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PÄÄKIRJOITUS
Silloin kun itse siirryin johtajiin lippukuntaa piinasi 
jäsenpula. Erityisesti kolkista oli tällöin suurta 
puutetta ja uhkakuvia koko lippukunnan 
rapistumisesta maalailtiin seinille tasaisen 
tappavasti. Tiedä sitten milloin tämä kelkka 
tarkalleen kääntyi ja oliko syynä enemmän 
lippukunnan tekemä rekryäminen vai ehkä 
yleisesti partion harrastamisen lisääntyminen, 
mutta muutamat viimeiset vuodet olemme 
saaneet todistaa useaa täyttä kolkkaparvea. 
Tämän luonnollisena jatkumona myös jermujen 
määrä on lähtenyt kasvuun ja siinä missä 
aiemmin lippukunnassa oli vain yksi jermuryhmä 
ikäluokkaa kohden, on meillä viime vuodesta ollut 
kaksi ryhmää per ikäluokka. Se että meillä on 
paljon pieniä hemeläisiä on tietenkin erittäin hieno 
asia, kun tiedetään, että kuitenkin monella 
partioharrastus jää matkan varrelle usein jossain 
siinä yläasteelle siirtymisen paikkeilla muiden 
harrastusten viedessä enenevissä määrissä 
aikaa. Niin kuin yhteiskunnassakin, toivotaan 
myös lippukunnissa siis jonkinlaista 
pyramidimaista ikärakennetta puskuroimaa sitä 
luonnollista poistumaa, jota kuitenkin aina 
tapahtuu.
 
Partiossa yleisesti on viimeaikoina puhuttu paljon 
jäsenmäärien kasvattamisesta. Tunnutaan 
pitävän itseisarvoisen hyvänä, että lippukunnassa 
on mahdollisimman paljon ryhmiä, ryhmät ovat 
mahdollisimman täynnä tai että voidaan perustaa 
uusia ryhmiä. Varmasti partiotoiminnassa 
ylipäätään kamppaillaan myös tästä jäsenkato
ongelmasta, kun partio ei aina ole se 
kilpailukykyisin harrastus siinä vaiheessa kun 
nuori yrittää pallotella viikkoonsa sekä kolmet 
jalkapallotreenit että jääkiekkotreenit, pelit, koulut, 
soittotunnit ja kaverit. Tällaisessa tilanteessa on 
ehkä helpompi luopua siitä vähemmän 
tavoitteellisesta harrastuksesta ja vain yhdestä 
viikottaisesta kokouksesta. Hemessäkin näitä 
”nälkävuosia” nähneenä, en toki toivo 
partioharrastuksen näivettymistä jäsenmäärän 
puutteeseen. Kuitenkin koen, ettei 
partiotoiminnan tai lippukunnan toiminnan laatua 
voida mitata pelkästään jäsenmäärissä eikä suuri 
jäsenistö ole itsearvoisesti vain hyvä asia.

Suurempana ongelmana kuin pienen 
jäsenmäärän tai pienen uusien aloittavien 
kolkkien määrän, näen olevan ikäluokkien 
epätasapainoisuus. Varmaan vieläkin nähdään 
sekä vartioikäisissä että johtajissa niiden vuosien 
jäämistöä, kun meillä oli suuri kolkkapula tai vain 
kolme jermua yhdessä jermuryhmässä. Sen 
sijaan muutaman viimeisen vuoden suurten 
sisäänottojen myötä, meillä oli viime vuonna 
äärimmilleen täydet kolkkaparvet ja tämän 
johdosta nyt todella suuret jermuryhmät. Tämä 
epätasapaino johtaa siihen, että lähes kaikki 
aktiivijohtajat ovat sidottuja myös vetämään 
viikkotoimintaa joko kolkille tai jermuille ja 
ryhmäkootkin ovat osassa tapauksissa 
optimaalista suurempia. Suurissa ryhmissä on 
toki etunsakin ja esimerkiksi monet leikit voivat 
tuntua isossa porukassa mielekkäämmiltä. 
Samaan aikaan suuri ryhmäkoko kuitenkin 
asettaa myös rajoituksia partioohjelman 
toteuttamiselle. Moni johtaja voi myös kokea 
suuren lapsimäärän hallinnan kuormittavana ja 
vähemmän mielekkäänä, kun omiin 
ryhmäläisiinsä ei ehdi samalla tavalla tutustua 
kuin pienemmissä porukoissa. 
 
Toivoisikin jäsenmääristä keskusteltaessa 
puhuttavan enemmän ryhmäkokojen 
tasaamisesta tai jäsenmäärän ylläpitämisestä 
kuin varsinaisesta kasvattamisesta. Tietyillä, 
rajallisilla johtajaresursseilla ei kuitenkaan voida 
laadukasta toimintaa järjestää määräänsä 
enemmälle lapsia ja ehkä se realistinen 
ylläpidettävä jäsen tai ryhmämäärä ei ole se 
suurimpien rekryvuosien määrä. Mitenkään 
jäsenhankinnan tärkeyttä kyseenalaistamatta 
haluaisinkin tarjota lähinnä hiukan ruokaa 
ajatuksille ja toivoa piirin tai SP:n viestintään 
hiukan armollisuutta, kun kuitenkin 
johtajaresurssien rajallisuus ei omien tietojeni 
mukaan ole vain yksittäisten lippukuntien 
ongelma vaan laajempikin ilmiö. 
Kuormittavampana kuin oman suuren ryhmäni 
johtamisen, koen nimittäin niiden puuttuvien 
ryhmänjohtajien kaivelemisen ja nykyisten 
johtajien kuormituksesta huolehtimisen. Eiköhän 
se laadukkaan partiotoiminnan mahdollistaminen 
liene kuitenkin se meidän kaikkien pääasiallinen 
toive ja tavoite ja tämä vaatii tiettyä 
sopusuhtaisuutta lippukunnan jäsenistössä 
enemmän kuin pelkkää jäsenmäärän kasvatusta.
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Ystävyyttä yli rajojen – konkarin kertomuksia kv-kentiltä

Oletko joskus miettinyt, mitä mahdollisuuksia partioharrastus voisi tarjota kotimaan ulkopuolella? 
Millaista kansainvälinen partiotoiminta on? Kiho sai entisen kvkonkarin Anja “Pila” Kahanpään 
vastaamaan kysymyksiin. Pila on toiminut niin partiotyttöjen maailmanliitossa WAGGGS:ssa kuin 
tukenut Eestin partiotyttöjen toiminnan uudelleen käynnistämistä 1990luvulla.

Pila aloitti partioharrastuksen vuonna 1976 ja liittyi Helsingin Metsänkävijöihin seuraavana 
vuonna, kun HeMen toiminta avautui tytöille. Pienestä kolkasta kasvoi vuosien kuluessa 
aktiivinen johtaja, joka päätyi partiopiirin toimintaan mukaan. Kiinnostus kansainväliseen 
partiotoimintaan heräsi kahden maailmanjamboreen ja muutaman muun kvleirin kautta. Lopulta 
Pila päätyi kvhommiin SP:n koulutusryhmän kautta. Koulutusryhmä tarjosi mahdollisuuden lähteä 
itse osallistumaan kansainvälisiin seminaareihin. Ensimmäinen seminaari, johon Pila osallistui, oli 
hyvin mieleenpainuva etenkin sisältönsä puolesta. “Seminaarissa puhuttiin paitsi koulutuksesta, 
myös nuorten kasvun ja kehityksen tukemisesta laajemmin. Se jäi mieleen.” Lisäksi Pila osallistui 
NLKkurssille (Nordisk Ledertrener kurs), kun se järjestettiin Suomessa. Kurssi oli Pohjoismaiden 
yhteinen koulutusohjaajien jatkokurssi, ja siellä tutustuttiin muiden pohjoismaiden 
partiokulttuureihin sekä isäntämaahan. Kurssin ja koulutusryhmässä olemisen myötä Pila päätyi 
tekemään aika tiivistä yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa. “Joskus kävimme Ruotsissa 
kokouksessa ihan päiväseltään, tai ruotsalaiset kävivät meillä.”

Partiotyttöjen maailmanjärjestön leivissä
Koulutusryhmän ja omien myönteisten kansainvälisten leirikokemusten myötä Pila päätyi mukaan 
WAGGGS:n resurssipooliin. Kahden kauden mittaisessa pestissä Pila oli mukana koulutuksiin 
liittyvien seminaarien järjestelyissä ja materiaalien tekemisessä. Etäosallistuminen ei 90luvulla 
ollut samalla tavoin mahdollista kuin nykyään, joten säännölliset tapaamiset järjestettiin paikan 
päällä milloin missäkin. Resurssipoolin ensisijaisena tehtävänä oli suunnitella ja koordinoida 
WAGGGS:n jäsenjärjestöjen toimintaa ja sitä kautta tukea niitä. “Toimintaa oli kahdenlaista: 
ensinnäkin kahdenvälistä, jolloin kyse oli yhden tai kahden resurssipoolilaisen ja jonkin 
jäsenjärjestön välisestä yhteistyöstä. Se saattoi olla vaikkapa paikan päällä viikonlopun mittaisen 
koulutuksen järjestämistä sovitusta teemasta, ja usein teemat liittyivät koulutusjärjestelmän 
kehittämiseen, rakentamiseen tai muokkaamiseen riippuen jäsenjärjestön tarpeista. Toinen 
resurssipoolin tapa auttaa jäsenjärjestöjä oli erilaisten tapahtumien ja koulutusseminaarien 
järjestäminen. Joku WAGGGS:n vapaaehtoinen oli organisoimassa toimintaa ja huolehtimassa 
materiaaleista ja logistiikasta sekä ylipäänsä asioiden hoitamisesta vieraassa maassa paikallisten 
vastuuhenkilöiden kanssa.” Jossain vaiheessa WAGGGS tuotti myös laajempaa kirjallista 
koulutusmateriaalia johtajuuden tukemiseen, ja Pila oli mukana kirjoittamassa näitä tekstejä.
Unohtumattomia kokemuksia WAGGGSajoilta riittää.

Yksi mieleenpainuvimmista kokemuksista on Kreikasta. “Olin mukana kouluttajana WAGGGS:n 
seminaarissa, joka pidettiin jossain vähän matkaa Ateenan ulkopuolella. Harvoin on tuntenut 
itseään niin ummikoksi: olin saanut jonkin hieman epämääräisen paikannimen reittiohjeeksi 
tapahtumapaikalle, ja taksikuski pyöritteli sille silmiään ja jättikin sitten johonkin kääntöpaikalle. 
Vaikka itselläni olikin kännykkä, ei paikallisilla vastuuhenkilöillä ollut, joten yhteydenotto oli 
mahdotonta. Onneksi lopulta pääsin kuin pääsinkin paikalle.”
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Ystävyyttä yli rajojen – konkarin kertomuksia kv-kentiltä

Eestin partiotyttöjä tukemassa
Kun Neuvostoliitto hajosi vuonna 1991, moni sen hallinnassa olleista maista, mukaan lukien Viro, 
pyrki aloittamaan uudelleen partiotoimintaa. Partiotoimintaa oli ollut Virossa aiemminkin, mutta 
maailmansotien ja neuvostovaltion aseman takia se oli ollut pitkään maanalaista, ja organisoidun 
ja järjestelmällisen valtakunnallisen toiminnan uudelleen käynnistäminen vaati paljon työtä. 
Partiotoiminnan jälleenrakennus alkoi vuonna 1988, ja Pila oli muutaman vuoden mukana 
auttamassa Eestin partiotyttöjä liittymään uudelleen WAGGGS:iin. “Suomella oli erityinen rooli 
Eestin partiotyttöjen tukemisessa, ja päädyin mukaan muun kvtoiminnan myötä. WAGGGS:iin 
liittyminen vaati tietyn protokollan läpikäymistä, jossa me vapaaehtoiset olimme mukana 
auttamassa. Käytännössä toiminta oli tosi samankaltaista kuin se, mitä tein WAGGGS:ssa: 
säännöllisiä tapaamisia muutaman kerran vuodessa sekä jonkin verran sähköpostikirjeenvaihtoa 
ja erilaisten dokumenttien tekemistä. Muutaman kerran kommentoin koulutusjärjestelmän 
suunnitelmaa.” Eestin partiotytöt hakivat WAGGGS:iin uudelleen vuonna 1992, ja vuonna 1993 
jäsenhakemus hyväksyttiin.

Myös tämä pesti on jäänyt Pilan mieleen: “Neuvostoliiton romahdettua maassa oli todella niukkaa 
ja niin taloudellisista kuin aineellisista resursseista oli pulaa. Silti ihmiset olivat todella ystävällisiä 
ja kiitollisia avustamme. Monella oli mieletön draivi käynnistää partiotoimintaa uudelleen.”

Uusia suuntia
Oltuaan pari kautta WAGGGS:n resurssipoolissa Pila päätyi partiopoikien maailmanjärjestö 
WOSM:n vapaaehtoiseksi. “Toimin WOSM:ssa Gender Unitissa yhden kaksivuotiskauden, ja 
teimme muiden vapaaehtoisten kanssa teeman mukaista materiaalia. Gender Unitissa oli 
vapaaehtoisten ohella muutama palkattu työntekijä, joiden töitä kommentoimme.”

Vuonna 2001 Pilan tie vei Prahaan, jossa hän osallistui Euroopan partiokonferenssiin. Euroopan 
konferenssi on Euroopan alueen korkein päättävä elin, joka valitsee kuusihenkisen Euroopan 
partiokomitean, jonka tehtävänä on tukea eurooppalaisten partiojärjestöjen toimintaa ja edustaa 

WOSM:n merkki, jota voi kantaa 
paidassaan annettuaan partiolupauksen.

WAGGGS:n vastaava merkki, jota 
voi kantaa paidassaan annettuaan 
partiolupauksen.
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maailmanjärjestöä Euroopassa. “Konferensseja 
järjestetään kolmen vuoden välein, ja niissä 
hyväksytään etukäteen valmisteltuja asiakirjoja 
vuosikokoustyyppisesti sekä käydään 
henkilövaaleja komiteoihin. Vaalit saivat usein 
aikaan kovaa lobbausta.” Usein konferensseihin 
liittyi myös paikalliseen partiokulttuuriin ja 
ympäristöön tutustumista. 

Nykyään Pila on Euroopan partiosäätiön jäsen. 
Partiosäätiö on ikään kuin 
hyväntekeväisyysjärjestö, jonka liittymisen 
edellytyksenä on 150 euron suuruinen 
vuosimaksu tai 2000 euron suuruinen 
ainaisjäsenyys. Järjestöllä on yksi vuosittainen 
tapaaminen jossain päin Eurooppaa, ja 
tapaamisessa tutustutaan paikalliseen 
partiotoimintaan ja tuetaan kerätyillä varoilla 
järjestöä, jonka taloudellinen tai muu tilanne ei 
ole paras mahdollinen. Välillä käydään myös 
tutustumassa esimerkiksi kohteeseen, johon on 
myönnetty avustusta aiemmin; muutaman 
vuoden kuluttua käydään katsomassa, mitä 
rahalla on saatu aikaan. Toki säätiöllä on myös 
oma Facebookryhmä ja suurleireillä ja 
jamboreilla on usein säätiön tapaamisia.

Kansainvälinen partiotoiminta on hieno 
mahdollisuus kehittää itseään ihmisenä Pila
toteaa, että kansainvälisessä partiotoiminnassa ehdottomasti parasta on oman maailmankuvan 
avartuminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen. “Pidän edelleen välillä yhteyttä Facebookissa 
joihinkin WAGGGS:n resurssipoolissa kanssani samaan aikaan olleiden ihmisten kanssa. kv
hommiin päätyy usein samanhenkisiä, samassa elämäntilanteessa olevia nuoria ihmisiä, mikä luo 
hyvää yhdessä tekemisen meininkiä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Hienoa on myös se, miten jo 
aika nuorena voi päästä tekemään projekteja ja asioita, joita vaikka työelämässä pääsisi 
tekemään vasta paljon myöhemmin tai ei kenties ollenkaan.”

Maailma on toki muuttunut paljon parissakymmenessä vuodessa, eikä kansainvälisyys enää ehkä 
yhtä lailla ole erikoista tai ihmeellistä. “Partion kvhommissa erityistä on kuitenkin sen, että 
erilaisista taustoistamme lähtien meillä on sama arvopohja, johon liittyy vahvasti yhdessä 
tekeminen. Vaikka eri maissa partioihanteet toisistaan hieman eroavatkin, ovat partion keskeiset 
arvot ja perusperiaatteet kaikkialla samat. Sitoutuminen yhteisiin arvoihin helpottaa yhteistyötä 
valtavasti.”

Pila kannustaa lähtemään mukaan kansainväliseen partiotoimintaan, jos se yhtään kiinnostaa. 
“Jos tuntuu, että oma lippukunta tai perustoiminta on nähty, partiossa on paljon erilaisia 
mahdollisuuksia laajentaa omaa reviiriä ja kvtoiminta on yksi niistä. Toki samaan hengenvetoon 
näin HeMeläisenä voi todeta, että joku voi ajatella tällaisen kvtoiminnan olevan vain 
“paperipartiota” eikä mitään kunnollista teltassa nukkumista ja erätaitojen harjoittelua. Itse 
ajattelen kuitenkin kvtoiminnan olevan yksi hienoista mahdollisuuksista, joita partio voi tarjota.”

Pila finjamboree Kajolla 2022
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Suomipartiosuomisanakirja

kvtoiminta — kansainvälinen toiminta

WAGGGS eli Partiotyttöjen maailmanjärjestö. Lyhenne sanoista World Association 
of Girl Guides and Girl Scouts. WAGGGS:n jäsenet ovat pääasiassa tyttöjä. 
WAGGGS keskittyy paitsi partiotoiminnan kehittämiseen, myös tyttöjen aseman 
edistämiseen kansainvälisesti. WAGGGS:n paitatunnus on kultainen kolmiapila 
sinisellä pohjalla.

WOSM eli Partioliikkeen maailmanjärjestö. Lyhenne sanoista World Organisation of 
the Scout Movement. WOSM on partioliikkeen suurin kansainvälinen 
maailmanjärjestö, ja se on avoin kaikille. WOSM:n tunnus on valkoinen partiolilja 
violetilla pohjalla.

Molempien maailmanjärjestöjen tärkeimpänä tehtävänä on partiotoiminnan 
kehittäminen ja kansallisten partiojärjestöjen tukeminen.

Resurssipooli (Volunteer Resource Pool)
Resurssipooli on yksi WAGGGS:n toimielimistä, ja se koostuu vapaaehtoisista 
aikuisista partiolaisista.

Euroopan partiosäätiön FOSEohjelma (Friends of Scouting in Europe)
Euroopan partiosäätiön henkilöjäsenohjelma. FOSEjäsenten maksaman 
jäsenmaksun avulla tuetaan itä ja eteläeurooppalaista partiotoimintaa, ja 
suomalaiset FOSEjäsenet tapaavat keskenään kolmesta neljään kertaa vuodessa. 
Lisäksi säätiö järjestää vuosittaisen jäsenmatkan johonkin avustusten 
kohdemaahan, ja usein toisia säätiön jäseniä tavataan esimerkiksi jamboreilla tai 
muissa kansainvälisissä partiotapahtumissa.

Euroopan partiokonferenssi (European Scout Conference)
Kolmen vuoden välein järjestettävä Euroopan partiokonferenssi on Euroopan 
alueen partiolaisten korkein päättävä elin. Konferenssissa valitaan kuusihenkinen 
jäsenistö Euroopan partiokomiteaan, jonka tehtävänä on tukea eurooppalaisia 
partiojärjestöjä sekä edustaa maailmanjärjestöä Euroopassa.

Eurooppalaisilla partiolaisilla ei ole omaa erillistä järjestöä, vaan ne toimivat vain 
WAGGGS:ssa ja WOSM:ssa.

(Sanakirjan koostamisessa on käytetty apuna partio.fi ja wagggs.orgsivustoja.)



Mestarina Kajolla Mestarina Kajolla Mestarina Kajo

Linda "Lintu" Viitanen

Kun 2021 tammikuussa Essi Pankka laittoi 
viestiä ja kysyi mestarihommiin tulevalle 
Finnjamboreelle, teki mieli sanoa että "Ei, 
ihan liian iso homma mulle." Uteliaisuus otti 
kuitenkin vallan ja yhden puhelun jälkeen olin 
jo lupautunut hommaan. Kun vielä sain 
houkuteltua Vaden mun mestaripariksi, tuntui 
tehtävä jo sopivan kokoiselta ja kivalta 
uudelta haasteelta.

Me oltiin hommissa Mittelölaaksossa, jonka 
erilaiset ohjelmapisteet pohjautui tv
ohjelmien kisailuihin. Oltiin mukana alusta 
asti suunnittelemassa pisteiden aiheita ja 
sisältöjä, tilaamassa tarvikkeita ja puutavaraa 
ja pestaamassa meille mahtavia kymppejä, 
jotka otti meiän suunnittelemat rastipisteet 
vastuulleen.

Kaikki tää hoitui suurimmaksi osaksi etäillen, 
mikä mahdollistikin hyvin tämän Jyväskylän 
vahvistuksen osallistumisen suunnitteluun. 
Onneksi pari kertaa päästiin näkemään muita 
mestareita ihan livenäkin ennen leiriä, niin 
päästiin vähän tutustumaan toisiimme.<3 
Meillä oli ihan huikee, osaava ja ihania 
tyyppejä täynnä oleva porukka, jonka 
ansiosta tämmöset suurleiriuntuvikot pääs 
hyvin mukaan ja oppi ihan valtavasti matkan 
varrella.

Mulle leiristä jäi ihan superhyvä fiilis, tuntu 
että kaikki stressi katos kun näki miten hyvin 
kaikki toimii ja miten paljon meidän laaksosta 
tykättiin. Omat lempparipisteet oli tietenkin 
meiän vastuulla olleet rastit: Ninjarata, 
Minuuttipeliä, Mittelöiden mestari ja 
Mökkipihat!

Kajo oli vuoden 2022 Finnjamboree, joka järjestettiin Evolla. Osallistujia oli yli 13 000. Leirille 
mahtui monenlaista pestiä leirinjohdosta ruuanjakoon. Mestaripestissä pääsi vastaamaan 
kokonaisuudessaan esimerkiksi ohjelmalaaksosta ja sen toteutuksesta.

Mestarina Kajolla

Mestarina Kajolla Mestarina Kajolla Mestarina Kajolla Mestarina Kajolla Mestarina Kajolla Mestarina

Valtteri "Vade" Viitanen

Oon ollut järjestämässä erikokoisia tapahtumia 
ja leirejä eri rooleissa, mutta lähinnä partion 
ulkopuolella. Näin ison volyymin leiri kuulosti 
alkuun hieman turhankin isolta, mutta 
Mittelölaakson toteutusmahdollisuudet vei 
nopeasti mukanaan. Tiesin, että mun vahvuudet 
on nimenomaan siellä leirillä ja Ninjaradan 
rakentaminen oli vaan sellanen juttu mikä piti 
päästä tekemään.

Leirillä oli ylipäätään hauskan kyläyhteisömäinen 
fiilis ja oli mukavaa, että laaksossa näki joka 
päivä uusia tyyppejä kun jokainen alaleiri kävi 
siellä vuorollaan.
Leirin lopussa olo oli väsynyt, laakso katosi 
silmien edestä hujauksessa ja vaikka leiri olikin 
mahtava, tuntui sen loppu myös helpottavalta. 
Nuoruudesta tuttu leirin jälkeinen tyhjyys ei 
ollutkaan pelkkää tyhjyyttä, vaan mieli on täynnä 
kiitollisuutta ja hyviä muistoja. Kotiin on kuitenkin 
aina kiva palata!

Mittelölaakson leiriportti.
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Mestarina Kajolla Mestarina Kajolla Mestarina Kajo

Aamulla noustiin ylös ja mentiin aamupalan kautta laaksoon noin puolituntia ennen 
laaksovedon alkua. Laaksossa tsekattiin, että omilla kympeillä on rastit kunnossa ja sen 
päivän tekijät tiedossa. Ninjaradan turvallisuus testattiin ja mahdollisesti jotain korjattiin. 
Sittenpä sitä porukkaa alkaa vyörymään laaksoportista ja koko laakso herää eloon. 

Laaksovedon aikana oltiin joko apuna jollain rasteista tai pyörittiin sisäänheittäjinä ja 
infotyyppeinä ympäri laaksoa. Välillä pysty istumaan infoteltalla vähän lepäämässäkin. 
Jotkut päivät taas meni kokonaan rastilla hommissa, kun joku tekijä puuttui tai kymppi oli 
kipeänä. Hauskaa oli joka hommassa. Oli niin siistiä nähdä ne yli vuoden suunnittelun 
tuotokset toiminnassa! 

Aamuvedon jälkeen lounastauko ja sit takasin iltapäivän laaksovetoa varten. Joka päivä 
kaikki suju sukkelammin, ja laaksovedon päättymisestä kertova musiikki tuntui soivan 
aiemmin ja aiemmin. Laaksovetojen jälkeen mahdolliset korjaukset ja palaveri ja loppuilta 
vapaata.

Aika perus duunipäivä siis, vaikkakin paljon siistimpi! Päivällisen jälkeen oli hyvin aikaa 
osallistua illan erilaisiin ohjelmiin, tai vaan treffata tuttuja tai kierrellä tutkimassa leirialuetta. 
Aika usein siinä välissä tuli myös mentyä saunaan. 

Laaksomestarin tavallinen leiripäivä meni kutakuinkin näin:

Mestarina Kajolla Mestarina Kajolla Mestarina Kajolla Mestarina Kajolla Mestarina Kajolla Mestarina

Mestareiden kiivas tasapainohetki. 
Kuva: Marika Karjalainen



Heini "Nami" Muukkonen

Mun pesti oli ohjelmamestari Elämälaaksossa. Vastuualueena olivat laakson vastuullisuus ja 
kumppanuudet sekä vesiteema. Elämälaakso jakautui viiteen eri teemaan, jotka olivat elonkehä, 
ihminen, yhteiskunta, elämän legot ja vesi. Tällä hetkellä oma ohjelmalaakson loppuraportti on 
viimeistä vaille valmis, ja sen jälkeen on projekti saatu päätökseen osaltani.

Aloitin Elämälaakson mestarina jo viime vuoden lokakuussa. Leirin etukäteisvalmisteluihin kuului 
ideoiden pyörittelyä, pestikeskusteluita, puuhastelua ohjelmaaktiviteettien parissa sekä semmoja 
(seminaariviikonloppuja). Lisäksi oli kolmen viikon välein suunnittelukokouksia muiden 
mestareiden ja päällikön kanssa sekä omien tiimiläisten (kympit & ekspertti) kesken. Joka 
tapauksessa paljon perehdyttämistä ja uuden oppimista: kumppanuuksien pohtimista, 
yhteistyöpalavereja ja sopimusten solmimista sekä allekirjoittamista, vastuullisuusnäkökulmaan 
liittyvien asioiden miettimistä (sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen vastuu) sekä 
vastuullisuusverkoston kokouksiin osallistumista. Exceltaulukoiden täyttämistä, hankintoja ja 
budjetointia sekä delegointia, kymppien tukemista ja ohjaamista. Lisäksi rastikäskyjen ja ohjeiden 
tekoa, ja paljon tulostamista ja laminointia  kyllä jokunen tunti vierähti läppärin ääressä!

Lisäksi tutustui uusiin tyyppeihin! Mun tiimi (Elämän vesi) sai koottua yhteen sellaisia tekijöitä, 
jotka eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Heistä suurin osa tuli eri maantieteellisistä 
sijainneista niin kotiSuomesta kuin ulkomailta (KVpartiolaisia Saksasta ja IsoBritanniasta) sekä 
yksi EVP:kin eli eivieläpartiolainen. Johdettavana oli yhteensä kolme kymppiä (yksi 
samoajaikäinen ja kaksi vaeltajaikäistä) ja yksi ekspertti (aikuinen) sekä eriikäisiä tekijöitä 
yhteensä 16 + monia samoajapestivartioita. Onneksi kympit ja ekspertti auttoivat suuresti!

Koettiin myös monia isoja onnistumisia, kuten yhteensä 14 yhteistyökumppanuuden hankkiminen, 
laitesukellusohjelma, teeman aktiviteetit sekä vedenalaisen dronen videot ja kuvat! 

Antoisinta pestissä oli, että uskalsin vastaanottaa uusia haasteita! Lisäksi pääsi puhumaan 
suomen lisäksi englantia ja ruotsia esimerkiksi palavereissa ja laaksoarjessa. Myös mukavaa oli 
puuhikset ja uudet ideat! Ja tietenkin se, kun kokee ja näkee lasten ja nuorten iloitsevan laakson 
sisällöistä ja oppivan uutta.

lla Mestarina Kajolla Mestarina Kajolla Mestarina Kajolla Mestarina Kajolla Mestarina Kajolla Mest

Kajolla Mestarina Kajolla Mestarina Kajolla Mestarina Kajolla Mestarina Kajolla Mestarina kajolla

Kivointa pestissä oli se, että pääsi 
yhdistämään oman osaamisen 
työn ja vapaaajan puitteissa.
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Ansioituneita

Suomen Partiolaisten Kultainen Ansioristi nro 38   — "Jude" Jukka Ahonen

Kultainen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tunnustuksena pitkäaikaisesta, erittäin 
ansiokkaasta toiminnasta, joka on koitunut valtakunnallisen tai partiopiirin partiotoiminnan hyväksi 
tai poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta lippukunnan partiotoiminnan hyväksi.

Jude on tunnettu erityisesti muutosten aikaansaajana, josta HeMe sai taidonnäytteen Juden 
ollessa lippukunnanjohtajana 19761978. Sellaisia olivat esimerkiksi jo nuorena johtajana HeMen 
talouden tukemiseksi taloudelle tarpeellisten myyjäisten kehittäminen isolla joukolla 
”ammattimaisesti” järjestetyiksi, tuottoisiksi suurtapahtumiksi. Hän myös osasi muokata vanhojen 
partiojohtajien mielipiteitä ja muuttaa Helsingin Metsänkävijät partiopoikalippukunnasta 
yhteislippukunnaksi 1970luvun lopussa.

Juden partioansioluettelo näyttää, että hän ei kaihda vastuun kantamista eikä sen vaatimaa 
kovaa työtä. Omilla toimillaan hän imaisee muutkin mukaan toteuttamaan suuria haasteita. Juden 
ansiosta monet partiosukupolvet ovat päässeet mukaan sellaisiin tehtäviin, joissa ovat 
huomanneet pystyvänsä enempäänkin kuin alun perin ehkä arvelivat.

Tehtävien toteutuksessa on näkynyt hänen kirkas arvomaailmansa ja kykynsä lähestyä ihmisiä 
niin, että hankalissakin tilanteissa he voivat tuntea itsensä arvokkaiksi. Juden päässä on aina 
ajatus, että mikään ei ole mahdotonta, vaikka siltä ehkä ensin tuntuu. Se on näkynyt suhteissa 
yhtä lailla pienimpiin lippukuntalaisiin kuin pääkaupungin virkamieskunnan konkareihin tai aikansa 
eläneiden uskomusten murtamiseen. Jude on esimerkki siitä, miten partio on kasvattanut häntä ja 
miten hän on kasvattanut partiota toteuttamalla luontaisesti partioideologian tärkeimpiä 
periaatteita. Juden toiminta säteilee ympäristöön aina todellista partiospirittiä.
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Kajolla muistettiin useita ansioituneita partiolaisia, joihin lukeutuivat myös erinäisiä HeMeläisiä:

Jude (vas.) ja Bimbo Kajolla järjestetyn paneelikeskustelun ja ansiomerkkien jaon jälkeen.
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Suomen Partiolaisten Hopeinen Ansioristi — "Pila" Anja Kahanpää

Hopeinen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tunnustuksena pitkäaikaisesta, ansiokkaasta 
toiminnasta Suomen Partiolaisten tai partiopiirin hyväksi tai pitkäaikaisesta, erittäin ansiokkaasta 
toiminnasta lippukunnan hyväksi.

Pilalle partio on enemmän kuin harrastus  se on jo kotoa opittu elämäntapa. Partiolaisena on hän 
koko ajan pyrkinyt sekä kehittämään itseään ihmisenä että auttamaan muita kehittymään. 
Partioihanteet näkyvät hänen jokapäiväisessä elämässä niin partioprojekteissa kuin vaativissa 
siviilielämän johtotehtävissä. Kaikessa toiminnassa hänelle on ollut tärkeintä se, että asiat 
hoidetaan hyvin loppuun asti, eikä niinkään se, kenen vastuulla tehtävä on virallisesti ollut.

Pilalla on harvinaisen laajaalainen partiotausta. Hän on ehtinyt toimimaan pitkäjänteisesti ensin 
lippukunnassa ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa, ja sen jälkeen Suomen Partiolaisissa, sekä 
WAGGGS:ssa että WOSM:ssa. 

Pila on saavuttanut arvostetun aseman partiopiireissä etenkin avuliaalle ja ”aina valmiina 
auttamaan” asenteella sekä omalla esimerkillisellä vastuunkantamisella. Partiolaisena ja ihmisenä 
hän hoitaa omat tehtävänsä suurella palveluasenteella, mutta muistaa aina myös muita toimijoita 
aidolla kysymyksellä: ”Voinko auttaa jotenkin?” Sitoutuvana ja vastuuntuntoisena partiolaisena 
hän tarttuu tehtävään, paneutuu siihen ja johtaa toisia kohti yhteistä tavoitetta. Hänellä on taito 
ratkaista ongelmia, löytää uusia näkökulmia ja kehittää toimintaa vielä paremmaksi. Ja mikä 
parasta, Pilan toimintatapaan liittyy juuri oikea ”pilke silmäkulmassa” ajattelu, sillä partio ei ole 
tiukkaa puurtamista vaan siihen kuuluu myös ilo ja hauskat hetket.

Pila (oik.) finjamboree Kajon 
ansiomerkkien jakotilaisuudessa.
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Suomen Metsänkävijöiden Rautainen 
ansiomitali nro 1
"Iippu" Iiris Rekola

Iippu aloitti SuMen hallituksessa 2018. 
Yllättäen vuonna 2019 lyhyellä varoitus 
ja harkintaajalla Iippu tarttui SuMen 
puheenjohtajuuden luomiin haasteisiin ja 
on  luotsannut tuoretta yhdistystä 
tavoitteellisella otteella.

Iipulla on ollut vahva visio SuMe ry:stä jo 
aivan sen alkutaipaleella, kun idea 
yhdistyksen perustamisesta vasta haki 
muotoaan. Alusta asti hänen 
tavoitteenaan on ollut aktiivinen ja 
toimiva yhdistys, joka on enemmän kuin 
pelkkä yhteisleirien rahalipas ja 
hallinnollinen kumileimasin. Iippu lähtikin 
SuMen hallitukseen mukaan 
nimenomaan varmistamaan sen, että 
mänkijämäinen toiminnan ote ja 
eteenpäinpyrkivyys olisi osa yhdistystä 
jo sen alkutaipaleella. Ilman Iippua 
yhdistys tuskin olisi päässyt näin 
lyhyessä ajassa näin pitkälle.

Namu (vas.) vastaanottamassa karhunkäpälää Linnulta SuMen iltanuotiolla Kajolla.

Late onnittelemassa Iippua (oik.) merkin johdosta.
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Tunnelmia Kajolta.

Hopeinen karhunkäpälä nro 40
 "Namu" Heini Muukkonen

Namu on ollut HeMessä toiminnan 
ytimessä kahdeksan vuoden ajan ja 
kantanut erilaisia vastuutehtäviä 
lyhyemmistä ja pidemmistä 
projekteista sekä ylläpitänyt ja 
kehittänyt lippukunnan toimintaa 
pidemmällä aikajänteellä. Hän on 
johtanut toiminnan eri osaalueita 
laajalla skaalalla: ensin 
jermuveljesjoukonjohtajana, sitten 
toiminnanjohtajana viiden vuoden 
ajan, jonka jälkeen vielä 
vaeltajaveljesjoukonjohtajana.

Tarkempia kuvauksia ansioituneiden 
toimista voi kysellä toimitukselta tahi 
käydä lukemassa mm. Hemen 
facebookista.



Pitkästä aikaa sen lisäksi että syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna koko lippukunta riensi 
Kimparin metsiin, koko lippukunta pystyi viettämään syysretkiviikonloppua yhdessä, ilman 
rajoituksia.

Perjantaina retkelle lähtivät jermut sekä vartioikäiset omia reittejään. Lisäksi siirtyvät johtajat 
suuntasivat jalan kohti kämppää. Illat sujuivat tunnelmoidessa, nauttien nuotiosta ja ystävien 
seurasta.

Lauantaina saapuivat myös kolkat menopaikoille. Aurinko koristi yhteisiä ruokailuja, kiljahdukset 
siivittivät präisisotteluita ja leikit ja rastit innostivat ja opettivat.
Illalla kaikki veljesjoukot asettuivat omille iltanuotioilleen ja jännittävät hetket lähestyivät: moni 
siirtyi uuteen veljesjoukkoon joko jonkun johdattamana tai itse lyhtyjä seuraten. 
Tähdet tuntuivat asettuneen viimein paikalleen, kun perinteet jatkuivat entiseen tapaansa ja 
syysretki rullasi kuin itsestään.

Syysretki 2.-4.9.
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Perjantaiillalla tapasimme Pandan bussipysäkillä. Nousimme bussiin, ja vähän ajan päästä 
bussista jäätyämme kävelimme yhdessä tietä pitkin, kunnes saavuimme yöpymispaikallemme. 
Rinkat laskettuamme pelasimme pelejä yhdessä, kuten kissaa ja hiirtä. Yhdessä vaiheessa jotkut 
lähtivät Senttiä vastaan ja me muut pelasimme muun muassa poliittista piirileikkiä. Sitten aloimme 
etsiä yhdessä keppejä ja pystyttää laavua. Siinä oli vähän vaikeuksia, sillä meidän laavumme 
narut olivat täynnä solmuja, ja siksi telttasolmujen kiristäminen oli tuskaa. Kun olimme saaneet 
laavut pystyyn, saimme Ahmojen tekemää ruokaa, eli pussipastaa. Sitten oli aika mennä 
nukkumaan.  

Aamulla heräsimme ja söimme aamupalaksi herkullista puuroa. Kamat pakattuamme kävelimme 
hieman erään järven rantaan, jossa meitä odotti Sentin yllätys eli suppilaudat!  Jakauduimme 
kahteen ryhmään ja lähdimme järveä pitkin kohti Kimparia. Puolessa välissä vaihdoimme 
suppailevan ryhmän ja toiset kävelivät järven päähän. Suppailun jälkeen söimme italianpataa ja 
lähdimme kävelemään vartsukaltseille. Kimparilla meillä oli ohjelmassa puukkojen teroitusta, 
maittavaa ruokaa ja präisis. Sen jälkeen kasasimme laavumme ja aloimme tehdä lyhtypolkua. 
Illalla oli nuotio siirtymäkaltseilla, jolloin uudet vartsut siirtyivät lyhtypolkua pitkin. Vielä viimeisen 
laulun jälkeen oli aika mennä takaisin vartsukaltseille, jossa söimme iltapalan ja tutustuimme 
uusien vartsujen kanssa. 
 
Sunnuntaina herättiin kahdeksalta, puolitoista tuntia ennen Minitiituksen alkua. Aamu sujui 
mukavasti vaikka hieman liian rennon ensimmäisen tunnin jälkeen tuli vähän kiire laittaa kamat 
kasaan. Joka tapauksessa ehdimme hyvin. Ensimmäisellä rastilla oli Pastillin ja Kassen peli, 
jossa piti olla niin monta kättä ja jalkaa maassa kuin kerrottiin. Meille myös annettiin arvoituksia, 
joista yhdessä meidän piti arvata Pastillin ikä. Sen jälkeen oli apukin tekoa ja köytöksien 
avaamista. Sen jälkeen vuorossa oli Pandan kasvintunnistusrasti, jonka päätyttyä pysähdyimme 
kallioille syömään. Siitä kävelimme radiopuhelinrastille jonka jälkeen vuorossa oli viimeinen rasti 
eli Madon musavisa. Lopulta pääsimme bussipysäkille, jossa odotimme bussia ja lopulta 
pääsimme kotiin.  

 Lumme
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Suppailuretki järven yli.



Hernekeittopäivä järjestetään isänpäivää edeltävänä lauantaina 12.11.2022 Munkkivuoren 
ostoskeskuksella.

Tervetuloa nauttimaan kuumasta keitosta ja hyvästä tunnelmasta paikan päälle!

Ottakaa lippukunnan somet seurantaan, jotta pysytte kartalla:

Instagram: @helsinginmetsankavijat

Facebook: @HelsinginMetsankavijat

Hernekeittopäivä 12.11.22

Kiinnostaako naurujooga?

Entä kiivas kokkisota tai upea 
hemmotteluilta tillikalla 
kynttilänvalossa? Tänä syksynä 
on kaikki se ollut mahdollista, kun 
lippukunnan johtajistoa on 
huollettu ihan olan takaa. 

Aiemmin ohjelmaa, joka on 
suunnattu vain johtajille on ollut 
vähemmän. Nyt kuitenkin jopa 
kerran kuussa.

Palaute on ollut mainiota! “Kivaa 
kun ei tarvitse aina vain johtaa, 
vaan joku keksii ohjelmaa myös 
minulle”, kommentoi anonyymi 
Johtaja kulunutta ohjelmaa. 

Kepa

PS. Konkari tai vanhempi! 
19.11. järjestetään johtajille oma 
päivän kestävä kilpailu. 
Lähde mukaan rastille tai 
toteuttamaan ohjelmaa laittamalla 
Kepalle viestiä: 
(kerttu.tamminen@partio.fi) 

“Kivaa kun ei 
tarvitse aina vain 
johtaa, vaan joku 
keksii ohjelmaa 
myös minulle”
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Uusi kausi lähti mallikkaasti käyntiin toiminnanaloituksen merkeissä: pelailtiin yhdessä 
Komiolla jättikimbleä ja muita hauskoja pelejä. 

Nyt parviillat ovat ehtineet pyöriä jo monta viikkoa. Viikkotoiminnan lisäksi on ehditty jo 
käydä Sipoonkorvessa sieniretken merkeissä (joskin laihalla saaliilla) sekä lasten 
liikennekaupungissa päiväretkellä.

Jermujen syksy alkoi yhteisellä 
toiminnanaloituksella kolkkien kanssa. 
Syysretken myötä veljesjoukko kohtasi 
jokavuotisen uudistuksen, kun tuoreet 
ryhmät pääsivät aloittamaan toimintansa. 
Ryhmien kokojen epätasaisuudesta ja 
johtajavajeesta huolimatta toiminta on 
pyörinyt mallikkaasti. Syysretken lisäksi 
syksyn toinen kohokohta, jermujen 
telttaretki, pidettiin Nuuksion aurinkoisissa 
maisemissa lokakuun alussa. Seuraavalla 
sivulla  jermujen mietteitä retkeltä:

Jermujohtaja:
*yrittää edistää sukupuolten välistä tasaarvoa myös 
kielen tasolla antaen tehtäväksi listata 
jokaisenoikeuksia (jokamiehenoikeuksien sijaan)*

Jermut: 
1. Koulu on ilmaista
2.  Kaikilla on sanan vapaus
3. Terveys on ilmaista
4. Oikeus elää rauhassa
5. Olla osa kansaa
6. Saada lämmin ja turvallinen koti
7. Ei saa käyttää väkivaltaa
8. Oikeus omiin omistuksiin
9. Oikeus olla
10. Oikeus äänestää
11. Oikeus kerätä roskia
12. Oikeus odottaa
13. Poimia marjoja

Kolkkien kuulumiset

Jermujen kuulumiset
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Teltttaretkellä tehtiin ruokaa itse trangialla ja leikittiin paljon. Trangiat 
jäivätkin mieliin, sillä osa ryhmistä kokkaili sinolin ja toiset taas kaasun 
suosiollisella avustuksella. 
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Myös sunnuntain 
kadonneenetsintäharjoit
us painui mieliin, kun 
Era ja Kepa löydettiin 
metsästä tajuttomana ja 
pyörtyneenä. 

Muistatko sinä vielä 
näiden kahden (ei Eran 
ja Kepan) eron?



Vartsujen kuulumiset

Vartioikäisten syyskausi avattiin oman porukan kesken, ja ohjelmassa oli lystikästä 
maitolaatikkoviesteilyä ja hämmentäviä koodinimiä. Syysretkellä pakalle tehtiin 
tarkkaan harkittuja sekoitusliikkeitä. Tämän seurauksena vanhat vartiot antoivat tilaa, 
jotta kaksi uutta vartiota saisi aloittaa toimintansa. Kettujen ja Ahmojen taival on 
käynnistynyt mukavasti. 

Syys ja lokakuun aikana on ehditty myös kilpailla ahkerasti. Etenkin 
osallistumisaktiivisuus ja toki myös menestys ovat lämmittäneet mieltäni kilpailusta 
toiseen. 

Samoajien eli VJikäisten kanssa on myös toiminnan runsaudesta huolimatta ehditty 
harrastaa toiminnansuunnittelua ja vaeltamista. 

 Sentti

"Kuka lähtee Lappiin?" #kairankulkija23

Sysksyn seikkailuja seuraavalla sivulla!
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kuva: Era



Lande-punkku
17.-18.9.2022

samoajavaellus
30.9.-2.10.2022

Pidimme pienen vaelluksen samoajaporukalla Nuuksiossa. Perjantaina näimme bussipysäkillä, 
josta lähdimme bussilla kohti Haukkalampea. Kävellessämme alkoi jo tulla pimeä, mutta se ei 
meitä haitannut. Pääsimme lopulta telttailualueelle, jossa Sentti oli meitä vastassa. Teimme 
ruokaa, söimme, pysytimme telttamme ja menimme nukkumaan. 

Lauantaina heräsimme ja söimme aamupalaksi runsaasti puuroa. Sentti oli luvannut meille 
yllätyksen seuraavalle yöpymispaikallemme, ja lähdimme matkaan pohtien, mikähän se mahtaisi 
olla. Seuraava pysähdyksemme oli lounas ja täytimme myös juomapullomme vesipisteellä. 
Kävelimme pitkän matkan yöpymispaikallemme ja pysähdyimme monien hienojen järvien 
rannoilla. Kun lopulta tulimme perille, olimme kaikki aika väsyneitä. Sentin yllätyskin selvisi meille. 
Telttailualueella oli nimittäin jermujen telttaretki. Pääsimmekin osallistumaan iltanuotiolle ja 
saimme herkullista makkaraa ja avaruusbanaania. 

Sunnuntaina lähdimme kävelemään viimeisen osan matkastamme. Pysähdyimme syömään 
upean kallion alle. Siitä meillä oli enää pieni matka bussipysäkille, josta pääsimmekin kotiin.

 Lumme

Punkussa oltiin neljän vartion 
voimin. Alppiruusut nappasivat 
valkoisen sarjan kultaa ja 
Maustejuntit harmaan sarjan 
hopeaa. Myös punaisen sarjan 
Kärhunat (5. sija /21) ja Hukat (14. 
sija /21) saavat olla ylpeitä 
suorituksistaan. Kova asfaltti, 
nopea ylitys ja kikhernehämäykset 
jäivät ainakin Maustejunteille 
päällimmäisenä mieleen.

kuvat: Era
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Partiotaitojen syysSMkisoissa HeMeä edustivat Naalit punaisessa sarjassa (17. sija /35) ja 
Saukot harmaassa sarjassa (9. sija /30). Saukot olivat harmaan sarjan paras 1823vuotiaiden 
kisavartio ja saivat palkinnoksi “kuormaauton nimeltä TeräsArja”.

Tehas22 oli hyvin järjestetty, vaikkakin tietotehtäviä oli runsaasti. Suunnistustehtävät, kiihkeän 
marssivauhdin ylläpito ja Suomikoira olivat hemeläisten mieleen. 

Syys Sm tehas 22
8.-9.10.2022

Ketut osallistuivat Viialan Metsänkävijöiden ja SuMen järjestämään sähkösanomakilpailuun ja 
voittivat valkoisen sarjan!

sähkösanomakilpailu
11.10.2022

kuva: Sampo Syrjämäki /Suomen Partiolaiset

Intensiivistä sukan kuivatusta 
viimeisellä rastilla.
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==============================================
Lippukunnan historiaan voi tarkemmin tutustua 100vuotis historiikista,

jonka voi tilata osoitteesta bit.ly/OmiaPolkuja.

Syyskuussa 1922 ilmestyneessä Partiolehden numerossa kuusi löytyy taas useampia 
metsänkävijöiden toiminnasta kertovia juttuja. Lehdessä on mm. julkaistu lippukuntamme 
5vuotisjuhlissa lausuttu runomuotoinen Valon Poikien tervehdys. Lisäksi uutisosiossa, 
jossa kerrotaan eri lippukuntien toiminnasta lyhyestä, löytyy kaksi juttua. Ensimmäinen on: 

”Kiitollisuuden merkin ovat Metsänkävijät 
antaneet professori Jean Sibeliukselle
hänen säveltämänsä ja Metsänkävijöille 
omistamansa partiomarssin johdosta sekä" 
Oulun Metsänkävijäin johtajalle Kosti 
Marjamaalle hänen ansiokkaan partioliikkeensä 
hyväksi suorittamansa toiminnan johdosta.”

Toinen ei liity suoraan Helsingin Metsänkävijöihin, vaan vuonna 1917 perustettuun 
Metsänkävijöiden liittoon. Alun perin liittoon kuului vain kaksi veljesjoukkoa. Nämä olivat 
Helsingin ja Oulun veljesjoukot. Partiolehden mukaan kolmas veljesjoukko, Viipurin 
Korvenpojat, hyväksyttiin liittoon mukaan keväällä 1924.  Virallisesti nimensä Korvenpojista 
Metsänkävijöiksi he muuttivat vasta seuraavana vuonna. Korvenpojat (perustettu 1917) 
muuntautuminen Metsänkävijöiksi alkoi kuitenkin jo kesällä 1922, eli sata vuotta sitten. 
Tämä voidaan lukea Musta Kärppä nimisen Korvenpojan kirjoittamasta uutisesta:

”Kuluneena kesänä olemme saaneet taas paljon uutta 
ja hyvää, sillä jo kesän alussa oli meillä onni ottaa 
piiriimme Metsänkävijäin innokas johtaja hra Ilmari 
Vainio. Hänen johdollaan olemme viettäneet monta 
mieleenpainuvaa ja reipasta hetkeä. Tämän kesän 
toiminnasta mainittakoon: virolaisten ja unkarilaisten 
partiolaisten ynnä Wandervögelien vastaanotto ja 
opastus, retki ylipäällikön luo Taipalsaarelle, tiistaiset 
partioillat Tanhuvaarassa y.m.  ”

Viipuri toimi ennakkotapauksena siitä, miten IsoHukan innoittamana jo olemassa olevia 
lippukuntia liittyi Metsänkävijöiden liittoon. Seuraavana oli vuorossa Turun Soihtupojat, 
joiden lippukunnan johtajaksi IsoHukka siirtyi alkuvuodesta 1926. Vielä samana vuonna 
Turussa sininen partiopaita vaihdettiin ruskeaan, ja partiohuivi mänkijöiden sinivalkoiseen. 



Kihokasvo

Haastatteli: Pastilli
Kuva: EraTölkkinen ja Repe vaimonryöstöä leikkimässä.

Partionimi Tölkkinen Repe

Ikä? 15 14

Titteli HeMessä? Vartionjohtaja, ahmat En osaa vastata. Eiku oon 
ahmoissa

Mistä partionimesi on peräisin? En muista Ööö keksin ite

Mitä partio merkitsee sinulle? Harrastusta, iloa elämään Se on hyvä harrastus ja mul on 
kavereita siellä

Mikä on varhaisin 
partiomuistosi?

Eka kesis Mmm no emmä ny muista 
semmosia, mikäköhän… no ehkä 
se kun mun päälle pissattiin joskus 
kolkissa…

Mikä on paras partiomuistosi? Eka kämppis En osaa sanoo koska kaikki on iha 
ok 
[toim.huom. myös varhaisin 
muisto..?]

Muuttaisitko mieluummin 
pysyvästi asumaan Kämpälle vai 
Luolalle? 

Kämpälle, koska siellä on 
järvi ja sauna!

Nyt on vaikee, ehkä kämppä, koska 
se on parempi…

Saat syödä lopun ikäsi vain yhtä 
asiaa; minkä valitset?

Pizzaa Vesi, no koska miksei

Lempieläin? Koira, ne on kivoja Öööö koira, mut en kerro syytä…
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►Iippu: minulta ei puutu mitään ihmisten kykyjä

►"Tuhansien järvien maa" "eli Nuuksio"

►Mulle sanottiin et me mennään grillille ni otin lompakon mukaan...

►Valkosipuli on muuten ihan kivaa, mutta siinä on liikaa paperityötä. Murkku

►"Tuoltahan tulee Mato Matala!" "Ei, hän on Mato Korkea."

►Syysretkellä sekä sammakot että johtajat olivat aika jähmeitä.

►"Aika mene yllättävän nopee, kun aletaan säätää."

►"Mä tykkäsin kaikesta, PAITSI..."

►Alfa on hyvä ja kaunis. Ja siinä on renkaat.

►Kaizi ei tiedä miksi on niin pitkä.

►Mikko on meidän unelmien poikamieskuski: tyylikäs ja aulis auttamaan.

►Se norppalaulu on niin surullinen, kun siinä vikassa säkeistössä Nestori ja se 

norppa kuolee...

►TORVI ON TÄÄLLÄ!!!

►Mul menee aina NASA ja NATO sekasin.

►RannekeYkä

►also known as George of the Wristbands

►Jos on myöhässä tai myöhästyy nii ei hän voi välttämättä tietää vaikka 

maanantaina et myöhästyy.

►Mun taktikal food paketit tulee vasta kuukauden päästä. Tilasin siis niitä saksasta 

sillee tarpeeks ja riittävästi.

►Jäi pahamieli Repen ilkeilystä

►Mä haluun maistaa sua

►Ai eikö laiho ja sentti ole se pitkä ja viisas sentti.

►Mehän ollaan melkein tyttölippukunta

►Joka kolkkaan tiensä löytävän mikromuovin syntyä on syytä suitsia.

►"Sentti, mitä etsit?" "Itseäni"

►"Ei se oo mikään laulukirja, vaan lauluhyttynen, vai oliks se joku virsihyttynen?"

Puiden välistä seuraavaan Kihoon! https://urly.fi/2eqc
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Tyhjä tila kaikuu, ja hiljaisuus on korvia huumaava.  
Korivssa lähes soi kahden tunnin partiokokouksen 
jälkeen. Kävellessään läpi vihreän kabinetin ja 
tarkastaessaan kaikki kaapit vielä kerran saa 
samalla itsensä kiinni muistoihin vaipuneena.

Komion kolo on palvellut lippukuntaa 50 vuoden ajan 
ja monet varmasti muistavat vartsupuolen parhaat 
päivänsä nähneet sohvat tai kjsopin puuverhoilut. 
Vihreän kabinetin matala pöytä, johon aina kolautti 
jalkansa ja pimeä käytävä, jota pitkin juostiin 
vessaan tai jossa leikittiin pimeäpiilosta. 

Omiin muistoihini on painunut elävästi kolkkapuolen 
seinällä roikkunut BP:n kuva ja sen vieressä hieman 
kulahtanut kolkkapaita — ne olivat siellä jo silloin, 
kun ensimmäisen kerran astuin sisään, mutta enää 
niitä ei ole.

Lopulta viimeinenkin muuttolaatikko on kannettu 
autoon ja on aika sammuttaa valot. Lukita ovet 
viimeisen kerran. Aika näyttää, mistä sitä 
seuraavaksi itsensä löytää.



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!


