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LIPPUKUNNANJOHTAJAN TERVEHDYS

Tervehdys Kilven lukija! Uusi ura-
ni Suomen parhaimman lippu-

kunnan johdossa on lähtenyt kohis-
ten käyntiin. Tekemistä on riittänyt 
ja uusia näkökulmia partiointiin on 
noussut esiin, kuin valkovuokkoja 
toukokuussa. Uusien asioiden oppimi-
nen vie aikansa, mutta pikkuhiljaa 
toimenkuvan selkiytyessä alkaa kel-
kassa pysyä. Haasteita riittää, mutta 
niiden mukanaan tuomat onnistumi-
sen ilot maksavat vaivan moninker-
roin takaisin. Mitään ei opi, jos jää 
kotiin istumaan.

Tämän Kilven teemana on eräily ja 
kilpailu. Erätaidot ovat kautta aikain 
ollut VarPo:n erityisosaamisalue. Tai-
toja on lippukunnassamme vaalittu 
sen perustamisesta asti, eikä ruostu-
misen merkkejä näy. Ne ovat taitoja, 
joita ei voi oppia istumalla kotona. 
Niitä taitoja oppii vain menemällä 
metsään ja tekemällä. Välillä asiat 
onnistuvat, välillä eivät. Molemmat 
kokemukset vievät kuitenkin eteen-
päin.

Taitojaan voi hioa tavallisten retkien 
lisäksi myös muissa tapahtumissa. 
Partiotaitokilpailuissa, leireillä ja 
vaelluksilla kehittyy erilaiset taidot. 
Toisissa tarvitaan ongelmanratkai-
sukykyä ja nopeutta, toisissa kykyä 
pitää itsensä lämpimänä ja kuivana. 
Tärkeintä on kuitenkin mukaan läh-
teminen ja yhdessä tekeminen. Kotiin 
istumaan jääminen on harvemmin 
paras ratkaisu.

Toivon, että näen tulevissa tapahtu-
missa paljon tuttuja ja uusia naamo-
ja. Haastan jokaisen Kilven lukijan 
lähtemään ulos ylittämään itsensä ja 
oppimaan jotain uutta!

Loistavaa kesää toivottaen

Lippukunnanjohtaja
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TULEVAA TOIMINTAA

Hei mies! Puuttuuko paidastasi jänkäsusi-merkki vai kaipaako se päivitys-
tä? Merkitse Punkun tai Syysloman ajankohta jo nyt kalenteriisi ja lähde 

syksyllä kisaamaan.

21.8. Uusien jäsenten ilmoittautumistilaisuus
Vartiovuoren Pojat ottaa taas uusia jäseniä 
mukaan toimintaansa. Tuo kaverisi tai veljesi 
syksyllä maailmaan parhaan harrastuksen pa-
riin. Partioon!

Viikko 35: Syyskauden partiokokoukset alkavat
Toimintaryhmien viikottaiset partiokokoukset jatkuvat kesätauon jälkeen 
maanantaista 27.8. alkaen. Seuraa VarPo:n nettisivuja (www.varpo.fi), niin saat 
tietää oman kokousaikasi hyvissä ajoin.

15.–16.9.2012 Partiotaitokilpailu Espoon Punane
Espoon Punanen on partiotaitokilpailu tarpojille, samoajille, vaeltajille ja ai-
kuisille. Espoon Punasen järjestävät vuonna 2012 Lommon alueen lippukun-
nat. Ilmoittautuminen kisaan alkaa 2.5.2012. Varsinainen ilmoittautuminen 
päättyy 27.8.2012. Jälki-ilmoittautuminen päättyy 7.9.2012.

6.10.–7.10. Syys-SM kilpailu Syysloma
Syksy – tuo väärinymmärretty vuodenai-
ka – tulee myös vuonna 2012. Partiotai-
tojen suomenmestaruuskilpailut "Syys-
loma 2012" järjestetään Pirkanmaalla. 
Kilpailut järjestää Tesoman Sinisiskot ry 
ja Hämeen partiopiiri. Kilpailu on tar-
koitettu samoajille ja sitä vanhemmille 
partiolaisille.
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LUKIJAGALLUP: KESÄN HUUMAA

Kilven toimitus jalkautui jäsenistönsä joukkoon ja kartoitti kokemuksia ke-
sää kohden kahdella kysymyksellä.

1: Mitä odotat kesältä?
2: Mikä on lempimarjasi?

Sudenpentu Taneli, Lapamadot-laumasta
1: Uimista ja tosi paljon karkkia.
2: Päärynä.

Seikkailija Wilber, Ketut-joukkueesta
1: Odotan innolla kesäloman alkua ja mummolaan 
pääsyä, koska sieltä saa ihan sikana mässyy.
2: Pihlajanmarja, ainakin se karkki on hyvää.

Tarpoja Jussi, Palokärjet-vartiosta
1: Erittäin kaunista säätä ja Robinin keikkaa tieten-
ki, mutta ennen kaikkea Sarastetta.
2: Tyrnimarja tietenki maidon ja sokerin kanssa.

Samoaja Pyry, Näädät-vartiosta
1: Karaa, musaa, chillausta kaveriporukalla, uimista, 
ainakin yhtä tyttöä ja mahtavaa Saraste-kesäleiriä
2: Kaktuksen marja, koska olen saanu kokeilla tätä 
jumalaisen raikasta, mutta samalla omaperäistä ma-
kuelämystä.

Vaeltaja Nico, Ahmat-vartiosta
1: Maailmanrauhaa ainakin maailmanloppuun asti.
2: Mä en oikeastaan osaa sanoa kun, että mansikka 
on hyvä, mutta niin on myös mustikka. Että mä tai-
dan valita näitten kahden väliltä vadelman.

Tukeva aikuinen Aki
1: Duunista irtautumista.
2: Mansikka on ainut oikea kesä marja. Muut ovat 
humpuukia.

Kilpi ei saanut kuvia kaikista haastatelluista, sillä toimittajan kamera pirs-
taloitui kesken haastattelun temmellyksen. Toimitus pahoittelee.
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Oli jäätävä ja myrskyinen sää, 
kun Näädät-vartion karskeimpia 

karskeimmat urokset lähtivät kohti 
Korpitörmän myrskynsilmää. Pai-
kalle saavuttuaan, Näädät jysäytti-
vät paikalle kasan hätämajoitteita. 
Jokaiselle neljälle 
näädälle oli ikioma 
ihastuttavan hen-
keäsalpaava majoi-
te. Majoitteina oli-
vat laiskalle laavu, 
hajoamispisteessä olevalle havulaa-
vu, pihtaajalle p.ressu (joku saattaa 

TESTISSÄ TOSIMIEHEN MAJOITTEET

Mikä on sininen ja pelkää vettä? Ei ainakaan yksikään karski samoaja, joka 
osallistui seuraavaan majoitetestiin. Lue Näädät-vartion lahjomaton lausunto 
neljästä majoitteesta, jotka soveltuvat sekä vaelluksille että kesäfestareille.

Majoite Laavu Havulaavu P.ressu Kuusen juuret

Saatavuus Hyvä, mikäli 
saat varas-
tonhoitajan 
paikalle.

Metsästä löytyy 
kyllä havuja, 
ellei se ole 
lehtimetsä.

Hyvä, mikäli 
saat varas-
tonhoitajan 
paikalle.

Jos löydät 
vanhan kuusen 
metsästä.

Kannetta-
vuus

Helppo kantaa. Erittäin paljon 
tilaa vaativa.

Taskussakin 
kulkeva.

Et yleensä 
kanna mukana, 
mutta jos aiot 
niin hivenen 
painava.

Toimivuus Johtajan hyväk-
syntä kattaa 
kaiken.

Siedettävä, 
mutta saattaa 
sataa läpi.

Sään armoilla, 
mutta toimii 
nopeasti.

Toimii joka 
säässä ja tuis-
kussa.

Pystytys- ja 
purkunopeus

1 vaikeata 10 
sekasortoista 
siinä välissä 
siedettävää.

8 aika hyvä 
määrä.

Maaginen 2 
toimii.

Hyppäät maa-
han, vartyt 
tarvitsevat 
kaverin.

Huomioitavaa Löysänä ei 
toimi.

Vuotaa kuin 
neula.

Toimii löysänä 
ja kovana.

Toimii 24/7/12/1

”Näätä on ihastuttavan 
  karismaattinen ja vik-
  kelä eläin.”

Seuraavassa taulukossa erittelemme tarkemmin testimajoitteiden ominai-
suuksia.

sekoittaa pressuun, mutta tämä on 
täydellisen mahtavuuden myötä eri 
asia) ja karskeimmalle kuusenjuuret.

Kuten kaikki tietävät, on näätä ihas-
tuttavan karismaattinen ja vikkelä 

eläin, jolla on ka-
dehdittavan nopeat 
liikkeet. Olemme-
han me näätiä, 
joten hätämajoit-
teiden pystytys kes-

kellä pilkkopimeää jäistä myrskyä 
sujui salamannopeasti.
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Kun aurinko seuraavana aamuna 
päätti pilkistää piilostaan, rupesivat 
urheat samoajat sumplimaan kenellä 
oli paras majoite. Laiskan yö sujui 
märissä oltavissa. Laavun pystyttäjä 
ei osannut pystyttää laavua oikein, 
vaan siinä oli suurta suurempi ka-
melinselkä, jonka takia hän nukkui 
märissä oltavissa. Laavun katto oli 
valahtanut alempaakin alemmas ja 
kastellut hänet.

Hajoamispisteessä oleva persoona 
oli koko pitkän yön laskenut kuinka 
monta pisaraa oli päässyt havulaavun 
läpi, joka vuoti kuin seula. Pihtaa-
ja oli yrittänyt kaiken maan tavoin 
pystyttää p.ressua, mutta oli lopuksi 
luopunut toivosta ja kääriytynyt sen 
uumeniin. Hän oli aamulla yllättävän 
kuivahko, vaikka yöllä oli tuntunut 
kuin koko Atlantin valtameri olisi va-
lahtanut päälle.

Karskein oli kajauttanut hoilaten 
myrskylle: ”Nyt hiljaa, mä nukun!”, 
ja oli saanut nukkua yönsä rauhassa. 
Karskein oli aamulla ensimmäisenä 
ylhäällä, täysvarustuksineen valmii-
na lähtöön. Lopputulokseksi Näädät 
vahvistivat parhaimmaksi kuusen 
juuret, sillä ne olivat nopeimmat ja 
niiden luona nukkuvat vain karskeim-
mat eli kaikki varpot.
 
Paremmuusjärjestys parhaimmasta 
huonoimpaan:

1. Kuusen juuret
2. P.ressu
3. Laavu
4. Havulaavu
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VASTAISKU VERENIMIJÖILLE

Kaikkihan tietävät, että vampyyrit ja 
Twilight-fanit saa karkoitettua valko-
sipulilla, mutta mikä tepsii hyttys-
iin? Kilven toimituksen ylityöllisetty 
testijaos otti tästäkin asiasta selvää. 
Lue ja hämmästy!

Kilven ylityöllistetty toimitus palk-
kasi samoaja-vartion testaamaan 

ääriolosuhteissa vuoden parhaat 
hyttysten karkotusmenetelmät. Me-
netelminä olivat Rambon sertifioi-
ma muta, kylmäpuristettu rypsiöljy, 
VarPo:n perinteitä kunnioittaen kars-
kin miehekäs hiki ja nykyaikainen 
hyttyskarkote OFF.

Aamuauringon noustessa testi-
ryhmämme lähti kävelemään kohti 
kaunista auringonnousua, suoraan 
kohti Culicidaeita (tunnetaan toisis-

sa piireissä 
nimellä 

hyttynen). 
Päätimme 
ensimmäi-

senä testata 
OFF-hyttys-
karkotetta, 
koska olem-
me kuulleet 

huhua, että se kutsuu hyttysiä luok-
seen. Testissä totesimme että huhu 
pitää paikkansa koska culicidaeit 
tulivat luoksemme kuin raivohullu 
biisonilauma. Tapahtuman johdosta 
saimme riittävästi hyttysiä testin 
loppuajaksi. Tästä voimme päätellä, 
että nykyaikainen hyttysmyrkky on 
täysin luokatonta ainetta!

Seuraavaksi hieroimme öljyä var-
taloillemme helpottaaksemme kau-
heaa tuskaa, joka johtui äskeisestä 
accidentista, kun tottelimme käskyä 
huhuista piittaamatta ja testasim-
me nykyaikaista hyttyskarkotetta. 
Lihaksikkaat kehomme kiilsivät aa-
muauringossa, mutta jouduimme to-
teamaan, ettei öljykään karkota sen 
kummemmin hyttysiä pois. Täytyy 
kuitenkin mainita, että öljyäminen 
helpottaa hyttysenpistoista johtuvaa 
kutinaa huomattavasti.

Rambon jalanjäljissä ojasta allikkoon

Öljyämisen jälkeen lähdimme kohti 
läheistä mutakuoppaa, jotta pää-
sisimme seuraavaan haasteeseen 
eli Rambon tavoin mutaa metsästä-

”Hieroimme öljyä 
  vartaloillemme 
  helpottaaksemme 
  kauheaa tuskaa.”
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mään. Huomasimme hyttyset vaikka 
ne yrittivät salaperäisesti seurata 
meitä, jonka johdosta osastomme 
liikahti kuin rasvattu salama koh-
ti edessä häämöttävää mutalampea, 
jonne sukelsimme juuri ennen kuin 
culicidae-joukot saavuttivat meidät. 
Pidätimme mutalammen pohjassa 
henkeä melkein maailman loppuun 
asti. Kun happemme alkoi loppua, 
jouduimme nousemaan ylös lammes-
ta. Samalla hetkellä huomasimme 
maailman muuttuneen, mutta siitä 
huolimatta culicidaet odottivat meitä 
kuin Lassie konsanaan.

Urhoollisesti päätimme jatkaa testiä 
eli seisahdimme paikoillemme ja an-
noimme kärsimättömien hyttysten 
yrittää parastaan. Kuoremme alta oli 
hankalaa tuntea hyttysten pistoja ja 
totesimmekin, että muta on tähänas-
tisista testituotteistamme paras.

Hyttysiä, hikeä ja testituloksia

Tässä vaiheessa aurinko oli jo nous-
sut korkeimmilleen ja paahtoi kuin 
Saharan autiomaassa. Paahteen takia 
hikoilimme kuin mitkäkin pahkasiat. 
Panimme merkille, että mitä enem-
män hikoilimme sitä kauemmaksi 
hyttyset menivät. Tästä voimmekin 
yksimielisesti todeta, että varpon 
karski hiki on paras lääke hyttysten 
karkottamiseen mailtamme.

Yhteenvetona näistä tuskallisista tes-
teistämme voimme todeta että erä-
partiolaisen hiki on paras culicidaes-
karkote sitten miesmuistiin. Muta 
toimii siedettävästi, kunhan on ollut 
miltei maailman loppuun asti muta-
lammikossa. Öljy ennemminkin hel-
pottaa hyttysenpistojen tuottamaa 
tuskaa kuin karkottaa itse verenimi-
jöitä. Nykyaikainen OFF-hyttyskarko-
te on täysin luokaton, ellei halua hyt-
tysiä luokseen.
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NÄLKÄINEN PARITOLAINEN HYÖNTEISEN NAPPAA

Voiko luonnonmukaista lähiruokaa 
syömällä karpata? Miten ratkaista 
globaali ruokakriisi? Lue Kilven en-
tomofagien laatima 6-sivuinen ar-
tikkeli hyönteisravinnosta, niin saat 
vastauksen näihin ja moniin muihin 
kysymyksiin.

TeRrrvetuloa omalta takapihaltasi 
ja lähimetsästäsi löytyvään hyön-

teisten maailmaan. Jos 
rahapussi tyhjää näyttää 
tai haluat lautasellesi 
luontoa kuormittama-
tonta luomuruokaa, 
on aika tutustua 
kuusijalkaisiin 
vipeltäjiin. Kun 
hieman avartaa 
ajattelutapaansa, 
ympäristö suorastaan 
kuhisee proteiinipitoista ja 
runsaasti vitamiineja sisältävää 
ravintoa. ”Rohkea torakan syö”, ku-
ten vanha sananlasku tiesi jo kertoa.

Esittelemme tässä kattavassa artik-
kelissa Suomen luonnon yleisimmät 
ja ravintopitoisimmat hyönteiset, 
niiden keräämisen tai pyydystämisen 

sekä valmistamisen. Hyönteisten ke-
rääminen on sallittua ilman erillistä 
lupaa jokamiehenoikeuksien nojalla, 
kunhan niitä ei kerää paljoa myyntiä 
varten. Seuraamalla artikkelin ohjei-
ta, varmistat ettet kerää epähuomi-
ossa rauhoitettuja lajeja tai aiheuta 
alueen hyönteiskannalle vakavia va-
hinkoja.

Muura-muurahainen munaa kuljettaa

Muurahaisen munat eli muurhaisten 
kotelot ovat luultavasti yleisin Suo-
messa ravintona käytetty hyönteis-
ten muoto, jos mehiläisten tuottamaa 
hunajaa ei oteta mukaan laskuihin. 
Muurahaisten munat ovat varsinai-
sia proteiinipommeja ja ne maistuvat 
pääruokana joko raakana tai paahdet-
tuna. Munia voi myös jauhaa ja lisätä 
muun ruoan sekaan lisukkeeksi.

Muurahaisten munien kerääminen on 
varsin yksinkertaista. Kerätessä on 
vain pidettävä huolta, ettei tule va-

”Rohkea tora-

  kan syö.”
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koko kuoriai-
sen. Muuten-
kin kuoriaisia 
käytetään ra-
vintona yleensä niiden toukkavai-
heessa. Yleisin ihmisillekin kelpaava 
kuoriaislaji on jauhopukki (Tenebrio 
molitor). Lajia voi löytää linnunpe-
sien ja lahopuiden lisäksi nimensä 
mukaisesti myös ihmisasunnoista, 
joissa tämä kovakuoriainen hakeutuu 
auki jääneisiin jauhopusseihin parit-
telemaan ja munimaan. Halutessaan 
jauhopukkia voi viljellä vaivattomas-
ti. Joissakin maissa jauhotoukkia on-
kin tapana kuivata ja jauhaa tortilla-
jauhojen sekaan proteiinipitoisuutta 
terästämään.

Heinä-heinäsirkka voissa paistetaan

Otsikon mukaisesti raakojen hei-
näsirkkojen syömistä tulisi välttää, 
koska monet niistä sisältävät ihmi-
sessäkin loisivia heisimatoja. Hei-
näsirkat voidaan keittää suolavedes-
sä ja kuivata auringossa, jolloin ne 
ovat mitä mainiointa naposteltavaa. 
Sirkkoja voi myös marinoida vaikka-
pa meksikolaisittain chilillä ja valko-
sipulilla maustetussa limetin mehus-
sa ja paistaa pannulla.

Koska hei-
näsirkat ovat 
varsin vikke-
liä hyönteisiä, 

on niiden keräämisessä käytettävä 
viekkautta ja hyviä varusteita. Hel-
pointa niiden kerääminen on iltahä-
märässä, jolloin läheiselle niitylle 
suuntaavaan sirkkasafariseurueen 
kannattaa varustautua otsalampuin 
ja haavein.

Toivottavasti tämä laaja ja käytän-
nöllinen katsaus syötäviksi sopivis-
ta hyönteisistä sai veden kielelle tai 
edes partiolaisille ominaisen uteliai-
suuden heräämään. Suomen suvi on 
erilaisten hyönteisten sesonkiaikaa, 
joten se kannattaa käyttää 

tehokkaasti hy-
väkseen, jos 
mielii vielä 

joulupöydässä-
kin herkutella kuiva-

tuilla kuoriaisilla tai per-
hosentoukkahyytelöllä. Kilven 

toimitus toivottaakin kaikille luki-
joilleen kireitä haaveja ja ennakko-
luulotonta kokeilunhalua.
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LUKIJAT KYSYVÄT, TOIMITUS VASTAA

Kilven toimitus tarjoilee taas vastauksiaan, noita journalistiikan superfoode-
ja, anteliaasti koko aukeaman verran. Painomustepainotteinen ruokavalio on 
VarPo:n ravintosuosituksen mukainen, sillä se pitää ajatuksenvaihdon vilkkaa-
na. Säännöllisesti nautittuina lukijakysymykset kohottavat partiopoikakuntoa 
ja ehkäisevät aivorappeumien syntymistä. Pidä huolta parasta ennen -päiväyk-
sestä lähettämällä tuoreita kysymyksiä Kilven postilaatikkoon tai osoitteeseen 
kilpi@varpo.fi.

Mä silmiäni usko en...
t. Äimistynyt

Älä syö tunnistamat-
tomia sieniä ja vältä 
myös muiden hallu-
sinogeenien käyttä-
mistä. Jos kuitenkin 
uskot mielesi olevan 
kunnossa, niin käynti 
optikolla voi auttaa.

Mikä on paras janojuoma?
t. Kari G.

Kiitos ajankohtaisesta kysymyksestä 
Kari! Varsinkin nyt kesän kynnyk-
sellä oikea nesteytys kaiken A ja O 
– tosin jotkut jonnet väittävät sen 
olevan E ja S. Vaikka kaupat pulliste-
levatkin kaikenlaisia nopeita juomia, 
kannattaa ne jättää suosiolla hyllyyn 
ja suosia jääkylmää vesijohtovettä. 
Tehokkaaseen nesteytykseen suosi-
tellaan veteen lisättäväksi mauste-
mitallinen (1/4 tl) suolaa yhtä litraa 
kohden. Suolasta saatavan natriumin 
lisäksi hikoillessa kannattaa tankata 
kaliumia vaikkapa hunajamelonista.

Onks mulla isoimmat munat?
t. Närhi

Ainakin suuri 
ego sinulla tun-
tuu olevan, mut-
ta siitä on vielä 
yhden kirjaimen 
matka munaan.

Toimituksen 
tiedeosasto 

tietää kertoa, 
että strutsi on 
elossa olevan 

lintukunnan 
ykkönen abso-
luuttisen mu-
nan koossa. Niiden munat ovat jopa 
18 cm pitkiä ja vastaavat painoltaan 
reilua tiuta normaaleja kananmunia.

VS.
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Ovatko tangat taas muotia vaiko ei?
Terveisin Matti tankotanssija sekä 
parketin partaveitsi

Voi Matti parka, oletko sekoittanut 
kaksi asiaa – Japanin runomuodon 
sekä alusasusteet? Japanilaista kor-
keakulttuuria ei voi verrata miesten 
tangoihin, jotka kuuluvat navan alle.

Hei toimitus!
Minulla ei oikeestaan ole kysymystä 
vaan halusin kertoa teille yhen jutun. 
Kuulin kaveriltani millä on sininen-
paita että partiokerhossa ois paljon 
leipomista ja sitten halusin itsekkin 
partiolaiseksi. Näin mainoksen netis-
sä. Se oli kiva mainos ja sitten ensi 
viikolla tulin jo kokoukseen. Koko-
uksessa ope vei meidät metsään et-
simään aarretta mutta siellä satoi ja 
toinen hanskani kastui. Maailmani 
romahti.
Nimim. Uiskotien yksisarvinen

Ikävää, hyvin ikävää. Partiokokouk-
set eivät varsinaisesti ole leipomisker-
hoja vaikka erilaisia ruoanlaittoakti-
viteetteja ohjelmaamme kuuluukin. 
Harrastuksemme keskiössä on par-
tioaatteen mukainen elämyksellinen 
toiminta ja tekemällä oppiminen, joka 
tapahtuu varsinkin VarPo:ssa usein 
ulkona luonnon helmassa.

Paljon Kuussa on kello, kun tääl on 
kello kuus?
t. Simon Tee

Yleisessä kielenkäytössä kuukaudel-
la tarkoitetaan 28–31 kalenterivuo-
rokauden mittaista ajanjaksoa. Ny-
kyisin yleisimmin käytössä olevan 
gregoriaanisen kalenterin mukaan 
kuukauden aritmeettinen keskiarvo 
on noin 30,43 vuorokautta. Sitä vas-
toin kahden uudenkuun välinen syno-
dinen kuukausi on keskimäärin 29,53 
vuorokautta pitkä. Tästä seuraa, että 
kello edistää Kuussa noin 3 % kuukau-
dessa Maan ajanlaskuun verrattuna. 
Syöttämällä edellä mainitut arvot 
viime Kilven numerossa esiteltyyn 
kronometriseen kaavaan, saadaan 
vastaukseksi ”varttia vaille”.
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SUDENPENNUN PUUHASIVUT

Sudenpentujohtajien nimien kirjaimet ovat menneet aivan sekaisin! Selvitä 
sanasotkut.

Minna Hyrisevä =  S  A  __ __ H  __ __ __ __ __ __ __ __
Emmi Tuoneen =  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Enkelien Vessa =  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Tolkien Nero =  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Laulava Ritari =  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Helliä Saisin =  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Auta pikku-Ossia tunnistamaan seuraavat partiomerkit.

Jänkäsusi

Järjestötunnus

Lippukuntatunnus

Lupausmerkki

Maatunnus

Paikkakuntatunnus

Piiritunnus

Tervetuloa-jälki
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Tanelit leipovat korvapuusteja, mutta kaneli on hukassa! Kuka Taneleista 
löytää kanelin?
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PERINTEINEN LUKIJAKILPAILU

Ole valmis! Tänään on histo-
riallinen päivä sekä kaikille 

Kilven kestotilaajille, että niille 
satunnaislukijoille, jotka häpeil-
len pyörivät tunteja R-kioskin 
lehtihyllyllä ja yrittävät kuin 
varkain sujauttaa limaisissa 
hyppysissään kulissina auki ole-
van Suomen Kuvalehden sisään 
jonkin vähemmän korrektiksi 
luokitellun niteen, mutta har-
jaantumattomuuden ja pelonse-
kaisen hosumisen takia saavat-
kin käsiinsä uuden Kilven. Tämä 
päivä tullaan muistamaan lau-
luin ja runoin, sillä kenties en-
simmäistä kertaa Kilven pitkän 
ja ultravärikkään historian ai-
kana lehdessä julkaistaan edel-
lisen lukijakilpailun oikea vas-
taus, vaikka kukaan lukijoista 
ei olisikaan sitä tiennyt.

Viimekertaisessa numerossa kysyimme arvon lukijoiltamme sitä, kuka on Kil-
ven numeron 2/2012 vastaava päätoimittaja. Kilpi 2/2012 sattuu kätevästi ole-
maan  juuri se kyseinen painotuote, jota tällä nimenomaisella hetkellä kouris-
sasi kannattelet. Näin ollen sinä, hyvä Kilven ikiaikainen suurkuluttaja, voit 
herättää sisäisen salapoliisisi ja etsiä lehdestä oikean vastauksen 
edellisen numeron kiperään ja päivänpolttavaan kysymykseen.

Joka tapauksessa perinteinen lukijakilpailu 
jäi taas vaille ratkaisijaa ja uskomattomat 
palkinnot jakamatta. Älä silti vaivu epätoi-
voon, sillä avaimet tämän kaiken saavutta-
miseksi on kuitenkin jälleen tuotu tyrkylle, 
kuin sammakot kiinalaisessa ravintolassa. 
Vastatessasi oikein tämänkertaiseen lukija-
kilpailuun, sinulla on mahdollisuus tyhjen-
tää kerralla tuo tavaran paljoudesta notku-
va palkintopöytä.
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Koska Kilven teemana on nyt eräily ja kilpailut, kes-
kittyy lukijakilpailukin tälle osa-alueelle. Vartiovuori-
mitali on yksi Vartiovuori-ansiomerkistön merkeistä, 
jonka yksi myöntämisperuste on henkilökohtainen 
voitto SM-kilpailusta partiotoiminnassa. Kilpailun ky-
symykset ovat:

Kenelle vartiovuorelaiselle on edellisin perustein 
myönnetty Vartiovuorimitali?

Mikä oli laji, jossa kyseinen partiolainen voitti SM-
kultaa?

Vastaukset kysymyksiin toimitettakoon Kilven posti- 
tai sähköpostilaatikkoon 1.8.2012 mennessä. Oikein 
vastanneiden kesken arvotaan tietäisitte vaan mitä 
kaikkea.




