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Kokoonnuimme viikko sitten perinteiseen 
tapaan johtajiston kesken syksyn Peijaisiin. 
SyysPeijaisten pääasiallinen ohjelma on 
vuosittain tehdä aina seuraavan 
kalenterivuoden toimintasuunnitelmaa, päättää 
tapahtumien ajankohdat ja muut olennaiset 
speksit. Usein ohjelmaan kuuluu myös 
jonkinlaista edellisen vuoden purkua sekä 
yleisesti lippukunnan toiminnan pohtimista. 
Lisäksi neljän vuoden välein pohditaan myös 
syvällisemmin lippukunnan toimintaa ja sen 
kehittämistä, kun on aika laatia uusi strategia. 
Itse olen tainnut olla mukana laatimassa 
ainakin kolmea eri strategiaa ja on se kumma 
miten se neljä vuotta taas hurahti ja ei kun 
uutta tulille taas.
 
Lippukunnan strategia on HeMessä siis 
nelivuotinen ja usein siihen on valittu neljä eri 
osaaluetta, jolloin ne saadaan helposti jaettua 
niin, että kukin osaalue saa olla oman 
vuotensa erityisenä painopisteenä lippukunnan 
toiminnassa. Käytännössä strategiamme 
heijastelee sellaisia asioita, joita joko pidämme 
lippukunnassa erityisen suuressa arvossa ja 
joita haluamme pitää toiminnan keskiössä tai 
sitten kehityskohteita tai muita asioita, joita 
haluamme juuri nyt pitää erityisesti esillä. 
Strategian tarkoitus on ohjata lippukunnan 
toimintaa ja ohjata meitä kehittymään juuri 
niissä asioissa, jotka juuri tällä hetkellä 
kaipaavat kehittämistä.
 
Strategian laatiminen johti ihanan pitkiin 
keskusteluihin, joissa saatiin mielestäni hyvin 
kuulumaan lippukunnan johtajiston ääni. Vaikka 
tiedän olevani itse varsin vahva usein 
mielipiteissäni, pidän erittäin tärkeänä, että 
myös nuoremmat johtajat saavat äänensä 
lippukunnassa esiin. On hienoa, että kautta 
johtajiston löytyy paljon ajatuksia, joilla viedä 
HeMen toimintaa eteenpäin ja ajatuksia mitä 
pystytään vielä kehittämään ja mitä jo 
olemassa olevaa on syytä vaalia. Ihan pakettiin 
ei koko strategiaa saatu, mutta perinteiseen 
tapaan saimme neljä painopistettä valittua ja 
lopullinen strategia tulee helmikuussa 

vuosikokoukseen esittelyyn sekä samoihin 
aikoihin esille lippukunnan nettisivuille. Alla 
kuitenkin nämä painopisteet esiteltyinä sekä 
hiukan avattuna niistä syntynyttä keskustelua.
 
Erätoiminta: Erätoiminta on sisältynyt jossain 
muodossa muistaakseni jokaiseen itse 
työstämääni strategiaan. Ajatus on usein 
erätoiminnan jatkuvuudessa, kehittämisessä 
sekä erätaitojen ylläpitämisessä. Tämä lienee 
varsin itsestään selvä osa strategiaamme, 
identioidummehan varsin vahvasti 
erälippukunnaksi. Erätoimintaa, retkiä ja 
vaelluksia on luvassa siis jatkossakin.
 
Kestävä kehitys: Tämä teema on partiossa ollut 
paljon esillä viime vuosina ja löytyy myös 
Suomen Partiolaisten tavoitteista. 
Partioliikkeeseen kuuluu osaltaan myös 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä arvojen 
puolesta luonnon ja yleisesti ympäristön 
rakastaminen. Ympäristökysymykset ovat 
ajassa niin pinnalla ja sivuavat myös 
partiotoimintaa sen verran vahvasti, että tämä 
oli myös selvä valinta strategiaan.
 
Saavutettavuus: Tämä aihe aiheutti 
keskustelua laajuudellaan, koska saman 
tavoitteen alle voidaan laittaa niin fyysinen 
saavutettavuus, henkinen saavutettavuus, 
viestinnän saavutettavuus, kolojen 
saavutettavuus ja loputtomiin muitakin 
variaatioita. Yhtä kaikki pidämme tärkeänä, että 
mahdollistamme mahdollisimman monen 
erilaisen tyypin osallistumisen lippukunnan 
toimintaan ja myös viihtymisen hemessä.
 
Veljesjoukosta toiseen siirtymien edistäminen 
ja jäsenmäärän tasaaminen: Kuten 
valtakunnallisesti myös meillä on ongelmia 
pitää jäsenistöä yllä, kun siirrytään ikäluokissa 
vanhempaa kohti. Osin tämä poistuma on toki 
luonnollista nuorten priorisoidessa toisia 
harrastuksia, mutta jotta pystymme takaamaan 
hyvää partioohjelmaa myös jatkossa, on 
tärkeää, että saamme tulevaisuudessakin uusia 
vartionjohtajia ja edelleen johtajia.
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Kaikkia emme varmasti koskaan saa 
toiminnassa jatkamaan, mutta tavoitteenamme 
on helpottaa veljesjoukkojen välisiä siirtymiä ja 
helpottaa näitä välillä haastavia taitekohtia niin 
paljon kuin pystymme. Ei ole ideaalia, että 
meillä on massiivisesti kolkkia, jos heille ei 
sitten löydy johtajia, joten nimenomaan 
mahdollisimman tasainen jäsenjakauma on 
toiminnan kannalta optimaalinen ja myös 
jäsenhankintaa voidaan tämä mielessä pitäen 
suunnata.
 

Lopullinen strategia on vielä työryhmissään 
tahoillaan työstössä, mutta siitä varmasti 
saadaan paljon ajatuksia tulevan neljän vuoden 
toimintaan. Jos tätä tarkemmat kuvaukset siis 
strategiasta kiinnostaa, ensisijaisesti tervetuloa 
vuosikokoukseen helmikuussa (myös 
nettisivuilta voi  kurkkia)! Toki toivottavaa on, 
että nämä tavoitteet näkyvät myös itse 
toiminnan kautta.
 
Nalle
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Soppaa, rokkaa ja keittoa.

Tunnelma oli munkkivuoren ostoskeskusella iloisen innokas, kun 
lippukuntamme järjesti mahtavan maittavan Hernekeittopäivän. Alfa laitettiin 
tulille kolmelta aamuyöstä, eikä suotta! Sillä lopputulosta kehuttiin valtavasti 
ja itse keittokin loppui ennen aikojaan. Sanottiin paikaltakin löytyneen

kymmenen litran ämpärikin täynnä kermavaahtoa sekä iloisia
adventtikalenterin myyjiä. 

Kiitos kaikille Hernekeittopäivään osallistumisesta! 
Seuraavan kerran hernaripäivä järjestetään
13.5.2023 vähintäänkin kahden alfan voimin;)

Kirjoitti: Kepa

hernaripäivä

Instagram: @helsinginmetsankavijat

Facebook: @HelsinginMetsankavijat
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muistoja komion kololta

"Kun Komion kolo hankittiin, niin siellä tehtiin remonttia, ja oltiin sitten Outin, partionimeltään 
Villari, kanssa maalamaassa kolon seiniä ja muutenkin remontoimassa. Saatiin seinät maalattua 
ja rakennettiin vielä penkitkin seinien viereen ja muun muassa kolkkapuolen hirret laitettiin. 
Komion kololla oli silloin, kun tullaan sinne sisään rappusia pitkin ensin toimistopuoli, sitten oli 
keittiö ja sitten oli se missä kolkat ja vartsulaiset kokoontuivat." [70/80luvun taitteessa]

"Oma ensimmäinen muistoni 
Komiolta on tietenkin myyristen 
kolkkaillasta. Silloin tuli vesivahinko ja 
mä tietenkin lähdin pois itkien koska 
mä pelkäsin, että palohälyttimet alkaa 
soimaan ja mä pelkäsin 
palohälyttimiä." [2010] 

"HeMe oli yksi niitä harvoja 
lippukuntia, joille tuli oma 
lankapuhelin, eli lippukunta sai oman 
puhelinnumeron. Puhelin hommattiin 
Helsingin puhelinyhdistykseltä, mikä 
oli PäPan piirissä siihen aikaan aika 
kova juttu. Sillä normaalisti 
lippukunnan numero oli jonkun 
johtajan kotiin, minkä vuoksi oma 
numero omalle kololle oli hieno juttu. 
Tuo puhelin sitten majaili Komion 
kololla." [70luvun loppu]

"Komiosta ensimmäisenä tulee mieleen se 

lattia, jonka päällä peuhattiin ja vedettiin 

tyynyä ja pelattiin palikankaatoa."

Komion kolo (19772022) Ansaritiellä palveli lippukuntalaisten käytössä lähes viidenkymmen 
vuoden ajan. Itse kukin on vuorollaan astunut vähintään kolon eteiseen tai kuullut siitä 
puhuttavan, ellei peräti itse kolkkana liukunut sen lattioilla. 

Nyt korjaustöiden vuoksi kolosta jouduttiin luopumaan ja uudet tuulet puhalsivat lippukunnassa, 
kun korvaava suoja löytyi Pitäjänmäestä. Mänkijän sielu kaipaa kuitenkin takaisin hämyiseen 
kellariin, autotalliin tai varastoon, joten nykyinen ratkaisu on vain väliaikainen. 

Toivomme tällä viestillä herättävämme myös lukijamme uinuvat silmät tutkailemaan 
lähinaapureiden vapaita kellaritiloja, jos niihin kenties mahtuisi muutama mänkijä koloilemaan.
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Lähdettiin kävelemään Oulunkylän Smarketilta. Maunulan kirjastolla oli eka vessatauko. Käveltiin 
Paloheinään ja fiilis oli hyvä ja aurinko paistoi. Käveltiin hämyyn Kuninkaantammeen. Pidettiin 
tauko Vetokannaksen uimarannalla. Siinä Susua sattui jalkoihin. Susu juo vessavettä. Ei käyty 
uimassa. Mintun proteiinipatukka oli paha. Meinattiin ostaa jäätelöt, ei ostettu. Käveltiin Kivistön 
nesteelle käymään kaupassa. Ostettiin sipsejä ja muffinsseja. Hetken aikaa jaksoi hyvin kunnes 
hajotti. 25 km kohdalla Mintulla puhkesi rakko. Oli tarkoitus kävellä Myllykoskelle mutta päädyttiin 
nukkumaan Myllykukon takapihan pusikkoon. Nukuttiin n. 34 h.

Aamulla väsytti ja sattui. Käveltiin n. 3 km pätkissä ja pidettiin paljon taukoja. Venyttelyt ei 
auttanut ja jalat turposi. Alunperin oli tarkoitus kävellä Hyvinkäälle mutta oltiin vaihdettu suunnaksi 
Jokela jotta pääsee Dlipulla kotiin eikä tarvitse kävellä extraa. Jokelan lähestyessä ja kellon 
tikittäessä vauhti kiristyi sillä tätähän ei uudestaan tehtäisi. Pyörittiin ympyrää Jokelassa jotta 50 
km tulisi täyteen. Aikaa meni 23 h 55 min kun 50 km oli täynnä. Never again paitsi sitten harmaa 
nahkalilja. Käytiin kaupassa hakemassa ruokaa ja baarin vessassa ja mentiin istumaan juna
asemalle odottamaan junaa.

Minttu ja Susu

nahkalilja 50 km 13.-14.8.2022
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LKM II & I -retki 29.-31.10.

Tiesittekös muuten että LKM ei tarkoita Luokkamerkkisuorituksia vaan LAITTOMAN KIVAA 
MEININKIÄ (Kuten kuvasta näkee)!!!

Luokkamerkkisuorituksia vietettiin menestykkäästi sateisen Kimparin maastossa eräänä 
lokakuisena viikonloppuna. 

Ohjelmaan kuului onnistuneiden suoritusten lisäksi; Hyvää ruokaa, naurua, ystäviä, saunomista, 
ikkunoiden pesua sekä haaveilua lipputangosta. 

Tunnelmia 
päiväretken 
päiväunihetkestä.
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Johtajien päivis 19.11.

Johtajien päiväkilpailussa päästiin kilvoittelemaan mitä eriskummallisimpien tehtävien parissa 

tosiTVteemalla. Toivottavasti seuraava kuvaus tapahtumien kulusta herättää enemmän 

kysymyksiä kuin antaa vastauksia…

On kylmä, vaikka jalassa on pitkät kalsarit, verkkarit ja ulkohousut. Tunnelma on kiusallinen, kun 

pakettiauto kurvaa koulun pihaan. Filmaattisempi kisavartio jää heti aluksi jälkeen. Laitan 

kananmunan pyyhkeeni sisään. Ystävällisen oloinen oulunkyläläinen kertoo, ettei hänen pihaansa 

voi ylittää aitojen takia. Matkustamme hissillä, vaikka tiedämme sen vievän väärään suuntaan. 

Mökkitie alkaa ilman alkusoittoa, mutta olen varautunut siihen kohottamalla kaukosäätimen. 

RaideJokerin pysäkillä ei ole vielä penkkejä. Kuvaamme koiria läheltä ja kaukaa. Antti Holman 

“Koko Suomi väsäilee” ohjelman nimi ei muistu mieleen. Olen kädetön suklaakakun edessä. 

Palapelissäkin on koiria. Kuvausryhmän tunnelmat mietityttävät. Annan kisavartiolaiselleni liikaa 

ruokaa. 

Asetun kivenkoloon. Kävelen itsekseni kalliolla esittäen otteita viidestä muistamastani Tapio 

Rautavaaran kappaleesta. Liitooravien kohtalosta ei ole aavistustakaan, mutta hämmästyn, kun 

yksi kurre alkaakin kuvata minua. Puhelimeni tippuu kahdesti kakkukattilaan. Hiusharjan hiukset 

kuuluvat valitettavasti Kepalle. 53 ei kulje lauantaisin. 

Talvi on todella alkanut päästyämme maaliin. 

Peijaisissa saan pieniä kortteja, joista kaikki sopivat hyväntuuliseen kettuiluun. Pääpalkinto on 

vielä kässän luokan uunissa. 

 Sentti
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Alkuvuodesta 2010 HeMen konkariryhmä 
Rullarit siirsi jäsenensä Santun viisihenkisen 
perheen muuttokuorman Oulunkylän 
Veräjämäen paritaloon. Kiva paikka ja tilava 
asunto, mutta ennen kaikkea sijoittuu Rasti
Jyryn suunnistuskartan pohjoisreunalle 
Vantaanjoen Pikkukosken maisemiin. Siispä 
samana vuonna syyskuussa sai alkunsa 
Pikkukoski Games suunnistustapahtuma, 
johon Santtu pyysi ratamestariksi Rasti 
Vihdin veteraanisuunnistaja Erkki ”Eki” 
Jokisalon. Kisaajina ja ulkoilijoina olivat 
luonnollisesti Rullarit puolisoineen ja vuosien 
edetessä muita hemeläisiä Venlojen ja 
Jukolan viestin suunnistajia sekä heidän 
jälkikasvuaan. Suunnistuksen jälkeen 
kisapakettiin on kuulunut kaikkina vuosina 
kisamakkarat takkatulen äärellä, sauna, 
savuporokeitto ja iltaan asti kestävät 
reitinvalintaspekulaatiot sekä 
palkintojenjako.

Koronavuosien tauon jälkeen järjestettiin 
marraskuisena lauantaina yhdeksäs 
Pikkukoski Games. Ratamestari Eki ehti 
kilpailuluokkaan H 80 ja hahmotella 
sairasvuoteellaan vielä yhden radan ennen 
poismenoaan kesäkuussa 2020. Ekin 
muistokisana juostun radan lähtöpaikka 
sijoittui Käpylän Taivaskallion 57,2 metriä 
korkean mäen päälle. Kisaajia kiusattiin 
radan alussa kahdella perhosella, jotka 
pakottivat kisaajat kapuamaan mäen 
huipulla olevalle ilmatorjuntatykkipatterille 
aina uudestaan. Junaradanvarren 
ulkoilualueelta 16 rastin rata vei 
mustaherukkamehurastin kautta kohti 
Vantaanjokilaaksoa ja tällä kertaa 
Pikkukosken Pirunkalliota vain viistäen 
maaliin, joka oli tuttuun tapaan autotalli.

Kehitys kehittyy ja me mukana. Vuonna 2010 rastilla narusta roikkuvasta liidusta siipaistiin viiva 
kilpailukorttiin, sitten siirryttiin pihtileimasimiin ja nyt rastilla isketään ns. Emitkortti leimasimeensa 
ja maalissa autotalliin sijoitettu lukulaite ja tulostin antaa kisaajalle rastiväliajat ja lahjomattoman 
analyysin rastivälin pummeista. Tästä kiitos HeMen 1970 luvun suunnistusdiku Jukka ”Jaska ” 
Aaltoselle, joka innostui vuonna 2015 Pietarsaaresta asti ilmoittautumaan Pikkukoski Gamesin 
kilpailijaksi. Jaskan avulla on saatu IF Brahen karttaosaaminen (piirtäjänä Dan Stenlund) käyttöön 
ja elektronisen leimausjärjestelmän varusteet lainaksi.

Pikkukoski Games IX 26.11.

Lade todella tarkkana.
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Suunnistusyhteistyö toimii nyt akselilla Rullarit  RastiJyry  Pietarsaaren IF Brahe. Seuraavaksi
edistysaskeleeksi Jaska on ilmoittanut, että kisaajien selkään kiinnitetään GPS laitteet ja 
siirrytään Online seurantaan. Kun osa kisaajista on jo sarjassa H 70, niin seurantahan saattaa 
olla jo siitä syystä tarpeen.
Tänä vuonna kisan voittaja Tuula ”Tupsu” Mäkelän poika Karim voitti 3,7 kilometrin kisaradan 
ajalla 30.46 ja konkariveljet Eero ”Elmo” Peltola ja Lauri ”Lade” Suomalainen vaelsivat rataa 
reilusti yli kahden tunnin. Suunnistuksessahan matkan saa pidemmäksi paitsi tarkoituksella, niin 
myös vahingossa. Ja toiset vetävät suunnistuspiikkareilla, kun taas toiset talvisaappaissa. Ja joku 
vähän nuorempi juo juomarastilla mehunsa nopeammin. Näin on kuultu saunassa kerrottavan. 
Online saattaa sitten paljastaa yli 15 suunnistajan kesken muutakin.

Jarkko ”Santtu” Jaatela
Jukka ”Jaska” Aaltonen
Kuvat Pekka Suomalainen

Karim molemmat jalat ilmassa.



Peijaiset 2.-4.12.
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Perjantai:

Saavuimme paikalle upeaan manchöniin. Monikerroksisen huvilamme alakerrassa nautimme 
pimenevästä talviillasta. Modernissa keittiössä valmistimme gourmetaterian ja söimme vatsat 
täyteen. Tunnelma oli käsin kosketeltavan innostunut. Talvisen maiseman kruunasi pihan 
punatulkkuparvi. Illan pimetessä napostelimme rapeita nachoja ja vietimme johtajahubaa koko 
porukan kesken. Puuhakkaan matkustuspäivän jälkeen, petasimme itsellemme pedit ja kävimme 
nukkumaan ajoissa, jotta selviämme hyvin rankasta kokous päivästä. Pian kuorsaus ja tuhina 
täytti upean manchonin, kun johtajat vajosivat syvään uneen ja uneksivat seuraavan päivän 
strategioista…

Lauantai:

Aamulla heräsimme ihanan musiikin sointiin ja kroisulivastaavan ansiosta ihanainen vasta 
paistettujen voisarvien tuoksu täytti tuvan. Pian paikalle pamahti vielä lisää jäsenistöä ja riemu oli 
ratketa. Aikataulupaineiden alla jouduimme kuitenkin ripeästi siirtymään itse asiaan, mutta 
runsaan kahvin siivittämänä oli ensi vuosi nopeasti suunniteltu. 

Vuosisuunnittelun lomassa söimme 
herkullista ja täysin klimpitöntä pastaa. 
Strategisoimme sekä jaoimme 
kiitospinssejä hienosta työstä Kepalle, 
Makelle, Mintulle, Sentille ja Eralle. Minttu 
ja Susu olivat myös hienosti suorittaneet 
nahkaliljat.

Ilta meni intensiivisesti monopolyn (jossa 
Kepa nöyrästi voitti Sentin), sekä Yatzin 
(jossa Kepa nöyrästi antoi Sentin voittaa) 
parissa. Saunottiin, syötiin.

Sunnuntai:

Sunnuntai aamuna herättiin lettujen 
tuoksuun ja virkistyimme potkukelkkaillen 
kunnes tuli haikean lähdön aika. Oli ehkä 
paras viikonloppu IKINÄ!

Kirjoittajat (lause kerrallaan): Nasu, Murkku, 
Nalle, Panda, Kurre, Susu, Namu, Sentti, 
Make, Minttu, Kepa ja Era 
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"Lipunnosto PohjoisHaagan yhteiskoululla klo 9.00."

Perinteisesti kuutliin kolkkien esityksiä, juhlapuhe ja luokkamerkkien sekä 
erinäisten ansiomerkkien luovutus. Lisäksi toivotimme vuoden aikana 
perustetut Tampereen metsänkävijät tervetulleiksi mänkijäyhteisöön.

Kuvan juhlapuhetta pitämässä PS.

Itsenäisyyspäivä 6.12.
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Kontion Koitos (kolkat)
Myyränpennut

Kauriin Kilpa (jermut)
Kotkat

Wongoivan kallo (vartiolaiset)
Ketut

Kolkkalupauksen anto.

Karhunpentujen piparinsyöntikilpailu. 
Kuvassa keskellä Pipari.

Kiertopalkinnot jaettiin:
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Wongoivan kallon voittajat.
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SUDENPÄÄHUIVISOLKI
Sudenpäähuivisolki myönnetään parvessa kolkalle tai jermulle, joka esimerkillisellä käytöksellään 
ja toiminnallaan on osoittanut omaksuneensa partiotoiminnan sisällön ja periaatteet selkeästi 
ikätovereitaan paremmin.

Nro 236 Peura, Alva Kaila
Nro 237 Patteri, Alex Kulmala
Nro 238 Pipari, Daniel Laier
Nro 239 Tiuhti, Emma Lampinen
Nro 240 Vaahtera, Eemeli Rantonen

KARHUNPÄÄSOLKI
Karhunpääsolki myönnetään vartioikäiselle, joka käytöksellään ja toiminnallaan on osoittanut 
omaksuneensa partiotoiminnan sisällön ja periaatteet selkeästi ikätovereitaan paremmin. 
Harkittaessa merkin myöntämistä kiinnitetään huomiota mm. aktiiviseen osallistuminen myös 
muuhun kuin oman vartion toimintaan. Merkin saajan tulee olla esimerkillinen tavoiltaan ja 
käytökseltään. Huivisolki voidaan myös myöntää erityistä partiomieltä osoittavasta teosta.

Nro 2 Nappula, Oona Hyppönen
Nro 3 Lumme, Vuokko Saarinen

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

Kasse, Kasperi Luoto

Ansioituneet 2022
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PRONSSINEN KARHUNKÄPÄLÄ

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

Nro 115 Edi, Edith Ylönen

HOPEINEN KARHUNKÄPÄLÄ

Hopeinen karhunkäpälä 
myönnetään johtajalle, joka on 
toiminut lippukunnassa 
johtajatehtävissä aktiivisesti 
seitsemän (7) vuoden ajan. 
Johtajana häneltä edellytetään 
monivuotista ja menestyksellistä 
asiainhoitoa sekä tavoitteellista 
kehittämistyötä lippukunnassa. 
Merkin saajan tulee olla 
esimerkillinen sekä omata aloite 
kykyä ja toimintavalmiutta.

Nro 40 Nami, Heini Muukkonen
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PÄPAn PRONSSINEN ANSIOMITALI

Riisi, Ruusu Rekola

Riisi on koko johtajauransa ajan ollut yksi 
lippukunnan aktiivisimpia jäseniä ja ollut läsnä 
lähes jokaisessa lippukunnan tapahtumassa 
vuodesta 2017 lähtien. Lippukunnassa ei 
myöskään ole montaakaan johtajaa, joka olisi 
johtanut useamman tapahtuman kuin Riisi, sillä 
hän on aina valmis ottamaan vastuuroolin, kun 
sellainen on tarjolla.

Riisin toiminnassa näkyy laadukkuus sekä 
pyrkimys parhaaseen mahdolliseen 
lopputulokseen. Riisi on pyyteetön partiojohtaja, 
joka tuntee vastuunsa ja tarttuu toimeen silloinkin, 
kun kyseessä ei ole erityisen hohdokas tai haluttu 
pesti. 

Vaikka Riisi asuu nykyään opiskelujensa takia 
Irlannissa, on hän silti valmis johtamaan 
lippukuntaretken, toimimaan tarpoja ja 
samoajaikäisten ikäkausivastaavana sekä 
hallituksen jäsenenä ja osallistumaan lippukunnan 
toimintaan etänä parhaansa mukaan.

Nasu, Lyydia Teittinen

Nasu on yksi lippukuntamme aktiivisimmista 
johtajista, joka tarttuu toimeen. Tästä syystä Nasu 
on viime vuosina johtanut eniten tapahtumia 
lippukunnan aktiivijohtajista. Hän onkin tunnettu 
asenteestaan, jossa kaikki järjestyy ja tärkeintä on 
se, että lapsilla on hauskaa. Nasu osaa luoda 
ympärilleen ilmapiirin, jossa jokainen voi nauttia 
partiotoiminnasta omalla tavallaan.

Nasu johtamissa tapahtumissa jokainen lapsi, nuori 
ja aikuinen kohdataan omana itsenään. Tämä 
Nasun tapa johtaa on varmistanut onnistuneen 
tapahtuman, jossa osallistujat ovat viihtyneet. 

Nasu on myös toiminut lippukunnan keskeisissä 
pesteissä toimintaa kehittävällä otteella. 
Esimerkiksi jatkoi jermujen veljesjoukon johtajana 
yhden ylimääräisen kauden, koska koki kehitystyön 
olevan kesken. 
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Vade, Valtteri Viitanen

Vade aloitti partion Sauvon Sauvojapojissa 
sudenpentuna, mutta urheiluharrastusten viedessä 
mennessään, jäi partioharrastus pitkäksi aikaa 
sivummalle. Uudestaan partioon ja Helsingin 
Metsänkävijöihin Vade liittyi vuonna 2016, kun 
lippukuntamme kolkille kaivattiin johtajaa. Vaikka 
alkuun motivaatio partioon löytyi ennemminkin vaimon 
kauniista pyynnöstä, huomattiin pian, niin Vaden kuin 
muidenkin johtajien toimesta, että uudella 
johtajallamme on valtavasti annettavaa toimintaamme: 
päiväkodissa työskennellyt ja ulkopuolelta 
lippukuntaamme tulleena Vade osasi katsoa 
perinteitämme ja tapojamme myös uudesta 
näkökulmasta. Hän oli aktiivisesti mukana 
keskustelussa, kun kehitimme kolkkaveljesjoukon 
toimintaa lapsilähtöisemmäksi ja turvallisemmaksi.

Vade toimi laaksomestarina Mittelölaaksossa 
Finjamboree Kajolla, jossa hän vastasi omasta 
rastipisteestään ja kymppien johtamisesta. Hän 
suoriutui pestistään loistavasti ja osoitti hyvää 
soveltamiskykyä ja joustavuutta, kun viime hetkillä 
ninjaratakymppi perui leirille tulonsa ja Vade hyppäsi 
mestaripestin lisäksi kympin saappaisiin.

SPn PRONSSINEN ANSIOMITALI

Kurre, Helmi Palonkorpi

Kurrella on vankka perusta erilaisista hallituspesteistä 
niin hallituksen jäsenenä, jermuveljesjoukonjohtajana 
kuin lippukunnanjohtajana. Kurren partiopolku on 
edennyt  nousujohteisesti ja koko ajan itseään 
kehittäen. Kurren tunnusomainen piirre on tarttua 
toimeen ja tavoitella suuria. Hän kestää hyvin paineita 
ja hänellä on hyvä paineensietokyky, minkä takia hän 
on hyvä projektijohtaja.

Tammikuussa 2021 Kurre otti askeleen kohti 
tuntematonta ja tarttui toimeen PäPan ohjelmaryhmän 
jäsenenä. Saman vuoden syksyllä hän myös palasi 
juurilleen jermujohtajan pestin myötä. Kurre tarttui 
ohjelman suunnitteluun ja järjestämiseen 
tavoitteellisesti ja päämäärätietoisesti, painottaen 
partiotaitoja, luonnossa toimimista ja erätoimintaa. 
Kurren ote ryhmän johtamiseen on kasvatuksellinen ja 
ohjaava, eikä hän säästele vaivaa suunnitellessaan ja 
toteuttaessaan ohjelmaa. Kurre tavoittelee korkeaa 
laatua kaikessa toiminnassaan.
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Kesällä Finnjamboreella, Kajolla, Jukka ’Jude’ Ahoselle myönnettiin kultainen ja Anja ’Pila’ 
Kahanpäälle hopeinen Suomen Partiolaisten asioristi. Koska kaikilla ei ollut mahdollisuutta 
osallistua leirin tapahtumiin, konkareita ja partioystäviä oli kutsuttu Partioasemalle juhlistamaan 
näitä huomionosoituksia. Vaeltajien järjestämän maistuvan kahvituksen jälkeen keskityttiin 
kuulemaan heidän pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta, josta tunnustuksena Suomen 
Partiolaisten ansioristit myönnetty.

Konkaritapaamisessa tilaisuuden aluksi Heini ’Nami’ Muukkonen johdatteli kuulijoita aiheeseen 
esittelemällä Suomen Partiolaisten nykytilaa ja rakenneuudistusta. Tämän jälkeen Jude kuvasi 
omaa partiopolkuaan nostaen esiin joitakin merkityksellisiä tapahtumia. Paljon mielenkiintoista 
kuultavaa jäi vielä seuraavillekin kerroille. Pilan esitys oli kiinnostava kuvaus kansainvälisestä 
partiotoiminnasta, jossa hän on ollut mukana. Tämä toimii toivottavasti innoittajana kaikille 
nuoremmille mänkijöille lähteä rohkeasti etsimään uusia partiokokemuksia ja saamaan uusia 
ystäviä ulkomailta. Ennen sisaruspiiriä kuultiin myös lippukunnan kuulumiset niin koloista kuin 
tulevasta kesän vaelluksesta.

Konkariveljesjoukko kiittää tilaisuuden sisällöstä ja tervehtii Judea ja Pilaa pitkällä Haaaaaa
huudolla!

Konkarit Passalla 10.12.
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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.

Vuoden 1922 viimeisessä partiolehdessä oli IsoHukan kirjoittama kertomus leirielämästä. 
Siinä hän kuvailee hauskasti retkivalmiuskilpailua, joka järjestettiin kesäleirillä. Ehkä 
vastaavan voisi järjestää joskus uudestaan. Kilpailu oli kaikessa yksinkertaisuudessaan 
seuraava: jokaisen tuli pakata mukaan kaikki oleelliset retkellä tarvittavat varusteet ja 
kiiruhtaa metsäniitylle. Arvosteluperusteina olivat nopeus, oikeat varustus ja oikeaoppinen 
pakkaus. Voittajalla, Sinisellä Ilveksellä,  oli huopa sidottuna lujasti repun ympärille, kattila, 
semafooriliput, lyhty, nuora, kirves, puukko, juomaleili ja lääkelaukku — kaikki paikoillaan. 
Semafoorilippuja, jotka siis ovat merkinantolippuja, harvemmin enää nykypäivänä 
retkirepusta löytyy, mutta muut olivat kovin tuttuja. Tarinassa puhutaan myös veitsestä ja 
kahvelista, sekä kenkäluiskasta ja eväsleivistä. Se ei tosin selvinnyt olivatko ne pakollisia 
vaiko eivät. 

Mallia voisi ehkä ottaa myös tavasta, jolla viimeisenä maalin saapunutta 11vuotiasta 
Sudenpentua tervehdittiin. 
»Een goniaama, goniaama», huudahti poikasen kunniaksi Harmaa Karhu. Ja muut 
yhdestä suusta: »Invoobool Jahboh, jahbohl Invoobool» Tämä on intiaanikieltä ja 
merkitsee: »Jalopeura hän on! —Visumpi, oi visumpi kuin se! Virtahepo on hän!»

Vanhoissa partiolehdissä on hyvin vaihtelevasti erilaisia artikkeleita, joista välittyy hyvin 
ajankuva. Etenkin mielenkiintoista lukea, niitä artikkeleita, joissa pohditaan minkälaisia 
miten partioliikettä tulisi Suomessa kehittää ja minkälaisia ongelmia on. Loppuvuodesta 
1922 huolena oli partioliikkeen taantuminen johtajien innostuksen puuttuessa. Tästä 
kertoo lyhyt partiolehdestä 1/1923 julkaistu artikkeli seuraavasti:

”Helsingin partiojärjestöjen yhteisen illanvieton järjestivät Metsänkävijät jouluk. 17 
p:nä. Keskusteluaiheesta ”Onko maamme partioliike edistymässä vaiko 
taantumassa?” Oltiin sitä mieltä, että taantumusta on havaittavissa siinä, että 
innostus partiotyöhön on johtajien keskuudessa huomattavasti laimentunut, jota 
vastoin edistystäkin on todettavissa partiomielen ja partiotaitojen syventymisessä. 
Toivottiin vilkkaampaa vuorovaikutusta suuriin sivistysmaihin päin. Ohjelmasta 
mainittakoon vielä part. joht. A. Åkermanin partiopuheet ja partioesitykset. 
Tervehdyksiä saapui tilaisuuteen usealta maamme huomattavalta partiomieheltä. 
Joulupukin käytyä leikittiin ja karkeloitiin joulukuusen ympärillä. IsoHukka.”
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►Luettele saaria: "Ö..."

►Aladinininininin

►Murkulla on pälvikalju

►Sentti, mehupoika

►Kritisoin, mutta tykkään.

►Närhi (Garrulus glandarius): peruslinnun 

(pulun) ruskea värimuunnos; jotain sinertävää.

►Kielletty reitti, ts. ornitologinen reitti

►Selvitys: Kämpän ja saunan P78yhteyden 

rakentaminen viivästyttää liiterin ja huussien 

valmistumista. "Lipputangosta ja laiturista 

keskustellaan seuraavan kerran 

kenttäpuhelimen välityksellä."

►Vad är klockan?  Twentio...

►Onnittelut Pandalle lääkikseen pääsystä!

►Lippukunnan julkaisuvuosi: 1917

►Kenttäkerroksessa kasvavat varpuset.

►’Nami tahdotko…?’ ’Miksei’

►Me ollaan säilykepurkkeja, kun me ollaan niin 

kestäviä! Me ollaan Tölkkisen veriveljiä!

►Huhujen mukaan parhaasta Wongoivasta 

saa Voltlahjakortin!

►Tiedoksi: Kepa oli Hiipparissa.

►Update: taktikal food paketit ei ole vielä 

saapuneet, tullissa...

►Kysyiksä just et onks kohtu oikee juttu?

►Oikaisu: Catman osallistui kettujen 

kisavartiossa sähkösanomakilpailuun.

►Mulla on yhteyksiä bingokoneeseen 

►Se on juuri sopiva ikä, biologisesti.

►Kurre, sun lapsien partionimet vois olla Tiku 

ja Taku!

►Missä on 105vuotias isoveli?

►Tärkeintä ei ole lähtö vaan sen tekeminen

►Kuinka hyvin tunnet Suomen eri kolkat? 

Testaa tietosi!

S
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n

TALVIRUNO

https://urly.fi/2eqc

K
i
h
o
o
n
!

Puissa lunta
Liekkö unta

pienet tassut suuressa maailmassa
tutkivat ja tuntevat
kokevat ja oppivat

Aurinko kiertää
kulkee omaa rataansa

kaikki on taas hyvin

<3

Kirjoitti: Anonyymi Runoilija
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onnea valmistuneille!

POMMI

susu
kuva: Emma Lahtinen

minttu



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!


