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Syksylle onkin sitten luvassa taas 
allekirjoittaneen lempipuuhaa eli muuttamista! 
Moni varmasti toivoi koko Läävän ja 
Karhukolon vesivahinko ja muuttorumban 
jälkeen pientä suvantovaihetta kaiken 
muuttelun suhteen, mutta valitettavasti 
toukokuussa kuulimme pitkään odotettuja, 
mutta silti kurjia uutisia. Jo vuosia väläytelty 
Komion kolon talonyhtiön peruskorjaus on 
viimein alkamassa vuoden lopussa ja tämä 
tarkoittaa, että lippukunnan on aika etsiä uutta 
kokoontumistilaa viikkotoiminnalleen.
 
Komion kolo on ollut HeMen käytössä 
vuodesta 1977. Ihan ei siis 50vuotisjuhlia 
päästä juhlimaan, mutta useampi HeMe
sukupolvi on kolosta kuitenkin päässyt 
nauttimaan. Ainakin omista kolkkaajoistani 
kolo on säilynyt ihastuttavan samanlaisena. 
Sama BP:n kuva ja merkit vanhoista 
partiotapahtumista on yhä seinillä ja samat 
tyynyt, joilla kolkkina iltahartaudessa istuttiin, 
löytyy yhä kalustosta. Kuulemma myös samoja 
riitoja, vihreä vai sininen tyyny, käydään näistä 
edelleen. Vartsupuolen sohvat ovat 
muutamaan kertaan välissä varmaan 
hajonneet ja vaihdettu, mutta tunnelma on 
pysynyt samana, samat pelit kaapeissa, samat 
vanhat kirjat ja pystit vihreässä kabinetissa, 
varmaan joku sama vanha meiramipurkkikin 
voisi löytyä kuivatavarakaapin perukoilta tai 
vanha unohdettu juomapullo löytötavaroista. Ja 
en siis yritä sanoa, etteikö koloa oltaisi siivottu 
omien kolkkaaikojeni jälkeen, varmasti on, 
mutta osa asioista ei vain muutu,
 
Tuntuu haikealta ajatella, että kohta ei tuohon 
kellaritilaan, jossa omakin partiotaipaleeni on 
alkanut, ole enää paluuta. Lippukunnan 
historian varrella HeMellä on kuitenkin ehtinyt 
olla monen monta kokoontumispaikkaa, ihan 
Rautatieasemalta lähtien (miten olisi vielä 
joskus, jos oikein universumilta manifestoisi?), 
joten uutta tällainen muuttaminen ei 
varsinaisesti ole. Eikä toiminnan jatkumisesta 

kenenkään tarvitse olla huolissaan. Partio ei 
onneksi ole sisätilariippuvainen harrastus ja 
viimevuosien hyvän jäsenkasvun myötä, on 
toiminta siirtynyt muutenkin enemmän 
ulkoilupainotteiseksi, kun isompien ryhmien 
kanssa alkoi Komion sisätilat hiukan ahtailta 
tuntumaan.
 
Ei sitä toki ikinä tiedä, mitä tulevaisuus 
mukanaan tuo ja onko paluu Ansaritielle joskus 
vielä mahdollinen, mutta nyt ainakin hetkeksi 
täytyy kääntää katse tulevaan. Ja samalla 
laittaisin myös sanan liikkeelle, että lippukunta 
etsii tällä hetkellä aktiivisesti uusia 
kokoontumistiloja. Mikäli siis omassa 
puskaradiossasi on jotain mahdollisesti meille 
jatkoon sopivia tiloja tarjolla, saa johtajiston 
puoleen olla yhteyksissä. Laajemmat verkot 
ovat nimittäin aina laajemmat verkot ja 
HeMeläisten verkosto on tunnetusti 
ihastuttavan laaja.
 
Itse nautin vielä kesän loppuun ja syksyllä 
törmäillään vielä tavalliseen tapaan Komiolla, 
talvella sitten kenties uudessa 
mysteerisijainnissa. Uusia tuulia siis taas 
liikkeellä!
 
Nalle
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Tiituksen töräys
— 23.-24.4.2022— Kuvat: Era

Koronan ja osallistujakadon siirtämä lippukunnan on PTkilpailu Tiituksen Töräys 
järjestettiin huhtikuussa Meikon aurinkoisissa maastoissa. Kisaamaan pääsivät niin 
vartsut kuin jermutkin ja vaikka rata olikin pitkä ja osa tehtävistä haasteellisia, kaikki 
selvisivät kunnialla maaliin.

Jermujen 
kätevyystehtävässä  
tarvittiin vasaran lisäksi 
myös ryhmätyötaitoja.

Vartsujen lähtökätevyys vaati 
enemmän aivotyötä ja talttaa.



Kisan teeman mukaisesti kaikki oppivat myös toivottavasti ainakin 
yhden asian: nimittäin kuka on Reetu.
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Ramboilua ja rakentamista Melkein maalissa!
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Myyristen kämppis 22.-24.4.

Myyristen kauan odotettua ja muutamaan otteeseen koronan alta siirrettyä kämppistä vietettiin 
keväisissä tunnelmissa Kimparilla huhtikuun lopussa. Monelle kyseessä oli ensimmäinen retki 
kämpälle, mutta reippaat Myyränpennut eivät onneksi lannistuneet Futarin kapuamisesta  edes 
lukuisten kantamusten kera. Seikkailu jatkuikin juomatauon jälkeen halki Kimparin kallioiden 
kohti Kämppää. Mahduimme tuskin kaikki sisälle, niin suuri joukko meitä oli mukana. Ahdoimme 
kuitenkin kaiken tarvittavan lavereille ja keskityimme sitten Kämpän maastoihin tutustumiseen 
sekä iltapalaan. Rauhoituimme kuuntelemalla Bilbo Reppulin edesottamuksia, lisäksi 
iltavirkuimmat ihailivat upeaa tähtitaivasta Kimparin yllä.

Aamulla heräsimme virkeinä ja 
reippaina puuron tuoksuun sekä 
lipunnostoon. Pian Myyränpennut 
suuntasivatkin kämpän 
ympäristöön suunnistamaan itse 
valitsemalleen reitille, osa 
vaikeammalle ja osa helpommalle 
radalle. Vaikka vaikea rata 
osoittautuikin haastavaksi, 
löysivät kaikki ryhmät useita 
rasteja ja osa jopa kaikki!

Lounasta keräännyimme 
laittamaan ruokaa yhdessä 
trangioilla oman pivon kesken. 
Se sujuikin yllättävän näppärästi, 
olimmehan harjoitelleet trangian 
käyttöä jo ennakkoon. Tiskien 
jälkeen opettelimme lisää taitoja, 
muun muassa teimme 
kierrätysmateriaaleista sytykkeitä 
ja tutustuimme myrskylyhtyihin. 
Ehdimme myös siistiä kaikki 
lähimaaston polut risuista ja 
männynkävyistä. Nyt kelpaa 
kaikkien kirmata Kimparin 
maastoissa!

Jatkoimme päivää valinnaisten ohjelmanumerojen kanssa. Makkara sekä vaahtokarkkitikut ja 
kiehiset, korttipelit sekä keijumetsään suuntautunut minivaellus löysivät kukin innokkaat 
osallistujansa. Illalla saunoimme sekä herkuttelimme. Yö sujui reippaan päivän jälkeen sikeissä 
tunnelmissa.

Sunnuntaina edessä olikin monenmoista siivousta, pakkausta, omien sekä kaverien tavaroiden 
etsiskelyä sekä ihmettelyä siitä, miten nopeasti viikonloppu olikin mennyt. Suuntasimme yksissä 
tuumin ja hieman saapumista kevyemmin kantamuksin takaisin Futarille kohti iloisia 
jälleennäkemisiä oman perheen kanssa. Lopuksi huusimme pitkät HAAAAt toisillemme erittäin 
upeasti sujuneesta kämppäretkestä.
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Samoajaretki 13.-15.5.
Otteita samoajaretken suunnitelmasta:

6.00 Pastilli ja joku muu vie verkot salaa vesille…

9.00 Lähdetään autoilla Someron frisbeegolfradalle
Mukaan:

 frisbeegolfkiekot
 lounas ja siihen tarvittavat välineet
 vettä
 kiikarit
 vaihtokengät
 suunnistuskartat muoveissa
 rastiliput

…Kierretään Torronsuon luontopolku (8 km)...

…Soutuvene sidotaan kartalla esitettyyn paikkaan. Airot ja 
vihjeet viedään maastoon… 

…MasterChef…

…Sauna…

…Panda katsoo Euroviisut…

Kolkkien telttaretki järjestettiin 
Kiljavannummen Metsätuvan 
ympäristössä. Ihanan 
aurinkoisen viikonlopun aikana 
ehdittiin leikkiä käpysotaa ja 
rakennella. Harjoiteltiin myös 
suunnistusta, solmuja ja 
lajintunnistusta. Lisäksi 
kokkailtiin trangialla ja veisteltiin.

Kolkkien telttaretki 13.-15.5.



VJ-kurssi 2022
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Toukokuun aikana järjestetty VJkurssi 
alkoi tänäkin vuonna Tillikassa 
järjestetyillä kaupunkiilloilla. Kahdessa 
kaupunkiillassa käytiin läpi mm. 
toimintasuunnitelman tekeminen, 
viestintään liittyviä asioita sekä pohdittiin 
mitä ominaisuuksia hyvällä VJ:llä on. Ja 
tietysti myös leikittiin!

Kurssin retkiosuus alkoi jo 
keskiviikkoiltana. Vartsut pääsivät 
nauttimaan hyvästä säästä, laittamaan 
ruokaa trangialla ja yöpymään laavuissa 
Valkjärven rannalla. Yöllä alkanut sade ei 
kurssilaisten menoa haitannut. 
Seuraavien päivien aikana tutustuttiin 
Kimpariin ja itse kämppään, kokeiltiin eri 
tapoja kouluttaa, leikittiin, opittiin uusia 
taitoja, nautittiin hyvästä ruoasta, 
ihasteltiin söpöjä kissoja, saunottiin ja 
harjoiteltiin wh:n pitämistä. 

Tositoimiin kurssilaiset pääsevät jo 
syksyllä, kun nykyiset VJ:t siirtyvät 
johtajiin ja uudet VJ:t ja AVJ:t ryhtyvät 
johtamaan vartioitaan.
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IIluokan Mannerheimsolki

Era, Veera Melvasalo

Era on toiminut aktiivisesti Jermuveljesjoukossa sekä 
joukkueenjohtajana että veljesjoukonjohtajana järjestäen 
sekä viikoittaista toimintaa että erilaisia retkiä vähintään 
kerran toimintakaudessa. Viime vuoden alusta hän aloitti 
lippukunnan hallituksessa edustaen omaa 
veljesjoukkoaan. Hän on ollut aktiivisesti mukana myös 
piirin ja SP:n tapahtumissa niin osallistujana kuin etenkin 
kuvaajana. Tämän lisäksi Era on innokkaasti toimittanut 
Kihoa.

Era on lippukunnan kantavia voimia, sillä hän on valmis 
toimimaan siinä roolissa, josta kulloinkin on eniten 
hyötyä. Kun tarvitaan joku noutamaan rastirata pois 
keskellä yötä, Veeralla on jo lamppu otsalla ja kompassi 
kädessä. Kun pitää hakea vettä, Veera on tuonut jo kaksi 
ämpärillistä. Kun Jermuveljesjoukonjohtajan paikka 
vapautuu, Veera tarjoutuu tehtävään, ennen kuin kukaan 
ehtii kysyä. Veera on aina valmis ja tekee työn kuin työn 
hyvällä jäljellä, virnistellen ja huumorintajuisesti.

TOiminnanlopetus 30.5.

Lippukunnan yhteisessä 
toiminnanlopetuksessa 
päästiin pelaamaan erinäisiä 
ulkopelejä ja nauttimaan 
piknikeväistä. Illan päätti 
iltanuotio, ilman nuotiota, 
jolla myös palkittiin 
ansioituneita johtajia. 
Ansiomerkkejä jaettiin myös 
pari viikkoa myöhemmin 
kesäleirin vierailupäivänä.

ansioituneita
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IIluokan Mannerheimsolki

Kepa, Kerttu Tamminen

Kepa on nuoresta iästään huolimatta ottanut vastuuta 
johtajatehtävissä jo usean vuoden ajan. Kepa erottuu 
ikäisistään edukseen, kun hän lupauksen mukaan toimii 
oman maan ja maailman hyväksi erityisesti lisäämällä 
näkyvyyttä sukupuolten tasaarvokysymysten ja 
monimuotoisuuden puolesta. Hän toimi Planin Girls Take 
over tempauksen aikana päivän Fsecuren 
toimitusjohtajana ja toi partiolaisuutta näkyvästi esille.

Kepa osoittaa valmiutta osallistumalla partioliikkeen 
näkyvyyden edistämiseen sosiaalisen median 
sisällöntuottajana ja valtakunnalliseen 
vapaaehtoistyöhön liittyvään keskusteluun toimimalla 
PäPan sometoimikunnan puheenjohtajana. Kepa on 
rohkeasti oma luova, innostuva, kuivalla huumorilla 
varustettu itsensä.

IIluokan Mannerheimsolki

Panda, Martta Holmberg

Panda on toiminut vartionjohtajana vuosina 2018 ja 2019 
järjestäen vartiolleen monipuolista ohjelmaa sekä 
kaupungissa että metsässä. Siirryttyään johtajiin, Panda 
on ottanut johdettavakseen jermuryhmän, jota johti 
vuoden 2021 syksyyn saakka. Hän sai erinomaista 
palautetta toiminnastaan vaellusvartion johtajana 
lippukunnan Lapin vaelluksella. Panda osaa tarttua 
tilaisuuteen ja on aina valmis ojentamaan auttavan 
kätensä. Hänellä on ollut viime vuosina oma jermuryhmä 
johdettavanaan, mutta kun toisessa ryhmässä on tarvittu 
sijaista, Panda on lyhyelläkin varoitusajalla ollut valmis 
tuuraamaan kaveria.

Panda välittää ja huolehtii ympärillään olevista ihmisistä. 
Kun kolkalla on leirillä tai retkellä kotiikävä, Panda on 
empaattisena ihmisenä lohduttamassa ja 
kannustamasta pientä partiolaista. Myös vanhempien 
partiolaisten hyvinvoinnista Panda pitää huolen ja osaa 
muistuttaa aurinkorasvan käytöstä vaelluksilla ja muistaa 
huolehtia juomatauoista, jotka innokkailta ja 
malttamattomilta vartiolaisilta helposti unohtuvat.
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Collanin solki

Tinde, Tiina Varhee

Tinde pitää aina huolta siitä, että jokainen parviilta on 
suunniteltu ja valmisteltu ennakkoon laadukkaasti. Laadukas 
ohjelma on Tiinalle myös hyvin tärkeää ja sen varmistamiseksi 
hän tarvittaessa mukauttaa valmiita suunnitelmia niin, että ne 
sopisivat paremmin Tinden johtamalle ryhmälle sekä sen 
oppimistavoitteisiin. Tinde kommunikoi aktiivisesti parvensa 
vanhempien kanssa ja osaa myös ennakoida näille 
mahdollisesti herääviä kysymyksiä esimerkiksi retkille 
valmistautumisesta. Hän huolehtii myös siitä, että suunnitelmat 
omalle ryhmälle tehdään niin ajoissa, että niistä on helppo 
kertoa myös vanhemmille hyvissä ajoin. Tinde tarttuu usein 
kolkkatoiminnassa sellaisiin vastuutehtäviin, jotka muuten 
jäisivät tekemättä. “Onks kukaan muuten miettinyt…”, on lause, 
joka kuuluu usein Tinden suusta kolkkajohtajien kokouksissa. 

PäPan pronssinen ansiomitali

Sentti, Veeti Varjo

Aina huolellinen ja aktiivinen Veeti suunnittelee kaiken 
järjestämänsä ohjelman viimeisen päälle ja etenkin hänen 
luonnontuntemukseen ja erätaitoihin keskittyvät toiminnalliset 
koulutuksensa ovat inspiroineet monia jermuja ja johtajiakin. 
Veeti on aina valmis tarttumaan uusiin haasteisiin joko uuden 
ikäkauden tai jälleen astetta haastavampien pestien parissa.

Nousujohteisuus näkyy Sentin partiourassa myös monilla muilla 
tavoilla. Hän kokeili ensin isomman projektin johtamista 
toimimalla vartioikäisten kesäleirin varajohtajana vuonna 2019 ja 
oli tällöin korvaamaton apu etenkin leirin haikin ja huollon 
järjestämisessä. Kun tämä haaste oli selätetty, Sentti päätti 
tarttua seuraavaan vielä suurempaan haasteeseen ja toimi tänä 
vuonna koko lippukunnan yhteisen kesäleirin johtajana.

Sentti on kokeillut siipiään myös lippukunnan ulkopuolella SMkilpailujen Käännekohdan 
suunnistustehtävien suunnittelussa, vaikka viettikin vuoden 2020 asepalveluksessa. Kilpailun 
valvojan mukaan kyseessä olikin “parhaiten suunniteltu suunnistusrasti, minkä olen koskaan 
nähty”.

Jos Sentti näkee jossain ongelman, hän korjaa sen vähin äänin, usein kenenkään edes 
huomaamatta koko asiaa. Jokainen tehtävä, johon hän lippukunnassa tarttuu, tuottaa tuloksia, 
sillä Sentti antaa kullekin tehtävälleen aina kaikkensa. Veeti saa paljon aikaan tekemättä siitä sen 
kummempaa numeroa. Mutta kaikki, mihin Sentti lippukunnassa kiinnittää huomionsa, muuttuu 
paremmaksi kuin kultaisen kosketuksen saaneena.
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Valinor
6.-15.6.2022
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Ruuan jälkeen laitettiin riuku. Se oli 
ihan kivaa mutta vähän tylsää kun 
kaikki ei voinu tehä mitään. Sitten oli 
rastirata
Kivoin rasti oli Eran sokkorasti ja 
oikeestaan kaikki oli kivaa. Tuli kova 
nälkä ja sitten päästiin syömään 
hyvää riisiä ja kanaa!

Illalla käytiin uimassa ja vedestä löytyi 
paljon simpukoita. Illan lopuksi 
iltanuotiolla nähtiin paljon hauskoja 
esityksiä.

Kirjoitti: Pönkeli

Maanantai 6.6.

Tultiin bussilla urheilukentän luo. Sitten käveltiin tänne pitkä pitkä uuvuttava matka. Rinkat 
tuotiin kasaan ja oli lipunnosto. Sitten leikittiin.

Leikkien jälkeen jaettiin pivot ja pystytettiin teltat. Kannettiin rinkat teltoille.
Sitten torvi soi ja mentiin syömään. Ruoka oli hyvää mutta pippurista. Sitten tehtiin nakit.
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Tiistai 7.6.

Herättiin puoli kahdeksan eikä oltu toukkapainia. Pestiin hampaat 
ja syötiin aamupala. Mentiin kentälle tekemään rastirataa. 
rastiradan jälkeen syötiin lounas. Lounaaksi oli nuudeliwokkia. Me 
lennettiin rastilla kuin kotkat. Me kiipeiltiin kuin hämähäkit. Me 
tasapainoiltiin. Me tehtiin liikkuva silta. Me kiivettiin kuin apinat. Me 
roustattiin feikki Jeesus. Sitten me mentiin päivälliselle ja saatiin 
jälkiruokaa. Ruuaksi oli linssikeittoa ja jälkiruuaksi oli kakkua.

Kirjoitti: Jalojalat

Keskiviikko 8.6.

Herättiin, pestiin hampaat, mentiin lipunnostoon ja 
syötiin aamupalaa. Aamupalaksi oli mannapuuroa. 
(Lipun nostajat olivat Omena ja Riikinkukko.) Sen 
jälkeen oli neljän rastin rastrirata. Rastirata oli kiva. 
Rastit olivat ensiapu Kurren kanssa, kiehisten 
tekoa Eran kanssa, solmuja Linnun kanssa, 
luontokisa Sentin kanssa, leikkejä Pandan ja Poijun 
kanssa ja ruoan valmistelua Nasun kanssa. Sitten 
oli leirin ensimmäinen telttatarkastus. Pärjäsimme 
ihan hyvin. Ruoaksi oli mahtavaa kesäkeittoa.

Sitten alkoi suunnistus, joka kesti kauan. Leirissä 
alkoi liikkua huuh, että kallioilla oli käärmeitä. Sen 
jälkeen mentiin saunaan. Saunalla saimme uudet 
leiripaidat, joissa lukee Valinor 2022. Saunan 
jälkeen menimme syömään. Ruoaksi oli 
Palakpaneeria. Illalla oli vielä yhteinen iltanuotio.

Kirjoitti: Piipari
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Perjantai 10.6.

Heräsimme lipunnostoon, mutta lippua ei ollutkaan. Sitten menimme aamupalalle syömään 
kaneliomenapuuroa. Hyvän omenapuuron jälkeen teimme nakit. Nakkien jälkeen menimme 
pelaamaan präisistä. Tiukan kilpailun jälkeen Nasu voitti! Präisiksen loputtua pääsimme uimaan 
virkistäytymään. Uinnin jälkeen oli telttatarkastus.

Lounaaksi oli kanakeittoa ja hyvän ruoan jälkeen tehtiin  nakit uudestaan. Nakkien jälkeen oli 
hetken vapaata ja sitten oli Markkinat. Markkinoilla oli kaikkea kivaa ja hauskojen Markkinoiden 
jälkeen oli ruoka. Ruoaksi oli pestopastaa ja sen seassa fetaa. Sitten tehtiin nakit. Sitten kaikki 
menivät tekemään omia juttujaan. Toisen vuoden jermut pakkasivat tavaransa ja lähtivät 
jermuvaellukselle ja vartsut lähtivät korjaamaan saunaa. Kolkat pääsivät koettelemaan taitojaan 
kolkkapojan kokeessa ja ilta päättyi iltanuotioon.

Kirjoitti: Tuk

Torstai 9.6.

Heräsimme kahdeksalta ja teimme aamutoimet. Seuraavaksi oli lipunnosto. Sen jälkeen oli 
aamupala ja söimme aamupalaksi aprikoosi ja auringonkukansiemenpuuroa. Lähdimme 
rastiradalle etsimään Smaug nimistä lohikäärmettä. Löysdimme lohikäärmeen ja varastimme siltä 
paljon karkkia. Sitten tulimme keittokatokselle syömään. Ruoaksi oli pasta”laatikkoa”. Illalla 
pääsimme uimaan ja askartelemaan leirimuistoja.

Kirjoitti: Tonkeli



Sunnuntai 12.6. 

Heräsimme ja aloimme kasata laavuja ja keittää 
nopeat aamupuurot. Kun molemmat vartiot olivat 
valmiita, rastilla oli vielä tehtävänä väitellä toisen 
vartion kanssa ja väittelyn aiheena oli yksilön 
etu ennen ryhmän etua. Väittelyn jälkeen 
lähdimme kävelemään rasteille, joissa oli mm. 
ensiapua ja puulajien tunnistusta. Sitten oli 
vuorossa ylitysrasti, josta suoriuduimme lähes 
kuivin rinkoin. Sen jälkeen pääsimme rastille, 
jossa teimme hienoja vieheitä ja teimme ruokaa. 
Seuraavalla rastilla oli suunnistusta ja sen 
jälkeen ammuntarasti, tällä kertaa meidän piti 
ammua mahdollisimman kovaa. Vielä yhden 
rastin jälkeen pääsimme yörastille, jolla 
tehtävinä oli laavun pystytys, kätevyys, 
musavisa ja morsetus. Teimme myös ruokaa ja 
rastitehtävien jälkeen hengailimme laavulla ja 
pelasimme korttipelejä. Lopulta menimme 
nukkumaan.

 Lumme

Lauantai 11.6. 

Aamulla lipunnoston jälkeen meidän piti 
syödä nopeasti ja mennä saunaan. 
Ennen lounasta oli telttatarkastukset. En 
muista mitä oli lounaaksi, mutta se oli 
hyvää. Lounaan jälkeen vain odoteltiin 
vanhempien saapumista. 

Kun vanhemmat olivat saapuneet sai 
hengailla niiden kanssa ja tehdä kaikkea 
muuta kivaa. Päivälliseksi oli 
hernekeittoa, jonka jälkeen oli iltanuotio. 
Oli mahtavia esityksiä. Kun kolkat, jermut 
ja vanhemmat olivat lähteneet, aloimme 
valmistautua haikkia varten. Haikin ekana 
päivänä ylitimme järven kajakeilla tai 
kanooteilla, en ole varma kumpi. 
Iltarastilla piti väsätä puusta, 
rautalangasta ja perunasta sormukset, 
suunnistaa ja mennä nukkumaan.

 Nappula
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Maanantai 13.6. 

Heräsimmä haikin viimeisimpänä 
päivänä laavu TÄYNNÄ HYTTYSIÄ 
jonka jälkeen pakkasimme 
rinkkamme ja söimme pikaisesti 
aamupuurot. Sen jälkeen lähdimme 
viimeisille rasteille joita ei ollut paljoa. 
Haikin päätteeksi kävimme Teijon 
Ski & Action Parkissa pelaamassa 
paintballia jossa meidät oli jaettu 
kahteen eri joukkueeseen. Kun 
olimme pelanneet paintballia 
palasimme bussilla takaisin 
leirialueelle Onnelannummeen 
jonka jälkeen söimme ja 
kävimme saunassa jne.

 Repe & Catman

Tiistai 14.6.
 …

 Sade & Aarre
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Keskiviikko 15.6. 

Keskiviikkoaamuna heräsimme onnea ja tarmoa täynnä, sillä tänään pääsisi 
viimein kotiin. Myös viimeisen päivän lipunnosto oli tavallista mahtavampi 
sillä, lippu tuotiin mastolle oikein hienoin saattuein. Lipunnoston jälkeen 
menimme aamiaiselle tavanomaisesti. Aamiaisen jälkeen rupesimme 
pakkamaan ja purkamaan vartsujen leiriä. Kun veturit oli tuhottu ja katokset 
kaadettu oli aika viimeiselle ehtoolliselle. Viimeisenä ruokana meillä oli 
hodareita. Tämän jälkeen laitettiin rinkat selkään ja lähdimme 
bussipysäkille. Kun saavuimme Salon junaasemalle, osa meistä lähti 
kauppaan ostamaan eväitä paluumatkaa varten. Kaupasta palattuamme 
pelasimme hieman vielä korttia ennen kuin juna saapuisi. Junan saavuttua 
menimme vaunuumme ja aloimme lastamaan tavaroitamme hyllyille. Se oli 
aikamoinen saavutus saada ängettyä oma rinkka hylylle ilman että se 
tipahtaa sieltä alas tai että se ylipäätään mahtuu sinne. Matka kesti Salosta 
Helsinkiin noin tunnin.

 Kasse

Haikin kätevyytenä 
rakennettiin katapultti.



Kämppätalkoot
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Kevään kämppätalkoissa 
rakennettiin Kimparille uusi upea 
laituri, sekä täydennettiin kolmas 
kompostoiva käymälä huussiin.

Huussi siirtyy paikalleen.

Uusi laituri.
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»Hei, pojat, nyt on survaistava kelkat ja sukset esiin, sillä johtajamme on suunnitellut 
etelänaparetken, oikean suurenmoisen tutkimusmatkan kaikkine asiaan kuuluvine 
metkuineen. Kuulkaas nyt!

Etelänapa on salaperäinen paikka, joka sijaitsee 28,6 km:n päässä Niinimäeltä, 26,5 km:n 
päässä Tissarista, 42,2 km:n päässä Heikkilästä ja 30,4 km:n päässä Tuomikoskelta. Se 
on se paikka, johon meidän on pyrittävä! Kuka ehtii ensimmäisenä perille?”

LukkariJukolassa 
edustettiin tänä vuonna 
kahden joukkueen voimin, 
kun sekä Venlojen että 
Jukolan viestin osuuksilla 
saattoi havaita tuttuja 
kasvoja ja paitoja. 
Osuussijoitukset etenkin 
Venlojen puolella olivat 
huimia ja tästä 
innostuneina ensi vuoden 
joukkueitakin on jo 
juonittu.

Jukola 18.-19.6.2022

Ps. Kilpailuun voi 
tutustua 
osoitteessa 
jukola.com

HUOM HUOM HUOM: Jos sinua on koskaan kutkuttanut 
lähteä metsään juoksemaan maailman huippujen kanssa tai 
tämän vuoden viesti jäi syystä tai toisesta väliin, voit jo 
ilmoittautua ensi vuoden Porvoo Jukolaan 17.18.6.2023 
(Veera Melvasalo, vk.melvasalo@gmail.com) 



20

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

jonka voi tilata osoitteesta bit.ly/OmiaPolkuja.

Leikkiminen ja seikkailu ovat aina olleet tärkeä osa partiotoimintaa. Vanhojen partiolehtien 
sivuilla kerrottiin varsin usein, minkälaisia leikkejä voidaan partiossa järjestää. Esimerkiksi 
sata vuotta sitten Partiolehdessä 3/2022 on noin kolmen sivuinen artikkeli otsikolla 
partioleikkejä, jossa kuvataan kaksi erilaista leikkiä. Artikkelin lopussa mainitaan että 
nämä leikit ja muita uusia partioleikkejä sisältävä Metsänkävijöiden johtajan Ilmari Vainion 
kirjoittama ”Partiopoikain Käsikirja” ilmestyy piakkoin. Voinemme siis olettaa, että 
HeMeläiset ovat ainakin näitä leikkejä aikoinaan leikkineet.

Ensimmäinen leikki, joka on tarkoitettu vartionharjoituksiin, on ”kätketyn etsintä”. Siinä 
etsitään esineitä valokuvien avulla. Kullekin kilpailijalle annetaan valokuva jostakin 
lähialueelta ja sen avulla hänen tulee löytää piilotettu partioaiheinen esine. Toinen leikki on 
nimeltään ”Etelännavalle” ja siitä on pidempi selostus:

Seitsemän eri retkikuntaa, jotka edustavat eri valtioita seuraavasti: Norja (Porvoon 
Päiväpojat), Australia (Riihimäen Eräpojat), Saksa (Toimen pojat), Englanti (Lohjan 
Kärkeläiset), Ranska (Metsänkävijät), Japani (Karis Gossar), Suomi (Lahden Eräveikot). 

Tehtäviksi retkikunnat saavat:
1) alueen kartoittamisen 
2) perustaa varastoalueita lähtökohdiksi seuraaville retkille 
3) tehdä luonnontieteellisiä havaintoja ja maaperätutkimuksia. 
Tehtävien tarkemmat ohjeet sisältävät mm, maininnan minkälaista rakentamista tulee 
tehdä ja minkälaisia havaintoja ja kuinka usein tulee tehdä.

Leikki ohjeistetaan jatkuvan useamman retken verran, ja jokaisen retken jälkeen 
karttaluonnos ja puhtaaksikirjoitettu päiväkirja (sisältäen tarkan selostuksen jäsenistä, 
varustuksista ja annettujen tehtävien toteutuksista) tuli toimittaa kolmen päivän kuluessa 
partiojärjestölle arvioitavaksi. Seuraavan retken alkupiste oli edellisellä retkellä perustettu 
varastoalue, jonne retkikunta saa saapua polkupyörällä. Uudelle varastoalueelle tulee 
kuitenkin edetä jalan.

Kaikkien retkikuntien tulee olla 10 km päässä ”Etelännavalta” viimeistää 2.12.1922. Sieltä 
retkikunnat aloittavat kelkkoineen ja suksineen loppurynnistyksen kohti lopullista 
päämaalia. Lopuksi vielä kerrotaan miten leikistä jaetaan pisteitä. Esimerkiksi, 
ensimmäisenä lippunsa oikeaan paikkaan pystyttänyt retkikunta saa 50 pistettä, muiden 
saadessa vähemmän, myös aktiivisuudesta saa pisteitä.
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Helsingin Metsänkävijöiden Partiosäätiö sr onnittelee lämpimästi ikinuorta Jukka "Jude" 
Ahosta toukokuisen merkkipäivän johdosta!  Sekä kiittää häntä saamastaan 
merkkipäivälahjoituksesta.  Jos haluat tehdä kuten Jude, pyydä onnittelijoita lahjojen 
sijaan tekemään lahjoitus HeMen partiosäätiölle. Halutessasi saat listan kaikista 
lahjoittajista merkkipäivän jälkeen. Kiitos.

 
Helsingin Metsänkävijäin Partiosäätiö sr
IBANtilinumero FI96 1020 3000 1403 58
sihteeri@hemenpartiosaatio.fi

Onnea Jude!

Onnea valmistuneille!

Jeppe

Era

Kepa
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►Partio on kivaa!

►"Tölkkineeen mä sekoon" "Niin me kaikki."

►Kiertäkää tuolta tai hypätkää tästä niin kuin Sentti, tuo 

urhea poika

►Tarjoillaanko seuraavassa Tiituksen Töräyksessä 

sisäfilettä?

►Jos asiat ovat tarpeeksi isoja, niistä tulee paikkoja.

►Mistä sä ne puuttuvat sentit ajattelit saada? Sentiltä

►Vesi kiehuu, herneitä!!

►Kun salaatin laittaa pakastimeen, siitä tulee 

jääsalaattia.

►Risto Räppääjä ja suruvaippa

►Mitä me tehään täl rastilla? Perehdytään kaakaon 

saloihin?

►"Miks sulla on keppi" "Se on muumipapan kivääri"

►Mä nyt lähetän jotain sinne saunaan. Katotaan mit 

tapahtuu.

►VJkurssilla opittiin voinkäytön perusteet.

►"Mun hedii eiccaa" "ont i huvudet"

►hui metsämies tulee!

►Nyt festaripeli SEIS!

►Siel lukee et gandalf on kuuma.

►Sentti, sä oot Gandalf, koska sun kengälläkin on parta!

►Solen den skiner och regnet plaskar, det betyder 

sommar! Fåglar och flugor och myror, maskar, det 

betyder sommar!

►Nakit vaihtuivat työmääräyksiin: TÖIHIN!

►Karhu joka lauloi titityytitityy

►Leipä säästyi, minä en

►Missä Tuli? Tuli, tuli, tuli meni

Puiden välistä seuraavaan Kihoon! https://urly.fi/2eqc

Kihokasvo(t)

Olen Tipu ja olen Korpeissa. 

Kivointa kesiksellä oli uinti ja se että 
olin paras ramboradan suorittaja oli 
myös esim rastiradat ja suunnistus 
tosi kivaa. 

Paras retkiruoka oli ehkä 
hedelmäsalaatti tai yougurtti. 

Haluisin lähettää kaikille ohjaajille ja 
kavereille terkkuja.

Olen Kukka ja olen Korpeissa.

Kaikki oli kivaa. Eniten tykkäsin 
rastiradoista ja kavereitten kanssa 
olemisesta.

Kaikki ruoka oli hyvää, mutta eniten 
tykkäsin couscoussalaatista.

Terveisiä kaikille Korpeille.

Tipu ja Kukka 
kesäleirillä präisäämässä.
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Helleaallon myötä kesä tuntuu vihdoin saapuneen 
Helsinkiin ja kevään jokaviikonloppuiset 
partiotapahtumat ovat jääneet taakse. Vaikka viikot 
juoksevat kuten ennenkin, partioarki on pysähtynyt. 
Ilmassa on odotuksen tuntua. Rinkka on jäänyt 
tuolille lojumaan kuin se olisi valmiina pakattavaksi. 
Yhteinen kesäleirikin on jo ohi, vaikka tunnenkin 
odottavani yhä sen alkamista. 

Viikoittaisen toiminnan poissaoloon tottuu nopeasti, 
mutta aina välillä arjen lomassa tuntuu siltä, että 
jotain puuttuu. Ehkä pakkaankin siis tyhjänä 
retkottavan rinkan ja suuntaan Kimparille 
muistelemaan kuluneen kauden tapahtumia nuotion 
hehkussa. Kenties näin saan koottua kaiken 
odotuksen sopivaan nyyttiin, josta voin ammentaa itselleni puhtia töiden käydessä raskaiksi. 
Syksy tulee pian, odotinpa sitä tai en. Siihen asti aion nauttia kesästä ja sen helteistä ja 
rankkasateista ja rikkaruohoista ja niittykukista. Ja syysretken saapuessa otan uuden kauden 
vastaan hieman kylläisempänä.



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!


