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LIPPUKUNNANJOHTAJAN TERVEHDYS

Terve lukija!

Joulu lähestyy vauhdilla, kuin 
mayojen maailmanloppu konsa-

naan! Mutta ei huolta, hyvä toveri, 
sillä Kilpen sammakkoennustusosas-
ton itäsiiven jaosto on kliinisissä tut-
kimuksissaan todennut, ettei syytä 
huoleen ole ennen kuluvan piktunin 
loppua. Näin ollen voin varmoin mie-
lin luottaa siihen, että Vartiovuoren 
Poikain oivallisen reipas toiminta jat-
kuu tulevaisuudessakin kokonaisval-
taisena ja ainutlaatuisena!

Kunhan joulukinkut ja rosollit ovat 
sulaneet partiopoikain ja sudenpentu-
jen vatsoissa ja muuttuneet ylitsepur-
suavaksi energiaksi, on aika aloittaa 
ensi vuoden partioinnit. Muista kui-
tenkin, hyvä lukija, ettei partiolais-
ten vaalimaan joulunhenkeen kuulu 
yletön turhien tavaroiden nurkkiin ke-
rääminen ja Ämmässuon jätevuorien 
kohtuuton kohottaminen.

Vaikka kaatopaikat ovatkin joiden-
kin luontokappaleiden, kuten lokki-
yhdyskuntien elintasoa kohottavia, 
en näe öljyjalosteiden maahankai-
vamista kiitollisena asiana tulevien 
partioveikkojen kannalta. Pitäkääm-
me mielessämme myös tulevat suku-
polvet juhlistaessamme joulua, jotta 
mahdollisuudet laatupartiointiin Suo-
men metsissä säilyy jatkossakin!

Rauhallista ja piparintäyteistä jou-
lua!
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9.–10.2.2013 Reindeer Stopping 
-partiotaitokilpailu

Reindeer Stopping on Pääkaupunki-
seudun Partiolaisten ja Uudenmaan 
Partiopiirin yhteinen partiotaitojen 
talvimestaruuskilpailu Hyvinkääl-
lä. Päiväsarjat 
kilpailevat 9.2. 
ja yösarjat 9.–
10.2.2013.

1.–8.8.2013 VarPo:n kesäleiri

Vartiovuoren Poikain oma kesälei-
ri on varma (loppu)kesän merkki! 
Seikkailemme tulevana kesänä Ko-
mionlampien leirintäalueella, Etelä-
Hämeessä. Katso myös takakannes-
ta ohjeet leirin nimikilpailua varten!

19.12. Lippukunnan joulujuhla

Syyskauden päättää koko jäsenistön 
sekä partiovanhempien ja -sisarus-
ten perinteisen hilpeä joulujuh-
la. Piparia, 
r i is ipuuroa 
ja joululau-
luja – voiko 
tapah tuma 
tästä enää 
parantua?

viikko 2: Kokoukset palaavat jou-
lutauolta

Kokoukset jatkuvat syyskaudelta 
tutuilla paikoillaan maanantaista 
7.1.2013 alkaen.

TULEVAA TOIMINTAA
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KILVEN KUVATAIDEKOULU

Lumihiutaleet ovat aina kiehtoneet kuvataiteilijoita ja matemaatik-
koja. Kilven punaviiniä siemailevat baskeripäät ja kerran vuodessa 
kylpevät matemaatikot ovat yhdistäneet voimansa opettaakseen Kil-
ven lukijat piirtämään/mallintamaan kaunis lumihiutale. Tartu siis 
kynään tai taskulaskimeen ja tee taidetta!

Vaihe 1: Piirrä tasasivuinen kolmio.

Vaihe 2: Piirrä toinen yhtä suuri tasa-
sivuinen kolmio edellisen päälle niin, 
että muodostuu kuusisakarainen täh-
tikuvio.

Vaihe 3: Piirrä kaksi pientä tasasi-
vuista kolmiota jokaiseen tähden kuu-
desta sakarasta.

Vaihe 4: Jatka minikolmioiden piirtä-
mistä edellisessä vaiheessa muodos-
tuneiden kolmioiden sivuille.

Toista vaihe neljä N-kertaa, kunnes N 
saavuttaa kärsivällisyytesi ja joulu-
mielesi yhteisfunktion raja-arvon.

Yllä kuvattu kuvio saadaan äärettö-
män approksimaatioiden jonon raja-
arvona. Ensimmäinen approksimaa-
tio on tasasivuinen kolmio, jonka 
jokainen sivu on suora jana.

Janan keskimmäinen kolmannes kor-
vataan sitten kahdella palasella, jois-
ta kumpikin on janan kolmanneksen 
mittainen ja jotka muodostavat tasa-
sivuisen kolmion kaksi sivua.

Kussakin vaiheessa kunkin uuden 
janan keskimmäinen kolmannes kor-
vataan tasasivuista kolmiota muis-
tuttavalla "piikillä". Lopputuloksena 
on lumihiutaletta muistuttava muoto 
– tai sitten ei.

Sama kuvio voidaan esittää myös Lindenmayer-systeemin avulla:

Aakkosto: F, Vakiot: +, -
Aksiooma: F++F++F
Sääntö: F -> F-F++F-F

Tässä, F tarkoittaa "piirrä eteenpäin", 
+ tarkoittaa "käänny oikealle 60°", ja - 
tarkoittaa "käänny vasemalle 60°".
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LUKIJAT KYSYVÄT, TOIMITUS VASTAA

Kilven toimituksen älykkyys on kuin fraktaali. Sen yksityiskohdat 
jatkuvat äärettömiin, se on liian monimutkainen kuvattavaksi Eukli-
disella geometrialla ja sen avulla voi tehdä taidetta. Tämänkertaisia 
mielivaltaisen pieniä tiedonrakeita voi ihailla oheisissa taideteoksissa. 
Jos jokin jäi askarruttamaan, niin parhaiten toimituksen kollektiivi-
sen tietoisuuden dimensioihin saa yhteyden sähköpostilla osoitteesta 
kilpi@varpo.fi

Montako lumihiutaletta maail-
massa on?
t. playboy Väistö

Lumihiutaleethan 
ovat Maan ilma-
kehän läpi leijai-
levia jääkiteiden 
konglomeraatteja. 
Lumihiutaleita on 
tutkittu jo vuosi-
satoja, mutta nii-
den määrää on mahdotonta arvioida 
tarkasti. Kilven toimituksen tavoit-
tama Lapin yliopiston pilvifyysikon, 
meteorologian professori Antero Tuis-
kun laskelmien mukaan keskiverto 
lumimyräkässä olisi noin 5 triljoonaa 
lumihiutaletta (vitonen ja 18 nollaa). 
Siitä vain arvioimaan lumimyrskyjen 
lukumäärää.

Onko totta että lapissa on kaunii-
ta  naisia maisemia?
t. S. Seikkailija

On. Tarkemman vastauksen saat lip-
pukunnan Anonymus-ryhmältä, joka 
esittelee tässä numerossa iglunraken-
nustaitojaan.

Monet naskalit Var-
tiovuoren pojat omis-
tavat?
t. seikkailija A

Monet. Kannattaa kui-
tenkin muistaa, että 
parempi naskalit kau-
lassa, kuin kymmenen 
varastossa.

Mikä on kuun pinta-ala?
t. seikkailija A

Kuun pinta-ala on noin 38 000 000 ne-
liökilometriä, mikä on vajaa kymme-
nesosa maapallon pinta-alasta. Kuun 
pinnalle mahtuisi yli sata Suomen 
kokoista valtiota tai viisi miljardia 
FIFA:n standardoimaa jalkapallo-
kenttää.

Miten korkealla kuu on?
t. M. Y.

Kiitos moniulotteisesta kysymykses-
tä. Joulukuussa kuu kohoaa Etelä-
Suomessa horisonttiin nähden peräti 
50 asteen korkeuteen ja on korkeim-
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millaan 26.12. – melkein täysikuun 
aikaan. Jos taas korkeudella tarkoite-
taan Kuun ja Maan välimatkaa, niin 
se on noin 384 400 kilometriä. Sama 
matka tulee täyteen kiertämällä Maa-
pallo 9,6 kertaa ympäri.

Missä toimii Kilven toimitus?
t. Santeri Holm, Karhut-ryhmä

Kilven toimitus kokoontuu salaisessa 
maailmanlopun kestävässä bunkke-
rissa syvällä maan alla. Toimituk-
sen bunkkerin varustuksiin kuuluu 
1600-luvulta peräisin oleva painoko-
ne, jolla lehti painetaan edelleen.

Mikä on tämän kilven palkinto-
tehtävän ratkaisu?
t. Kilpihän vastaa, kaikkin kysymyk-
siin, eikö vaan!

Tärkeintä ei ole totuus, vaan totuuden 
tavoittelu. Jatka siis etsimistä, sana-
kirja on ainoa paikka, jossa onnistu-
minen tulee ennen työtä.

Mikä on toisen Mailman sodan 
voittaja maa?
t. nimetön

Kiitos kysymyksestä, pikkurillin naa-
puri! Sodanjälkeinen aika on ollut ilo-
tonta aikaa. Mailman eli postinkan-
tajien sodassa ei ollut muita voittajia 
kuin ahneet maailmanlaajuiset mark-
kinavoimat. Verisen sodan päätteeksi 
Suomen Posti muuttui Itellaksi, Muu-
milaakson Posteljoonilta putosivat 
viikset eikä Postimies Patea enää uu-
sittu lasten lauantaiohjelmistossa.

Kertokaa taas Eeppisiä vitsejä.
t. Eepman

Sana epiikka tulee muinaiskreikan 
adjektiivista epikos, joka tarkoittaa 
kertovaa. Varsinaiset eepokset ovat 
runomittaisia kertomuksia kuten 
Kalevala. Nykykielessä eeppisyys on 
otettu laajemmin käyttöön tarkoit-
tamaan tarinaa, jossa sankarillinen 
päähenkilönä tekee suurtekoja.

Eeppisenä voidaan siis pitää lip-
pukunnanjohtajamme arkielämää, 
mutta yleensä hänestä ei saa kertoa 
vitsejä. Kilven toimitus on kuitenkin 
saanut erikoisluvan seuraavaan:

“Vesa Eskelinen on jo käynyt Marsis-
sa – siksi siellä ei ole elämää.”
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KILPI OPASTAA
Koe maailmanloppu tyylillä

Kilven toimituksen kaikenkuuleviin korviin on saatettu järkyttävä 
huhu siitä, että maailman olemassaolo uhkaa loppua, kun Mayojen 
kalenterin 13. baktun päättyy. Huhusta valpastuneena toimitus päätti 
avata tuon kutkuttavan lähellä olevan maailmanlopun saloja ja val-
mistaa Kilven kestotilaajat kohtaamaan se avoimin ja reippain mielin.

Lisätäkseen lukijoiden tietämystä 
tulevasta, Kilven Etelä-Amerikan 

kirjeenvaihtaja tutkijaprofessori Huan 
Horge el Hombre toimitti Kilvelle säh-
kösanoman, jossa hän kuvailee Mayo-
jen ennustusta seuraavasti: “Eräiden 
viidakossa kaikuvien uskomusten ja 
la i n a la i s uuk s ien 
mukaan entisaikain 
Mayojen 13. baktu-
nin päättyminen, 
eli ajanlaskun het-
ki 13.0.0.0, sijoittuu 
tarkalleen päivälle 
21.12.2012. Tämän ennustetaan tar-
koittavan joko maailmanloppua tai 
vaihtoehtoisesti 14. baktunin alkua. 
Itse valmistautuisin kaiken varalta 
ensimmäiseen”.

Mitä pakkaisin maailmanloppuun

Kilven toimitus kehottaa kaikkia luki-
joita hankkimaan itselleen vähintään 
neljän (4) kuutiometrin lyijysäiliön, 
jonka sisään on hyvä piiloutua heti 21. 
päivän aamuna. Suurperheille suosit-

telemme vähintään 
kahdeksan (8) kuu-
tiometrin säiliötä. 
Tähän käyttöön 
soveltuvia kaappe-
ja tahi säiliöitä voi 
tiedustella kaikista 

hyvin varustelluista tavarataloista 
viikkoa ennen maailmanloppua.

Mukaan säiliöön on suotavaa pakata 
reilusti ravinteikkaita säilykkeitä ja 
eineksiä, sokeria ja suuri kanisterilli-
nen vettä. Lisäksi toimitus suosittelee 
harkitsemaan pienten yleistä viihty-
vyyttä parantavien sisustuselement-
tien, kuten verhot, matto ja yukka-
palmu, sijoittamista lyijylaatikkoon. 
Tällöin naapurin kehtaa kutsua kah-
ville  ja piparille myös maailmanlo-
pun aikana.

Omaa mielikuvitusta saa ja on jopa 
suositeltavaa käyttää miettiessään 
säiliöön mukaan tulevia tarpeita. 
Jodia on aina hyvä olla mukana, 
mahdollisesti kumivene vedenpaisu-

”Parempi varautua
  ahtaaseen jouluun.”
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Maya-kalenterin abc

Mayojen kalenteria on suunnattoman helppo ymmärtää, kun vain 
muistaa, että yksi baktun kestää tarkalleen 144 000 k’iniä. Kaksi 
tunia on 36 winalia, kun taas 20 k’atunia vastaa yhtä baktunia. 
Winal sisältää 20 k’iniä, 20 tunia pyöristyy yhdeksi k’atuniksi ja 
kuluva piktun päättyy 140 k’atunin kuluttua.

muksen varalle ja kenties muutama 
kynttilä tunnelmaa ja auringon sam-
mumista silmällä pitäen. Lisäksi 
laatikkoon on hyvä pakata muutamia 
rakkaimpia esineitä, kuten esimerkik-
si molemmat tila-autot ja iskuporako-
ne.

Tarpeellisten esineiden optimaalista 
määrää on hyvin hankala arvioida, 
sillä edes Kilven kaikkiviisas ja lah-
jomaton toimitus ei ole saanut var-

muutta siitä, kuinka pitkään maail-
manloppu tulee kestämään.

Optimistisimpien arvioiden mukaan 
säiliön ovea voi varovasti raottaa jo 
muutama sekunki maailmanlopun 
jälkeen. Jos mitään kamalaa ei ta-
pahdu, voi turvallisin mielin varautua 
keksimään mahdollisille  nykyisille 
tai tuleville lapsenlapsilleen hurjia 
tarinoita maailmanlopusta.

Kilven toimitus kuitenkin luottaa 
enemmän ”Kilpi seal of truth” -dip-
lomin saaneisiin tutkijoihin, jotka 
uskovat, että säiliössä pitää pysytellä 
ainakin muutama miljardi vuosi. Niin 
tai näin, parempi tehdä olonsa kotoi-
saksi ja varautua ahtaaseen jouluun.
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OPERAATIO LUMIPALATSI – 
UNTERNEHMEN SCHNEEBURG

VarPo:n salainen napapiiriryhmä Anonymus palasi juuri äskettäin poh-
joisten leveysasteiden lumisilta tuntureilta. Tuulisella tundralla tämä 
omia inhimillisiä rajojaan koetteleva ryhmä kokeili iglumaisen lumipa-
latsin rakentamista. Vaan miten kaikki oikein meni?

Ikiroudan kovettamat kasvot, paksu 
ihrakerros ja tinkimätön luonne – 

niistä on VarPo:n Anonymus-ryhmä 
tehty. Nimensä ryhmä on löytänyt sa-
nakirjasta, jossa Antarktis ja Arktis 
tulevat heti Anonymuksen jälkeen. 
Kohdasta A ei sitten muuta löydy-
kään, joten tämä ryhmä ei anele apua 
tai armoa.

Jääkarhun turkiksiin ja hylkeennah-
kasaappaisiin pukeutuneet ryhmän 
jäsenet pakkasivat kenttälapiot koira-
rekeensä. ”Mush!” ja sitten menoksi, 
lippukunnan kotieläinkolonnan kou-
luttamien alaskanmalamuuttien ve-
tämänä ryhmä saapui Korvatunturin 
kupeeseen alta aikayksikön. 

Raikas talvisää

Ryhmän tavoitteena oli selviytyä 
erittäin haastavasta luontoäidin sy-

leilystä, rakentamalla iglurakennel-
mamuodostelma. Tundralla kävi tau-
koamaton tuuli, mutta olosuhteista 
huolimatta iglun rakentaminen edis-
tyi tasaisen varmasti. Vastaan tulleet 
epäonnistumiset selätettiin välillä 
puhtaasti rautaisella tahdonvoimalla.

”Blaa blaa blaah” sanoi eskimo, joka 
oli juuri saapunut paikalle ja jolla oli 
päällään 1382 vuotta 2 kuukautta 19 
päivää 7 tuntia 3,1415926535 sekuntia 
vanhan mammutin turkiskarva, jossa 
juoksi 3,8 senttimetriä pitkiä turkik-
senpuhdistusötököitä. Koko retkikun-
ta retkahti julmettuun röhönauruun, 
kun iglun katto romahti viidennen 
kerran. Lopulta iglu saatiin valmiiksi 
ja ryhmä siirtyi sen sisälle.

Lunta tulvillaan

Pitkään pakkautuneesta lumesta ra-
kennettu iglu kesti loistavasti hurjan 

”Anonymus ei 
  anele apua 
  tai armoa.”
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Anonymus-ryhmän iglu-vinkit

1. Jos teet nuotion sisällä, niin tee kattoon reikä, josta savu 
   pääsee ulos.

2. Älä rakenna iglua puuterilumesta.

3. Kuuntele musiikkia tehdessäsi iglua. Rakentaminen sujuu no
   peammin.

4. Jos jääkarhu tai jokin muu karhu juoksee sinua kohti pysy 
   paikallasi, niin karhu juoksee ohitsesi.

5. Ota mukaan kaveri, joka on aikaisemmin rakentanut iglun ja 
   vetoa siihen ettet osaa rakentaa itse. Tällöin kaverisi rakentaa 
   sen ja sinä voit vain katsella vierestä ja juoda kuumaa kaa-
   kaota.

sään eikä sortunut, toisin kuin Hai 
Haj Siuhun (Potskatnialainen jään-
veistäjä, joka oli saapunut eskimon 
kyydillä paikalle) puuterilumesta 
kasattu kinos. Hai Haj’n puuterikeko 
hävisi kuin suolikaasu Saharaan, jo-
ten hän ei pystynyt edes rakentamaan 
iglua.

Iglu todettiin erinomaiseksi lumima-
joitteeksi. Sitä voi kokeilla tehdä esi-
merkiksi retkellä, jos uskaltaa. Iglun 
rakentaminen kannattaa ajoittaa tal-
viaikaan, jolloin sääolosuhteet ovat 
sen tekemiselle suotuisimmat.
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SUDENPENNUN PUUHASIVU

Vastaus: Pian edessä saattaa olla ____________________________________
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Kilven edellisen numeron suden-
pentusivuilla järjestettiin sa-

nanmuodostuskilpailu, jossa lukijoi-
den tuli muodostaa mahdollisimman 
monta sanaa käyttämällä ainoastaan 
kirjaimia sanasta ”lippukunnanjohta-
ja”. Vastauksia sateli Kilven postilaa-
tikkoon kymmenittäin. Eniten sanoja 
(peräti 188 kappaletta) keksi kolmen 
tytön muodostama ryhmä, mutta hei-
dät jouduttiin hylkäämään kilpailus-
ta vilppiyrityksen takia. Kilven hau-
kankatseiset toimittajat huomasivat 

näiden katalien konnien käyttäneen 
samaa sanaa kahdesti.

Kilpailu voitettiin siis seuraavaksi 
suurimmalla sanasaaliilla, joka oli 
30. Valitettavasti tästä vastauspape-
rista puuttui osallistujan nimi, joten 
toimitus ei voinut muuta, kuin arkis-
toida palkinnot ja muistuttaa kuuli-
aisia lukijoitaan kirjoittamaan aina 
oman nimensä vastauspaperiin. Kii-
tos kaikille osallistuneille!

EDELLISEN KILVEN SUDENPENTUKISAN TULOKSET

Minkä makuisen hammastahnan Ilari löytää?

ILARI
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Viimekertaisen lukijakilpailun jäl-
jiltä kuuluisa vastausten Van-

taanjoki tyrehtyi totaalisesti, ja 
toimituksen upouusi kumivene jäi 
makaamaan yksinäisenä kylmälle 
betonilattialle vain unelmoiden kel-
lumisesta kirjekuorimeren hellässä 
huomassa, ja vastauspaperimainin-
kien rauhallisesta liplatuksesta sen 
kumista kylkeä vasten. Vastauksia 
Kilven lukijakilpailuun tuli vain sää-
littävät yhdeksän (9) kappaletta.

Postilaatikkoon jätettyjen vastausten 
määrä on pienin sitten 1240-luvul-
la velloneen papyruksenvalmistajain 
suurlakon, jolloin paperia tai sen kal-
taisia valmisteita oli lähes mahdoton-
ta saada käsiinsä. Lakon aikana epä-
toivoisimmat runoilijat ja rap-artistit 
ajautuivat raapustamaan lyriikkansa, 
jotkut nukkuvan huonekaverin sel-
kään, toiset kirkkojen ja virastotalo-
jen seiniin. Tästä kerrotaan alkaneen 
vielä nykyäänkin nuorison suosiosta 
nauttiva graffiti-kulttuuri.

Toimitus uskoo kuitenkin vakaasti 
siihen, että vastauspula ei johdu pape-
rityöläisten lakkoilusta paperin totaa-
lisesta loppumisesta eikä varsinkaan 
Kilven armaiden kestotilaajien mie-
lenkiinnon lopahtamisesta perinteis-
tä lukijakilpailua kohtaan. Toimitus 
kysyi opastusta lehden äitiyslomalla 
olevaa virallista ennustajaa tuuraa-
valta Maya-poppamies Veikolta, joka 
kastemadon luita viskomalla ja koi-
ranputken sisäelimiä levittelemällä 
sai yhteyden henkimaailmaan.

PERINTEINEN LUKIJAKILPAILU

Jo vuosien ajan on Kilven perinteinen lukijakilpailu saanut lukijat vau-
vasta vaariin liikkeelle säällä kuin säällä, asuinmaasta riippumatta  ja 
kellonajasta välittämättä. Näitä valtoimenaan vellovia, sekavasti sän-
täileviä ihmisiä yhdisti yksi tärkeä asia, pakottava tarve päästä Kilven 
postilaatikolle. Vieläkö vastausten määrästä muodostuu valtameri vai 
onko kylmä talvi jäädyttänyt sen aallokot?

”Veikko sai yhteyden 
  henkimaailmaan”
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Palattuaan takaisin materian pariin 
Veikko julisti, että vastauksia tuli 
vähän, koska Kaakkois-Aasiasta Ha-
minaan matkalla ollut mustetank-
keri oli ajautunut karille Atlanttilla 
riehuneen hirmumyrsky Tarleenan 
riepottelemana. Tästä seurauksena 
Suomessa vallitsi katastrofaalinen 
mustepula, eikä sulkakynistä siksi 
ollut mihinkään.

Kilven toimitus toivoo, että mustetoi-
mitukset ovat jo palautuneet ennal-
leen, jotta lukijat voivat kirjoittaa 
vastauksiaan vuoden 2012 viimeisen 
Kilven lukijakilpailuun. Tämänkertai-
nen kysymys kuuluu:

1. Mikä on VarPo:n vuoden 2013 kesäleirin teema?

Vastaukset toimitettakoon Kilven postilaatikkoon ensi vuoden helmikuun lop-
puun mennessä. Oikein vastanneiden kesken arvotaan juhlavia palkintoja.




