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LIPPUKUNNANJOHTAJAN TERVEHDYS

Parempaa partiota tekemässä

Kilpi on herätetty hor-
roksestaan levittämään 

eräpartioinnin ilosanomaa 
ja vaalimaan lippukunta-
kulttuuriamme. Toivotta-
vasti Sinä jo tiedät, että 
partio on maailman paras 
harrastus ja Vartiovuoren 
Pojat maailman paras itä-
helsinkiläinen partiolip-
pukunta. Seuraava askel on 
näyttää ja kertoa kouluka-
vereillesi sekä naapurin 
Ramille ja Raisalle, kuinka 
hieno harrastus partio on.

Mutta ei mennä vielä asioi-
den edelle. Partiolainen on 
rehti, joten olisi vilpil-
listä hehkuttaa retkeä, 
jolla ei tehtykään mitään 
uutta tai jännittävää tai 
näyttää kuvia, jossa hy-
mysuut ja tekemisen ilo on 
jouduttu lisäämään jälkikä-
teen.

Mikä Sinun mielestäsi tekee Vartiovuoren Pojista maailman 
parhaan lippukunnan partion harrastamiseen? Kaverit tie-
tysti, mutta entä se tekeminen? Jäätikkövaellus, seikkailu 
Suomen syrjäseuduilla, herkkujen syönti nuotiolla, laavuyö 
itikoiden keskellä, muurahaisten munien maistelu – ny-
kyinen partio-ohjelma mahdollistaa kaiken tämän ja paljon 
muuta.

Tartu siis toimeen ja järjestä itsellesi ja kavereille-
si ikimuistoinen partiotapahtuma! Jos ikä ja kokemus ei 
vielä riitä omatoimiseen seikkailuun, niin pyydä johta-
jilta apua. Vanhemmat samoajat, vaeltajat ja aikuiset 
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ovat partioaatteen ja -menetelmän mukaisesti aina valmiina 
tukemaan nuorempien osallistumista ja vaikuttamismahdolli-
suuksia.

Partion ja lippukuntamme menestys riippuu täysin meistä 
itsestämme. Vain me tiedämme, mitä haluamme tehdä. Kukaan 
täti tai setä harmaassa virastossa ei päätä asioita puo-
lestamme. Tämä on mielestäni se juttu, joka tekee partios-
ta maailman parhaan harrastuksen.

Tekemisen iloa toivottaen

maailman parhaan itähelsinkiläisen partiolippukunnan joh-
taja
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PARTIOASUSTA

”Minnekäs paita on jäänyt?”, 
on lause jonka jokainen 
on varmasti joskus kuullut 
omalta johtajaltaan kokouk-
sen alussa. Kyse on tietenkin 
kotiin jääneestä partiopai-
dasta. Monet partiopojat ovat 
ihmetelleet miksi paidan pi-
täminen kokouksissa ja muissa 
partiotilaisuuksissa on niin 
tärkeää. Oma hupparihan on 
paljon mukavampi! Johtaja ei 
kuitenkaan huomauta asiasta 
omaksi ilokseen vaan sille on 
hyvä syy.

Vanhassa partiolaissa sanotaan: Partiolainen on hyvä 
ystävä ja jokaisen partiolaisen veli. Partion perustaja 

lordi Baden-Powell halusi, että kaikilla on samanlaiset 
asut riippumatta siitä, mistä yhteiskuntaluokasta tulee, 
onko perhe varakas vai köyhä, minkä värinen iho on tai 
minkä maalainen on. Partiolainen on toisen partiolaisen 
toveri ja ystävä riippumatta näistä seikoista.

Me Vartiovuoren Pojat, käytämme ruskeaa partiopaitaa ja 
huivia aina kokouksissa ja muissa partiotilaisuuksis-
sa. Juhlavammissa tilaisuuksissa asuun kuuluu myös suorat 
tummat housut, mustat kengät sekä erikseen määritettynä 
päähineenä baretti tai suikka. Tapahtumiin oikein pukeutu-
malla annamme muille hyvän ja suoraselkäisen kuvan itses-
tämme sekä kunnioitamme hyvien tapojen mukaisesti tapah-
tuman järjestäjiä ja muita osallistujia. Kantakaamme siis 
ruskeaa partioasuamme ylpeydellä pystypäin ja näytetään 
maailmalle mistä puusta Vartiovuoren Pojat on tehty!
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PALONKALLION SILTAPROJEKTI

Vuonna 2007

Hirvet kävivät Pornaisissa retkei-
lemässä syyskuisessa poutasäässä 

kohteenaan Palonkalliot. Paikal-
le vaellettaessa eteen sattui oja, 
jonka ylittäminen vaati pientä kik-
kailua. Siispä päätettiin rakentaa 
ojan ylittävä silta, jotta kulke-
minen helpottuu, eikä talvellakaan 
kukaan tipahda jään läpi ojaan.

Tämä ikävä oja on suunnilleen kuvan osoittemassa kohdassa 
Pornaisten havumetsävoittoisessa maastossa.

Alun perin sillasta suunniteltiin yksinkertaisempaakin 
yksinkertaisempi, mutta lopulta päädyttiin vain perusyk-
sinkertaiseen malliin, jossa ojan yli menevät pitkospuut 
ja näiden vieressä kulkee toisella puolella kaide. Havain-
nollistava kuve vieressä.

Nohevat ja vikkelät vartiolaiset 
keräsivät riittävän määrän riukuja 
alta aikayksikön ja jo valmistui 
silta helpottamaan matkantekoa. En-
sin silta ojan yli, ja sen jälkeen 
kaide vierelle pystyyn, vartion 
nimellä kaiverrettuna. 

Vuonna 2010

Vuoden 2010 kevään lippukuntaret-
kellä (jossa oli hyttysiä ennätys-
mäisen paljon, suurin määrä koko 
vuosikymmenen aikana. partiojohtaja 
Lehtola poistui Helsinkiin naura-
en) Hirviä vuoden nuorempi vartio, 
tarpojavartio Näädät sai ohjelmaan-
sa kuuluvan kätevyystehtävän, johon 
kuului jo useita vuosia aiemmin 
rakennetun sillan kunnostus. 
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Näädät suoriutuivat tehtävästä mainiosti. Vanhat riu’ut 
koeastuttiin haurastuneiden selvittämiseksi, ne korvattiin 
uusilla, kuten muutkin haurastuneet osat. Sillan yleisil-
mettä korjailtiin ja kaiteen köytökset uusittiin.

Tietonurkka: Hirvet

Hirvet on lippukunnassamme toimi-
va viisihenkinen samoajavartio, jonka 
1995-vuonna syntyneet jäsenet koulutet-
tiin keväällä 2010 lippukunnan ensimmäi-
sellä ryhmänohjaajakurssilla johtajiksi.

Tällä hetkellä he toimivat johtajahar-
joittelijoina eri toimintaryhmissä sekä 
toteuttavat samoajaohjelmaa omassa var-
tiossaan. 

RAMBO 2011 TULEE – OLE VALMIS

VarPo:n selkäkarvoja kutkut-
tavan voitokas kesäleiri Ram-

bo 2011 kolkuttelee jo eteisen 
ovenkarmeja. Leiri järjestetään 
Espoon Saarijärvellä 13.–19.6., 
avaa Rambolle ovi ja 
osallistu kesän kuu-
mimpaan, mutta samalla 
kylmäverisimpään tapah-
tumaan.

Vielä ehdit mukaan. Siis, pak-
kaa puukkosi ja ilmoittaudu 
Rambolle, niin tekee Kilven 
toimituskin!
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TOIMITUS TESTAA - SUKLAAKAKKUÖVERIT

Samoajaohjelmaan kuuluu akti-
viteetti, jossa vartio leipoo 
suklaakakkuja ja syö ne kaikki 
saman illan aikana. Kun suklaa 
ja sokeri lähtevät lapasesta, 
ollaan perimmäisten kysymysten 
äärellä. Mitä on kohtuullisuus 
ja milloin tulee raja vastaan?

Aurinkoisena sunnuntaina Hirvet-vartio kokoontui lip-
pukunnanjohtaja Eetu Immosen luokse klo 17.00 val-

mistamaan suklaakakkuja. Aktiviteetti alkoi leppoisasti 
Siilitien Siwasta, puuttuvien erikoiselintarvikkeiden 
etsimisellä. Ostosreissun jälkeen aloimme valmistaa ve-
gaaninisia suklaamuffineja Marianne-rouheen kera Eetun 
erinomaisella kaasuliedellä.

Muutamaa hetkeä myöhemmin johtaja Lauri Niemi aloitti mu-
takakkureseptin kääntämisen viron kielelle: “vatkuta kamu 
ja sokori...” Käännöstyön jälkeen alkoi kakkujen valmis-
tus perinteisellä virolaisella reseptillä, joka on kaiken 
lisäksi erittäin salainen.

Jostain sattuneesta syystä sokeri joutui väärään kippo-
seen, vaikka ohjeessa luki selkeästi “vatkuta kamu ja 
sokori”. Sokerimurujen metsästys kulhosta jauhojen ja 
muiden purujen seasta oli ainakin yhtä vaikeaa kuin neulan 
etsiminen heinäsuovasta. Totesimme, että siinä olisi liian 
kova työ, joten päätimme keksiä toisen reitin kakun val-
mistukseen.

Kaikkien aineiden vatkutuksen jälkeen raaka mutakakkutai-
kina näytti valmiilta ja nimensä mukaisesti ihan mutavel-
liltä. Jaoimme soossin kahteen kakkuvuokaan ja laitoimme 
ensimmäisen kakun uunin lämpöön, 200 asteeseen. Noin 20 
minuutin kuluttua ensimmäinen kakku oli valmis ja veimme 
sen parvekkeelle jäähtymään. Toinen kakku sai samat uuni- 
ja jäähdytyskäsittelyn.
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Kakkujen jäähtyessä pelasimme korttia ja söimme loista-
van makuisia suklaamuffineja. Uljas lippukunnanjohtajamme 
voitti korttiottelun ja saimme esimakua suklaakakkuöve-
reistä muffinien muodossa.

Kakkujen jäähdyttyä 0 asteisella parvekkeella aloimme ko-
ristella niitä. Kaksi kaunista poikaa koristeli kakkuja ja 
vähemmän kauniiden kattaessa pöydän ja keittäessä kahvia. 
Ensimmäisen kakun koristelimme kermavaahdolla ja kiivi-
siivuilla ja toisessa tyydyimme vain paksuun kermavaahto 
kerrokseen.

Kun kakut viimein saapuivat pöytään aloimme mutustella 
niitä, Eetun myhäillessä vieressä ja leikatessa meille 
lisää kakkua sitä mukaan kun edelliset palat katosivat 
suupieliimme. Puolentoista kakun jälkeen kommentit oli 
seuraavia:

 Aku: Kohta soi kaakeli...
 Late: Yllättävän suklaisia kakkuja.
 Eero: Ehkä hieman ylikypsä.
 Osku: Ei enää lisää.

Opetus: Suklaakakkuja ei kannata syödä liikaa, koska siitä 
tulee paha olo.

VARPO:N T-PAIDAT

Hyvä Kilven suurkuluttaja. 
Toimituksella on ilo ja autuus 
ilmoittaa, että VarPo:n omat 
t-paidat ovat jo suunnistamas-
sa kohti Vartiovuorta. Pienen 
hidasteen paitojen matkante-
koon aiheutti kuriirina toimi-
nut sinipaitainen partiolainen, 
joka eksyi matkalla. Suunta on 
kuitenkin korjattu, joten kohta 
sinäkin voit tilata VarPo:n t-
paidan ja ylpeänä sonnustautua 
siihen kuin kuningas Leopold 
XVI konsanaan.
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ERÄPOIKIEN MATKASSA

Muistatko sinä vielä miltä tuntui ajella rauhallisella 
maantiellä keskellä kotisuomen kauniita lehtoja, avata 
ikkuna ja tuntea raikkaan keväisen tuulen vireen pyyhki-
vän kasvojasi auringon lämmittäessä hehkuvia poskipäitäsi? 
Tämän kaiken voit taas kokea seuraamalla eräpoikien matkaa 
VarPo:n Internet-sivuilla www.varpo.fi.

VarPo:n ylväät eräpojat toteuttavat vain tovin kuluttua 
vaeltajaohjelmaan kuuluvan kotimaan projektin, jossa 

joukko huolettomia veikkoja matkaa autoilla ympäri Suomen 
tehden tuttavuutta luontoäidin sekä paikalliskulttuuriin 
kanssa. 

Eikä tässä vielä kaikki. Nyt sinäkin voit seurata eräpoi-
kien matkaa tosiajassa kotisohvalla istuen tai vaikka kes-
kellä firman pikkujoulujen melskettä, ja sukeltaa mukaan 
eräpoikien ihmeellisiin seikkailuihin. Eräpojat nimittäin 
päivittävät matkamsa varrelta mykistäviä valokuvia, mat-
kareitin ja muuta uskomatonta materiaalia suoraan inter-
netseihin. Näin jokaisella kanssaihmisellä on mahdollisuus 
nauttia eräpoikien tavoin matkanteon huumasta, suurista 
tunteista ja jaloista teoista. 

Älä missaa tätäkään seikkailua!
Virittäydy varpo.fi-sivulle 26.–30.5.
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KILVEN PERINTEINEN LUKIJAKILPAILU

Hyvä lukija, Kilpi todellakin on ilmestynyt. Kilpi il-
mestyy perinteisesti tasaisin väliajoin, kun lehden 

yltiöpaatoksellinen lukijakunta sitä vähiten odottaa. Nyt 
se on tapahtunut, ja luulenpa, parahin kestotilaaja, että 
et varmaankaan odottanut tätä. Vaikka minimaalisessa mie-
lessäsi varmasti näit päiväunia siitä, kuinka kuin varkain 
saat karvaisiin kouriisi uutuuttaan yskivän Kilven, ja 
pääset viimein haistelemaan sen painomusteelta tuoksuvia 
sivuja kuin ajokoira karhulauman jätöksiä, et silti usko-
nut tämän päivän oikeasti koittavan.

Nyt kuitenkiin loppuu haistelu, ja on aika keskittyä pe-
rinteiseen lukijakilpailuun. Edellisessä Kilven numerossa 
lukijakilpailun aiheena oli kunniatuomioistuin. Vasta-
uksia Kilven postilaatikkoon ryöppysi niin paljon, että 
yksi niitä seulonut ylväs toimittaja on 
vieläkin kateissa vastausmeren aavoilla 
ulapilla. Häntä etsimään on kuitenkin 
lähetetty sukellusvene, joten urhea toi-
mittajamme varmasti naarataan pikimmiten 
takaisin kirjoituskoneen ääreen. Vasta-
usten määrästä huolimatta yhtää oikeaa 
sellaista ei löytynyt, joten palkinnot 
jäävät odottamaan seuraavaa voittajaa.

Tämänkertainen lukijakilpailumme koskee 
erästä lippukunnassamme pitkään vaikut-
tanutta henkilöä, joka on ollut mukana 
kiskomassa VarPo:a eteenpäin niin myötä 
kuin vastoinkäymisissäkin. Kysymys kuu-
luu seuraavasti:

Minkä ikäinen Ossi Portaankorva, on ja 
milloin hänellä on syntymäpäivä?

Vastaukset toimitettakoon Kilven pos-
tilaatikkoon elokuun 10. päivä mennes-
sä. Oikein vastanneiden kesken arvotaan 
suunnaton määrä kunniaa ja paljon muuta.




