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Näin vuoden ensimmäisen kihon ilmestyessä 
on vuoden alusta ehtinyt vierähtää jo hyvä tovi. 
Vuoden alku ja kevät on aina kiireistä aikaa 
lippukunnassa etenkin johtajiston puolella, kun 
loppusyksystä tuntuu kirjaimellisestikin ”ensi 
vuoden” tapahtumat aina hyvin kaukaisilta ja 
itse kukin aktiivitoiminnassa viikottain pyörivä 
toivoo voivansa viettää muutaman 
joululomaviikon ihan noin vapaalla. Lomilta 
palattua sitten lävähtääkin yhtäkkiä 
hoidettavaksi kaikki kevään tapahtumat, kesän 
leirit suunniteltaviksi ja kaikenlaista mukavaa 
hallinnollista puuhaa. Alkuvuodesta on 
kuitenkin yleensä laitettava edellisen vuosi 
pakettiin, tehtävä suuremmat linjaukset 
alkavan vuoden toiminnalle ja valmistauduttava 
hallintokauden vaihtoon ja vuosikokoukseen. 

Lippukunnan vuosikokous pidettiin helmikuun 
lopussa. Mikään yleisöryntäys tuo tapahtuma 
ei edellisiä vuosia mukaillen ollut nytkään, 
mutta saatiin kuitenkin päätettyä muutama uusi 
lisäys hallituksen jäsenistöön sekä nuijittua 
kaikki päätökset ja muodollisuudet oikein 
sujuvasti. Toimintasuunnitelman hyväksymisen 
myötä vahvistui myös toiminnan painopisteeksi 
tälle vuodelle erätoiminnan jatkuvuus. 
Toiminnan painopisteet valitaan vuosittain 
lippukunnan strategiasta. Strategia laaditaan 
yhdessä lippukunnan johtajiston kanssa ja se 
on voimassa aina neljä vuotta kerrallaan. 
Tämän vuoden lopussa on taas aika laatia uusi 
strategia, nykyisen ollessa neljännellä 
vuodellaan. Strategian tarkoituksena on ohjata 
lippukunnan toiminnan suunnittelua. Siinä 
huomioidaan ne asiat, jotka juuri kyseisellä 
hetkellä kaipaavat kehittämistä lippukunnassa 
tai sellaisia arvoja, jotka haluamme 
toiminnassamme näkyvän. Erätoiminta on iso 
osa HeMen identiteettiä lippukuntana. 
Kuitenkaan pelkästään itsensä nimittäminen 
erälippukunnaksi ei vielä riitä, vaan sikäli kun 
erätoimintaa halutaan toiminnassamme tehdä, 
tulee sen mahdollistamiseen kiinnittää erityistä 
huomiota. Erätaitoja opetellaan kolkista lähtien.

Näitä taitoja ei kuitenkaan opetella pelkästään 
oppimisen ilosta, vaan siksi, että niiden kanssa 
retkeilemisestä ja metsässä liikkumisesta tulee 
helpompaa ja mukavampaa. Näin ollen onkin 
tärkeää, että ihan jokainen lippukuntalainen 
pääsee halutessaan retkille ja leireille omia 
taitojaan kokeilemaan. Onkin mukavaa, että 
useamman poikkeusvuoden jälkeen on jo tänä 
keväänä voitu pitää tavalliseen tapaan ryhmien 
omia retkiä.

Tätä kirjoittaessa ulkona sataa lunta ja räntää, 
mutta toivottavasti varsinaisen painoksen 
pudotessa postilaatikosta, pilkottaa jo hiukan 
nurmikkoakin näkyvillä. Todellisuudessa kevät 
on kuitenkin jo pitkällä. Lippukunnan yhteinen 
kesäleiri Valinor siintää jo etäisesti horisontissa 
ja allekirjoittanutkin, jo valitettavasti siihen 
”koko kesä töissä” vaiheeseen päässyt, on 
ilmoittautunut viikonlopuiksi leireilemään. Jos 
sitä ennen kuitenkin jo haikailee keväiseen 
metsään tai partiokavereita moikkaamaan on 
siihen oivia mahdollisuuksia tulossa vielä mm. 
vartioikäisten ja jermujen Tiituksen Töräys 
partiotaitokilpailun, VJkurssin, 
hernekeittopäivän, VJkurssin tai 
kämppätalkoiden merkeissä. Kalenterivarausta 
siis vaan lopuillekin kevätviikonlopuille ja 
eiköhän kesäleirillä törmäillä ennen kuin ehtii 
huomatakaan.

Ihan tavallista ja erittäin toiminnantäyteistä 
vuotta kaikki sormet ja varpaat ristissä toivoen

Nalle
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"Ei kaikki kulta kiiltävää lie,

Ada “Nalle” Lindroos  Lippukunnanjohtaja
Thorin
Joukkomme johtaja on älykäs ja viisas, mutta kohtelee kaikkia 
jäseniä vertaisinaan. Nalle tietää mitä tekee ja huolehtii samalla 
myös että muut tietävät mitä tapahtuu tai mitä pitäisi tehdä. Hän 
onkin jo useamman vuoden ajan antanut aikaansa lippukunnan 
asioiden hoitoon ja hoitanut ne vakaasti ja luotettavasti.

Uusi kevät on alkanut niin tohinalla, että vuosikokous tuntuu jo kaukaiselta. Siellä 
valittiin kuitenkin jälleen lippukuntamme uusi hallitus. Se näyttää pitkälti hyvin 
samalta kuin edellisenä vuotena, mutta myös uusia jäseniä on saatu mukaan! 
Hallitus on tänä vuonna valmiina kohtaamaan monenlaisia haasteita, ja ovatkin kuin 
joukko kääpiöitä kirjasta Hobitti, johon on myös tulevan kesän leirimme pohjautuu.

Lyydia “Nasu” Teittinen  Toiminnanjohtaja
Bofur
Positiivinen asenne ja ajoittainen säheltäminen, eikä ihan 
aina asioiden loppuun ajatteleminen saattaa olla Bofurille 
ja Nasulle ominaista. Tärkeintä Nasulle on kuitenkin se, 
että asioita tehdään hyvällä mielellä ja hyvässä seurassa. 
Niillä eväillä ne aina myös saadaan tehdyksi.

Sanni “Kaizi” Pohjannoro  Taloudenhoitaja
Glóin
Sanavalmis ja rohkea Kaizi ei pelkää kehittää asioita ja 
tehdä niitä uudella tavalla. Lojaalina kuvattu Glóin onkin 
kuin Kaizi huolehtiessaan siitä, että asiat hoituvat 
ajallaan ja pitäessään aina lippukunnan jäsenten puolia.

Elsa “Muurahainen” Alanko  Sihteeri
Óin
Muurahainen ottaa asioista selvää ja pitää huolen, että 
tiedot ovat ajan tasalla. Hänellä on usein myös jotain 
lääketieteeseen liittyvää kirjallisuutta tai kortteja mukana, 
kuin Óinilla lääkeputeleita konsanaan.
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Vaeltaja ei eksy jokainen"

Maija “Make” Holopainen  Kolkkaveljesjoukonjohtaja
Dori
Make on kolkille kuin Dori nuorempia veljiään kohtaan  
varmistaa ettei heille satu mitään. Toisaalta Doria kuvataan 
pessimistinä, jota ei kyllä voi liittää Makeen, joka on aina 
hyvällä asenteella tarttuu uusiin haasteisiin.

Meri “Minttu” Nieminen ja Venla “Pastilli” Varjo 
 Hallituksen jäsenet
Fili ja Kili
Joukkomme nuorimmat ja uusimmat jäsenet tuovat 
ja huomaavat varmasti tarkkasilmäisyydellään 
asioita, mitkä vanhemmilta jäseniltä on jäänyt 
huomaamatta. He ovat rohkeita lähtiessään 
mukaan vaikuttamaan ja innokkailla asenteillaan 
ovatkin heti tärkeitä jäseniä joukossamme.

Heini “Namu” Muukkonen  Vaeltajaveljesjoukonjohtaja
Balin
Hallituksen pitkäaikaisin jäsen. Tunnettu kyvystään kuunnella 
ja ohjata. Namu toimiikin neuvonantajana tiedoillaan, jota 
vuodet lippukunnassa ja hallituksessa ovat hänelle tuoneet. 
Namulta ei jää huomaamatta pienetkään asiat ja hän 
luotsaakin johtajistomme uusimpia jäseniä ja auttaa heitä 
löytämään vahvuutensa.

Veeti “Sentti” Varjo  Vartioveljesjoukonjohtaja
Dwalin
Dwalinin tapaan Sentti on usein ensimmäisenä 
paikalla ja sanoo sanottavansa selkeästi eikä käytä 
aikaansa turhaan jaaritteluun. Siihen voi luottaa, että 
Sentti tekee asiat eikä vain puhu niiden tekemisestä, 
samalla luoden ympärilleen tekemisen kulttuuria.

Veera “Era” Melvasalo  Jermuveljesjoukonjohtaja
Ori
Era on monia taitoja omaava ja ahkera johtaja, joka pitää 
huolen jermujen toiminnan pyörimisestä. Hänellä on Orin 
tapaan taiteellista taipumusta valokuvauksen ja muiden 
lippukunnan viestinnällisten asioiden tekemisen saralla.



Lippukunnan rakenne
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Mikä on sinusta paras tapa kuvata 
lippukunnan rakennetta? Onko se 
lumiukko, nuotio, puu vai perhonen? 
Kerro mielipiteesi toimitukselle!
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Hanki-tv
— 12—13.2.2022 — 

Mikä ihmeen Hanki TV luki kalentereissamme 
helmikuussa 12. päivän kohdalla? Eihän 
meidän mitään TV:tä pitänyt hankkia. Vai pitikö?
 
Ei laisinkaan, vaan kyseinen Hanki TV oli 
12.2.2022 Uudenmaan ja Pääkaupunkiseudun 
partiolaisten talviptkisat Keravalla. Kisoissa 
ratkaistiin molempien piirien piirinmestaruudet 
12vuotiaista ylöspäin. Viralliset mestaruudet 
ratkaistiin päiväkisassa, mutta päiväkisan 
lisäksi olisi pitänyt järjestää vielä vanhempien 
kilpailijoiden kesken YöEkstra. Yökisa jouduttiin 
peruuttamaan vähäisten ilmoittautumisten takia, 
mutta emme antaneet tämän pienen takaiskun 
haitata valmistautumistamme kisaan.
 
Kisasimme Hanki TV:ssä vartiossa nimeltä 
Karhukopla. Karhukoplan muodostivat 
Hamsteri, Minttu ja Susu. Alun perin meidän 
olisi pitänyt kisata kirjavassa sarjassa 
vartionjäsenten ikäeron takia, mutta 
kisanjärjestäjien kanssa mietiskeltyämme asiaa 
vaihdoimme kirjavasta sarjasta vaeltajien 
naisten sarjaan, jossa saimme toden teolla 
haastaa itseämme.
 
Kuljimme kisoihin Keravalle junalla niin, että 
tapsimme koko vartion voimin vasta Keravan 
asemalla. Sää oli oikein oivallinen talvipt
kisoihin oli sopivan viileää, aurinko paistoi 
paikoitellen, lunta oli maassa juuri sopivasti, niin 
että pystyi kulkemaan vaivatta jalkaisin. Olimme 
arvuutellut, tarvitsisimmeko suksia tai jopa 
lumikenkiä kisaan, mutta onneksi selvisimme 
ilman niitä. Lähtöpaikalle löysimme sopivasti 
ajoissa.
 
Meidän sarjamme lähtö oli klo 10. Kisojen 
teemanahan oli televisio ja erilaiset ohjelmat, 
minkä takia rasteja kutsuttiin kanaviksi. 
Ensimmäinen kanava oli TV1, jossa tehtävä oli 
tehdä klaffitaulu. Klaffitaulun tehtyämme ja 
kanavalta pois ilmottauduttuamme saimme 
kartan ja pääsimme suunnistamaan kohti 
seuraavia haasteita.
 

Löysimme kanaville melko helposti, paria 
kanavaa lukuun ottamatta. Tehtävät sujuivat 
hyvin, ainakin meidän mielestämme. Meillä oli 
hauskaa ja nauroimmekin useaan otteeseen. 
(Meidän naurustahan onkin jo kirjoitettu 
aikaisemminkin Kihoon.) Pimeän tultua alkoi 
myös pieni epätoivo iskeä kanavalla Jim 
(MasterChef ja Toisenlaiset frendit), koska 
edessä oli vielä monta kanavaa ja alkoi olla jo 
kylmä ja myöhä. Emme olleet ainoita, jotka 
olivat huomanneet tämän seikan ja tämän takia 
kisanjärjestäjät päättivätkin siirtää viimeiset 
kanavat maalin viereen, jonne pääsisimme 
kyydillä.

Päästyämme autokyydillä viimeisille kanaville 
kasasimme viimeiset voimamme viimeisiin 
tehtäviin. Niistä selviydyttyämme pääsimme 
maaliin, jossa söimme ja valmistauduimme 
matkan loppurutistukseen eli kotimatkaan. 
Syötyämme ja hetken levättyämme jätimme 
Keravan taaksemme ja suuntasimme kohti kotia 
mukanamme ensimmäisen kanavan klaffitaulu 
ja hurjasti hyviä muistoja. 
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Kuva: Joosef Abokter
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Riekon kiepaus
— 12.—13.3.2022— 

Sivumainintana todettakoon kuvissa esiintyvän vartion olevan ruskean sarjan nopein 
suunnistajavartio sekä vaeltajasarjan voittaja, kategoriassaan ainoa vaeltajavartio, 
vaikka tuloksissa pitikin perää.

Kuvat: Pekka Agarth

Kajaanissa pidetyissä talvi SMkisoissa päästiin muun muassa suunnistamaan, 
ampumaan ja pulahtamaan hyytävän kylmään avantoon. Kanttia kisassa koettelivat 
myös erinäiset alamäet, joista osa muuttui aikanaan myös ylämäiksi.
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 Ohjelmaan kuului muun muassa tulusten käyttöä, telmimistä lumikinoksissa sekä sitä 
legendaarista uudenkarheaa maastoleikkiä, jota vain harvat ovat päässeet pelaamaan…

Kuva: Toivo Laiho // Tölkkinen ja Repe ramboradalla. 

Vartsujen talviretkellä pieni porukka vartsuja ja johtajia viettivät lumisen viikonlopun 
Hyvinkään Usmituvalla. Luminen viikonloppu tarjosi odottamattomia elämyksiä ja hyvää 

ruokaa, kuten retkellä kuuluukin.

Vartsujen talviretki 28.-30.1.
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Jermujen päiväretki 5.2.

Talvirieha 12.2.
Lippukunnan yhteistä talviriehaa 
vietettiin aurinkoisena 
talvipäivänä Paloheinän 
pulkkamäessä. Mäessä nähtiin 
mielikuvituksellisia laskutyylejä ja 
tiukkoja nopeus ja pituuskisoja. 
Menossa mukana oli niin kolkkia, 
jermuja, johtajia kuin 
vanhempiakin. Mukavan päivän 
kruunasi VaNen järjestämä 
kahvitarjoilu.

Mäenlaskijoita Paloheinän 
mäessä.

Päiväretkellä kisattiin 
talvikisojen hengessä 
köydenvedossa, lautahiihdossa 
ja muissa talvisissa lajeissa. 
Myös vartsujen talviretkelläkin 
pelattua maastoleikkiä päästiin 
testaamaan Seurasaaren 
lumisissa maisemissa.

Runebergin päivän kunniaksi 
voittajajoukkue sai palkinnoksi 
Runebergin torttuja!



Karhunpentujen kämppäretki
 25.-27.3.2022

Oravanpoikien kämppäretki
9.-10.4.

Perjantai tulla tupsahti ja niin sitä lähdettiin kohti Kimparia! 

Huomasimme Kimparille johtavalla metsäpolulla ettei hankikantoa ollut, joten matkaa meni 
huomattavasti enemmän aikaa. Perille päästyämme purimme kimpsut ja kampsut, teimme 
iltapalaa ja tutustuimme Kämppään. 

Lauantaipäivä koostui erilaisista erätaitoihin liittyvistä aktiviteeteista, sillä opettelimme pilkkomaan 
kirveellä puita ja vuolimme kaikille vaahtokarkkitikut. Vietimme aikaa yhdessä leikkien ja 
seikkaillen Kimparin maastoissa. Meistä vain muutama oli aiemmin käynyt Kimparilla, joten uutta 
katseltavaa ja ihmeteltävää löytyi! Tutustuimme päivän rastiradan aikana myös asioiden 
korjaamiseen, taittelimme sanomalehdestä biopussin ja tunnistimme Suomessa asuvia eläimiä. 
Illan hämärtyessä laskimme jäistä mäkeä saunalle, paistoimme vaahtokarkit sekä teimme 
sytykkeitä kananmunakennoista ja kynttilänjämistä. 

Sunnuntaipäivä sisälsi leikkejä, pakkaamista, siivousta ja gourmetruishampparien syömistä! Yön 
aikana oli jonkin verran pakkasta, joten pääsimme kipuamaan metsäpolun sutjakkaammin kuin 
perjantaina. Kiitos mukavasta viikonlopusta!

Kämppäretken seurueeseen kuului 11 kolkkaa, 2 johtajaa ja 1 kämppävouti!

Retkiterveisin, 

Karhunpennut
(Suklaapanda, Lehti, Pipo, Apina, Ofra, Pipari, Vaahtera, Kenzie, Laiskiainen, Peura, Kuusi, Make 
ja Namu) + Kämppävouti Siiseli

Lauantaina kävelimme kämpälle. Matka oli joidenkin mukaan kauhea ja kamala. Kämpällä 
söimme kuskussalaattia. Harjoiteltiin vuolemista ja nuotion sytyttämistä sekä tutustuttiin kämpän 
maastoihin. Illalla paistettiin vaahtokarkkeja, käytiin saunassa (jotkut huimapäät jopa avannossa!) 
ja syötiin lämppäreitä. Kivointa oli kuulemma syöminen, vuoleminen ja saunominen.

Sunnuntaina herättiin, syötiin aamupalaa, pakattiin ja siivoiltiin. Käytiin tekemässä hyvä työ 
saunalla, jonka jälkeen oli munajahti. Vielä ennen lähtöä leikittiin piilohippaa ja syötiin hodareita.

Mukana menossa Edi, Nasu, Mato, Juku, Ohjus, Pöllö ja Makkara

Kämpän maastoissa oli yhä huhtikuussa hyvä laskea mäkeä!
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Karhunpentujen tunnelmia kämppäretkeltä
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Naalien ja Kärppien kämppis
11.-13.3.

VelHo

Kourallinen vanhempia vartsuja/
samoajia ja johtajia koetteli voimiaan 
käymällä boulderoimassa. 
Joukkoomme oli eksynyt apinamaisen 
taidokkaita kiipeilijöitä, mutta myös 
aloittelijat pääsivät ylittämään itsensä 
mahdottomilta näyttävien reittien 
edessä. Sittemmin samoajat ovat 
ryhmäytyneet leffaillan ja lautapelien 
merkeissä. Ja tulossa on ainakin 
keilailua ja samoajaretki!

Naalien ja Kärppien yhteisellä 
pääsiäiskämppiksellä aurinko paistoi, 
seura oli hyvää ja ruoka maittoi. Illalla 
pelailtiin korttipelejä ja hengailtiin.



Haukkojen kämppäretki 4.-6.3.

Perjantai

Ensimmäiseksi tapasimme Munkkivuoren ostarilla. Kävelimme bussipysäkille ja menimme 280
bussilla. Jäimme pois Karprintillä. Tämän jälkeen kävelimme 7km kämpälle. Matkalla oli onneksi 
muutama tauko. Pääsimme kämpälle hieman yli 20.00. Kun olimme asettuneet taloksi niin alkoi 
aika hullu menöö! Söimme iltapalan ja menimme nukkumaan.

Lauantai
Heräsimme puoli yhdeksältä. Olimme valmistautuneet lipunnostoon, mutta lipputankoa ei ollut… 
Kaikki iloitsivat että pääsivät suoraan aamupalalle. Aamupalalla oli tietenkin puuroa.
Aamupalan jälkeen teimme hyvän työn eli 
siivosimme kämppää. Sitten menimme 
leikkimään kolkkakylään. Sen jälkeen 
menimme syömään couscoussalaattia. Sen 
jälkeen teimme nakit. Pelasimme 
suklaakutosta joka oli tosi raivostuttavaa. 
Sen jälkeen menimme suunnistamaan. 
Löysimme eläimen raatoja ja karvoja. 
Söimme päivällistä. Sitten me vain oltiin 
makuupusseissa kunnes me mentiin 
iltanotskille. Mutta kaikilla oli kylmä joten 
menimme sisään syömään 
avaruusbanaaneja.

Sunnuntai
Heräsimme puoli yhdeksältä. Pakkasimme 
vähän. Sen jälkeen söimme taas puuroa. 
Sitten siivottiin ja tehtiin nakit. Leikittiin ja 
sitten lähdettiin kyydeillä kohti kotia!

Mukana olivat:
Poni, Omena, Riikinkukko, Käpy, Mustikka, 
Leijona, Suklaa, Banaani, Minttu ja Ihme
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Toiminnasta ja tapahtumista pääset 
lukemaan myös nettisivuilta osoitteesta:
https://helsinginmetsänkävijät.fi/tapahtumat/

Mustikka ja Käpy nauttivat kevätauringosta 
kämpän edustalla.
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Korppien ja Tiirojen 
kämppäretki 1.-3.4.

Ensimmäisen vuoden jermut 
kävelivät ensimmäistä kertaa 
Karprintilta kämpälle. Matka taittui 
nopeasti jutellessa ja luontoa 
ihastellessa.

Huhujen mukaan ruuat kämppiksellä olivat viiden tähden veroisia. Listalla oli muun muassa 
Maailman parhaat kalapuikot ja muusi, feikkimiilu sekä pohjaanpalamaton puuro. Hyvän 
ruuan voimin jaksettiin saunoa, kantaa vesiä, suurentaa avantoa ja liukastella jäisillä poluilla.
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Kämppiksen aikana etsittiin omia 
supervoimia. Voimien etsimisen lisäksi 
selvitettiin ilkitöiden tekijän, itse 
Ilkityöläisen henkilöllisyyttä ja 
motiiveja…

Lippukunnan kirveet hiottiin 
teräviksi käsikäyttöisellä 
tahkolla. Terävillä kirveillä 
olikin hyvä halkoa puita 
myöhempää käyttöä varten. 
Tämän jälkeen kämppävouti 
Rapu kouluttaa jermuille 
myrskylyhtyjen käyttöä ja 
huoltoa. 



Konkaripäivä 19.3.

Turun retki ja konkari-illallinen

Helsingin Metsänkävijät täytti maaliskuussa 
105 vuotta. Konkariveljesjoukko on 
perinteisesti kokoontunut viiden vuoden 
välein konkariillallisille näkemään vanhoja 
partiokavereita ja vaihtamaan kuulumisia. 
Valitettavasti ajan kuluessa kaikkiin ihmisiin ei 
ehdi olla yhteyksissä ja elämässä tapahtuvien 
muutosten myötä paikkakunnatkin saattavat 
ihmisillä vaihtua. Siksi on hienoa, että edes 
viiden vuoden välein on mahdollisuus nähdä 
monia nuoruuden kavereita ja muistella 
yhteisiä kokouksia, retkiä ja leirejä.

Tämän vuoden illallisisa teki poikkeuksellisen 
se, että veljesjoukko oli kutsuttu Turkuun 
veljeslippukuntamme juuri remontoidulle 
kololle. Samalla kävimme tutustumassa kolon 
vieressä sijaitsevaan Partiomuseoon. TuMen 

Kivisten Ritarien vanhin, Kalja, Teppo 
Kallioniemi otti meidät vastaan 
ja ohjasi kahvipöytiin. Syy kutsuun selvisi 
hyvin pian kahvittelun lomassa, kun 
tumelaiset toivat kehyksiin ripustettuja 
ansiomerkkejä. Keskelle kehyksiin oli asetettu 
Hopeasusi. Kalja kertoi TuMen hankkineen 
merkit huutokaupasta luullen, että ne olisivat 
Ilmari Vainion ansiomerkkejä, olihan 
Hopeasuden taakse kirjailtu järjestysnumero 
5. Selvittelytöiden jälkeen oltiinkin havaittu, 
että Hopeasusi ja muut ansiomerkit kuuluivat 
aikoinaan henkilölle nimeltään Lauri 
Vuolasvirta.

TuMe oli todennut, että merkit ovat väärässä 
osoitteessa ja tahtoivat luovuttaa ne kotiin, 
toisin sanoen Helsinkiin. Olihan Lalle viettänyt 
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Perda

partiopoikaaikansa HeMessä ja saanut 
partiokasvatuksensa metsänkävijöissä. 
Myöhemmin hänestä tuli Suomen historian 
ensimmäinen palkkapartiolainen, joka toimi 
SPJ:n toiminnanjohtajana toisen 
maailmansodan aikana. Hieman 
häkeltyneinä, mutta kiitollisina, otimme taulun 
itsellemme ja lupasimme sen pääsevän 
arvokkaalle paikalle.

Luvassa oli vielä kolokierros. Ja kun TuMe 
puhuu kolosta, se tarkoittaa taloa. Jokaiselle 
ikäryhmälle on omat huoneensa, jossa on 
juuri sille ikäkaudelle mietittyjä aktiviteetteja ja 
virikkeitä. Lisäksi on iso sali, keittiö ja tietysti 
sauna iltanuotiopaikkoineen. Mikäli sinne ei 
tällä kertaa päässyt paikalle, niin varmasti 
jokainen kololla käynyt voi suositella 
tutustumista turkulaisten metsänkävijöiden 
tiloihin, jos tilaisuus sellaiseen joskus aukeaa.

Suurimmalle osalle matkalaisista myös 
Partiomuseo oli uusi tuttavuus. Saimme siellä 
kierroksen ja tutustumista olisi ollut varmasti 
paljon pidemmäksikin aikaa.

Paikka ja sen keräämät materiaalit herättivät 
paljon ajatuksia tiedon keräämisesti, 
digitoimisesta, ja yleisesti arkistoimisesta. 
Olisiko esim. HeMellä jotain, jonka oikea 
paikka olisi Partiomuseo?

Kun konkareita Turkuun oli lähtenyt 16, niin 
Helsingissä porukan koko kasvoi lähes 90:en. 
Sen verran oli ilmoittautuneita Hotel 
Arthurissa vietetyille illallisille. Ihmisiä alkoi 
valua paikan päälle viiden jälkeen ja iloinen 
puheensorina täytti meille varattua salia. 
Virallinen ohjelma polkaistiin käyntiin kuuden 
jälkeen. Illalliset oli hieno partiojuhla – 
ryhdikäs ja rempseä. Illan aikana nautittiin 
hyvää ruokaa, pidettiin muutamia 
puheenvuoroja, palkittiin ansioituneita ja 
huudettiin perinteen mukaan kaikkien illallisille 
osallistuneiden allekirjoittama nahka.

Hyväntekeväisyyshuutokauppa keräsi yli 
2000€ lippukunnalle varoja. Ennen 
huutokauppaa sovimme, että 20% 
huutokaupan tuotoista lahjoitetaan 
ukrainalaiselle partiotoiminnalle.
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Tsaudi,
 
Mukava  nähdä Teidät kaikki täällä tänään. Kiitos, että 
saavuitte paikalle. Tästä tulee hieno ja hauska ilta. 

Viime vuosina, ja varsinkin viime päivien aikana, on saanut 
tarkastella arvojaan ja niiden kestävyyttä. Tarvitsemme arvoja, 
jotka ohjaavat meitä eteenpäin ja auttavat pysymäään polulla, 
kun ympärillä on pimeää ja edessä tuntematon.
 
Liityin partioon aikana, jolloin siitä sanottiin, ettei se ole 
harrastus vaan elämäntapa – ja minä uskoin sen.
 
Vuosien ajan tämän elämäntavan varjelijoita ovat olleet 
partioihanteet, kolkkien laki, partiolupaus ja iltarukoukset. Ne 
ovat opettaneet suvaitsevuutta ja toisten ihmisten 
kunnioitusta. 
”Auta etten maailmassa unohtaisi ystävää”
”Tahdon rakastaa isänmaatani ja yhteiskuntaa”
”Tottele – älä hellitä”
”Ole valmis!”
 
Olen saanut olla Konkariveljesjoukon johtaja useamman vuoden 
ajan. Tämä ei kuitenkaan ole minun juttuni.
 
Suomen leijonat Olympia-kultaan luotsanneen Jukka Jalosen sanoja 
lainatakseni: ”tämä on MEIDÄN juttu”. Tiedäthän, että yksin 
tekee nopeasti vaan yhdessä pääsee pidemmälle.
Vasta yhdessä me olemme Veljesjoukko. Yhdessä me olemme enemmän.

(Vedetään alkuosa kolme kertaa, aluksi 
hiljaa ja joka kierroksella voluumia 
nostaen. Ja loppuun huipennus)

”Me ollaan HeeeeeeeeMe” (toistetaan: HeeeeeeeeMe)”Me tullaan Staaaaaaaadist”(toistetaan: Staaaaaaaadist)”Me ollaan kaaikkienfrendei”(toistetaan: kaaikkienfrendei) 
”HEME” (toistetaan: HEME)”HEME” (toistetaan: HEME)”HEMEHEMEHEME” (toistetaan: HEMEHEMEHEME)

Helsingin Metsänkävijöiden Konkariveljesjoukonjohtajan tervehdys Veljesjoukolle 
Konkaripäivällisillä 19.3.2022:

Nyt huudetaan Stadilainen HeMe-
huuto sellaisena kuin sen 
aikoinaan iltanuotion loimussa 
kuulin, – tai ainakin sellaisena 
kuin sen muistan – ehkä pienellä 
omalla lisätvistillä höystettynä 
siis. Annan huudon tässä 
vuorostani Teille eteenpäin 
jälkipolville vietäväksi.

Toivotan hyvää juhlailtaa 
kaikille.
 
minkki
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Illallisten edustusta.
Kuva: Wekku

Aikoinaan, kun Suomessa 
toimi monta eri partioliittoa 
samanaikaisesti, jokainen 
liitto myönsi oman 
järjestyksensä mukaisesti 
Hopeasusia. 

Vasta 1990 luettelot 
yhdistettiin ja jo aiemmin 
myönnetyt Hopeasudet 
laitettiin järjestykseen 
luovutuspäivämäärän 
mukaisesti. Vaikka Lalle 
Vuolasvirran Hopeasusi on 
nykyjärjestyksessä nro 12, 
niin se on Suomen 
Partiopoikajärjestön nro 5.

Kuvassa TuMen Helsinkiin 
luvouttamat Vuolasvirran 
ansiomerkit.
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Illallisilla ansioituneet
Vaikka partiossa toimivat vapaaehtoiset eivät toimintaansa toteutakaan ansiomerkkejä 
saadakseen, ansioituneiden toimijoiden kiittäminen eri tavoin on todellä tärkeää. Partion 
perinteessä erilaiset ansiomerkit ovat merkittävä osa julkista kiitosta pitkäjänteisestä työstä 
toiminnan päämäärien hyväksi. Jotta järjestelmä toimii toivotulla tavalla, ajantasaiset sekä eri 
tasoilla yhteensopivat ansiomerkkijärjestelmät ja ohjeet – sekä niiden järjestelmällinen 
toteuttaminen – ovat todella oleellisia.

HeMellä on käytössään neljän eri tahon järjestelmät ja niistä löytyy jokaiselle aktiiviselle toimijalle 
varmasti oikeanlainen kiitos. Olemme osa isompia organisaatioita, joilla kaikilla on omat 
merkkinsä aatteellisesta ja nousujohteisesta johtamistyöstä sekä projektijohtamisesta. On tärkeää 
pohtia kiittämisen mahdollisuuksia ja tehdä sitä suunnitelmallisesti peilaten sitä siihen, mitä 
palkittu itse arvostaa. Jokainen kiitos, sanallinenkin, on tärkeä ja kertoo kiitetyn olevan oikealla 
polulla ja kannustaa häntä myös eteenpäin.

Partiopaita myös kertoo siitä, mitä kaikkea ja kuinka kauan olet tehnyt johtamistyötä partiossa. 
Siksikin on tärkeää osata käyttää myös piirin sekä SP:n merkkejä. Partioparaatissa tai PäPan ja 
SP:n retkillä ja leireillä pystyt katsomaan, mitä muut ovat tehneet heidän partiopaitansa 
perusteella. Yhteiset tunnukset partiopaidassa myös kertovat meidän olevan samalla asialla ja 
kannustavat aktiivisen lippukuntatyön ohella tai sen jälkeen jatkamaan partiojohtajauraa myös 
laajemmissa ympyröissä.

Myös Suomen Metsänkävijöillä on oma ansiomerkkijärjestelmänsä ja polkunsa, jota on 
laajennettu viime vuoden aikana. Toivon mukaan voimme myös käyttää niitä merkkejä lähivuosina 
ja osaa olemmekin jo käyttäneet, kuten viime itsenäisyyspäivänä saimme todistaa, kun 
ensimmäinen karhunpääsolki luovutettiin vartioikäiselle.
Lippukunnan 105vuotiskonkariillallisilla 19.3. luovutettiin juhlallisesti SP:n aatesolkia kolmelle 
partiojohtajille heidän aatteellisesta ja aktiivisesta toiminnasta sekä SP:n hopeinen ansiomitali 
yhdelle partiojohtajalle hänen nousujohteisesta partiojohtajaurastaan.

Iluokan Mannerheimsolki
Nalle, Ada Lindroos

Nalle on ollut jo nuoresta aktiivinen partion viikkotoiminnassa. Viime vuosina tämä aktiivisuus on 
ottanut lisäharppauksen, kun Nalle tarttui lippukunnanjohtajan pestiin helmikuussa 2020, 
tietämättä millaiseen hullunmyllyyn koronapandemia hänet sittemmin heitti. Lippukunnanjohtajan 
tehtävät ovat viikoittaista yhteydenpitoa hallituksen jäseniin,  yhteydenpitoa taustayhteisöihin, 
sähköposteihin ja puheluihin vastaamista, hallituksen ja johtajiston kokousten ja lippukunnan 
tapahtumien ennakointia, valmistelua ja johtajaresurssien järjestelyä. Tämän kaiken ohella Nalle 
on johtanut joukkoaan esimerkillisesti, kun pandemian vuoksi on täytynyt tehdä usein vaikeitakin 
päätöksiä vajavaisella tiedolla ja nopealla aikataululla, keksiä uusia toimintatapoja ja viestiä niistä 
niin vanhemmille kuin lippukuntalaisille.

Partion tunnus ”Ole valmis” kuvastaa erityisesti Nallea. Hän opiskelee lääkäriksi ja haluaa olla 
erityisesti terveyskeskuslääkäri, koska voi siinä roolissa parantaa mahdollisimman monien 
elämää. Esimerkiksi, kun Covid19 alkoi levitä Suomessa, Nalle tarttui toimeen ja pestautui 
tartunnanjäljittäjäksi. Nalle on aina valmis lähtemään apukäsiksi tai tekijäksi tehtävään kuin 
tehtävään, oli se sitten lippukunnanjohtajana, ryhmänjohtajana tai partiotaitokisojen rastihenkilönä 
toimimista.
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Nalle on kasvanut viime vuosina nuoresta innokkaasta vaeltajasta johtajaksi, jolla on halu 
varmistaa, mahdollistaa, ylläpitää ja tarvittaessa uudistaa. Nallelle on tärkeää miettiä, miksi 
tehdään, miten, ja onko kaikkia kohdeltu tasaarvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Hän seuraa 
aktiivisesti ympäristöään, etsii epäkohtia ja kehittää keinoja niiden korjaamiseksi, vaikka 
uudistustyö olisi suuri ja aikaa vievä. Lippukunnanjohtajana hän on korostanut erityisesti kaikkien 
kuulemista ja oikeudenmukaisuutta. Aiemmin Nalle oli tunnettu välillä kärkkäistäkin 
mielipiteistään. Hän on kuitenkin kasvanut harppauksin sovittelevaan suuntaan ja nykyään hän 
johtaa nuorempia johtajia lempeästi ja ymmärtäväisesti. Nalle on löytänyt partiosta oman roolinsa: 
hän haluaa olla isosti mukana nuorempien partiolasten aatteellisena kasvattajana, esimerkiksi 
tänä syksynä hän aloitti jermuryhmän johtamisen. Nalle haluaa tehdä maailmasta paremman 
paikan vaikuttamalla toisiin ihmisiin yksilö kerrallaan, oli kyseessä sitten aktiiviseksi ja 
vastuuntuntoiseksi kansalaiseksi kasvava jermu, hieman liian suurissa saappaissa tuettuna 
itsensä löytävä nuori johtaja, tai terveyskeskuksen vastaanotolle lääkäriä tapaamaan tuleva 
potilas.

Iluokan Mannerheimsolki
Kaizi, Sanni Pohjannoro

Partiotoiminnassa Kaizi toimii päättäväisesti. Hän on aina täysillä läsnä, ja hän tarttuu toimeen, oli 
kyseessä aluehallintoviraston sekavat koronaohjeet, partioaseman tiskit, partiolehden 
uudistaminen tai lippukunnan kuittien karhuaminen.

Partion ulkopuolella Kaizi työskentelee erityisavustajan sihteerinä. Työympäristössä tilanteet 
muuttuvat lennosta, mutta Kaizilla on aina takataskussaan seuraavat askeleet erityisavustajan 
työn helpottamiseksi. Hän erottuu erityisellä oikeudentajullaan: sillä, mikä on oikein ja mikä väärin. 
Erityisesti partiosta Kaizilla on hyvin vahva käsitys siitä, mitä partio on, ja millaista sen ei pitäisi 
olla. Tämän huomaa hänen toiminnassaan niin kolkkajohtajana, kisanjohtajana kuin SP:n 
kehitysryhmissäkin, joissa tilanteen niin vaatiessa Kaizi tuo esiin oman näkemyksensä siitä, että 
epäpartiomaista toimintaa ei pitäisi järjestää, perustellen näkemyksensä rauhallisesti. Tarvittaessa 
Kaizi on myös asiassa hyvin päättäväinen, ja on valmis toimimaan eri tavalla kuin muu ryhmä.

Kaizin päättäväisyys on positiivista: Kaizi miettii aktiivisesti, miten voisi omalla osaamisellaan ja 
asenteellaan vaikuttaa positiivisesti ympärillä oleviin ihmisiin ja ympäristöönsä, hänellä on paljon 
mielipiteitä, mutta hän myös toimii asioiden parantamiseksi. Tällä positiivisella 
päättäväisyydellään ja perustelutaidoillaan hän eroaa muista ikäisistään merkittävästi, ja harva 
uskoo yleensä Sannin olevan niin nuori, kun tämä kertoo ikänsä. Positiivisesta 
määrätietoisuudesta ja paremman maailman puolesta toimimisesta on esimerkkinä viime vuoden 
partiolehtikeskustelu. Kaizi teki partiolehteä koskevan partiolaisaloitteen ollessaan hallituksen 
päätöksestä eri mieltä. Partiolaisaloite oli ensimmäinen partion historiassa, joka päätyi käsittelyyn, 
ja tällä hetkellä Kaizi on pestissä aloitteen jälkeen perustetussa ryhmässä, jossa pohditaan 
partiolehden tulevaisuutta. Tämä määrätietoisuus, jolla Kaizi toimii paremman yhteisön eteen 
omia arvojaan kunnioittaen on upeaa katsottavaa.
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Suomen Partiolaisten Pohjantähtisolki
Iippu, Iiris Rekola

Iippu on ollut Helsingin Metsänkävijöiden kantavia voimia viimeiset kymmenen vuotta. Vaikka hän 
ei enää ole lippukunnan toiminnan ytimessä ja kanna hallitusvastuuta, on hän silti se henkilö, 
jonka puoleen käännytään, kun tarvitaan neuvoja.

Partiolupaus kuvaa Iipun toimintaa ja pyyteetöntä luonnetta varsin osuvasti. Hän pyrkii 
toiminnassaan ottamaan ensisijaisesti huomioon yhteisön tai organisaation, jossa hän toimii ja 
vasta täysin toissijaisena omat tarpeensa. Täten toimien hän pystyy valjastamaan osaamisensa 
ja innovatiivisuutensa yhteisön palvelukseen ja yhteisön kehittymisen kautta hän myös samalla 
tulee kehittäneeksi itseään ihmisenä.

Iippu on nyt kahden vuoden ajan toiminut Suomen Metsänkävijät ry:n puheenjohtajana. Hän on 
toimessaan pyrkinyt nostamaan lippukuntien tietoisuuteen metsänkävijöiden perinteitä mm. 
yhteisten ulkoisten tunnusten muodossa, ja ohjannut lippukuntia yhteistyöhön toistensa kanssa. 
Hänen puheenjohtajakaudellaan hallituksen maantieteellinen kenttä on laajentunut, kun SuMen 
toiminta oli aikaisemmin enemmän pääkaupunkiseutukeskeistä. Iippu on hienosti osannut jakaa 
vastuita tietäen kuitenkin koko ajan mitä metsänkävijäkentällä tapahtuu.

Suomen Partiolaisten hopeinen ansiomitali
Late, Lauri Pankka

Late on johtajistoon siirryttyään osallistunut aktiivisesti lippukunnan toimintaan omien 
resurssiensa puitteissa. Fyysinen etäisyys opiskeluiden tai töiden takia on välillä rajoittanut 
osallistumista, mutta hänellä on koko vuonna 2005 alkaneen partiojohtajauran ajan ollut jokin 
aktiivinen johtamispesti, jota hän on hoitanut ansiokkaasti ja tuloksellisesti.
Late oli vuosien 2005 ja 2014 aikana kahdeksan vuotta lippukunnan hallituksessa. Tuona aikana 
HeMessa käytiin suuria arvokeskusteluja lippukunnan linjasta ja tehtiin radikaalejakin uudistuksia, 
joiden jalkauttamista Late johti ansiokkasti.
Late on rohkeasti lähtenyt luomaan kontakteja myös lippukunnan ulkopuolelta. Hän on löytänyt 
itsensä erilaisista tehtävistä myös piirin toimikunnissa. Erityisesti koulutuksen parissa Late on 
nauttinut työskennellä – hän on toiminut kouluttajana usealla pjkurssilla. On hän käynyt 
kouluttamassa TOKOkurssillakin. Lisäksi Late on ottanut isoja pestejä piirin leiriltä sekä SP:n 
Finnjamboree Roihulta. Sarasteella hän johti ohjelmalaaksoa ja Roihulla hän toimi 
kyläpäällikkönä. Molemmat suurleiripestit ovat useamman vuoden aktiviista ja säännöllistä 
suunnittelu ja toteutustyötä.
Voidaan sanoa, että Late on kokonaisvaltaisuudellaan merkittävin osa HeMen viimeisintä kahta 
vuosikymmentä. Hän on toiminut laajaalaisesti mitä erilaisimmissa pesteissä sekä lippukunnassa 
että piirissä. Laten toimintaa on ihailtavaa katsella – kuinka hän saa kaiken toimimaan ja millä 
tavalla hän saa sitoutettua muut yhteisen päämäärän eteen.
Uusimpana aluevaltauksenaan, Late lähti elokuussa 2021 perustamaan lippukunnalle omaa 
ansiomerkkitoimikuntaa haluten antaa hieman lisäpontta ja suunnitelmallisuutta lippukunnan 
kiittämiskulttuuriin.
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==============================================
Lippukunnan historiaan voi tarkemmin tutustua 100vuotis historiikista, josta löytyy mm 

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

Partio lehti 5/1922 :ssa kerrottiin seikkaperäisesti Metsänkävijöiden juhlista. Seuraavassa 
lehdessä oli vielä juhlassa lausuttu runomuotoinen tervehdys.

Metsänkävijät  5vuotias.

Huhtik. 12:ntena viettivät Helsingin Metsänkävijät 5vuotisen toimintansa 
muistojuhlaa. Juhlan kunniaksi panivat he toimeen T. K. Y:n komeassa 
juhlasalissa erittäin onnistuneen partioiltaman. Suomen Valkoisen Kaartin 
soittokunnan soitettua alkusoiton marssivat metsänkävijät reippaasti 
lipputervehdykseen, jossa tilaisuudessa partiopäällikkö livonen esiintoi Porvoon 
Päivänpoikien sydämellisimmät onnittelut. Sen jälkeen esitti Suoni. Valk. Kaart. 
Soittokunta ensimmäisen kerran prof. Jean Sibeliuksen säveltämän, 
»Metsänkävijöille» omistetun komean »Partiolaisten marssin», jonka 
musiikkimajuri A. Apostol oli tilaisuutta varten sovittanut torvisoittokunnalle. 
Partiopuheen piti Suomen Ruotsalaisen Partioryhmän johtaja, ms. A. Åkerman. 
Seurasi havainnollinen esitys metsänkävijän partiovarusteista retkelle 
mentäessä. Metsänkävijä O. Lämpenin soitettua Lohjan kesäleirillä säveltämänsä 
»Pastoralen» oli yleisöllä tilaisuus nauttia Saukkovartion itsensä panemasta 
simasta ja leivoksista.

Väliajan loputtua piti prof. Rafael Karsten mielenkiintoisen esitelmän Etelä 
Amerikan intiaaneista ja heidän tavoistaan. Sen jälkeen esitettiin arv. yleisölle 
koko
Metsänkävijäin järjestö ministereineen päivineen. Tilaisuuteen yhdistettiin myös
partiomerkkien jakelu ja uusien jäsenien nimittäminen. Samalla toi ms. Åkerman 
julki Suomen Ruotsal. Partioryhmän, tri Donner Vapaan Ryhmän ja vänr. 
Rautavaara
Rajaveikkojen onnittelut 5vuotiaalle. Ohjelmassa oli vielä huilusoolo, hauska 
intiaanitanssi, joka oli toistettava, sekä ilmielävä Charles Chaplin 
vartionjohtajana. Tunnelmarikas ilta päättyi nuorison iloiseen karkeloon.

Kero.
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►Hemestä on kokonaan kadonnut 

tämmönen sosiaalisen ulostamisen kulttuuri.

►Jos polttaa hirveä, niin... öö... saa nähdä 

palaako se poroksi.

►15 metrin korkeudessa kuusessa on 

jäniksen pesä, jonka ovat rakentaneet 

Zippyn työntekijät.

►Mun vanhemmat on niin boomereita, ne 

sanoo esim. pökköä pesään.

►Ei sitä voi koskaan tietää, jos mattoa 

siirtämällä kiroaa jonkun HeMen pyhän 

hengen.

►Maksutavat: MobilePay, käteinen, Sentin 

perhe, kortti, liikuntaseteli...

►Jos söis jäätelön lisäksi karkkia niin se ois 

ihan kuin söis suolaa ja jois rasvaa perään!

►Perho = kalastushapsu

►Sentti on liian ulottuvainen.

►Mulla tuli kipu jalkaan. Ei sattunut mitään, 

se oli kasvukipu.

►Rauhalaiset pakenevat Chillilandiaan

►Älä syö lusikka kädessä!!

►Mustikka on oikee kultakaivos, se saa niin 

paljon suklaata!

Ilmianna sinäkin puiden välistä 
kuulemasi jutut seuraavaan Kihoon!

https://urly.fi/2eqc

Kihokasvo

1. Nimi, ikä ja ryhmä:
Juku, 7 vuotta, Oravanpojat

2. Mikä on ollut kivointa kämppiksellä?
Nuotion sytyttäminen!

3. Suosikkiretkiruoka?
Kuskussalaatti

4. Mitä suunnitelmia keväälle?
Odotan innolla kolkkien telttaretkeä!

5. Kenelle haluut lähettää terveisiä?
Äidille ja isille

Puiden välistä
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Seuraava hernekeittopäivä järjestetään äitienpäivää edeltävänä lauantaina 7.5.2022 
Viiripuistossa.

Tervetuloa nauttimaan kuumasta keitosta ja hyvästä tunnelmasta paikan päälle!

Ottakaa lippukunnan somet seurantaan, jotta pysytte kartalla:

Instagram: @helsinginmetsankavijat

Facebook: @HelsinginMetsankavijat

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

Hernekeittopäivä



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!


