

2. Miltä nyt tuntuu? 
(toim. huom. Make sai itsenäisyyspäivänä 
pronssisen karhunkäpälän nro 114)
Fiilis on kiitollinen ja ilahtunut, kovasta työstä 
tuntuu aina kivalta saada tunnustusta!

3. Paras jouluruoka
Lanttulaatikko

4. Haluutko lähettää terkkuja jollekin ja jos niin 
kelle?
Terveiset kaikille, jotka on alottaneet HeMessä 
vasta johtajina  tää lippukunta sekä kasvattaa että 
palkitsee!:)



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!


