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Vuosi 2004 on saatettu onnellisesti 
päätökseen, ja uusi toimintavuosi on 
pyörähtänyt käyntiin vanhan ja karis-
maattisen  lippukunnanjohtajan siir-
ryttyä nelivuotiskautensa päätteeksi 
sivuun ylijohtajan virasta. Vallan on 
perinyt uusi kaikkitietävä tyranni, 
kaiken muun yläpuolelle asettuva, in-
toa ja oikeudenmukaisuutta ylitsepur-
suava, autoritäärinen johtaja.

“Mitä, onko meidän vanha kunnon Akse-
limme todellakin jättänyt meidät jon-
kun ylimielisen pyrkyrin, vastuuntun-
nottoman hunsvotin huostaan? Vastahan 
tuo tehtävänsä aloitti ja nyt on jo 
jäämässä eläkkeelle.” Ei syytä huo-
leen. Toiminta Vartiovuorella jatkuu 
vastedeskin aktiivisen tasokkaana ja 
toiminnantäyteisenä, eikä Akselikaan 
ole täysin kansaansa hyljännyt. Luo-
vutettuaan tittelinsä tuolle ovelaa-
kin ovelammalle vallan anastajalle, 
onnistui hänen kaikessa hiljaisuudes-
sa ujuttaa ulottuvat kätensä vallan 
reunuksen yli, ja tarttua kynsillään 
kiinni hallinnon ovenkarmista. Niinpä 
Akseli sijoittui istuvan hallitsijan 
välittömään läheisyyteen, tämän va-
ramieheksi, lupautuen samalla ,koke-
muksen syvän rintaäänen saattelemana, 
tukemaan ja neuvomaan uutta herraa 
kiperissä, sekä vähemmän kiperissä 
tilanteissa.

Toki uuteen lippukunnanjohtajaan saa 
hänen ensimmäisestä kosketuksestaan 
jäsenistöön, tästä ihmismieltä jä-
risyttävästä palstasta huolimatta ot-
taa yhteyttä. Jos soittaminen ei vielä 
tunnu luontevalta, on aina mahdollis-
ta lähestyä Johtajaa sähköpostin vä-
lityksellä. Niinpä ensi töikseen uusi 
lippukunnanjohtaja onkin päättänyt 
julkaista oman sähköpostiosoitteensa 
paikkakunnan ehkä, sekä sisällöltään 
että levikiltään laajimmassa julkai-
sussa, Kilvessä. 

Terveisin,

Lauri Vartiala
Lippukunnanjohtaja
Vartiovuoren Pojat ry.
p. 040-8327279
e-mail: lpkj@varpo.fi 

UUDEN JOHTAJAN TERVEHDYS
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TULEVAA TOIMINTAA

Keväträyhä 05
Sudenpentuosaston retki 8.-10.4.

Retki järjestetään kämpällä koko sudenpentuosaston voimin.

******

Paraati 24.4.
Lue erillinen paraatiliite

******

Korpitörmän kevättalkoot 22.5.
Vanhempainyhdistyksen perinteiset kevättalkoot koko perheelle

******

Lippukuntaretki 27.-29.5.
Kevään perinteinen lippukuntaretki. Retkellä muun muassa luokkasuorituksia 

ja reipasta retkeilyä.

******

Kevätjuhla 31.5.
Vartiokylän linnavuorella kello 18 alkaen.

******

Kesäleiri 3.-9.8.
VarPon kesäleiri merellisessä ympäristössä. Pysy valppaana ja seuraa medi-

oita, sillä lisätietoa on luvassa.
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Pääkaupunkiseudun Partiolaisten paraati tulee tänäkin vuonna keräämään tu-
hansia partiolaisia Helsingin kaduille. 24. huhtikuuta järjestettävä paraati 
on lippukunnallemme tärkeä tapahtuma. Helsinkiläisenä lippukuntana meillä on 
kotikenttäetu ja paraatiin osallistumalla näytämme muille pääkaupunkiseudun 
lippukunnille, että vartiovuorelaiset osaavat marssia – ja kunnolla. Osa 
paraatin näyttävyydestä syntyy osallistujien määrästä. Se ei koskaan korvaa 
laatua, mutta jokaisen lippukuntamme jäsenen, niin pienen sudenpennun kuin 
harmaapartaisen partiojohtajankin, tulee pitää huoli lippukuntamme näkymi-
sestä Helsingin katukuvassa pitkänä nelijonona.

Aina valmiina!

Nyt on aika kaivaa prässätyt housut naftaliinista, kiillottaa kengät ja ko-
kardi sekä kohottaa paraatikuntoa kuuntelemalla marssimusiikkia. Innokkaat 
paraatifanit voivat ehdottaa johtajalleen marssiharjoitusten järjestämistä 
kokouksessa. Muutenkin marssilihaksia kannattaa harjoittaa ennen varsinaista 
paraatia. Jokainen osaa varmasti kulkea muutaman kilometrin pitkin Helsin-
gin katuja, mutta saman tekeminen suorissa riveissä ja vielä samaan tahtiin 
kymmenien muiden lippukuntalaisten kanssa on hieman haastavampaa. Oletpa en-
sikertalainen tai kokenut paraatikonkari, osallistumalla paraatiin lippukun-
tamme riveissä pidät osaltasi huolen siitä, että Vartiovuoren Pojat erottuu 
jälleen edukseen. Huomio, katse paraatin päin!

PARAATI TULEE – OLE VALMIS!

Lisää paraatista erillisessä paraatiliitteessä!
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Lukijakilpailun voittaja

Kilven 2004 joulunumeron lukijakil-
pailussa onniteltiin virheellisesti 
Calle Henrikssonia oikeasta vastauk-
sesta. Oikeaa vastausta ei suinkaan 
antanut eikä yllätyspalkintoa saanut 
edellä mainittu henkilö, jota ei ole 
edes lippukuntamme jäsenrekisteris-
sä. Oikean vastauksen antoi Kärpät-
vartion jäsen Henriksson Carl Johan. 
Kilven toimitus pahoittelee syvimmin 
virhettään ja onnittelee Carl Johania 
vielä kerran.

Kilven toimitus

Kilven joulunumeron toimittajaluet-
telosta puuttui Lauri Vartialan nimi. 
Lauri kuitenkin kantoi uskollisesti 
kortensa kekoon ja väänsi uskollises-
ti Kilpeä tuvassa muiden jo nukku-
essa.

OIKAISUT

SUUREN PIIRUSTUSKILPAILUN TULOKSET
Kilven toimitus oli varautunut kilpailuun lanseeraamalla jo hyvissä ajoin 
uuden postilaatikon kolotiloihin, sillä suuresta piirustuskilpailusta odo-
tettiin jättimenestystä. Toimitus myös mietti useita hetkiä postilaatikon 
tilavuuden ja luukun koon riittävyyttä. Kukaan ei kuitenkaan osannut odottaa 
tällaista tulosta. Kilpailun tulos oli tyrmäävä: Ei yhtään piirustusta. Myös 
kaikki hienot pääsiästeemaiset palkinnot jäävät jakamatta ja Kilven toimitus 
joutuu keskenään nauttimaan näistä upeista palkinnoista.

Jäsenten piirustustaito on ilmeisesti heikentynyt viime vuosina, joten nyt 
kehoitamme kaikkia jäseniämme unohtamaan kaikki kaupalliset yllätysmunat ja 
hakemaan munakaupasta aivan tavallisia munia. Näihin muniin on hyvä näin 
pääsiäisen kunniaksi harjoitella ku-
vataidetta seuraavaa kilpailua var-
ten ja kaiken kukkuraksi munia voi 
ripotella pitkin kotia ilahduttamaan 
muitakin perheenjäseniä. Kuvataiteen 
harjoittelu on kuitenkin tarpeen sil-
lä olisihan se mitä vastenmielisin 
ajatus, jos tämänkin lehden sivuilla 
nähty VarPomainen kulttuuriperiytymä 
kuihtuisi.

Kaikesta huolimatta hyvää ja värikäs-
tä pääsiäistä kaikille lukijoillem-
me.
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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004

1 YLEISTÄ

Vuosi 2004 oli lippukunnan 45. toimin-
tavuosi ja se heijastui toiminnassa 
läpi vuoden. Lippukunnassa järjestet-
tiin teemaretkiä ja -päiviä, muistel-
tiin toiminnan aloittamisen vaiheita 
ja niihin läheisesti liittyneitä hen-
kilöitä. Yhteisretki syyskuussa koko-
si Vartiovuoren partiolaisia Korpi-
törmän kämpälle yli 140, mikä lienee 
ennätysmäärä kautta historian. Hy-
vin toiminut yhteistyö Vartiovuoren 
Tyttöjen kanssa toivottavasti jatkuu 
juhlavuoden jälkeenkin. 
Partiotoiminta Vartiovuoren Pojissa 
jatkuu edelleen vanhoja perinteitä 
kunnioittaen ja uusia toimintatapoja 
tunnustellen. Tästä hyvänä esimerk-
kinä on mm. eräpoikien innostunei-
suus suopotkupalloilussa, perintei-
siä retkiä tietenkään unohtamatta. 
Lisäksi lippukunnan musiikkitoiminta 
on saanut nostetta Vartiovuoren Poi-

Yhdistyksen kokous pidettiin kololla 27.2.2005. Uudeksi lippukunnanjohtajak-
si valittiin Lauri Vartiala. Lauri on aiemmin toiminut VarPossa muun muassa 
vartionjohtajana ja partiopoikaosastonjohtajana. Hän on myös toiminut vara-
johtajana Akseli Meskasen johtaessa lippukuntaa.

Yhdistyksen kokouksessa valittiin myös lippukunnan hallitukseen Sami Kuiva-
lainen ja Eetu Immonen. Molemmat heistä ovat toimineet aiemmin vartionjohta-
jana. Lisäksi Sami on toiminut eräpoikaosastonvarajohtana ja Eetu kaluston-
hoitajana.

Uudessa hallituksessa istuvat seuraavat henkilöt:
Lauri Vartiala, lippukunnanjohtaja
Akseli Meskanen, lippukunnanvarajohtaja
Max Isaksson, hallituksen sihteeri
Veikko Lehtola, sudenpentuosastonjohtaja
Ilkka Jokipii, partiopoikaosastonjohtaja
Sami Kuivalainen, eräpoikaosastonjohtaja
Markku Antikainen
Harri Emaus
Eetu Immonen, kalustonhoitaja, koulutusjohtaja ja jäsenrekisterinhoitaja
Mikko Lättilä

VALTA VAIHUI VARPOSSA

kain kenttäorkesterin muodossa, joka 
esiintyikin monissa partiotilaisuuk-
sissa läpi vuoden.
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2.3 Sudenpentuosasto

Sudenpentuosasto koostuu laumoista, 
joissa toimivat 7 - 9-vuotiaat pojat 
vanhemman johtajan johdolla. Laumat 
kokoontuvat kerran viikossa ja teke-
vät 1 - 2 retkeä syksyllä ja kevääl-
lä.

Osastonjohtajana kuluneella kaudella 

toimi Veikko Lehtola.

Kevätkaudella kokoontui kolme lau-
maa: Ketut Lauri-Pekka Rouskun, Porot 
Markku Antikaisen ja Hillerit Joona 
Laurikaisen sekä Olli Kuikan johdol-
la.

2.2 Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen kokouksessa tehtiin sään-
tömuutos, jonka mukaan yhdistyksen 
hallitukseen kuuluu puheenjohtajana 
toimivan lippukunnanjohtajan lisäksi 
vähintään kaksi ja enintään yhdeksän 
muuta jäsentä. Aiemmin suurin mahdol-
linen jäsenmäärä oli puheenjohtajan 
lisäksi viisi muuta jäsentä. Halli-
tukseen kuului toimintakaudella 10 
jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja-
na toimi lippukunnanjohtaja Akseli 
Meskanen, varapuheenjohtajana Lauri 
Vartiala ja sihteerinä Max Isaks-
son. Muut jäsenet olivat Markku An-
tikainen, Harri Emaus, Ilkka Jokipii, 
Veikko Lehtola, Mikko Lättilä, Ilmari 
Meskanen ja Lauri-Pekka Rousku. Hal-
litus kokoontui kauden aikana 10 ker-
taa.

2.1 Jäsenmäärä

Lippukunta piti liittymisikärajan 7 
vuodessa edeltävien kausien tapaan. 
Syksyllä uusia jäseniä tuli ilmoit-
tautumistilaisuuteen 26, lisäksi syk-
syn aikana liittyi yksittäisiä jäse-
niä toiminnan jo pyöriessä.
Jäsenmäärä oli joulukuun lopussa 141 
poikaa.

2 JÄSENISTÖ JA HALLINTO

Lippukunnan jäsenmäärä jatkoi kasvu-
aan edellisten vuosien tapaan. Var-
tiovuoren Pojat on edelleen  Pää-
kaupunkiseudun Partiolaisten suurin 
poikalippukunta. Lippukunnan suden-
pentutoiminta on kasvanut räjähdys-
mäisesti viime vuosina, mutta tätä 
seuraavaa partiopoikaosaston vahvuu-
den kasvua ei ole vielä nähty. Lip-
pukunnan tuleekin panostaa jatkossa 
enemmän juuri siirtymävaiheeseen su-
denpennusta vartiolaiseksi sopivan 
ikärakenteen säilyttämiseksi lippu-
kunnassa. Johtajatilanne lippukun-
nassa on tällä hetkellä hyvä. Tämä on 
antanut mahdollisuuden kehittää erä-
poikatoimintaa uudenlaiseen muotoon 
tukemaan nuorten johtajien toimintaa 
luokkasuoritusten jäädessä jo taak-
se.

Johtajille järjestettiin omat retket 
tammikuussa ja kesäkuussa. Tammikuun 
retki tarjosi mahdollisuuden har-
joittaa retkeilyä vaativissa olosuh-
teissa, kun kesäkuussa kokoonnuttiin 
enemmän rentoutumisen merkeissä. 
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Syksyllä osa kaikista laumoista siir-
tyi partiopoikaosastoon. Sudenpen-
tuosastoon jääneistä sudenpennuis-
ta koottiin kaksi laumaa: Ketut (LJ 
Ilkka Jokipii) ja Hillerit (LJ Joona 
Laurikainen, LJA Harri Emaus). Syk-
syllä aloittaneet uudet sudenpennut 
muodostivat uuden lauman Haukat (LJ 
Jere Siponen, LJA Olli Kuikka). Osa 
uusista sudenpennuista siirrettiin 
ensimmäisten kokousten jälkeen Ketut 
ja Hillerit -laumoihin, koska niiden 
ikärakenne vastasi paremmin siirret-
tyjen uusien sudenpentujen ikäraken-
netta.

Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalve-
luksessa antoi sudenpentulupauksen 33 
sudenpentua. Syyskaudella ei jaettu 
suoritusmerkkejä sudenpennuille.

Yleisesti ottaen osaston jäsentilan-
ne on ollut nousussa vuodesta 2001. 
Tällä hetkellä sudenpentuosastossa 
on jäseniä 68 henkilöä, joka on noin 
puolet lippukunnan jäsenmäärästä ja 
kolminkertainen määrä vuoteen 2001 
verrattuna. Jäsenmäärät 31.12.2004 
per lauma ovat: Ketut 19, Haukat 26 
ja Hillerit 22. Sudenpennut suorit-
tivat lippukunnan omaa sudenpentuoh-
jelmaa.

2.4 Partiopoikaosasto

Partiopoikaosasto muodostuu varti-
oista, joihin on koottu samanikäisiä 
10 - 14-vuotiaita poikia. Tavoitteena 
on omaksua mm. metsässä liikkumisen 
tietoja ja taitoja tekemällä oppien. 
Osastonjohtajana toimi Ilkka Jokipii. 
Kevätkaudella osastossa toimi viisi 
vartiota. Minkit ja Ilvekset Ilk-
ka Jokipiin, Näädät Lauri Vartialan, 
Kärpät Eetu Immosen, Korpit Erno Kui-
valaisen, Ahmat Aki Pitkäsen ja Sudet 
Jere Siposen johdolla. Kevään lippu-
kuntaretkellä Minkit ja Ilvekset suo-
rittivat I luokan ja osa Ahmat-var-
tiosta suoritti III luokan. I luokan 
suorittajia oli yhteensä kuusi ja III 
luokan suorittajia yhteensä kolme. 

Kesällä partiopoikia osallistui Suo-
men Partiolaisten Tarus-suurleirille. 
Syyskauden alussa Minkit ja Ilvekset 
suorittivat Eräpoikakasteen ja siir-
tyivät partiopoikaosastosta eräpoika-
osastoon. Lauri Vartialan siirryttyä 
kesällä suorittamaan asepalvelustaan 
yhdistettiin Näädät ja Kärpät -varti-
ot yhdeksi vartioksi. Vartio jatkoi 
Kärpät-vartiona Eetu Immosen johdol-
la. Ahmat ja Sudet yhdistettiin ja 
vartio jatkoi Ahmat nimisenä Aki Pit-
käsen johdolla. Lisäksi muodostettiin 
yksi uusi vartio, Maakotkat johtaja-
naan Sami Kuivalainen. Partiopojat 
suorittivat Eräohjelmaa.

2.5 Eräpoikaosasto

Eräpoikaosastossa toimivat kaikki 
nuoremmat johtajat, iältään 14 - 20-
vuotiaat pojat. Eräpoikatoiminnan ta-
voitteena on tukea lippukunnan mui-
den johtajien  toimintaa yhteisillä 
retkillä ja erilaisissa projekteissa 
sekä harrastaa ja tutkia erätoiminnan 
muotoja yhdessä retkiä järjestäen. 
Osastonjohtajana toimi Harri Emaus.
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2.6 Talousosasto

Talousosasto on lippukunnan taloudel-
lisia operaatioita suorittava ja hal-
linnoiva osasto. Talousosaston johta-
jana toimi Ilmari Meskanen.

2.7 Radiodivisioona

Radiodivisioonan komentajana toimi 
koko vuoden Tuomo Niemi. Radiodivi-
sioona on lippukunnan viestikalus-
ton ylläpidosta, viestikoulutuksesta 
sekä muusta viestitoiminnasta vastaa-
va osasto.

2.8 Kenttäorkesteri 

Vartiovuoren Poikain kenttäorkesteri 
on lippukunnan musiikkitoimintaa yl-
läpitävä ja kehittävä ryhmä. Osaltaan 
kenttäorkesteri vastaa lippukunnassa 
annettavasta partiokasvatuksesta mu-
siikillisin keinoin.

Kenttäorkesteri esiintyi vuoden ai-
kana Pääkaupunkiseudun Partiolaisten 
yrjönpäivän partiojumalanpalveluk-
sessa, vanhempainyhdistyksen äitien-
päivälounaalla, lippukunnan kevätjuh-
lassa, Tarus-leirillä kahvila Uitossa 
ja vierailupäivän bändikavalkaadissa 
sekä lippukuntien vuosijuhlassa.

2.9 Muut toimihenkilöt

Kalustonhoitajana kuluneella kaudel-
la toimi Eetu Immonen. Kalustonhoita-
jan vastuulla on lippukunnan kalus-
ton lainaus ja kunnon valvominen sekä 
tarvittaessa kaluston huolto ja kor-
jaus. Ylivarusmestarin tehtävässä oli 
Veikko Lehtola. Kolomestarin toimeen 
kuuluu kolotilan käytön valvominen ja 
tarvittaessa oikeanlaiseen toimintaan 
opastaminen, tehtävää kuluneena kau-
tena hoiti Olli Kuikka. Jäsenrekiste-
riä ylläpiti Mikko Lättilä.

Eräpoikaosaston johtajat yhdessä 
muiden johtajien kanssa järjesti-
vät selviytymisharjoituksen Kuhma-
lahdella 2.-4.1.2004 Vartiovuoren 
Poikien muille johtajille. Johtaja-
retki järjestettiin kesäkuussa koko 
lippukunnan johtajistolle, retkellä 
purjehdittiin Sotka-nimisellä kaup-
pa-aluksella. Eräpoikaosasto edusti 
lippukuntaa heinäkuussa suopotkupal-
lon MM-kilpailuissa Hyrynsalmella. 
Osasto suoritti omaa varainhankintaa 
kilpailumaksujen kattamiseksi. Erä-
poikakaste järjestettiin 3.-5.9.2004 
Vihdissä Eräohjelman ensimmäisen luo-
kan suorittaneille.
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3.1 Kokoukset

Lippukunnassa pidettiin toimintavuon-
na kaikkien toimintaryhmien säännöl-
liset viikoittaiset kokoukset kou-
lujen loma-aikoja lukuun ottamatta. 
Tästä kertyi yhteensä yli 300 partio-
kokousta, johon voidaan vielä lisätä 
erilaisten suunnittelu- ja projekti-
ryhmien, esim. partiotaitokilpailut 
ja kesäleiri, epäsäännölliset koko-
ukset. Vartionjohtaja- ja laumanjoh-
tajaneuvostot kokoontuivat yhteen-
sä seitsemän kertaa, johtajaneuvosto 
neljä kertaa. Vartiovuoren Pojat ry:
n hallitus kokoontui vuoden aikana 10 
kertaa. Yhdistyksen varsinainen ko-
kous pidettiin 22.2.2004.

3.2 Retket ja vaellukset

Toiminta maastossa on yksi koulutuk-
sen kulmakivistä. Lippukunnassa teh-
tiin yhteensä 21 retkeä maastoon tai 
kämpälle. Lippukuntaretki järjestet-
tiin toukokuussa Korpitörmässä.

3.3 Leirit

Suomen Partiolaisten suurleiri Ta-
rus järjestettiin 28.7.-5.8.2005 Pa-
dasjoella. Lippukunta leiriytyi alu-
eelle yhdessä Vartiovuoren Tyttöjen 
kanssa. Vartiovuori -savun huollosta 
vastasi pääosin VarPo:sta muodostettu 
huoltojoukkue partiojohtaja Emauksen 
johdolla, savunjohtajana toimi Petra 
Vallila. VarPo:sta leirille osallis-
tui koko ajaksi 18 leiriläistä, li-
säksi viikonloppuna leirivahvuuteen 
lisättiin Vartiovuoren Poikain kent-
täorkesteri taustajoukkoineen (5).

3 VARSINAINEN TOIMINTA 3.4 Kilpailut

Vartiovuoren Pojat osallistui hel-
mikuussa 2004 järjestettyyn Pääkau-
punkiseudun Partiolaiset ry:n talvi-
mestaruuskilpailuun ”Tšohkka” kolmen 
vartion voimin. Syksyllä järjestet-
tyyn ViikinkiPunkku partiotaitokil-
pailuun osallistui neljä vartiota.

Lippukunta osallistui lisäksi piirin 
kevätmestaruuskilpailun 2004, ”Kor-
pi”, suunnitteluun ja toteutukseen. 
VarPo suunnitteli radan ratamestari 
Max Isakssonin johdolla ja järjes-
ti yhden suunnistusrastin kilpailuun 
vartionjohtaja Aki Pitkäsen partio-
johtajakurssin lopputyönä. 

Eräpoikaosaston suopotkupallojoukkue 
matkasi MM-kisoihin Hyrynsalmella 
heinäkuussa. Sijoittuminen 64 parhaan 
joukkoon, harrastesarjassa kilpaili 
toista sataa joukkuetta. Lippukunnan 
www-sivut valittiin suomalaisten par-
tiolippukuntien välisessä sivukilpai-
lussa vuoden parhaimmiksi lippukunta-
sivuiksi.
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3.5 Paraatit

Vartiovuoren Pojat osallistui Pää-
kaupunkiseudun Partiolaisten par-
tioviikon paraatiin ja yrjönpäi-
vän jumalanpalvelukseen Helsingissä 
25.4. vahvuudella 31. Partiojumalan-
palveluksen musiikista vastasi Var-
tiovuoren Poikain kenttäorkesteri 
lauluryhmineen, paraatin protokol-
lapäällikkönä toimi Akseli Meskanen, 
lisäksi VarPosta oli paikalla järjes-
tyksenvalvojia.

3.6 Juhlat

Kevätjuhla järjestettiin 26.5. Var-
tiokylän Linnavuorella, paikalla oli 
jäseniä vanhempineen useita kymme-
niä. 

Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpal-
veluksessa Vartiokylän kirkossa 33 
uutta sudenpentua antoi sudenpentu-
lupauksensa. 

Joulujuhla järjestettiin syyskauden 
päätteeksi 15.12. Vartiokylän kirkon 
seurakuntasalissa. Mukana tonttulak-
keineen joululauluja laulamassa var-
pojen vanhemmat ja vanhempainyhdis-
tyksen puheenjohtaja. Vahvuus tasan 
100.

3.7 Vartiovuoren Pojat 45 vuotta

Vuosi 2004 oli lippukunnalle 45. toi-
mintavuosi. Juhlavuoteen kuului tee-
man mukaisesti tiiviimpää yhteistyötä 
sisarlippukunta Vartiovuoren Tyttö-
jen kanssa mm. yhteisen leirisavun 
muodossa. 

Johtajisto purjehti viikinkialuksel-
la kesäkuun teemaretkellä Helsingin 
edustalla.

Syyskuussa 24.-26.9. lippukunnat jär-
jestivät yhteisen lippukuntaretken 
jäsenistölleen Korpitörmän läheisyy-
dessä. Retken vahvuus nousi parhaim-
millaan 147 partiolaiseen, retki oli 
jäsenistölle ilmainen.

Seuraavana viikonloppuna, 2.10., jär-
jestettiin Vartiokylän kirkolla juh-
latilaisuus johtajille ja yhteis-
työkumppaneille. Juhlaa seurannut 
partiojohtajaillallinen sai varauk-
setonta kiitosta osallistuneilta joh-
tajilta eri vuosikymmeniltä.

3.8 Koulutus

Partiojohtajakurssille osallistui-
vat Aki Pitkänen, Erno Kuivalainen 
ja Joona Laurikainen. SPR:n EA1-
kurssille osallistui viisi henkilöä. 
Vanhempainyhdistyksen järjestämälle 
leirimuonituskurssille osallistui 10 
johtajaa.
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5 JULKAISUTOIMINTA

Lippukunta ylläpiti Internet-sivus-
toa osoitteessa www.varpo.fi . Sivus-
tosta vastasi sähköisen viestinnän 
päällikkö Mikko Lättilä. Sivut, jotka 
valittiin Suomen parhaimmiksi lippu-
kuntasivuiksi 2004, ovat vakiinnutta-
neet asemansa lippukunnan tärkeimpänä 
tietojenvälitysfoorumina, niin joh-
tajien kuin partiokotienkin välillä. 
Sivujen ulkoasu uudistui juhlavuoden 
kunniaksi. Lippukunnan lehti Kilpi 
ilmestyi yhden kerran.

4 TALOUS

4.1 Yleistä

Lippukunnan talouden voidaan sanoa 
olevan nykyään varsin vakaalla poh-
jalla. Lippukunta rahoitti toimintan-
sa omatoimisella varainhankinnalla 
sekä saamillaan avustuksilla. Tu-
loslaskelma ja tase on esitetty tässä 
tilinpäätöksessä tuonnempana. 

4.2 Avustukset

Taloudelliset avustukset:

•Helsingin kaupunki, nuorisolauta-
kunnan yleisavustus ja leirituki
•Vartiokylän seurakunta
•Planmeca Oy

4.3 Omatoiminen varainhankinta

Vartiovuoren Pojat toimi yhteistyös-
sä Lions-Club Puotilan kanssa myy-
mällä takavuosilta tutuksi tulleita 
joulukalentereita toiminta-alueella. 
Tilikauden 2004 kalenterimyyntitulot 
näkyvät vuoden 2005 kirjanpidossa.

Lippukunta osallistui Vartiokylän 
seurakunnan itsenäisyyspäivän suur-
myyjäisiin Vartiokylän kirkolla myy-
mällä hernerokkaa, leivonnaisia, si-
nappia sekä järjestämällä arpajaiset. 
Myyjäiset onnistuivat asetettujen ta-
voitteiden mukaisesti.

 
Toimintakauden aikana hankitut varat 
on perustoiminnan ylläpitämisen li-
säksi käytetty lippukunnan maastota-
pahtumien tukemiseen, mm. johtajiston 
koulutusretkiin tammi- ja kesäkuus-
sa. Syyskuun lippukuntaretki, jä-
senten kurssit, koulutus ja kilpai-
lut kustannettiin kokonaisuudessaan. 
Lippukunnalla on myös toimintatuki-
järjestelmä, jonka puitteissa eri 
toimintaryhmät voivat anoa lippukun-
nalta taloudellista tukea partiota-
pahtuman järjestämiseen, jolloin ret-
kimaksut pienenevät.
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7 HUOMIONOSOITUKSET

II-luokan Mannerheim-solki myönnet-
tiin Ilkka Jokipiille. 

Vuosijuhlassa 2.10.:
Vartiovuori-ansiomerkki Erno Kuiva-
lainen, Aki Pitkänen ja Jere Siponen

Vartiovuoren Poikain ansioristi Mark-
ku Antikainen

Vartiovuoren Poikain pöytästandaari 
Kari Hiekkanen, Heikki Nurmi ja Pekka 
Siirilä

Vartiovuori-mitali Akseli Meskanen

Vartiovuori-mitali tammenlehvin Max 
Isaksson.

6 SUHDETOIMINTA

Lippukunnalla on ollut edustus seu-
raavissa tilaisuuksissa:

•Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Itä-
Helsingin aluetapaamiset

•Pääkaupunkiseudun Partiolaisten pii-
rineuvoston kokoukset
•Puotilan Lions-Clubin klubikokous 
tammikuussa (toiminnan esittely)

•Vartiokylän seurakunnan yhteisvas-
tuukeräys 

•Sotaveteraanikeräys 2004

•Mare Juusolan läksiäisjuhla Matteuk-
sen kirkolla 12.3.

•Pääkaupunkiseudun Partiolaisten 
lippukunnanjoh-tajien LPK-2010 -se-
minaari

•Pääkaupunkiseudun Partiolaisten yr-
jönpäivän partiojumalanpalvelus

•Helsingin Kotkien vuosijuhla

•Vanhempainyhdistyksen äitienpäivä-
lounas

•Vartiovuoren Tytöt ja Vartiovuoren 
Pojat Vanhem-painyhdistys ry:n van-
hempainneuvoston kokoukset sekä em. 
yhdistyksen varsinainen kokous

•Lasten Suviranta ry:n talkoot

•Vanhempainyhdistyksen talkoot
•Vuosaaren harrastepäivät (toiminna-
nesittely)

•Meritähtien vuosijuhla

•Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n 
syyskokous
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LUKIJAT KYSYVÄT, TOIMITUS VASTAA

Mikäli jokin seikka askarruttaa miel-
täsi, älä epäröi, vaan ota yhteyttä 
Kilven toimitukseen! Meiltä saat aina 
asiantuntevia ja uusia näkökulmia 
avaavia vastauksia. Helpoimmat tavat 
toimituksen lähestymiseen ovat perin-
teinen viesti toimituksen postilaa-
tikkoon ja modernin tietoyhteiskunnan 
mukanaan tuoma sähköinen posti, jossa 
et postimerkkiä tarvitse. Toimituk-
sen sähköpostiosoite on kilpi@varpo.
fi . Voit esittää kysymyksesi nimimer-
killä tai ilman.

Järjestääkö VarPo kesäleirin ensi ke-
sänä?

Hyvä lukija, kyllä järjestää.

Moi toimitus!
Minulla ei oikeestaan ole kysymystä 
vaan halusin kertoa teille yhen ju-
tun. Kuulin kaveriltani millä on si-
ninenpaita että partiokerhossa ois 
paljon askarteluu ja sitten halusin 
itsekkin partiolaiseksi. Näin mainok-
sen lyhtypylvässä. Se oli kiva mainos 
ja sitten ensi viikolla tulin jo ko-
koukseen. Kokouksessa ope sanoi että 
tää ei oo mikään p%&**^¨n askartelu-
kerho. Mailmani romahti. 
Nimim. Uiskotien yksisarvinen

Ikävää, hyvin ikävää.

Miksi Akseli Meskanen on niin tajut-
toman komea?

Arvoisa lukijamme, tätä kysymystä ovat 
pohtineet useat vartiovuorelaiset ja 
etenkin sisarlippukuntamme edustajat. 
Tähän kysymykseen emme osaa sanoa yhtä 
oikeaa vastausta. Vanha sananlasku ei 
liene vielä liian kulunut: kauneus on 
katsojan silmässä.

Toimitus haluaa kuitenkin huomauttaa, 
että VarPon ns. ylijohto on ollut 
kautta aikojen ulkomuodoltaan perin 
silmää miellyttävää.

Rakas Kilven toimitus!

Olen Kilven uskollinen kestotilaaja. 
Toivon, että Kilven viisas ja 
valveutunut toimittajakunta osaa vas-
tata alla oleviin, mieltäni suuresti 
painaviin, kysymyksiin:
1) Montako kertaa vuodessa Kilpi il-
mestyy?
2) Saako lehteen lähettää omia kuvia/
tekstejä julkaistavaksi?
3) Kumpi oli ensin, muna vai kanan-
muna?

T: Ossi P.

Parahin Ossi, kiitoksia kysymyksis-
täsi. Kysymyksesi ovat sangen mie-
lenkiintoisia. Ensinnäkin on kummal-
lista, miten et kestotilaajana tiedä 
kuinka monta kertaa tilaamasi lehti 
ilmestyy. Tietenkin Kilven ilmestymi-
seen voi aina luottaa, mutta suosit-
telen olemaan varovainen lehdenmyyji-
en kanssa. Vastauksena kysymykseesi: 
Kilpi ilmestyy aina, kun aika on oi-
kea.

Kilpeen saa toki lähettää omia ku-
via ja tekstejä ja se on jopa toi-
vottavaa. Järjestimmehän edellisessä 
Kivessä suuren kuvakilpailunkin. Eri 
asia on julkaisemmeko lähetettyjä ku-
via tai tekstejä.

Viimeinen kysymys on selvästi kompa.  
Kaikkihan tietävät, että Gallus do-
mesticus eli ns. kesy kana, jota il-
meisesti tarkoitit, ei ole kovinkaan 
vanha eläin. Kanan domestikaatiohan 
alkoi vasta 3000 - 4000 ekr. Sitä en-
nen, jopa satoja miljoonia vuosia ai-
kaisemmin, oli monia munivia eläimiä. 
Vastaus on siis muna.
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Minä, tohtori K. Aggelberg, täydellisen järkevyyden, valistuneen syvällisyy-
den, laajan totuuden ja tiedon palvelija, ehdottoman varmuuden, läpitunkevan 
arvostelun, heikkouksista pidättäytyvyyden vaalija ja toteuttaja, ohjaan ja 
ojennan kaikkea ja kaikkia ylettömän kykyni mukaan. Paljon on aistejani jäl-
leen vaivattu. Silti väsymättä tuon tietoonne seuraavat totuudet. Lukekaa ja 
vaviskaa!

Kaikkialle yltävät tiedonkeruulonke-
roni ovat saattaneet tietooni pääkau-
punkilaisen partioliikkeen hakevan 
kevätparaatijoukkoihin soittotaitoi-
sia partiojohtajia. Olenkin jo kaiva-
nut esille Vapaussodan aikaiset mara-
kassini ja palan halusta ilmoittautua 
soitinryhmään. Lienee turha maini-
takaan, että rautasaappaani ovat jo 
rasvatut.

Törmäsin vanhaan Siperian aikaiseen 
ystävääni Lapa Pulmuun tarkastusmat-
kallani maastossa. Voi sitä jälleen-
näkemisen riemua! Pääsin osille Pulmun 
jousellaan ampumasta lehmästä – hänen 
lääkärinsä oli kuulemma suositellut 
vitamiinipitoisempaa hevosen lihaa. 
Mutta, mutta. Pulmun kynsitulet oli 
tehty luvatta taimikkoon, joten jätin 
”nuotiokahvit” juomatta.  

VarPo vaihtoi taas johtajaansa! Hädin 
tuskin ehdin sukkani vaihtaa tämän 
edellisen kaudella. Ei näissä asiois-
sa enää nykyään pysy mukana ensin-
kään. Onnea ja menestystä joka tapa-
uksessa. Hohhoijaa. 
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Harmittaako? Kyllä varmasti tai sitten ei, mutta minä K.Aggelberg ojennan ja 
ohjeistan hyväuskoista lukijakuntaani tahtoni mukaan. Joka tapauksessa sa-
teista ja kylmää kevättä kaikille!

Vanhakantaisten kalastusmenetelmien 
ikuisena suosijana olin revetä rie-
musta kuullessani Korpitörmän lähes-
tyvästä pilkkikilpailusta. Olenkin jo 
teroitellut vanhaa kalastusseivästä-
ni, joka osoittautui korvaamattomaksi 
Baikalin jäällä. 

Tehdessäni viikottaista tarkastusta-
ni Korpitörmässä olin pudota riu’ulta 
havaitessani Korpitörmän kämpällä ul-
kohuoneen ihmisjätteitä tyhjennettä-
vän ylimalkaisesti lähiympäristöön, 
vieläpä käymäläupseerin ohjeistamana. 
Voi, sitä oli kaikkialla. Toisaal-
ta keskiajallakin suoliston tuotok-
sia viskottiin katapultein vihollisen 
niskaan. Lieneekö siis kyse jonkin-
laisesta reviirin puolustuksesta?

Olin astua viemäriin kuullessani 
Helsinkiin pesiytyneen jonkinlai-
sen tyttöjen puuhastelukerhon, jolla 
on otsaa nimittää jotakin sadepäi-
vän temppurataa erätoiminnaksi! Vain 
noudattamani suunnaton itsekuri es-
tää minua ryhtymästä avoimeen hyökkä-
ykseen tätä Rautasaapaslinjan selvää 
vihollista vastaan!
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SU-DA-RI-SI-VUT

TER-VE-TU-LO-A KIL-VEN PE-RIN-TEI-SIL-LE SU-DA-RI-SI-VUIL-LE! TOI-VOT-TA-
VAS-TI NÄ-MÄ SI-VUT TA-VOIT-TA-VAT MUI-TA-KIN KUIN PELK-KI-Ä SU-DEN-PEN-TU-
JA. SI-SÄL-LÖL-TÄÄN NÄ-MÄ SI-VUT TAR-JO-A-VAT VIIH-DET-TÄ KAI-KIL-LE LEIK-
KI-I-KÄI-SIL-LE JA LAP-SEN-MIE-LI-SIL-LE. PI-TEM-MIT-TÄ E-SI-PU-HEIT-TA 
E-LI PRO-LO-GEIT-TA KÄY-KÄÄM-ME EN-SIM-MÄI-SEN PROB-LEE-MAN KIMP-PUUN.

LÖY-TÄÄ-KÖ HERK-KO KA-DON-NEET VIL-LA-SUK-KAN-SA?
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TOI-NEN TÄ-MÄN-KER-TAI-SIS-TA MYS-TEE-REIS-TÄ ON HIE-MAN HAN-KA-LAM-PI, 
MUT-TA A-LA-AS-TEEN TAR-JO-A-MAL-LA Y-LEIS-SI-VIS-TYK-SEL-LÄ JA VER-BAA-
LI-SEL-LA LAH-JAK-KUU-DEL-LA VA-RUS-TET-TU SU-DEN-PEN-TU SEL-VI-ÄÄ SII-TÄ 
VAR-MAS-TI.

MI-KÄ SA-NOIS-TA EI KUU-LU JOUK-KOON? 
JO-KAI-SES-SA SA-NA-JOU-KOS-SA ON YK-SI SA-NA, JO-KA EI KUU-LU JOUK-KOON. 
ON-NIS-TUT-KO LÖY-TÄ-MÄÄN SEN?

1. KA-LA-LA-JIT:
 TUR-PA KOL-MI-PIIK-KI NAH-KI-AI-NEN MU-TA-KUO-NO
2. HE-DEL-MÄT:
 MAN-GO RUU-SU-KVIT-TE-NI AR-TI-SOK-KA PA-PAI-JA
3. PÄÄ-KAU-PUN-GIT:
 NEW YORK KA-BUL MON-TE-VI-DE-O LI-MA
4. NI-SÄK-KÄÄT:
 I-SO-VA-LE-VAM-PYY-RI AI-AI HAI-SU-MÄY-RÄ LIE-JU-KA-NA
5. TÄH-TI-KU-VI-OT:
 HER-KU-LES MIEK-KA KIL-PI NUO-LI
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LUKIJAKILPAILU

Edellinen lukijakilpailumme oli perinteen mukaan hyvin haastava. Kilpailuun 
osallistui kuitenkin jälleen ennätyksellisen suuri määrä Kilven aktiivi-
sia ja valveutuneita lukijoita. Seilattuaan viikkoja vastausmeren aavoilla 
ulapilla, toimitus ei tarkoista silmistään huolimatta paikallistanut ainut-
takaan oikeaa vastausta. 

Tämänkertainen lukijakilpailumme koskee lippukunnan suorastaan kulttimaista 
palvontaa nauttivaa kenttäorkesteria. Tämä perinteisen erinomainen yhtye on 
kuluneen vuoden aikana saanut uutta verta riveihinsä kahden uuden jäsenen 
verran. Kysymys kuuluukin:

Ketkä ovat kenttäorkesterin uudet jäsenet ja mitkä ovat heidän tehtävänsä 
yhtyeessä?

Vastaukset palautettakoon Kilven postilaatikkoon maaliskuun 15. päivään 
mennessä. Myöhästyneistä vastauksista peritään lisämaksua vaikka ne hylä-
täänkin armotta.


