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Vartiovuoren Pojat ry. Perustettu 1959, erätoiminnan riemua Itä-Helsingissä 
poikien ehdolla. Kilpi, lippukunnan sisäisen viestinnän tärkeä väline, perus-
tettu vuonna 1975, hajanumeroita 1960-luvulta. Toimitus toivoo lukijoiltaan 
suvaitsevuutta lehdessä ilmeneviä epätarkkuuksia kohtaan. Lehti ottaa mie-
lellään vastaan aineistoa, joka aiheensa puolesta soveltuu lehden linjaan. 
Korostettakoon ettei yksittäisen kirjoittajan mielipide välttämättä ole sama 
kuin lippukunnan virallinen kanta.

Vastaava päätoimittaja: Lauri Vartiala

Sisällys:
1…… Kansi
2…… Sisällys
3………Leirinjohtajan tervehdys
4………Esittelyssä leiripaikka 
5………Leirirakennelmia
6………Leirin ohjelmaa      
8………Vierailupäivä, lukijakilpailu

Painettu Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksessa, painos 100 kpl.
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VARTIOVUOREN POJAT ry.
Lippukunnanjohtaja (LPKJ)
Lauri Vartiala p. 040-832 7279
Lippukunnan varajohtaja (LPKJv.)
Akseli Meskanen p. 040-743 0802
Sudenpentuosaston johtaja (SPOJ)
Veikko Lehtola p.  040-5706472
Partiopoikaosasto n johtaja (PPOJ)
Ilkka Jokipii p. 050-3272018
Talousjohtaja (TALJ)  
Ilmari Meskanen p.040-5282976

Johtajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@varpo.fi 

Toimitus:
Eetu Immonen
Max Isaksson
Mikko Lättilä
Akseli Meskanen

Lippukunnan Internet-sivut: http://www.varpo.fi 

Kilven sähköposti: kilpi@varpo.fi 
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LEIRINJOHTAJAN TERVEHDYS

Seikkailuleiri saaressa

Suunnatonta iloa sekä ennen näkemä-
töntä riemua on jälleen tarjolla etu-
oikeutetuille vartiovuorelaisille. 
Ensi elokuussa on nimittäin luvassa 
Vartiovuoren Poikien oma kesäleiri. 
Tähän mennessä lippukunnan omat lei-
rit ovat jo lähes perinteenomaises-
ti järjestetty Lopen Komionlammilla, 
mutta toisin tänä vuonna, kun luvassa 
on jotain aivan uutta ja mullistavaa. 
Edellisistä kesistä poiketen VarPo:n 
sykähdyttävän huikea kesäleiri jär-
jestetään Helsingissä.

Älkää kuitenkaan huolestuko. Tuo jo 
niin kovin laajalle levinnyt, pe-
rinteisen eräpartioinnin syöpä, tuo 
modernin yhteiskunnan aikaan saama, 
vellihousuille sekä turisteille suun-
nattu puuhastelu, kaupunkipartiolai-
suus, ei sentään ole vielä onnistunut 
levittämään siipiään VarPo:n ilma-
tilaan. Tällä pohjoisen sisukkaalla 
kansalla on näet vielä onni ja autuus 
omistaa luonnon kaunista korpea kes-
keltä pääkaupunkia.

Emme kuitenkaan ole kääntämässä kurs-
siamme kohti keskuspuiston sykkivää 
sydäntä, vaan elokuun alussa  Var-
Po:n lippulaiva nostaa ankkurinsa ja 
aloittaa purjehduksensa kohti kau-
kaista, villien petojen ja kesyttö-
mien kannibaaliheimojen hallinnoimaa 
viidakkosaarta.

No ei nyt aivan noinkaan. VarPo totta 
tosiaan suuntaa kokkansa kohti merta, 
mutta kohde on aivan mantereen tun-
tumassa sijaitseva Villingin saari, 
joka tarjoaa lippukunnalle mahtavat 
puitteet harrastaa partiointia sekä 
maalla että merellä. Paljon hauskaa 
on siis luvassa, joten pakkaa sinäkin 
pelastusliivisi reppuun ja lähde mu-
kaan vuoden märimpään tapahtumaan ja-
kamaan kokemuksia ystäviesi kanssa.

Antoisaa leiriä toivottaen

Lauri Vartiala
Leirinjohtaja,
Lippukunnanjohtaja
Vartiovuoren Pojat ry.
p.040-8327279
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Lippukunnan kesäleirin paikaksi var-
mistui maaliskuun alussa Villingin 
saaressa sijaitseva Villa Widablick. 
Edellisinä kesinä VarPo on leireil-
lyt aktiivisesti Lopen Komionlampien 
metsäisissä maisemissa ja ajatus me-
relliseen ympäristöön sijoittuvasta 
kesäleiristä kiehtoi johtajia.

Villingin saari sijaitsee Jollaksen 
eteläpuolella noin kahdeksan kilomet-
rin päässä Herttoniemestä ja 12 ki-
lometrin päässä Helsingin keskustas-
ta. Leiriämme varten olemme varanneet 
käyttöömme Villa Widablickin alueen, 
jota hallitsee komea, vuonna 1915 ra-
kennettu huvila. Korskeasta majasta 
huolimatta leirillä majoitutaan kui-
tenkin perinteisesti teltoissa. Huvi-
laa käyttää leirin keittiö ja tarpeen 
niin vaatiessa siellä voidaan järjes-
tää ohjelmaa esimerkiksi myrskyn sat-
tuessa.

ESITTELYSSÄ LEIRIPAIKKA: VILLA WIDABLICK

Aika: 3.8.-9.8.2005 Partiopojat ja johtajat
 3.8.-7.8.2005 Sudenpennut
Vierailupäivä vanhemmille ja ystäville sunnuntaina 7.8.2005
Paikka: Villa Widablick, Villingin saari, Helsinki
Hinta: Sudenpennuille 30 euroa, partiopjille ja johtajille 40 euroa 
Ilmoittautumispäivä: 31.5.2005

FAKTOJA LEIRISTÄ

LEIRILLE ILMOITTAUTUMISOHJEET

Leirille ilmoittaudutaan kevätjuhlaan mennessä (31.5.2005) palauttamalla 
ensimmäisen leirikirjeen alaosa. Leirimaksu maksetaan lippukunnan tilille 
SAMPO 800013-70823628 leirikirjeessä lukevalla viitteellä. Leirimaksu tulee 
maksaa 31.5.2005 mennessä.

Leirinjohtaja: Lauri Vartiala, lpkj@varpo.fi , 040-8327279

Widablick sijaitsee kallioisen saa-
ren rinteessä, josta on upeat maise-
mat merelle, joka tarjoaakin paljon 
virikkeitä leiriohjelmaan. Alueel-
la sijaitsevasta rantasaunasta tulee 
epäilemättä leiriläisten suosikki!

Saareen pääsee Villinginsalmen yli 
soutuveneillä/moottoriveneillä ja 
suurempia kuljetuksia varten olemme 
tiedustelleet vesibusseja.  
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Köytöksille käyttöä

II-luokan suorittaneille köytökset 
ovat jo vanhaa kauraa ja leirillä 
niistä on paljon hyötyä. Esimerkiksi 
riu’ut ovat köytöksien varassa rambo-
radan kiipeilyesteissä.

Solmut apuna telttojen pystyttämises-
sä

Myös kokouksissa jo sudenpentuna ope-
tellut solmut ovat avuksi telttoja 
pystytettäessä. Telttasolmua käyte-
tään telttaa kiristettäessä, jalus- 
ja merimiessolmuja naruja yhdistet-
täessä.

LEIRIRAKENNELMIA
Partioleirit antavat leiriläisille mahdollisuuden näyttää ja kehittää omia 
kädentaitojaan leirirakennelmia ja telttoja pystytettäessä. Ensimmäisenä 
leiriläiset pystyttävät teltat ja telttakuntien omat leirirakennelmat, kuten 
roskapussitelineen, riu’un makuupussien tuulettamista varten, mahdollisesti 
oman aidan, portin ja lipputangon.

Leiriportti

Jokaiselle leirille rakennetaan aina 
leiriportti toivottamaan vieraat ter-
vetulleiksi. Sen rakentamisessa vain 
mielikuvitus on rajana ja johtajat 
aloittavat sen suunnittelun jo hyvis-
sä ajoin  ennen leiriä. Myös leiri-
läiset voivat osallistua leiriportin 
suunnitteluun. Kilven takasivun suun-
nittelukilpailu on kaikille avoin!

Ramborata

Jokaisella leirillä otetaan miehes-
tä mittaa este- eli ramboradalla. 
Radalla on ylityksiä ja alituksia, 
tekniikkalajeja, kuten trangian ko-
koaminen, ja usein myös jonkinlainen 
köysirata. Ramboradan rakentamisessa 
käytetään hyväksi paljon partiossa 
opittavia kädentaitoja.

Merimiessolmu
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Kesäleirit ovat monelle partiolaiselle vuoden kohokohta ja kesäloman hui-
pentuma. Leirillä pojat pääsevät viettämään aikaa hyvien kavereiden kera, 
seikkailemaan monimuotoisessa luonnossa sekä tietysti oppimaan ja kertaamaan 
partiotaitoja käytännössä. Lippukunnan kesäleirin pituus on sudenpennuille 
(8-10-vuotiaat) neljä vuorokautta ja partiopojille sekä johtajille seitsemän 
vuorokautta.

KESÄLEIRILLÄ

Tyypillinen leiripäivä

klo 07.30 Herätys, aamupesu
    08.00 Lipunnosto
    08.15 Aamupala, leiripaikan siistiminen,
          telttatarkastus
    09.00 Ohjelmapisteet
    13.00 Lounas
    14.00 Ohjelmapisteet 
    18.00 Päivällinen 
    20.00 Iltapala/iltanuotio
    21.30 Iltapesu 
    22.00 Hiljaisuus

Leiriohjelma sisältää normaalin retkielämän, kuten telttojen ja muiden 
leirirakennelmien pystyttämisen lisäksi runsaasti ohjelmaa. Veden äärellä 
onnistuu melominen, kalastus ja uiminen, iltanuotiot ja leiriolympialaiset. 
Ohjelmaa on suunniteltuna kaikille ja mahdollisimman monta mieltymystä huo-
mioon ottaen.
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Yleensä leiriläiset majoittuvat noin 
kuuden hengen Niger-teltoissa, jot-
ka ovat harjatelttoja ja yleensä mu-
kavan valoisia kesällä. Myös isompia 
telttoja lähtee leirille, joista osa 
on myös tarkoitettu majoittumiseen. 
Tällainen teltta on esimerkiksi 10-
20 hengen puolijoukkueteltta, joka 
voidaan sateen sattuessa lämmittää 
kamiinalla. Kamiinalämmitteisissä 
teltoissa voidaan myös kuivattaa kas-
tuneita varusteita. Jokaisessa tel-
tassa nukkuu poikien kanssa aina yksi 
johtaja, joka muutenkin huolehtii 
telttakuntansa hyvinvoinnista lei-
rillä.

LEIREILLÄ MAJOITUMME TELTOISSA

Lisätietoa leiristä LPKJ Lauri Vartiala, p. 040-8327279
email: LPKJ@varpo.fi 
WWW.VARPO.FI/LEIRI2005/

Leiriruokaa

Leirin ruokahuollosta vastaavat joh-
tajat tarjoavat päivittäin aamu- ja 
iltapalan lisäksi kaksi lämmintä ate-
riaa. Omia eväitä leiriläiset eivät 
mukaansa tarvitse. VarPon leirikant-
tiini palvelee makeannälkäisiä leiri-
läisiä päivittäin.

Turvallisuus

Leirillä on monta johtajaa, jotka 
valvovat leiriläisiä. Jokainen joh-
taja on käynyt vähintään Suomen Pu-
naisen Ristin ensiapukurssi I:n tai 
hallitsee vastaavat tiedot ja taidot. 
Useat ovat suorittaneet myös SPR:n EA 
II:n.

Uimista valvovat aina vähintään kaksi 
johtajaa ja uimaan päästetään samaan 
aikaan rajoitettu määrä leiriläisiä. 
Vaikka valvonta onkin huolellisesti 
hoidettu, on tärkeää, että leiriläi-
set itse tietäisivät uimataitonsa ja 
rajansa.



8

Vartiovuoren Pojat

KILPI 2/2005

www.varpo.fi 

Leirille pääsevät myös vanhemmat. Sunnuntaina 7.8. Widablickin laituri ottaa 
mielellään vastaan rantautuvat vanhemmat. Sauna on lämmin, kanootit ja muut 
leirin ajanviettomahdollisuudet ovat täysin vieraiden käytettävissä. Vierai-
lupäivän päätteeksi sudenpennut lähtevät leiriltä vanhempien mukana. 

Lisätietoa leiristä leiriläisten vanhemmat saavat ilmoittautumisen jälkeen 
postitettavasta leirikirje 2:sta. Siinä esitellään myös vierailupäivän ohjel-
ma, kulkuyhteydet yms. TERVETULOA!

VANHEMMAT, LEIRILLE!!

LUKIJAKILPAILU

Tämänkertainen lukijakilpailu keskittyy kesäleiriin. Jokaisella on nyt mah-
dollisuus luoda paperille oma näkemys VarPo:n kesäleirin leiriportista. Ku-
vassa tulee esittää toteuttamiskelpoinen leiriportti rakennettavaksi Wi-
dablickin tontille. Tarvittavan materiaalin on myös ilmettävä kuvasta.

Kuvat tulee toimittaa lippukunnan kevätjuhlaan mennessä omalle johtajalle 
tai kololle Kilven postilaatikkoon. Kuvan voit piirtää alla olevaan laatik-
koon tai erilliselle paperille. Muista kirjoittaa myös nimesi ja vartiosi tai 
laumasi nimi. Voittajaehdotus julkaistaan VarPon nettisivuilla ennen leiriä 
ja rakennetaan paikan päällä! Paras ehdotus myös palkitaan runsaskätisesti, 
joten kynät käteen ja porttia suunnittelemaan!

Nimi:

Lauma/vartio:


