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NUORTA VERTA TOIMITUKSEEN
Pääkirjoitus

Alkuun tiedoksesi, että känsäisillä 
kourillasi lepää tuoreelta mus-

teelta tuoksuva ja uuden karhea Kilpi. 
Koska kuulut, tottakai, Kilven uskol-
liseen lukijakuntaan, olet varmasti 
antanut arvioivan katseesi huomata 
muutoksia toimitusosastossa. Kyllä 
vain, kovin erilaiseltahan se näyttää 
verrattuna aiemmin tänä vuonna 
mieltäsi sykähdyttäneeseen aviisiin.

Olet jo saattanut esittää kysymyk-
sen itsellesi: missä ovat toimituksen 
kaikkitietävät vanhat tervaskannot? 
Miksi vanhat naavaparrat on syr-
jäytetty? Ei huolta, sillä kyseessä ei-
vät ole Kilven toimitukseen iskeneet 
yt-neuvottelut tahi markkinatalouden 
paineiden myötä tulleet varhaiseläk-
keet, vaan toimituksen numerokohtai-
set kokoonpanomuutokset.

Tämän Kilven ovat näet omin käsin 
kasaan raapineet Vartiovuoren Poi-
kain ylväät tarpojat ja samoajat! Nyt 
lukijamme varmasti ihmettelevät, 
että miten näin on päässyt käymään. 
Kilpihän on tunnetusti ollut lievästi 
muutosvastarintainen koko sen pre-
kambrisen ajan jälkeisen historian.

Luonnollisesti ylväänä johtajana tie-
dän vastauksen kaikkeen, mutta erä-
poikaosastonjohtajan ominaisuudessa 

olen velvollinen vaalimaan lippukun-
nan perinteitä viimeiseen asti. En siis 
kerro vastausta, mutta kehoitan teitä 
nauttimaan samoajain hengentuot-
teesta ja pysymään kokonaisvaltai-
sesti ryhdikkäänä myös koko kuuman 
kesän.

Lukemaan MARS!
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LUKIJAGALLUP: SYSSY

Tällä kertaa perinteinen lukijagallup koski syssyä ja mielipiteitä ky-
seltiin seikkailijoilta ja tarpojilta. Sana syssy tarkoittaa siis syksyä, 
eikä mitään muuta. Vastauksia sateli toimitukselle, kuin Sateen-syn-
nyttäjä-Sadeukko olisi avannut hanan äärimmilleen.

Toimitus esitti vastaajille kolme kysymystä:

1. Kaihkoatko syyssateita?
2. Kaipaatko ruskapuskia?
3. Aiotko osallistua mutaiseen punkkuun?

Riku Viitanen, Teeret
1. En.
2. En.
3. Tietysti!

Eelis Jauhiainen, Karhut
1. Minä en kaihkoa syyssateita.
2. En todellakaan kaipaa ruskapuskia.
3. En tiedä osallistunko.

Juho Tiainen, Karhut
1. En, paitsi jos on ukkosta. 

Syyssateet ovat mukavia.
2. Kyllä.
3. En.

Santeri Väistö, Karhut
1. Joooooooo.
2. Joooo.
3. Joo.

Vilho Virolainen, Metsot
1. Enpä oikeastaan.
2. En lainkaan.
3. Luulen, että osallistun.



 ”Ainekset 
kreisibailuihin 
olivat kasassa.”

Valokuvia tapahtumasta: papa.kuvat.fi
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PARTIOVIIKON HUIPENNUS

VarPo, kuten monet muutkin lippukunnat, kokoontui 27. huhtikuuta 
Linnanmäelle juhlistamaan partioviikkoa. Tapahtuman nimi Kohtaa-
minen kuvasi hyvin tapahtuman kulkua.

Aamulla odottaessamme Linnan-
mäelle pääsyä, taaksemme alkoi 

kertyä suuri ihmismassa. Aavistelim-
me pahaa.

Sisälle päästyämme lähdimme pie-
nissä ryhmissä laitteisiin, jonne jou-
duttiinkin sitten jonottamaan mo-
nia minuutteja. Lippukunnastamme 
tapahtumaan pyydetty teknikko oli 
arvaillut väenpaljoutta ja näin vältti 
pahimman ruuhkan.

Linnanmäeltä siirryttiin kulkueessa 
kohti Olympiastadionia. Lippukun-
tamme lipunkantaja ja hänen airueen-
sa siirtyivät stadionin luona sivuun 
muiden jatkaessa katsomoon.

Stadionilla nautittiin PäPa:n johdon 
ylväistä puheista ja itse Paavo Arhin-
mäen läsnäolosta. Myös viime kesälei-
rin sarasteet uskaltautuivat näyttäy-
tyä. Kiljumiselta sekä nousevalta ja 
laskevalta auringolta ei vältytty. 

Juhlatilaisuudessa jaettiin Manner-
heim-solkia ansioituneille johtajille 
sekä  paljastettiin vuoden toimiva 
partiojohtaja.

Illalla monet mahtavat johtajat juhli-
vat Olympiastadionin kupeessa villis-
ti. Paikalta löytyi ruokaa, musiikkia, 
tyttöjä ja hikisiä miehiä. Kaikki ai-
nekset kreisibailuihin olivat kasassa.

Johtajat koettelivat rajojaan kukin 
omalla tyylillään ja paikalta poistut-
tiin ryhdikkäästi uusien tuttavuuksi-
en kera.
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LUKIJAT KYSYVÄT, TOIMITUS VASTAA

Kilven toimitus on kuin keväinen päivä, joka rauhallisesti vastaa lu-
kijoitten esittämiin algebrallisiin kysymyksiin kaikkitietävästi. Kysy-
myssateen vuoksi Kilven toimitus on joutunut fissiomaisesti lyömään 
terävät päänsä yhteen ja valitsemaan kysymysten kärjen.

Mikä on mikrobi?
t. kuuma rantajellona

Mikrobi on mikroskooppisen pieni 
eliö, jota ei voi nähdä paljain silmin.
Mikrobeja löytyy kaikista eliökunnis-
ta ja ne luokitellan viiteen ryhmään: 
bakteereihin, arkkeihin, viruksiin, 
sieniin ja alkueliöihin.

Mikrobeja on kaikkialla maailmassa. 
Tutkijoitten mukaan normaalifloo-
raisella ihmisellä on noin 5 triljoonaa 
mikrobia. Maailmassa taas mikrobeja 
on joidenkin biologien arvioiden mu-
kaan noin 5 kvintiljoonaa.

Jos et osaa matemaattisia terme-
jä niin hyvin, kvintiljoonaa voidaan 
merkata kaavalla 1030 eli suomeksi 
kymmenen potenssiin kolmekymmen-
tä.

Mikä on rutto?
t. oravanmarjasaukko

Rutto on tarttuva kuumetauti, joka 
leviää ihmiseen yleensä kirppujen vä-
lityksellä. Sen aiheuttaa Yersinia pes-
tis -bakteeri. Tauti on yleinen jyrsi-

jöillä. Rutto saattaa esiintyä laajoina 
epidemioina tai pandemioina.

Huhupuheitten mukaan Rutto nostai-
si päätänsä elokuun alussa ja saapuisi 
keskuuteemme.
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Miksi löytötavara laatikossa lukee: 
”vain HK:n kuljetuksiin”?
t. grillimaisteri

Löytötavaralaatikossa oleva teksti 
muistuttaa meitä johtajia HK blöön 
maun diversiteettisyydestä. Mieles-
tämme on erittäin erikoista, että 
löytötavaroita pidetään hienoissa 
laatikoissa. Sen takia pidämme löy-
tötavarat HK:n laatikossa muistut-
taaksemme tavaroiden yksinkertai-
suudesta.

Mutta sinänsä vastauksemme johdat-
telee väärään vastaukseen. Oikea vas-
taus on: Laatikossa lukee ”vain HK:n 
kuljetuksiin”, sillä joku on sen siihen 
kirjaillut.

Mistä ovat kuvakehykset kololla il-
mestyneet?
t. nimetön

Kololle ilmestyneet kuvakehykset 
ovat ns. valokuva-canvastauluja. 
VarPo:n vanhempi johtajisto teetti 
ja tilasi ne yrityksestä nimeltä Pos-
terPlease, joka valmistaa kaikki tuot-
teensa Suomessa.

Nyt siis saamme ihailla kololla Suo-
messa tehtyjä tauluja. 

Kuulin puhuttavan kvarkista koko-
uksen jälkeen, joten onko se joku v:n 
muotoinen karkki?
t. nimetön jr.

Kiitos kysymyksestä nimetön jr., mut-
ta ei ole. V:n muotoinen karkki olisi 
varmaankin v-karkki, muttei kvark-
ki. Hiukkasfysiikassa kvarkit ovat 
alkeishiukkasia, joita on kuutta eri 
lajia.

Jo 1960-luvun alussa fyysikot olivat 
kyenneet tuottamaan useita eksoot-
tisia, hyvin lyhytikäisiä hiukkasia. 
Tämän jälkeen tutkijat ovat tehneet 
uusia löytöjä nykypäivään asti. Mate-
maattisesti erikoista kvarkeissa on, 
että niiden sähkövaraus ei ole alkeis-
varauksen monikerta, vaan alkeisva-
rauksen murto-osa.



 ”Toimivuus 
testattiin Bond-
kokeella.”
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PÖNTÖISTÄ PÖNTÖIN

Aina välillä kuulee kysymyksiä pöntöistä. Mutta mistä tiedät mistä 
pöntöstä kukin puhuu? Kilven toimitus tarjoilee pönttöjä joka lähtöön 
ja lähtöjä joka pönttöön.

Eräänä keväisenkesäisenä aamuna 
Kilven toimitus näki linnun put-

kahtavan pönttöönsä. Eräs toimit-
tajista huusi: “Kattokaa, lintu lensi 
pönttöön.” Tästä valpastuneina muut 
katselivat ympärilleen pöllähtäneen 
näköisinä.

Linnunpönttöä ei kukaan muu näh-
nyt. Kaikki näkivät vain puhujan-
pöntön ja sen takana seisovan Taneli 
Pöntön sekä naapurin vanhan vessan-
pöntön.

Tästä heidän viisaat päänsä saivat 
ajatuksen vertailla pönttöjen toimin-
taa/toimivuutta.

1. Pöntön toimivuus?
2. Miten tavara säilyy pöntössä?
3. Hinta/laatusuhde prosentteina?
 
Näiden kolmen kysymyksen avulla 
toimitus tarkasteli neljää eri pönttöä.

Loistava linnunpönttö

Toimitus esitti linnulle kysymyksen 
ja sai vastaukseksi epämääräistä hö-

linää. Eräs toimituksen jäsenistä kui-
tenkin ymmärsi linnun esittämät su-
losävelet ja pystyi näin päättelemään, 
että linnunpönttö toimi loistavasti.

Tavaran säilymisestä emme enää 
kuulleet. Aivonystyröiden huudon 
johdosta päädyimme tulokseen: Jos 
pöntöstä puuttuu pohja ei sisältö to-
d e n n äk ö i s e s t i 
pysy paikoillaan/
sisällä.

Hinnan voi mää-
ritellä vasta kun 
on saanut tiedot 
linnun koosta 
ja mukuloiden 
(emme puhu peru-
noista) määrästä.

Jykevä puhujanpönttö

Kilven toimituksen maanalaisen 
lounaissiiven kolmannen kerroksen 
kuudennentoista rappukäytävän kat-
tohuoneistossa sijaitsevan yksikön 
testien mukaan puhujanpöntön toi-
mivuus testattiin Bond-tyylisellä ko-
keella.

Puhujanpönttö osoittautui toimivak-
si, jos käyttäjänä toimi agentin taitoja 
omaava henkilö. Tavaransäilytysmah-



 ”Toimitukseen 
iski stafylokokki-
bakteeri.”
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dollisuudet ovat vain minimaaliset 
kokoonsa nähden tämän pöntön koh-
dalla.

Laatu on useimmiten hyvä, puinen tai 
metallinen, mutta joka tapauksessa 
kova. Puhujanpönttö saattaa maksaa 
monia satoja euroja.

Vetävä vessanpönttö

Toimitukseen iskeneen stafylokokki-
bakteerin johdosta jouduimme käyt-
tämään pönttöämme liiankin usein ja 
se joutui tukkeeseen.

Vetämättä tavara kyllä säilyi pöntös-
sä, pitkäänkin valitettavasti. Pöntön 
laatua voi kyllä parantaa hienoilla 
kukkaistuoksuilla tai puukansilla. 

Mahdollisuuksina myös posliiniset 
kannet ja metsän tuoksut.

Taneli Pönttö

Valitettavasti Kilven toimitus ei saa-
nut yhteyttä Taneli Pönttöön, joka oli 
lähtenyt K. Aggelbergin järjestämään 
seminaariin Somerolle.

Tämän takia emme saaneet Pöntön 
vastauksia. Toimitus pahoittelee ta-
pahtunutta ja yrittää saada yhteyden 
Pönttöön lähiaikoina.
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HYVIN IKÄVÄÄ LUETTAVAA

Kilven toimituksen haluttiin tenttaavan ikäkausivastaavia. Tästä roh-
kaistuneena toimitus suuntasi kohti kohteita kirjoituskoneet valmii-
na. Toimituksen harmiksi kirjoituskoneesta loppui muste, eivätkä he 
saaneet taltioitua kuin neljä kysymystä.

1. Miksi oman vastuualueesi ihmiset 
ovat niin innoissaan partiosta?

2. Haluaisitko/aiotko aina olla sen 
ikäkauden vastaava, joka olet nyt?

3. Mitkä ovat fiilikset ensi vuonna?
4. Mistä sinut tunnistaa, kun sinulla 

on päälläsi m91 ja kommandopipo?
 

Sudenpentujen ikäkausivastaava 
Sami Hyvärinen: 

1. Koska saa leikkiä ja oppia uutta.
2. En.
3. Uusia haasteita odotellessa.
4. Energiajuomapullosta.
 

Seikkailijoiden ikäkausivastaava 
Jerry Pihkanen: 

1. Seikkailijat ovat innoissaan, koska 
laatuun on panostettu ja olen itse-
kin innoissani partiosta.

2. Haluaisin olla ihanien seikkaili-
joideni kanssa, mutten voi, koska 
lähden kesällä armeijan leiviin.

3. Hyvin hengästyneet.
4. Vyöstä, koosta, kengistä ja hans-

koista.
 

Tarpojien ikäkausivastaava
Aku Vääriskoski:

1. —
2. En halua, enkä myöskään aio olla. 

Vastuuta on kertynyt jo liikaakin.
3. Vaikea on mitään absoluuttista 

vielä sanoa, mutta toivottavasti 
hyvät ja vielä paremmat kuin tänä 
vuonna.
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4. Erittäin harteikkaasta ja lihak-
sikkaasta olemuksesta… niin, ja 
maiharit.

 

Samoajien ikäkausivastaava
Vesa Eskelinen:

1. Kesän suurin tapahtuma ST3 on 
tulossa!

2. Olen niin kauan kunnes löytyy 
joku innokas tilalle.

3. Ryhdikkäät fiilikset ja pilke silmä-
kulmassa.

4. Johtajan elkeistä.

Vaeltajien ikäkausivastaava
Lauri Vartiala:

1. Koska vaeltajilla on mahtava 
yhteishenki ja koska he pääsevät 
tekemään siistejä asioita ja koska 
VarPo on parasta mitä on.

2. Aikuinen ei valitettavasti ole 
ikäkausi, joten joudun jättämään 
kohdan tyhjäksi.

3. Nousujohteiset fiilikset. Ensi 
vuonna räjäytetään kaikkien 
tajunta entistäkin uskomattomam-
milla vaeltajatempauksilla.

4. Tarjoustalosta hankituista rikki-
näisistä lenkkareista ja kovaää-
nisestä huomiohakuisesta huute-
lusta.



 ”Koodinimeä 
B.C.M. käytettiin 
hämäytykseen”
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B.C.M. HEUREKAN VALLOITTAJAT

Oli kolea kevätaamu, kun kaksi 
urheaa metsoa saapui synkälle 

Heurekan pihalle. Alunperin heitä 
piti saapua paikalle kymmenittäin 
(tai ainakin neljä), mutta vain kaksi 
vahvinta selviytyi perille.

Ensimmäisenä tehtävänään heidän 
täytyi haihduttaa tuhoisasta myrkky-
liuoksesta täysin puhdasta suolaa.

Suoriuduttuaan siitä erinomaisesti, 
metsot jatkoivat matkaansa kohti 
seuraavia määränpäitä. He käyttivät 
koodinimeä B.C.M. hämätäkseen vi-
hollisiaan. Lyhenne B.C.M. tarkoittaa 
Bad Company Metsot, joka toimi koo-
dinimenä loistavasti.

Matkalla erääseen kohteeseen hei-
dät yritettiin käännyttää vieraaseen 
uskoon, tuloksetta. Useilla rasteilla 
jouduttiin odottamaan tuntikausia, 
tämä johtui todella huonosta kisaor-
ganisoinnista.

Ensimmäisenä päivänä kisaa käytiin 
kaupungissa, joka oli suunnattu tai-
tamattomille eräkävijöille. Matkalla 
suoritettiin jopa linja-auto siirtymä. 
Linja-auto suuntasi kohti jylisevää 
koskea.

Sunnuntaina alkoi haastava metsä-
osuus, jonka B.C.M. kokeneena erä-
joukkueena selvitti leikiten. Matkalla 
tuli vastaan useita rasteja ja haastei-
ta, jotka B.C.M. läpäisi kunnialla.

Bad Company Metsot saapui maalin 
kärjen tuntumassa huippupistein, ta-
soonsa nähden. Maalista he siirtyivät 
kohti Vartiokylää miettien ja pohtien 
kisaa, sekä muita metsoja, jotka eivät 
selvinneet perille.

Tarpojavartio Metsojen erikoisryhmä B.C.M. lähti haastamaan kahden 
metson voimin partiotaitokilpailu Heurekan kaikki muut punaisen 
sarjan vartiot.



 ”Makipaloista 
tuli abstrakteja 
mustamakkaroita.”
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YLILINNUT ISKEVÄT
The Amazing TÖRMÄ 2013

Vartiomme HEAVYLINTU lähti synk-
känä ja sateisena aamuna talsimaan 
kohti ilmottautumispistettä. Siellä oli 
niin märkää, että olisimme tarvinneet 
erään übergroß-koon teeren übergroß-
koon nahkasaappaita, mutta kyseinen 
henkilö oli valitettavasti vielä unten 
mailla.

Lähdössä rakentelimme überhienon 
sushi-maton ja eeppisen soijakastike-
kulhon. Jäimme vain überklein (0,5) 
päähän täysistä überpisteistä.

Rastilla 5 meille annettiin hampu-
rilaisentekotarvikkeet, koska puo-
lisokeat rastimiehet luulivat meitä 
nuoremmiksi, vaikka olimme VarPo:n 
valiojoukkoja.

Saatuamme lopulta oikeat sushitar-
vikkeet teimme makirullan, joka 
näytti mustamakkaralta. Kun viimein 
onnistuimme katkaisemaan sen pa-
loiksi, veimme sen palautuspisteelle 
(johon joutui jonottamaan überpitkän 
ajan!). Valitettavasti tuomarit eivät 

ymmärtäneet abstraktia näkemys-
tämme mustamakkara-makipaloista.

Voitimme melkein lila-sarjan, mutta 
jäimme 1,7 pistettä voittajasta Hemu-
lit-vartiosta – rohkenivatkin voittaa 
übermahtavan vartiomme!

Seuraavaan kilpailuun lähdemme 
übervarpomaisella tarmolla hampaat 
irvessä überhemuleita vastaan. Kisa-
fiilikset olivat aivan übereeppiset.

P.S. Viesti kilpailun järjestäjille: Ke-
bab-eläimiä ensi kerralla! 

Übercool Teeret-vartio lähti tavoittelemaan Törmä-kilpailun voittoa. 
Lähdön ja maalin väliin mahtui kuitenkin monia kommelluksia. Ta-
pahtumista huolimatta vartio selviytyi maaliin.
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SUDENPENNUN PUUHASIVU

Mikä ei kuulu joukkoon?

Hedelmä:
a) Mansikka  b) Papaija c) Kiivi
d) Ananas

Retkivarusteet:
a) Savotta b) Spork c) Makuupussi
d) Hawu

Makeinen:
a) Toffee b) Sipsit c) Suklaa
d) Muumitikkari

Lippukunnanjohtaja:
a) Sami Hyvärinen b) Eetu Immonen 
c) Lauri Vartiala d) Vesa Eskelinen

Leirit joilla VarPo edustaa:
a) Saraste b) Rutto c) Mammutti
d) Rauta

Kantolaite:
a) Savotta b) Reppu c) Muki d) Kirja

Valitse oikea vaihtoehto

1. Kuka on LPKJ Eskelinen?
a) VarPo:n lippukunnanjohtaja
b) Himalajalla asuva suomalainen 
eräopas
c) Suunnistuksen maailmanmestari

2. Minkä väriset olivat Tanelin kel-
taiset sukset?

a) Punaiset   b) Keltaiset  c) Siniset

3. Mitä on valkoinen juoma, jota saa 
kaupoista tölkeissä?

a) Coca-Cola   b) Maito
c) Omenatäysmehu

4. Missä Suomi sijaitsee?
a) Maassa   b) Kuussa   c) Ruotsissa

Bonus-tehtävä: Miltä puhdas vesi 
maistuu?
a) H2O:lta   b) Vodalta
c) Divetyoksidilta

Mitä Taneli Y.K.K. 
löytää tien päästä?

Tytön

Omenan

Purkin 
kanelia



Lukijakilpailun 1/2013 voittajavaakuna:
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PERINTEINEN LUKIJAKILPAILU

Viime Kilven lukijakilpailun tehtä-
vänä oli piirtää VarPo:n ensi ke-

sän kesäleirille sitä kuvaava vaaku-
na. Vastauksia tuli tällä kerralla yksi 
kappale, joten se tarkoittaa suoraa 
voittoa. Vaakunan piirtäjä tullaan 
palkitsemaan.

Kilven toimitus on huolestunut vas-
tausmäärän hupenemisestä ja yrittää 
magnifisioida vastaajien tietoutta. 
Jotta vastaajat osaisivat vastata, pi-
tää heidän tietää vastauspaikka. 

Kilven postilaatikko löytyy kololta, 
vaatenaulakoiden vierestä. Jos itse ei 
pysty tai muuten uskalla laittaa vas-
tausta sisään, pyydä johtajalta apua. 
Petendum auxilium!

Tämänkertainen kilpailukysymys on:

Kuka kuvitti Kilven 2/2013?

Vastaukset toimitetaan Kilven posti-
laatikkoon 25.8.2013 mennessä. Oikein 
vastanneiden kesken arvotaan hul-
vattomia palkintoja!

Nyt kynät ja aivosolut sauhuamaan ja 
postilaatikko täyteen.

Kilven perinteiseen lukijakilpailuun on vastattu yhtä huonosti kuin 
edellisillä kerroilla. Vastausten määrä on siis edelleenkin yhtä surkea 
kuin nettiyhteys keskellä Etelänapaa.



Lähde mukaan 
vuoden ruskeinpaan ja 
kuumimpaan skabaan!

punkku.ept.fi

RUSKA–PUNKKU
21.–22.9.2013


