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Partio täytti 100 vuotta. Se on pit-
kä aika. Onnea siis partioliikkeel-
le! Partion syntymäpäivä on näkynyt 
kuluvana vuonna monella eri tavalla, 
hyvänä esimerkkinä suurjuhla Tampe-
reella, jonne osallistui noin 20 000 
partiolaista eri puolilta Suomea. 
Myös VarPo oli menossa mukana. Toinen 
merkkipäivästä muistuttava tapahtuma 
oli Scouting’s sunrice, josta hyvä 
lukija, kerrotaan lisää tuonnempana.

Tuo salamyhkäinen Scouting’s sunri-
ce, vaikka vielä pimentoon jääkin, 
liittyi tapahtumaan, josta sen sijaan 
aion kertoa. Tämä vuoden kohokohdak-
sikin kutsuttu, sisuskalut onnesta ja 
ilosta myllertämään saanut tapahtu-
ma, oli tietysti Vartiovuoren Poikain 
viime kesäinen kesäleiri, Torni 2007. 
Leiri oli nimensä veroinen, sillä ra-
kennettiinhan siellä, ei yksi, eikä 
kaksi, vaan kokonaiset kolme tornia. 
Tokihan tuo huima määrä kuulostaa ul-
kopuolisesta kuulijasta, korvavaikun 
määrästä riippumatta, käsittämättö-
mältä, sillä eiväthän keskiajan raa-
vaat muuraritkaan pystyttäneet kolmea 
tornia yhden viikon sisällä. Katson-
kin velvollisuudekseni muistuttaa, 
että näiden tornien takana olivat 
oikeat KARSKIT VarPo:t, joille pa-
rin linnan pystyttäminen ei ole homma 
eikä mikään. 

Kesäleirille rakennettiin myös kak-
si köysirataa, joista toisella pää-
si kuumasta leirisaunasta tullessaan 
laskemaan hurjaa vauhtia suoraan vir-
kistävään lampeen. Toinen rata sen 
sijaan keskittyi raa’asti tasapainon 
sekä lihaskunnon kehittämiseen. Ohei-
sessa kuvassa on selkeästi havainnol-
listettu, kuinka kuka tahansa karski 
VarPo voi ketterästi hyppelehtiä köy-
sillä.

Nyt kun pääsin kunnolla vauhtiin

leiriasialla, on vielä mainittava, 
että ensi kesänä on taas tulos-
sa kesäleiri, jonne kaikki kars-
kit VarPo:t tietysti lähtevät mu-
kaan, toiset riemusta kiljuen ja 
toiset vielä enemmän innoissaan. 
Kyseessä on Pääkaupunkiseudun Par-
tiolaisten järjestämä piirileiri 
Aihki 2008, jonne kaikki VarPot, 
niin uudet kuin vanhatkin, voivat 
osallistua.

Kerrottakoon tässä vaiheessa, että 
VarPo on saanut uutta verta vah-
voihin riveihinsä. Joidenkin las-
kukaavojen mukaan syksyllä lip-
pukuntaan on liittynyt peräti 30 
uutta jäsentä. 

Tervetuoloa VarPoon

-LPKJ Lauri Vartiala

Karskeista VarPoista
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PARTIO 100 VUOTTA 2007 - SCOUTING’S SUNRICE

1.8.1907 kello 8 partioliikkeen perustaja Robert Baden-Powell, B-P, puhalsi 
kudu-torvea englantilaisella Brownsean saarella. Ensimmäinen partioleiri oli 
avattu.

1.8.2007 kello 8 paikallista aikaa kymmenet miljoonat partiolaiset kautta 
maailman ja kymmenet tuhannet partiolaiset ympäri Suomen nostivat lipun sal-
koon uudelle partiovuosisadalle. Näin myös Vartiovuoren Pojat Lopen Komion-
lammilla.

Vuosi 2007, partioliikkeen satavuotisjuhla antaa partiolaisille hyvän mahdol-
lisuuden kertoa ainutlaatuisesta harrastuksesta ja juhlia yhteisen taipaleen 
saavutuksia. Toisaalta juhlavuoden tulee kannustaa juhlallisuuksien lisäksi 
meitä partiolaisia kehittämään partioliikettä entisestään. Liikkeellämme on 
haasteena muuttua sopivassa suhteessa ajan myötä ja tarjota siten mahdolli-
simman laajasti harrastusta nuorille, heidän perheille, sekä vaikuttaa tällä 
tavoin yhteiskuntaan.
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Toiminnassamme meitä ohjaa yhteinen 
arvopohja, joka kiteytyy partioihan-
teissa/-laissa, -lupauksessa ja –tun-
nuksessa. Partiolainen on oikeastaan 
pohjimmiltaan ”maailmanparantaja”. B-P 
toivoikin, että partiolainen jättäisi 
maailman vähän parempana kuin sen löy-
si. 
Nyt on hetki pysähtyä miettimään vies-
tiä, jota partiolaiset haluavat harras-
tuksestaan ulkopuolisille viestiä –täs-
sä työssä haastan Sinut, hyvä lukija, 
vastaamaan huutoon.

Partio on kasvattava harrastus. Parti-
ossa nuoret johtavat nuoria, ja par-
tiolaiset vastaavat itse toimintansa 
suunnittelusta. Toiminta tukee nuoria 
kasvamaan aktiivisiksi ja vastuuntun-
toisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

Partio on monipuolista toimintaa. Partio 
on ystäviä ja yhteenkuuluvuutta, elä-
myksiä ja seikkailuja, luonnossa toimi-
mista, tekemällä oppimista sekä yhdessä 
päättämistä.

Partio on maailmanlaajuista vapaaeh-
toistoimintaa. Partio antaa nuorille 
kansainvälisiä kokemuksia ja edistää 
kulttuurien välistä ymmärrystä. Partio-
laiset osallistuvat aktiivisesti parem-
man maailman rakentamiseen.

Lähteet: Pääkaupunkiseudun Partiolais-
ten viestintästrategia, Suomen Partio-
laisten juhlavuotta käsittelevät www-
sivut.
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Vartiovuoren Poikain keväällä uudistuneet internetsivustot tarjoavat monia 
palveluita osoitteessa http://varpo.fi .

Vanhemmat voivat liittyä sähköpostilistalle, jonka kautta he voivat vastaan-
ottaa helposti ja nopeasti tiedot tapahtumista, kuten ryhmien ja osastojen 
retkistä. Kaikki tiedotteet pyritään lisäämään myös lippukunnan nettisivuil-
le. Kaikista tapahtumista lähetetään myös paperiset tiedotteet kotiin.

Listalle voi liittyä ja sieltä voi poistua osoitteessa
http://varpo.fi /fi /tiedotteet/postilista

Nettisivuilta löytyy myös tapahtumakalenteri, josta voi tarkistaa tulevien 
tapahtumien päivämäärät ja lisätä ne omaan kalenteriinsa. Kuvagalleria tar-
joaa parhaat otokset retkiltä, leireiltä ja muista tapahtumista. Myös lippu-
kuntalehti Kilpi (jota juuri pitelet käsissäsi ja luet silmilläsi) ilmestyy 
lippukunnan nettisivuille, jopa samana päivänä kun paperiversio ilmestyy.

Sivukisa

VarPon nettisivut osallistuvat tänä 
vuonna Nettipartiolaisten kotisivukil-
pailuun jonka järjestävät tänä vuonna 
viime vuoden voittaja, Töölön Siniset. 
Sivukisassa arvioidaan partiolippukun-
tien internetsivuja muun muassa luetta-
vuuden, informaatiosisällän, graafi sen 
ilmeen, teknisen toteutuksen ja ajanta-
saisuuden perusteella.

Varpo ei ole saanut osallistua kilpailuun viimeisen kahden vuoden aikana, 
koska voitti kilpailun vuonna 2004. Kilpailusta on jälleen odotettavissa 
kova, sillä viime vuonna kilpailuun osallistui 43 lippukuntaa ja voittosija 
ratkaistiin puolen pisteen erolla.

Edellisten vuosien voittajia:
2001 Vartiovuoren Tytöt http://varty.fi /
2002 Scoutkåren MuHö  http://www.muho.fi /
2003 Toimen Pojat  http://tp.partio.net/
2004 Vartiovuoren Pojat http://varpo.fi /
2005 Turun Metsänkävijät http://tume.fi /
2006 Töölön siniset  http://www.toolonsiniset.net/

VARPO:N UUDISTUNEISTA INTERNET-SIVUISTA
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TULEVAA TOIMINTAA

16.-18.11. Sudenpentuosaston syysretki
Lippukunnan nuorimmat lähtevät retkeilemään Korpitörmän kämpälle. Tällä ker-
ralla sudenpennut pääsevät tutustumaan supersankaruuteen.

30.11.-2.12. Partiopoikaosaston retki
Partiopojat suuntaavat matkansa yhdessä tuumin kohti korpea.

6.12. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus ja myyjäiset
Uudet sudenpennut antavat sudenpentuluapauksensa Vartiokylän kirkolla. Myy-
jäisissä VarPo:lla myynnissä mm. perinteisen kuuluisaa joulusinappia, arpoja 
ja tietysti hernerokkaa.

12.12. Joulujuhla
VarPo päättää vuoden 2007 kokoustoiminnan joulujuhlaan Vartiokylän kirkon 
seurakuntasalissa. Kaikki ovat tervetulleita paikalle.

7.1.2008 Toiminta jatkuu
Normaali kokoustoiminta jatkuu taas viikolla 2. Kokoukset pidetään samaan 
aikaan kuin syyskaudellakin.

15.-19.2.2008 Partiopoikaosaston talvileiri
Partiopojat hyppäävät suksien kyytiin ja hiihtävät metsään nauttimaan tal-
visäästä ja hulvattomasta ohjelmasta ystävien kanssa

Kuten kaikki Kilven valveutuneet lukijat hy-
vin tietävätkin, on itsenäisyyspäivä jo ai-
van ovensuussa ja sehän taas tarkoittaa, että 
pian pääsee nauttimaan VarPo:n herkullista 
hernerokkaa, suussasulavia leivonnaisia sekä 
tietysti perinteistäkin perinteisempää Var-
Po:n joulusinappia. Totuttuun tapaan lippu-
kunta järjestää myös arpajaiset.

Arpajaisiin tietysti tarvitaan reilusti pal-
kintoja, joita lippukunnan uutterat jäsenet 
haalivat kasaan juuri tälläkin hetkellä. Toi-
mitus toivookin juuri sinulta apua palkinto-
jen keräämisessä. Mikäli sinun tai sisarus-
tesi tahi vanhempiesi taikka isovanhempiesi 
työpaikalla tai muulla taholla on jonkin nä-
köistä mainostavaraa tai muuta arpajaisiin 
kelpaavaa, ja mikäli niistä vain suinkin 
raaskitaan luopua, niin voit kiikuttaa ne 
kololle esimerkiksi oman ryhmäsi johtajalle.

Toimitus kiittää etukäteen vaivannäöstäsi.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN ARPAJAISET
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Itsenäisyyspäivän myyjäiset lähestyvät ja on aika suunnitella, mitä suussa 
sulavia leivonnaisia sitä voisikaan tänä vuonna tehdä Vartiovuoren Poikien 
perinteiseen leivonnaispöytään myytäväksi. Myynnistä saadut tuotot menevät 
lippukunnan hyväksi. 

Jotta pöytä notkuisi tänäkin vuonna toinen toistaan herkullisimmista kakuis-
ta ja pikkuleivistä, julkaisemme tässä pari helppoa reseptiä ja kannustamme 
partiopoikia leivinuunien ääreen. Jos yksin leipominen jännittää, voit lei-
poa vanhempiesi kanssa tai järjestää vartiosi kanssa yhteisen leivontail-
lan, vaikka pari päivää ennen itsenäisyyspäivää. Muitakin leivonnaisia saa 
ja kannattaa tuoda Vartiovuoren Poikien leivonnaispöytään myytäviksi. Nyt 
kaikki kaivamaan esille hyväksi todetut sekä perheen salaiset reseptit ja 
leipomaan!

Pakkaa kaikki leivonnaiset jo kotona siten, että niitä voi kuljettaa ja 
leivonnaiset pysyvät ehjinä. Liitä mukaan myös lappu, josta ilmenee leivon-
naisen nimi ja siihen käytetyt raaka-aineet. Oheisten reseptien lopussa on 
esimerkit, jotka voi kopioida kyseisten leivonnaisten mukaan liitettäviin 
lappuihin.

Tiikerikakku

200 g leivontamargariinia (mielellään vähälaktoosista)
1,5 dl sokeria
3 kananmunaa
2 tl vanilliinisokeria
2 tl leivinjauhetta
2 rkl kaakaojauhetta (sokeroimatonta)
1,5 dl vehnäjauhoja
1,5 dl perunajauhoja
Vuokaan: leivontamargariinia, korppujauhoja

1. Voitele ja korppujauhota rengaskakkuvuoka. Laita uuni lämpenemään 200 as-
teeseen.
2. Vatkaa sähkövatkaimella margariini ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi isossa 
kulhossa. Lisää kananmunat yksitellen edelleen vatkaten.
3. Yhdistä jauhot, leivinjauhe ja vanilliinisokeri keskenään ja lisää ne tai-
kinaan vähitellen siivilän läpi. Sekoita tässä vaiheessa seosta puuhaarukalla 
tai muulla vastaavalla.
4. Ota 1/3 taikinasta erilliseen kulhoon ja sekoita siihen 2 rkl kaakaojau-
hetta.
5. Kaada puolet vaaleasta taikinasta kakkuvuokaan, levitä suklaataikina rai-
daksi kakkuun ja lisää päällimmäiseksi loppu vaalea taikina. Painele ja se-
koita kevyesti haarukalla taikinakerrosten läpi, jotta suklaaraidasta tulee 
vaihtelevampi.
6. Paista kakkua noin 40-45 minuuttia uunin alaosassa. Kumoa kakku vähän 
jäähtyneenä.

Tiikerikakku: vehnäjauho, perunajauho, (vähälaktoosinen) leivontamargariini, 
sokeri, vanilliinisokeri, leivinjauhe, kaakaojauhe, korppujauho.

KILVEN LEIVONTANURKKA
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Kauralastut (n. 25 kpl)

2 dl kaurahiutaleita
75 g leivontamargariinia tai voita (mielellään vähälaktoosista)
1,5 dl sokeria
1 kananmuna
1 rkl vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta

1. Laita uuni lämpenemään 200 asteeseen. Levitä uunipellille leivinpaperi.
2. Sulata rasva mikroaaltouunissa tai varovasti kattilassa ja lisää kaura-
hiutaleet.
3. Lisää hieman jäähtyneeseen seokseen kuivat aineet ja kananmuna
4. Tee lusikalla taikinasta nokareita ja asettele ne leivinpaperille. Jätä 
nokareiden väliin riittävästi (n. 10cm) tilaa levitä.
5. Paista uunin yläosassa noin 5 minuuttia, kunnes kauralastut ovat kullan-
keltaisia.
6. Jäähdytä aluksi leivinpaperin päällä ja siirrä kovettuneet lastut lauta-
selle

Kauralastut: kaurahiutaleet, vehnäjauho, (vähälaktoosinen) leivontamargarii-
ni/voi, sokeri, kananmuna, leivinjauhe.
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SUDARI-SIVUT

Tervetuloa Kilven perintekkäille Sudenpentu-sivuille. Näillä parilla sivulla 
on aina muutama hauska tehtävä tehtynä sudenpennuille ja sudenpentumielisil-
le. Ja pidemmittä puheitta itse tehtävien pariin.

 Tietokilpailu. Valitse oikea vaihoehto.

 1) Kuka on Lauri Vartiala?
  a) Laumanjohtaja b) Partiojohtaja
  c) Lippukunnanjohtaja

 2) Mikä on Yhdysvaltojen pääkaupunki?
  a) Washington  b) Washington D.C
  c) New York

 3) Missä järjestettiin ensimmäinen partioleiri?
  a) Man-saarella  b) Nauru-saarella
  c) Brownsean-saarella

 4) Minkä värinen on Napoleonin valkoinen hevonen?
  a) Musta b) Sininen c) Ruskea

 5) Milloin VarPo perustettiin?
  a) 1959 b) 1949 c) 1969

 6) Mikä on maailman suurin järvi?
  a) Laatokka b) Kaspianmeri c) Saimaa

  Bonus tehtävä:
  Mikä on PPOJa Eskelisen lempipeli eräkolossa?
  a) Rahaa kuin roskaa b) Monopoly c)Matopeli
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Kalastamassa

Ossi P, Kalle ja Ville ovat kalastamassa ja heidän siimansa ovat menneet se-
kaisin. Auta heitä selvitämään kuka saa minkäkin kalan.

 Lohi       Ahven   Jättiläis-
       karppi

 Ossi P.        Kalle    Ville

Täytä tämä tyhjä kohta omalla mielikuvitellulla piirustuksellasi ja tipauta 
lopputulos Kilven postilaatikkoon. Sykähdyttävimmät ja herkimmät teokset 

julkaistaan seuraavassa Kilven numerossa. 
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Varmasti moni Torni 2007 -kesäleiril-
lä vieraillut huomasi, että emme ol-
leet leirillä aivan yksin.

Joillain leiriläisillä oli punaiset 
partiopaidat ja erikoisen väriset 
huivit. Eivätkä he edes puhuneet suo-
mea. Keitä he olivat? Mitä he meidän 
leirillämme tekivät? Mistä oikein oli 
kyse?

Kaksi viikkoa aiemmin 21 partiolaisen 
ryhmä tapasi eteläisessä Ranskassa, 
Montélimarin juna-asemalla ja nou-
si junaan, jonka suuntana oli Lyonin 
lentokenttä. Sieltä heidän oli määrä 
lentää Suomeen. Lento saapui Helsin-
ki-Vantaan lentoasemalle myöhään il-
lalla ja enää piti matkustaa Vartio-
kylään nukkumaan partiokololle.

Seuraavana aamuna alkoi Guy Gilbert –
partiolippukunnan vaeltajien, les pi-
onniers, ikimuistoinen kolmiviikkoi-
nen leiri. Ensimmäinen osa leiristä 
vietettiin Villingin saaressa, joka 
on myös Vartiovuoren Pojille tuttu 
parin vuoden takaiselta kesäleiril-
tä. Saarella ollessaan ranskalaiset 
ottivat ensimmäisen kerran

tuntumaa suomalaisen saunan löylyi-
hin Villa Widablickin rantasaunassa 
ja kalastivat ensimmäistä kertaa Itä-
meressä.

Muutaman päivän saaressa oleskeltuaan 
oli ranskalaisten aika siirtyä mante-
reen puolelle ja matka kävi Vartio-
vuoren Poikien kesäleirille Komion-
lammille, Lopelle. Leiripaikalla oli 
vastassa isäntä-lippukunnan vastaan-
ottokomitea, joka toivotti ranskalai-
set partioveljet ja –sisaret lämpi-
mästi tervetulleiksi. 

Ranskalaisten vaeltajien leiriydyt-
tyä alkoi innokas tutustuminen alueen 
metsäluontoon ja suomalaisen partio-
leirin käytäntöihin. Sieniretkeltä 
löytyi runsaasti heidän suuressa ar-
vossa pitämiään sieniä, kanttarelle-
ja, tatteja ja mustia torvisieniä, 
joista päästiin nauttimaan seuraaval-
la aterialla koko leirin voimin.

RANSKALAISET VAELTAJAT SUOMESSA
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Leirin vaelluksella osoittautui, että 
Ranskan Alpeilla retkeilleille partio-
laisille Suomen verrattain tasainen 
maasto oli erittäin helppokulkuista. 
Joutuisasta etenemisestä johtuen yli-
jääneen ajan ranskalaiset käyttivät 
hyväkseen ja osoittivat tehokkuutensa 
sienten poimimisessa – alkuillan ai-
kana saatiin kasaan lähemmäs 10 lit-
raa kanttarelleja, jotka nautittiin 
seuraavana aamuna aamupalalla.

Torni 2007 –leirin päätyttyä ranska-
laisten leiri oli vasta puolivälissä. 
Parin päivän ajan he tekivät tutta-
vuutta vartiovuorelaisiin ikätove-
reihinsa ja yhdessä he tutustuivat 
Helsinkiin. Tämän jälkeen he suun-
tasivat Nuuksioon. Muutamana päivänä 
he tekivät pieniä kunnostustöitä Pää-
kaupunkiseudun Partiolaisten omista-
milla kämpillä. Sen jälkeen he oli-
vat lähes viikon omillaan, keskellä 
suomalaista korpimetsää. Tuon viikon 
jälkeen he palasivat Helsinkiin, jos-
sa he majoittuivat Vartiokylän kirkon 
liikuntasaliin.

Pikkuhiljaa alkoi ranskalaisten lei-
ri olla ohi ja kotiinpaluu lähestyä. 
Sitä ennen oli vielä aika Guy Gil-

bert, Vartiovuoren Pojat ja Vartio-
vuoren Tytöt lippukuntien - vaeltaji-
en ja eräpoikien,  kokoontua yhteen 
ja viettää ilta Vaeltajabileiden mer-
keissä. Ruoka oli hyvää ja sitä oli 
riittävästi. Puheensorinasta saattoi 
päätellä, että kaikilla oli hauskaa 
ja juttua riitti.

Ranskalaisten vaeltajien vierailun 
saldona oli paljon uusia ystäviä ja 
uusia kokemuksia.
Tätä on partio parhaimmillaan – ystä-
vyyttä yli rajojen!
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Taas on tullut aika vastata luki-
joiden rajallisia mieliä vaivaaviin 
kysymyksiin. Meillä täällä toimituk-
sessahan on tunnetusti yksi kollek-
tiivinen mieli, jonka pohjattomasta 
lähteestä ammennamme tietomme ja ja-
lostamme sen tähän artikkeliin. 

Minkätakia paljassaare kalatööstus 
pelmenit ovat niin hyviä ja maukkai-
ta?
T. Pikainen Pullero

Pelmenihän on venäläinen, alun perin 
Siperiasta kotoisin oleva, raviolia 
muistuttava ruokalaji. Tässä pieni 
vinkki Pikaiselle Pullerolle: ”Mait-
se asi mitte vaeva väärt vastuolus 
olema.”

Miksi poikien ovessa on kukkia, mutta 
ei tyttöjen ovessa?
T. Kukkasista tykkäämätön poika

Kuten jo ylen sankia prihalle tuossa 
yllä kirjoitimme, niin makuasioista 
ei kannata kiistellä lukijakysymys-
palstalla tilan puutteen takia. 

Jotkut vain sattuvat tykkäämään kukis-
ta, toiset mehiläisistä. Partiolaisi-
na meidän tulee arvostaa ja nauttia 
luonnon kauneudesta ja monimuotoisuu-
desta. Toimitus on varma, että tytöt 
ovat kateellisia meidän kukallisesta 
ovesta.

Pohdiskelin tässä vain sellaista, 
että miksi jäätelö (jätski, jos joku 
ei tajua) on niin kylmää, että kurkku 
jäätyy ja kun se jätski menee masuun 
niin se tuntuu kylmältä vielä siellä-
kin vaikka se on sulanut.
T. Ymmärtämätön ymmyrkäinen ympyrä

Hyvä tripla-Y, oletko kokeillut syödä 
jäätelöä avannossa? Toimitus on var-
ma, että kroolatessasi avannon reu-
nojen suuntaisesti, et huomaa pientä 
kylmyyden tunnetta vatsalaukunpoh-
jassasi.

Toimitus haluaa tässä vaiheessa muis-
tuttaa, että avantouinti näin varhain 
syksyllä on varsin vaarallista puu-
haa. Avannon reunat ovat nimittäin 
varsin petollisen ohuet ja avannosta 
on erittäin vaikea päästä ylös. 

Toimitus kehottaakin Kilven luki-
jakuntaa pysyttelemään poissa avan-
noista näin syksyn alla, kun jääpeite 
on vielä ohutta — monin paikoin ole-
matonta. Veteen kannattaakin kulkea 
rannan tai laiturin kautta, kunnes 
jääpeite on tarpeeksi kestävää kunnon 
avannoille.

LUKIJAT KYSYVÄT TOIMITUS VASTAA
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Miksi Kilvessä ei ole puureunuksia 
sivuissa?
t. Kilven vuosikertatilaaja

Toimitus ilahtuu tarkkasilmäisen 
vuosikertatilaajan kysymyksestä. Ku-
ten muutkin tarkka- tai nelisilmäi-
set lukijamme ovat ehkä huomanneet, 
niin Kilven perinteikkäät puureunuk-
set esiintyivät viimeksi vuoden 2004 
viimeisessä numerossa.

Meitä ihmetyttää se, että puureunus-
ten puuttumisen huomaamiseen on kulu-
nut uskolliselta kestotilaajaltamme 
liki kolme vuotta! Onko Kilven jake-
lussa ollut alueellanne pitkä katkos 
vai oletteko viimein löytäneet kauan 
kadoksissa olleet lukulasinne?

Oli syy mikä hyvänsä, niin Kilpi halu-
aa kiittää tarkkaavaista lukijaamme. 
Lähetämme Teille ilmaiseksi Kilven 
seuraavan numeron. Koska kysymyksen-
ne mukana ei ollut yhteystietoja, on 
lehti noudettavissa partiokololta.

Millä tavalla VarPo on kommunisti-
nen?
t: hämmentynyt

Vaikka Kilven toimituksella on kol-
lektiivinen mieli ja Röhönrannas-
sa lauletaan kylän kolhoosista, niin 
VarPo, kuten muutkin partiojärjestöt, 
on poliittisesti sitoutumaton.

Mikä on lippukunnan virallinen linja 
retkiä ja muuta toimintaa häiritse-
viin tukkalaitteisiin (esim. Pyry)? 
Milloin julkaistaan VarPon hiusohje-
sääntö?
T: Tukantuunaajat

Lippukunnan hiusohjesäännön julkaisu-
aikataulua voi tiedustella lippukun-
nan kanslialta. Varman päälle vetävät 
välttyvät kielteisiltä kuontalokom-
menteilta mukailemalla herra lippu-
kunnanjohtajan hiustyyliä.

Toimitus haluaa muistuttaa, ettei-
vät hiukset ja ruoka sovellu yhteen. 
Vaikka hiusten ja ruoan yhteensovit-
taminen onkin melko lailla makuasia, 
niin siitä ei edes tarvitse kiistellä 
— niin ällöttävää se on!

Mitä taas pitkiin hiuksiin ja pal-
vel...harrastusturvallisuuteen tu-
lee, niin pitkälettien kannattaa va-
roa, ettei hieno hiuslaite tartu puun 
oksaan tai kaminan kulmaan.

Oliks jollain jotain kysymyksii?
t: Rasvakalaton

Se selviää taas ensi kerralla. Pysy 
virittäytyneenä samalla julkaisu-
kanavalla ja samalla epämääräisellä 
julkaisuajalla.
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Vartiovuoren Pojista osallistui neljä 
jäsentä Chelmsfordissa, Englannissa 
järjestetylle 21. maailmanjamboreel-
le, joista kolme ottivat osaa lei-
riläisinä ja yksi palveluleiriläise
nä(IST). Jamboree on Partioliikkeen 
Maailmanjärjestön (WOSM) järjestämä 
suuri partioleiri. Partio 100-vuotis-
juhlajamboreen leiripaikka sijaitsi 
noin 50 kilometrin päässä Lontoosta. 
Leirillä oli osanottajia liki 40,000 
151:stä eri maasta. Leirin teemana 
oli ”One World, One Promise”.

Leirille lähtenyt noin 1000 hengen 
vahvuinen Suomen joukkue oli suurin 
koskaan ulkomaille lähtenyt leirijouk-
kue. Suomen joukkue aloitti matkan-
teon kohti Englantia ja Chelmsfordin 
leirialuetta 24.7. Leirilippukunnat 
joita oli 16 lähtivät kukin eri pai-
koista linja-autoilla kohti Turun sa-
tamaa, josta matka jatkui kohti Ruot-
sia. Englantiin leirijoukkue saapui 
27.7. aikaisin aamulla.

Lähtö jamboreelle tapahtui 24.7. klo 
03.00 Paavo Nurmen patsaalta. Ketään 
ei lähtöpäivänä nukuttanut. Odottava 
tunnelma bussissa tiivistyi Turussa 
Silja Linen terminaalissa laivakyydin 
odotukseen. Laivamatka sujui muka-
vasti ja Ruotsista matkaa jatkettiin 
bussilla kohti Lyypekkiä. Bussissa 
nukkuminen oli vaikeaa mutta kestim-
me sen kuin karskit VarPot. Lyypekin 
historialliset monumentit olivat vi-
noja mutta olimme itsekin hieman vi-
nossa bussissa vietetyn yön jäljiltä. 
Lyypek oli viihtyisä ja ryhmähenki 
alkoi muodostua jo matkan alkuvai-
heessa. Lyypekissä päästiin tutustu-
maan saksalaiseen uimahalliin ja sen 
suihkuihin. Lyypekistä matka jatkui 
kohti eurooppalaisen federalismin sy-
däntä Belgian Brysseliä.

Brysseli oli erittäin kaunis euroop-
palainen kaupunki ja kaupungissa oli 
erittäin hyvät espressot. Leirilip-
pukuntaan kuului myös muutama pai-
kallinen partiolainen Brysselin tuu-
lihaukoista. Brysselistä suunnattii 
Gentissä sijaitsevaa urheilukeskus-
ta kohti, jossa vietettiin yö ennen 
kanaalin alitusta. Hyvin nukutun yön 
jälkeen matka jatkui Calaisiin josta 
kanaalijunalla matkasimme yhdisty-
neisiin kuningaskuntiin.

VARPO JAMBOREELLA ENGLANNISSA
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Ensikosketus englantilaisiin saatiin 
noin 30km päässä jamboreen leirialu-
eesta paikallisessa suurmarketissa. 
Hyvin moni leirilippukuntalaisista 
osti kaupasta itselleen uuden Harry 
Potterin. Saavuimme itse leirialu-
eelle noin puolenpäivän aikaan. Lei-
rialue oli yhtä isoa nurmikenttää. 
Susi-lippukunnan viereisissä savuis-
sa majaansa pitivät Venezuelalaisia, 
azerbaidjanilaisia sekä brittejä. 
Tunnelma oli erittäin hyvä heti alku-
hetkistä lähtien.

28. päivänä oli jamboreen avajaiset. 
Avajaiset 40 000 muun partiolaisen 
kanssa oli sykähdyttävä kokemus. Jam-
boreen arkeen kuului tyypillinen täy-
sin luokaton englantilainen muona. 
Onneksi mukana oli lakkahilloa jota 
tarjottiin myös ulkomaalaisille. On-
neksi jamboreen alueelta löytyi myös 
erimaiden ylläpitämiä kahviloita sekä 
fi sh & chips kojuja. Kiinnostavaa oli 
käydä muista maista kotoisin olevien 

partiolaisten savuissa syömässä food 
festivaalin merkeissä. Ohjelmaa löy-
tyi purjehduksesta ankkalammen kai-
vamiseen ja ”luolassa” ryömimiseen. 
Ohjelmaa oli muun muassa Gilwell par-
kissa toiminnan merkeissä.



18

Vartiovuoren Pojat

KILPI 3/2007

www.varpo.fi 

1.8. järjes-
tettiin Sunri-
se day jolloin 
kaikki maailman 
partiolaiset 

uusivat partio-
valansa. Maa-
ilmanlaajuisen 
partioliikkeen 
yhteinäisyys 

huipentui Sun-
rise juhlan 
jälkeen hui-
veihin kerät-
tävien nimi-
en merkeissä. 
Juhlassa näh-
tiin myös suo-
raa kuvaa Brown 

Sean saarelta, jossa järjestettiin 
pieni muotoinen leiri johon osallis-
tui joka maasta kaksi osallistujaa. 
Brown Sean saari on partiolaisille 
hyvinkin tärkeä, sillä siellä jär-
jestettiin 100 vuotta sitten kaikki-
en aikojen ensimmäinen partioleiri, 
josta koko partioliikkeen katsotaan 
alkaneen. Sunrise juhlassa partion 
perustajan lordi Baden-Powellin jäl-
keläinen luki B-P:n viimeisen vies-
tin jamboree osallistujille.

Jamboreen ohjelma huipentui 7.8. jär-
jestettyyn Closing seremonyyn, jos-
sa lensi muun muassa elävät kyyhky-
set. Jamboreella kaksi viikkoa kului 
erittäin nopeasti. Hädin tuskin ehti 

korttia kotiin asti lähettää.

Kotimatka alkoi sateisissa merkeissä 
8.8. jälleen kerran aikaisin aamu-
yöllä. Ensimmäinen pysähdys paluu-
matkalla oli Lontoossa. Lontoossa 
muutamaa osallistujaa ei päästetty 
Harrod´siin. Lontoosta suunta otet-
tiin Belgian kautta kohti Saksan 
Kölniä. Kölnissä oli erittäin hie-
no tuomiokirkko joka valitettavasti 
unohtui tarkastaa sisältä. Kölnistä 
matka jatkui kohti Tanskan Kööpenha-
minaa. Kööpenhaminassa tutustuttiin 
Christianian vapaakaupunkiin melkein 
koko päivän ajan. Tanskasta ajettiin 
yön yli Tukholmaan josta aamulla läh-
ti Silja Line kohti Suomea. Suomeen 
saavuttiin yhdeksän aikaa illalla, 
josta leirilippukuntien matka jat-
kui kohti kotipaikkakuntia. Varpon 
edustajat saapuivat Helsinkiin noin 
24.00, josta matka jatkui vielä het-
ken ajan kohti koteja.
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Hirvien retkellä päätettiin testata pannukahvin 
valmistamista erämiehen tavoin halkaistun pölkyn 
päällä. Kahvinkeiton vaikein osuus on löytää so-
piva puu, josta pölkyn voi sahata. Puun on oltava 
kuiva ja tarpeeksi paksu, halkaisijaltaan suurempi 
kuin kahvipannu. Retkellä oikea puu löytyi yhden 
lahon ja parin läpimärän vaihtoehdon jälkeen.

Sahaamiseen kannattaa varata kunnon saha, sil-
lä sahausoperaatio on työläs hyvälläkin sahalla. 
Seuraavaksi pölkky siipaloidaan kirveellä kolmeen 
osaan (kuvan mukaisesti). Keskelle jätetään kah-
den, kolmen sentin levyinen kaistale, josta voi 
tehdä pienempiä puita ja kiehisiä.

Seuraavaksi pölkynpuolikkaat ja keskiosasta tehdyt 
pikkupuut asetellaan tukevasti maahan ja kahvipan-
nu vesineen laitetaan näiden päälle, jonka jälkeen 
koko laitos sytytetään (molemmilta puolilta) ja se 
suorastaan roihahtaa liekkeihin.

Kun vesi kiehuu, siirrä kahvipannu sivuun ja lisää 
kahvinpurut joukkoon (n. mitallinen (8 grammaa) 
/kuppi). Hirvien retkellä suosittiin Juhla Mokkaa. 
Kiehauta, älä keitä ja nosta laskeutumaan noin vii-
deksi minuutiksi ja nauti. Kahvin kanssa voi syödä 
esimerkiksi kakkuja, keksejä tai italialaista suk-
laakääretorttua. Suklaapisarakeksit ja kaurakeksit 
ovat osoittautuneet hyviksi valinnoiksi.

HIRVET TESTAAVAT PANNUKAHVIN

Hyödytöntä tietoa pannukahvista
Pannukahvi sisältää kafestoli-nimistä diterpeeniä, joka suodatinkeit-
timessä jää suodatinpussiin. Paljon nautittuna (yli 5 kuppia päiväs-
sä) pannukahvi voi nostaa veren LDL-kolesterolipitoisuutta 0,3-0,4 

mmol/l tai jopa enemmän.
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KILVEN PERINTEINEN LUKIJAKILPAILU

Hämmentävää! Jälleen kerran on löytynyt joku, joka on tiennyt tai kuin ihmeen 
kaupalla arvannut oikean vastauksen Kilven perinteiseen lukijakilpailuun. 
Kyseessä on Kilven 1/2007 kilpailu, johon tuli jälleen kerran öljytankke-
reittain mitä eriskummallisempia vastauksia.

Silti ainoan  tarpeeksi oikean vastauksen perinteiseen lukijakilpailuun an-
toin Max Isaksson. Onnea voittajille.

Tämä oikealla vastauksella rikotaan ennätyksiä, sillä tällä vuosituhannella 
on aikaisemminkin vastattu oikein lukijakilpailun kysymykseen. Vuonna 2005 
eräs nokkela lukija onnistui arvaamaan oikean vastauksen edellisen Kilven 
kilpailuun. Tämä tarkoittaa sitä, että kolmen vuoden sisällä oikeita vasta-
uksia on löytynyt peräti kaksi kappaletta. Niin hyvä lukija, näyttää siltä, 
että lukijakilpailu on aivan liian helppo lippukunnan viisaalle ja aktiivi-
selle lukijakunnalle. Toimitus lupaa muutosta tähän epäkohtaan.
 
Tämänkertainen Kilven lukijakilpailu koskee hieman vähemmän esillä olevia 
lippukuntamme osia, Kunniatuomioistuinta sekä Ulkohuoneperinnetoimikuntaa. 

1. Mitä tekee kunniatuomioistuin?

2. Ketkä neljä henkilöä kuuluvat Kunniatuomioistuimeen?

3. Mikä on Ulkohuoneperinnetoimikunta ja milloin se on perustettu?

Tiedätkö sinä vastaukset näihin 
vallan kiperiin kysymyksiin, 
tai oletko sinä se onnekas, 
joka arvaa oikeat vastaukset. 
Niin tai näin, raapusta vasta-
uksesi papyrukselle tai vaikka-
pa lampaan nahkaan ja tipauta 
töherrys Kilven postilaatikkoon 
kololle. Sekä kunniatuomiois-
tuimen että ulkohuoneperinne-
toimikunnan nykyisiltä ja ai-
kaisemmiltä jäseniltä evätään 
oikeus osallistua kilpailuun.

Oikeat ja vähemmän oikeat vas-
taukset tulee toimittaa Kil-
ven postilaatikkoon marraskuun  
viidenteentoista päivään men-
nessä. Myöhässä vastanneet lu-
kitaan jalkapuuhun toisten hal-
veksuttavaksi ja syljettäväksi. 
Onnea kaikille iloisille luki-
joille.


