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LIPPUKUNNANJOHTAJAN TERVEHDYS

Tervehdys lukija!

Pitelet käsissäsi ensimmäistä ar-
mon vuonna 2013 ilmestynyttä 

Kilpeä. Tuota pikaa päällemme lie-
poittava suloinen kevät on saanut 
jopa Kilpen kaikkitietävän toimituk-
sen sydämet keveiksi. Kevytmielisyy-
destä tahi kevytkenkäisyydestä ei toki 
ole kyse, vaan siitä mieltä iloittavasta 
tunteesta rinnassa, jonka tuntee Au-
ringon luodessa lämpönsä kasvoille.

Jotta tämä ilomielisyys ja metka tun-
nelma koskettaisi vastakin meitä jo-
kaista pallontallaajaa, on syytä muis-
taa oman käytöksen ja olemuksen 
vaikutus tovereihimme. Aleksandrian 
kirjaston ja temppeliherrain kätköjen 
pergamentteja tulkitsemalla on Kil-
peemme koottu harvinaislaatuista 
tietoutta ritarillisuudesta.

Rutto sinut vieköön, jos aatoksissasi 
sysäät ritarillisuuden menneen maa-
ilman synkkiin syövereihin! Kovin 
vääräoppisia ovat nuo piruparat, sillä 
ritarillisuuden aatteen tulisi olla puh-
dassydämistä ja jatkuvasti elonpol-
kuamme oikeaan ohjastavaa.

Älkööt uljaat partiolaiset koskaan 
antako ritarillisuuden painua unhon 
alhoon, sillä teidän on oleva tehtävä 

valaista tietä niille, jotka heikompia 
ovat! Ojenna auttava vasen kätesi 
apua tarvitsevalle toverillesi ja tukeu-
tukaa toisiinne kulkiessanne yhdessä 
kohti määränpäätänne. 

Vihellellen eteenpäin.



εὕρηκα
heúrēka    !
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TULEVAA TOIMINTAA

27.4. Kohtaaminen

Partioviikon kirkkain kärki, eli Kohtaaminen, jär-
jestetään lauantaina 27. huhtikuuta. Päivään mah-
tuu ainakin vuoristorataa, kulkuetta, partiokave-
reita, karuselli, johtajabileet, ja vaikka mitä muuta!

28.4. The Amazing Törmä

Päiväsarjojen (seikkailijat ja tarpojat) kevätkil-
pailut Espoossa. Kilpailun yhteydessä suoritetaan 
Partiotaitokisat-taitomerkki. Lisätietoa purkki.par-
tio.fi/torma2013.

4.–5.5. Heureka

Vuoden vedetseisauttavin kisa, jossa osallistujia 
koetellaan useiden eri tieteenalojen puitteissa. Pää-
kaupunkiseudun Partiolaisten yösarjojen (14-vuoti-
aat ja sitä vanhemmat) kevätkilpailu Vantaalla. 

24.–26.5. Lippukuntaretki ja Korpitörmän 
kevättalkoot

Korpitörmän partiokämpällä järjestettävä riemu-
kas koko lippukunnan yhteinen retki. Luvassa seik-
kailua ja perinteinen iltanuotio. Sunnuntaina 26.5. 
ennen kotiinlähtöä urakoidaan kämpän talkoissa 
yhdessä tyttöjen ja vanhempainyhdistyksen kanssa.

1.–8.8. VarPo:n kesäleiri RUTTO

Lippukunnan oma keskiaikainen kesäleiri RUTTO. 
Nimestä huolimatta leiriläisten ei tarvitse elää 
kurjuudessa, vaan tutustumme rohkeiden ja uljai-
den ritareiden elämään.
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LUKIJAGALLUP: KESÄ JA KESKIAIKA

Kilven toimitus kartoitti Majavat-lauman sudenpentujen mietteitä kes-
kiajasta ja mieluisimmista kesäleiriaktiviteeteista.

1: Mitä sinulle tulee mieleen keskiajasta?
2: Mikä on mielestäsi parasta kesäleirillä?

Attu
1: Erakko
2: Uiminen

Joona
1: Ritarit, linnat ja miekat
2: Lämmin sää ja ulkoleikit lämpimässä

Timi
1: Kirves
2: Ulkoilu

Otto
1: Keinu
2: Makkaranpaisto

Aleksi J.
1: Sodat
2: Voi tehä kaikkee kivaa

Okko
1: Kiviaseet
2: Liikkuminen metsässä ja suunnistaminen

Aleksi S.
1: Ritarit
2: Ulkona oleminen

TOIM. HUOM. Majavat-lauman sudenpennut ovat sen verran vilkkaita, ettei Kilven ku-
vittaja ehtinyt piirtää kaikkia mielipidetiedusteluun osallistuneita sudenpentuja.



Pourriez-vous répéter 

cela, s'il vous plaît?
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LUKIJAT KYSYVÄT, TOIMITUS VASTAA

Kilven kaikkitietävä toimitus on kuin ritari hohtavassa haarniskassa. 
Tuomme valoa pimeässä keskiajassa kulkevalle kansalle. Tehtävänäm-
me on suojella heikompia partioaatteen rappeutumiselta. Käymme 
taistelua tietämättömyyden tuulimyllyä vastaan aseenamme sanan 
säilä. Satuloi hevosesi ja ratsasta kanssamme kohti renessanssia!

Onko Suomessa ritareita?
t. Rittitutari

Kyllä, Suomessa 
on nykyisin kolme 
virallista ansio-
ritarikuntaa: Va-
paudenristin rita-
rikunta, Suomen 
Valkoisen Ruusun 
ritarikunta ja 
Suomen Leijonen 
ritarikunta. Kaik-
kien kolmen rita-
rikunnan suurmestarina toimii tasa-
vallan presidentti, jota voitaneen tällä 
perusteella pitää Suomen yliritarina.

Mikä on Suomen ranskalainen nimi? 
t. anon

Suomen tasavalta on ranskaksi la Ré-
publique de Finlande. Kilven toimitus 
suosittelee jokaista herrasmiehenal-
kua ryhtymään frankofoniksi, koska 
ranskan kieli on pehmeää ja soinnil-
lista. Lisäksi ranska on edelleen hy-
vin lähellä latinaa – kieltä, jota kun-
niakkaat ritarit opiskelivat.

Kuinka monessa maassa partio on?
t. Juhosekopääoutoihmislapsi

Partioliikkeen Maailmanjärjestön 
(WOSM) kirjeenvaihtajamme tietää 
kertoa, että 161 itsenäisen valtion 
partiojärjestö on WOSM:n jäsen. 
Näiden valtioiden lisäksi on useita 
kymmeniä valtioita, joiden partiokes-
kusjärjestö ei ole Maailmanjärjestön 
jäsen.

WOSM:n tietojen mukaan seuraavissa 
valtioissa ei ole partiolaisia: Andor-
ran ruhtinaskunta, Kiinan kansan-
tasavalta, Korean demokraattinen 
kansantasavalta, Kuuban tasavalta, 
Laosin demokraattinen kansantasa-
valta ja Myanmarin liiton tasavalta. 
Kilven toimitus lähettää kyseisten 
valtioiden kansalaisille jaxuhalit. 



7

KILPI 1/2013

Kuinka kauan menee aikaa että saa-
daan Kilpi tehtyä ja painettua?
t. Santeri Holm, Karhut-ryhmä

Kilven kirjoitus-, kuvitus-, toimitus- 
ja painotyö ovat perinteikkäitä käsi-
työammatteja, jotka eivät ole juuri-
kaan muuttuneet lehden 38 vuoden 
historian aikana. Kilven tekeminen 
alkaa lippukunnanjohtajan unien tul-
kitsemisella. Unien kautta edesmen-
neet kunniapartiolaiset sekä muut 
suurmiehet ja -naiset sanelevat, mis-
tä aiheista lukijakuntaa tulisi tulevas-
sa numerossa valistaa.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen varsi-
nainen kirjoitus- ja kuvitus mahdol-
lisine taustatöineen vie yleensä 1 - 50 
viikkoa. Lopuksi valmiit kuvat kai-
verretaan laattoihin ja tekstit lado-
taan painamista varten. Työprosessi 
ideasta valmiiseen painotuotteeseen 
jakaantuu yleensä neljän viikon aika-
jaksolle. Prosessin kestoon on lisät-
tävä 1 - 2 viikkoa, jos mukaan las-
ketaan shamaanimme poppakonstit, 
jolla painettu lehti muutetaan digi-
taaliseen muotoon.

Onko Suomi hyvä maa?
t. M. Y.

Vaikka Kilpi on painoteknisistä syistä 
musta-valkoinen, niin lehden sivuilla 
käsiteltävät asiat eivät yleensä ole 
yksiselitteisiä. Jotta voisimme vasta-
ta kysymykseen, täytyy meidän ensin 
määritellä hyvyyden käsite sekä tar-
kentaa mitä kysyjä on tarkoittanut 
maalla.

Aloitetaan helpoimmasta eli maasta. 
Puhekielessä maa voi viitata maa-
perään tai maankuoren osaan, joka 
ei ole veden peitossa. Mitä todennä-
köisemmin kysyjä tarkoittaa maalla 
maantieteellistä aluetta, jota asuttaa 
jokin kansa tai tarkemmin otettuna 
valtiota eli poliittista ja alueellista 
kokonaisuutta sekä hallinnollista, oi-
keudellista ja taloudellista järjestel-
mää, joka tässä tapauksessa on Suo-
men tasavalta.

Hyvän tai hyvyyden määrittely onkin 
paljon laajempi ja moniselitteisempi. 
Onko hyvä valtio sellainen, joka to-
teuttaa mahdollisimman täsmällisesti 
valtion ideaa. Mikä on valtion idea? 
Tuottaako hyvä valtio kansalaisilleen 
mahdollisimman paljon mielihyvää 
vai mitataanko valtion hyvyys sen ky-
vystä tuottaa kansalaisilleen hyvän 
elämän puitteet? Mitä on hyvä elämä?

Kilven toimitus kehottaa lukijoitaan 
jälleen kerran jatkamaan elämän to-
tuuden etsimistä. Yritä myös jättää 
tämä maailma vähän parempana 
kuin sen löysit.
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ONKO SINUSTA RITARIKSI?
Kilven viralllinen testi

Tämän keskiaikaisen Kilven toimituksen laatiman testin yhdeksän 
kohtaa kertovat onko sinusta heikkojen puolustajaksi ja kalvan taitu-
rimaiseksi kolisuttajaksi. Mikä vaihtoehdoista kuvaa sinua parhaiten?

1. Hevosenkäsittelytaidot
a) Tulen kokoukseen lämminverisellä 

mustangillani kesät talvet
b) Olen pienenä ollut poniajelulla 

Puuhamaassa.
c) Lopetin einesten syönnin, koska 

niissä on hevosenlihaa. Metukka 
maistuu silti.

2. Rohkeus
a) Käyn Tuonen majoilla lukemassa 

päivän lehdet 
( u u s i m m a n 
Kilven mu-
kaan lukien).

b) Juon Ylivarus-
mestari Leh-
tolan keittä-
mää kahvia

c) Pelkään tämän 
testin tulosta

3. Rehellisyys
a) Valheen sanaa ette suustani kuule, 

tahi rutto minut vieköön!
b) Pyrin rehellisyyteen, mutta val-

koiset valheet, kuten tämän testini 
vastaukset, ovat sallittuja.

c) Ajattelin pyrkiä eduskuntaan.

4. Kunniallisuus
a) Kirkonrottaa leikkiessäni, pidän 

aina silmät kiinni laskiessani, enkä 
laske liian nopeasti.

b) Teen nääntyneelle toverilleni kun-
non kupin kuumaa kaakaota ker-
mavaahdolla.

c) Olen hakenut oppini ihmisten koh-
telemiseen Kuubalaiselta kesäleiril-
tä.

5. Uskollisuus
a) Hyppäisin vaikka kuusenkävyn 

eteen ylvään johtajani vuoksi!
b) Olen uskollinen Kilpen kestotilaaja.
c) Olen uskollisesti vältellyt velvolli-

suuksiani, koska pidän parempana 
seurana tyttöystävää/tietokonetta/
XBoxia/Vakuutusyhtiötä.

6. Jalomielisyys
a) Tähän testiin on vaikea vastata, 

koska lahjoitin viimeiset kynäni 
Pelastusarmeijan joulupataan.

b) Tarjoan veljilleni ravit-
sevaa hedelmähamp-
pusmoothieta tai päh-
kinöitä.

c) Popsin kaverini Kisme-
tin poskeeni. Löytäjä 
saa pitää ja nopeat syö-
vät hitaat.
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7. Usko
a) Uskon Staaloon ja jättiläisiin
b) Uskon Loch Nessin hirviöön.
c) Uskon light-tuotteisiin.

8. Kohteliaisuus ja huomaavaisuus
a) Olen tänään pelastanut jo seitse-

män neitoa pulasta ja tarjonnut 
heille kupit teetä.

b) Kannatan tasa-arvoa, joten olen 
tänään pelasta-
nut kolme neitoa, 
kolme herraa ja 
yhden muflonin.

c) Olen juonut tä-
nään jo seitsemän 
kuppia teetä, jo-
ten pissahädässä-
ni ohitan neidot 
vessajonossa.

9. Jalosukuisuus
a) Esi-isäni ovat von Luftwaffenien 

ylvästä ilmailusukua.
b) Olen paljasjalkainen helsinkiläi-

nen. Mielestäni kadehdittava ja 
verraton ominaisuus.

c) Näin kerran jalopeuran Korkeasaa-
ressa.

Tulokset:
Eniten a-vastauksia:
Kuljet aivan uljaan sir Lancelotin ja-
lanjäljillä! Harmi ettet syntynyt kes-
kiajalla, siilä sinusta olisi tullut oiva 
osa pyöreän pöydän jäsenistöä. Toki 
voit osoittaa ritarillissuutesi myös ny-
kymaailmassa, kunhan pidät peitsesi 
piilossa.

Eniten b-vastauksia:
Olet sydämeltäsi puhdas kuin itse 
Don Quijote, mutta myös samalla 
tavalla hassusti eriskummallinen ri-
taripersoona. Jatka samaan malliin 
ja muista varoa tuulimyllyjä, ne ovat 
kasvaneet kokoa sitten keskiajan!

Eniten c-vastauksia:
Ainoa ritari, johon olet koskaan tör-
männyt, on televisiosta tuttu Ritari 
Ässä. Turha kuvitella, että kivipestyt 
farkut, föönattu takatukka ja puhuva 
auto ovat siistejä juttuja. Eivät ne ole.
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TOTUUS JA TIENVIITTA
K. Aggelbergin palsta

Aggelberg K. (1.4.1913), Scou-
tologian tohtori 1936, Someron 
yliopisto. Palveli II maailmanso-
dassa tiedotus- ja propaganda-
osastolla (res.kapt.). Katosi sodan 
jälkeen, mutta palasi Neuvostolii-
tosta -72 uutena miehenä. Uudis-
tanut retkeilyä viime vuosikym-
menilllä ns. heinäkenkälinjan 
vastustajana ja nk. rautasaapas-
linjan kannattajana.

Homeisiin korviini on kantautunut 
tieto eräiden itseään eräpartiolai-

siksi kutsuvien tahojen vaikeuksis-
ta puolijoukkueteltan kanssa. Liekö 
perinteisen SA-20-telttamallin käyt-
töohje puutteellinen, vai onko “käy-
tämme vain alumiinisia salkosarjoa” 
-elämäntapa, tuo eräpartioinnin iso-
rokko, tappamassa mielikuvituksen.

Alumiinisten salkosarjojen pää-ää-
nenkannattajien helpotukseksi mark-
kinoille on tuotu uusavuttomuuden 
ja henkilökohtaisen arkkiviholliseni, 
laiskuuden, ilmentymä: kepitön telt-
ta. Tuo Hawuksikin kutsuttu Behe-
mothin jälkeläinen on viemässä vii-
meisetkin ilot maastoretkeilystä. Itse 
aion paheksuvana mielenilmauksena 
viettää yöni jääkarhun sisäelimis-
sä, kuten vaelluksillani Kamtsatkan 
tundralla.

�
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Vetelehtimisen ja laahustamisen 
ankarana vastustajana olin tip-

pua jätekuiluun saadessani tietää, 
että perinteisen paraatin sijaan Pää-
kaupunkiseudun Partiolaiset on päät-
tänyt järjestää kulkueen! Kulkue, 
velttojen ja saamattomien verrytte-
lyhousuhippien kavala suunnitelma 
tuhota kuri ja ryhdikkyys partiolais-
ten keskuudesta. Itse vannoutuneena 
marssimusiikin ystävänä olen jo ras-
vannut rautasaappaani ja kaivanut 
esiin Volgogradin vallankumousta 
varten hankkimani säkkipillin.

Kaikesta ympärillä vellovasta vetis-
telystä huolimatta karskeus ei ole 
kadonnut Vartiovuorelta. Kaikennä-
kevät haukansilmäni nimittäin ha-
vaitsivat lippukunnan järjestävän 
taas oman kesäleirin. Itse sairastin 
Ruton ensimmäistä kertaa vuonna 
1922. Vahvan immuniteettini ja yllä-
pitämäni järkkymättömän itsekurin 
turvin uskon nyt selviäväni ilman 
tartuntaa. Leirille mars!

Olin äskettäin astua karhunrautaan, 
kun törmäsin Korpitörmässä van-
haan tuttuuni, valokuvaaja Raakkeli 
Kipinään. Hän kertoi työskentelevän-
sä ahkerasti erään eräpoikain projek-
tin parissa. En kiireessäni ehtinyt 
jäädä rupattelemaan, vaan jätin hä-
net riisumaan poikien paitoja.

TOIM. HUOM. Kilven toimitus saa pakinat suoraan K.Aggelbergiltä postiosoituksena, 
joten meillä ei ole ko. tekstien kanssa muuta tekemistä kuin julkaisuun saattaminen.
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SUDENPENNUN PUUHASIVU

Väritä pisteellä merkityt palat. Mikä kuvio verkosta paljastuu?

Partiolilja eli fleur-de-lis

Keskiaikaisten sodankäyntivälineiden kirjaimet ovat menneet aivan 
sekaisin! Selvitä sanasotkut.

Luja kosija =  J __ __ __ __ J __ __ __ __

Osta rasvaa =  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Kultapatti =  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Ihan rakas =  __ __ __ __ __ __ __ __ __

Lauha talvi =  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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PERINTEINEN LUKIJAKILPAILU

Kilven perinteiseen lukijakilpai-
luun lähetettyjen vastausten 

määrä on romahtanut kuin Järven-
pääläinen sählykeskus. Lehden toimi-
tus pelkää, että kohuttu digitaalinen 
vallankumous on syönyt lukijoiden 
viimeisetkin hienomotoriset taidot, 
minkä seurauksena tavallinen kan-
salainen ei enää kykene pitämään ky-
näänsä vaaterissa tuon kirjoituksek-
sikin kutsutun suorituksen aikana.

Tästä valpastuneena toimittajakun-
tamme päätti ottaa kultaisen melan 
omiin käsiinsä ja huovata luonnon-
kumisella valistuksen fregatillaan 
osaamattomuuden tyrskyissä hädäs-
sä räpiköivien lukijoidensa avuksi ja 
näyttää heille polku ulos, tarjota heil-
le tilaisuus muuttua, vapauttaa heidät 
heidän sielujaan jäytävästä ikeestä, 

opettaa heitä 
taas pitämään 
kynää käsissään. 
Niinpä tämän-
kertaisen kilpai-
lun tehtävä on:

Piirrä VarPo:n 
ensi kesän kesä-
leirille sitä ku-
vaava vaakuna.

Vas tauspaper it 
toimitettakoon Kilven postilaatik-
koon 5.5.2013 mennessä. Kilpailun 
voittaja julkaistaan Kilven seuraa-
vassa numerossa. Lisäksi voittajavaa-
kuna tulee koristamaan kesäleirin 
porttia. Luvassa myös muita yllätys-
palkintoja.



RUTTO
1.–8.8.2013

Vartiovuoren Poikain kesäleiri

Komionlampien leirialue, LoppiKoe elämäsi seikkailu!

Ilmoittaudu ristiretkelle vääryyttä 
vastaan 28.5.2013 mennessä. ROHKEUS

sudenpennut: 35 € (1.–4.8.)
seikkailjat & tarpojat: 50 €
johtajat: 25 € tai 5 € / päivä
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