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Vartiovuoren Pojat ry. Perustettu 1959, erätoiminnan riemua Itä-Helsingissä 
poikien ehdolla. Kilpi, lippukunnan sisäisen viestinnän tärkeä väline, perus-
tettu vuonna 1975, hajanumeroita 1960-luvulta. Toimitus toivoo lukijoiltaan 
suvaitsevuutta lehdessä ilmeneviä epätarkkuuksia kohtaan. Lehti ottaa mie-
lellään vastaan aineistoa, joka aiheensa puolesta soveltuu lehden linjaan. 
Korostettakoon ettei yksittäisen kirjoittajan mielipide välttämättä ole sama 
kuin lippukunnan virallinen kanta.

Vastaava päätoimittaja: Lauri Vartiala
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LIPPUKUNNANJOHTAJAN TERVEHDYS

Taas on saatu yksi täysi kausi ko-
koustoimintaa päätökseen ja jokainen 
VarPo voi ansaitusti siirtyä nautti-
maan kesän lämmöstä. Kulunut kausi 
on jälleen kerran pitänyt sisällään 
yhtä sun toista, elämyksiä ja seik-
kailuja, ainakin minulle. Toivotta-
vasti lippukunnanjohtajan lisäksi 
joku muukin voi sanoa kokeneensa nuo 
partiotoiminnan kulmakivet ja tuki-
pilarit, elämykset ja seikkailut.

Näihin kulmakiviin on tänä vuonna 
pyritty panostamaan oikein urakalla, 
jotta jo ennestään hauskoista tapah-
tumista tulisi suorastaan ikimuis-
toisen hulvattomia ja vatsanpohjaa 
kutkuttavia seikkailuja. Ikävä kyllä 
panostuksesta huolimatta moni tapah-
tuma on jouduttu perumaan vähäisen 
osanottajamäärän takia. Tämä on har-
millista niin lapsille, jotka olisi-
vat innokkaina lähdössä mukaan, kuin 
myös johtajille, jotka ovat käyttä-
neet aikaansa ja aivonystyröitään 
mielekästä ohjelmaa suunnitellessa.

Pakkaa siis sinäkin rinkkasi, ilmoit-
taudu mukaan tulevan kesän huipputa-
pahtumalle, kesäleirille ja tee siitä 
läsnäolollasi entistäkin hauskem-
pi. Leirien ohjelma on pyritään aina 
suunnittelemaan niin, että jokaisel-
le vauvasta vaariin löytyy miele-
kästä puuhasteltavaa. Perinteisistä 
retkistä poiketen, leirillä ehditään 
keskittyä myös kaikenkarvaisiin eri-
koisohjelmiin. Esimerkkeinä näistä 
kalastus, uiminen, lautanrakennus, 
ramborata, ja kerrotaan eräällä lei-
rillä olleen myös ihan oikea maail-
manpyörä.

Juuri leirit ovat tapahtumia, joissa 
päästään kokemaan partiota parhaim-
millaan ja nauttimaan noista niin

kovin paljon puhutuista harrastuk-
semme peruskivistä, elämyksistä ja 
seikkailuista. Tavataan siis leiril-
lä.

Lämmintä kesää kaikille Kilven luki-
joille ja muillekin! Tosin nuo muut 
eivät tätä lämpimän kesän toivotus-
tani saa, koska eivät lue lehteä.

LPKJ Lauri Vartiala

Loma lähestyy, niin myös kesäleiri
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PAKKI TÄYTEEN

Kilven kauan odotettu ruokapalsta on 
täällä.

Tällä kerralla retkiruokaohjeena on 
friteeratut banaanit, joka on nopea 
(ei oikeasti) ja helppo valmistaa 
maasto-olosuhteissa.

Resepti todettiin suurelta osin toi-
mivaksi Hirvien retkellä, jossa sitä 
ensi kertaa kokeiltiin. Ainoaksi 
ongelmaksi muodostui kermavaahdon 
tuottaminen haarukalla pakissa, se 
osoittautui hieman haastavaksi. Muis-
tathan siis varata mukaan kunnon ker-

mavaahdotusarsenaalin (=visplä) tai 
kermavaahtoa muodossa, jossa sitä ei 
tarvitse vaahdottaa. Kilven toimitus 
ottaa myös vastaan ohjeita metsävis-
pilän valmistukseen.

Kahdeksan hengen setin valmistus al-
kaa siipaloimalla 8 banaania johonkin 
astiaan (esim. kenttäpakkiin). Seu-
raavaksi fi teeraustaikina: 2 kananmu-
naa, 2 tl sokeria, 2 dl vehnäjauhoja, 
3-5 rkl vettä. Kaikki sekaisin johon-
kin astiaan (esim. kenttäpakkiin).

Banaanisiipaleet valmistetaan vale-
lemalla ne ensin friteeraustaikinal-
la ja sen jälkeen dippaamalla kiehu-
vaan öljyyn, joka sijaitsee astiassa 
(esim. kenttäpakki) nuotiossa. Pais-
ta palat vaaleanruskeiksi. Tässä 
vaiheessa joku vatkaa ranne kipeä-
nä jossakin astiassa (esim. kenttä-
pakissa), toivottavasti vispilällä, 
kermavaahtoa.

Tarjoile banaanit kermavaahdon kans-
sa. Voit tarjoilla banaaneja myös 
jäätelön kera, mikäli saat säilytet-
tyä jäätelön kiinteässä olomuodossa 
retki- tai leiripaikalle asti. Ba-
naania voi dipata myös sulatettuun 
suklaaseen.
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LUE TIEDOTTEET NETISTÄ TAI SÄHKÖPOSTISTASI

Lippukuntamme Internet-sivut uudis-
tuivat kevään aikana. Sivujen ulkoasu 
on säilynyt lähes samana, mutta si-
vut ovat nyt entistäkin toimivammat 
ja niiden päivittäminen on huomat-
tavasti aikaisempaa helpompaa, mikä 
tarkoittaa samalla parempaa päivitys-
tiheyttä. Olemme kehittäneet sivuja 
parantamaan entistä enemmän tiedon-
välitystä partion ja kodin välillä. 
Sivuilta löydät muun muassa ajankoh-
taiset tiedotteet heti etusivulta, 
osoitteesta www.varpo.fi .

Tiedotteet kotiin kuivina ja ehjinä

Poikien mukana kotiin matkaavat tie-
dotteet eivät välttämättä aina pääse 
perille, ainakaan ehjänä ja kuivana. 
Nyt voit lukea tiedotteet näytöltä 
tai vaikka tulostaa ne itse paperil-
le. Tiedotteet-sivulle pyrimme kokoa-
maan kaikki tärkeät koteihin lähetet-
tävät tiedotteet, kuten esimerkiksi 
retki- ja leirikirjet.

Postit kotiin sähköisenä

Vanhemmilla on myös nyt mahdollisuus 
liittyä postituslistalle Internet-
sivujemme kautta. Liittymällä posti-
tuslistalle saat ajankohtaiset tie-
dotteet suoraan omaan sähköpostiisi. 
Listan avulla pystymme lähettämään 
kohdistetusti juuri sinulle ja pojal-
lesi tärkeät tiedotteet ja muut ajan-
kohtaiset kuulumiset. Postituslis-
talle voit liittyä Tiedotteet-sivulla 
vasemmassa reunassa olevan linkin 
kautta tai suoraan osoitteessa varpo.
fi /fi /tiedotteet/postilista. Listalta 
voi halutessaan myös poistua samassa 
paikassa.

Märät ja rikkinäiset paperit tulevat 
jatkossakin kotipöydille

Vanhat paperiset tiedotteet matkaa-
vat edelleenkin poikien mukana koko-
uksista kotiin. Sähköisellä tiedot-
tamisella ei korvata vanhoja hyväksi 
havaittuja käytäntöjä. Kaikki verkko-
sivuillamme olevat tiedotteet tule-
vat paperisten tiedotteiden lisäksi. 
Myös sähköpostilistalle liittymi-
nen on täysin vapaaehtoista. Tietys-
ti toivomme että mahdollisimman moni 
vanhempi liittyisi listalle, jotta 
tiedottamisemme olisi mahdollisimman 
nopeaa ja tehokasta.

KÄY TUTUSTUMASSA SIVUIHIN OSOITTEESSA WWW.VARPO.FI
Tiedotteet: www.varpo.fi /fi /tiedotteet

Postituslista: www.varpo.fi /fi /postilista
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LEIRILLE MARS

VarPo järjestää heinä- elokuun tait-
teessa vuoden kuumimman tapahtuman, 
kesäleirin. Leirillä pojat pääsevät 
viettämään laatuaikaa hyvien kave-
reiden seurassa, seikkailemaan moni-
muotoisessa luonnossa sekä tietysti 
oppimaan ja kertaamaan partiotaitoja 
käytännössä. Lippukunnan kesäleirin 
pituus on sudenpennuille (7-9 vuoti-
aat) kuusi vuorokautta ja partiopo-
jille sekä johtajille kahdeksan vuo-
rokautta.

FAKTOJA LEIRISTÄ

Aika:
31.7.-5.8.2007 Sudenpennut
31.7.-7.8.2007 Muut
Hinta:
Sudenpennut 30 euroa
Muut 40 euroa
Paikka:
Komionlammet, Loppi
Vierailupäivä vanhemmille ja ystä-
ville sunnuntaina 5.8.2007
Ilmoittautumispäivä: Vielä ehtii 
mukaan

LEIRIRAKENNELMIA

Partioleirit antavat leiriläisille 
mahdollisuuden näyttää ja kehittää 
omia kädentaitojaan leirirakennelmia 
ja telttoja pystytettäessä. Ensimmäi-
seksi leiriläiset pystyttävät teltat 

ja telttakuntien omat leirirakennel-
mat, kuten roskapussitelineen, riu’un 
makuupussien tuulettamista varten, 
aidan ja vaikka lipputangon. 

Ramborata
Jokaisella leirillä otetaan miehes-
tä mittaa este- eli ramboradalla. 
Radalla on ylityksiä ja alituksia, 
tekniikkalajeja, kuten trangian ko-
koaminen, ja usein myös jonkinlainen 
köysirata. Ramboradan rakentamisessa 
käytetään hyväksi paljon partiossa 
opittavia kädentaitoja.

Leiriportti
Jokaiselle leirille rakennetaan aina 
leiriportti toivottamaan vieraat ter-
vetulleiksi. Sen rakentamisessa vain 
mielikuvitus on rajana ja johtajat 
aloittavat sen suunnittelun jo hyvis-
sä ajoin ennen leiriä.
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KESÄLEIRILLÄ

Leirillä on telttojen ja muiden lei-
rirakennelmien pystyttämisen lisäksi 
runsaasti ohjelmaa, kuten melontaa, 
kalastusta ja uimista, sekä iltanuo-
tioita ja leiriolympialaiset. Ohjel-
ma on suunniteltu kaikille ja mahdol-
lisimman monta mieltymystä huomioon 
ottaen.

Leirillä majoitumme teltoissa
Yleensä leiriläiset majoittuvat noin 
kuuden hengen Niger-teltoissa, jotka 
ovat harjatelttoja. Leirille lähtee 
myös isompia telttoja, joista osa on 
tarkoitettu majoittumiseen. Tällai-
nen teltta on esimerkiksi 10-20 hen-
gen puolijoukkueteltta, joka voidaan 
sateen sattuessa lämmittää kamiinal-
la. Kamiinalämmitteisissä teltoissa 
voidaan myös kuivattaa kastuneita 
varusteita.

Ruokailu leirillä
Leirin ruokahuollosta vastaavat joh-
tajat tarjoavat leiriläisille neljä 
ateriaa päivässä. Omia eväitä leiri-
läiset eivät siis mukaansa tarvitse.

Turvallisuus
Leirillä on monta 
johtajaa, jotka val-
vovat leiriläisiä. 
Jokainen johtaja on 
käynyt Suomen Pu-
naisen Ristin ensi-
apukurssin. Uimista 
valvoo aina vähin-
tään kaksi johtajaa 
ja uimaan pääste-
tään samaan aikaan 
rajoitettu määrä 
leiriläisiä. Vaikka 
valvonta onkin huo-
lellisesti hoidet-
tu, on tärkeää, että 
leiriläiset itse 
tietäisivät uimatai-
tonsa ja rajansa.

VANHEMMAT, LEIRILLE!!

Leirillä pääsevät käymään myös van-
hemmat. Vierailupäivä on Sunnuntaina 
5.8. Sauna on lämmin, kanootit ja 
muut leirin ajanviettomahdollisuudet 
ovat täysin vieraiden käytettävis-
sä. Vierailupäivän päätteeksi suden-
pennut lähtevät leiriltä vanhempien 
mukana. Lisätietoa leiristä leiri-
läisten vanhemmat saavat ilmoittau-
tumisen jälkeen postitettavasta lei-
rikirje 2:sta.

Lisätietoja leiristä
Leirinjohtaja Ilkka Jokipiiltä p.050-3272018 ilkka.jokipii@varpo.fi 

tai osoitteesta www.varpo.fi 
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LUKIJAT KYSYVÄT, TOIMITUS VASTAA

”Kuu kiurusta Kilpeen,
västäräkistä vähäsen,
lukijakysymyksestä ei päivääkään.”

Toimituksen linnunpönttöä muistut-
tavaan postilaatikkoon on lentänyt 
toinen toistaan eksoottisempia kysy-
myksiä. Päätimme julkaista harvinai-
simmat yksilöt tällä palstalla muiden 
kysymysbongareiden ihasteltavaksi.

Miksi ihmeessä kololla pidetään ken-
kiä jalassa? Lattia likastuu...

Niin, onko kukaan kysynyt lupaa ken-
kien käyttöön lattialta? Toimituk-
sen utopiassa kengät ja hillosipulit 
puuttuisivat kokonaan.

Nik-si ko-naa-rit o-vat ko-ris-tiit-
ta?

Korempipantti koväärikintti koopis-
sakantti, koinkuntti kommenenkyntti 
kolallaontti.

Kuka piirtää Kilven kuvat?
T: LN

Kilven kuvat ovat oikeasti muinai-
sia luolamaalauksia Linnavuoren uu-
menista, jotka nykytekniikan avulla 
on saatu valjastettua Kilven sivuja 
koristamaan.

Kummalle puolelle näkkileipä voidel-
laan?
T: Aku Vääriskoski

Nuorimmalle lukijakunnalle kerrotta-
kaan, että Kilven numerossa 1/2004 
julkistetun suuren näkkileipävaalin 
tuloksen perusteella 57% äänioike-
utetuista voitelee näkkileivän ta-
saisen puolen. On tietysti Akun it-
sensä päätet¬tävissä, haluaako hän 
kuulua oppositioon vai peräti olla 
oman tiensä kulkija syömällä leivän 
ja rasvan erikseen.

Monta johtajaa on Suomessa?
T: Jonne ja Vili, Härät

On vain yksi Johtaja, joka valvoo 
meitä kaikkia Kiviportintien toisel-
ta puolelta...

Miten toimituksen kautta voi tilata 
VarTyn tyttökalenterin?
T: Seppo Taalasmaa

Tyttökalenteria EI VOI TILATA. Par-
tiolaiset jakoivat kalen¬teria pi-
parien kylkiäisenä partioviikolla 
22.-29.4. Näyttää siltä, että Sepol-
ta jäi pipari ja kalenteri saamatta. 
Toimitus toivottaa Sepolle ja muille 
näppejään nuolemaan jääneille parem-
paa onnea ensi kerraksi.
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SUURI MAKKARATESTI

Kilven toimitus kävi testaamassa 
näin grillikauden alettua erilaisia 
makkaralaatuja. Toimitus suoritti 
testinsä kätevien liikenneyhteyksi-
en päässä, Helsingin kaupungin tar-
joamalla grillipaikalla, Uutelan ul-
koilupuistossa, Vuosaaressa. Paikan 
päälle pääsee Vuosaaren metroasemal-
ta kävellen hyvinkin nopeasti.

Makkaroina mukaan lähtivät Atrian 
Atrilli-grillimakkara (1,39 e), HK:n 
Camping-grillimakkara (1,99 e), sekä 
Forssan A-luokan Herkku-grillimakka-
ra (~2 e).

Ensimmäisenä paistuivat Atrillit 
(lihapitoisuus 17%), jotka testiryh-
mä totesi hieman jauhoisiksi. Parem-
piakin grillimakkaroita on syöty.

Seuraavaksi suihin päätyivät Cam-
pingit (lihapitoisuus 41%). Makka-
rat todettiin maukkaiksi perusgril-
limakkaroiksi, jollaista suomalaisen 
miehen velvollisuus on syödä useita 
kiloja vuodessa, ja josta suurin osa 
nautitaan varmastikin kesän grilli-
kauden aikana.

Viimeisenä syötiin Herkkumakkarat 
(lihapitoisuus 64%), jotka todettiin 
edellisiäkin paremmiksi rakenteensa 
ja makunsa puolesta. Eriävän mieli-

piteen asiasta esitti eräs maku- ja 
tuntoaistinsa menettänyt tutkimus-
ryhmän jäsen.

Kauppa- ja teollisuusministeriön ase-
tuksen 987/2002 5§:n mukaan A-luokan 
makkarassa lihan osuus tuotteessa on 
vähintään 63%, eikä valmistuksessa 
ole käytetty tärkkelystä, eikä pe-
runajauhoa.

Makkaranpaistossa alkaa helposti 
kurkkua kuivamaan. Niinpä testiryhmä 
päätti samalla vaivalla arvostella 
mehut.

Testiin valikoitui kolme erilais-
ta juomaa, joista ensimmäinen, Mar-
li Vital 10 vitamiinin nektari (1,20 
e), todettiin olevan juuri sitä mitä 
voi olettaakin, eli erinomaista me-
hua.

Rybb & Deckersin appelsiinimehun 
(1,30 e) huomattiin sisältävän hie-
man hedelmälihaa, mutta muuten maku 
jäi vähän vaisuksi.

Riitan Herkun Karpalo mehujuoma 
(1,15) maistuu... karpalomehulle.
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SUDENPENTUJEN SIVUT

Tervetuloa Kilven perinteisille sudari-sivuille! Jokaisessa Kilvessä, niin 
kuin tässäkin, on muutama hauska tehtävä sudenpennuille. Tällä kerralla sel-
vitettävänä on haastavaa labyrintti ja visainen ristikko. Pidä hauskaa!

Pertille tuli yllättäen kova tarve päästä saniteetti-
tiloihin. Ratkaise labyrintti ja auta Perttiä löytä-

mään tie riukulalle helpotukseen!
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Superristikko
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KILVEN PERINTEINEN LUKIJAKILPAILU

Jälleen on aika julistaa uusi perinteistäkin perinteisempi lukijakilpailu 
avatuksi. Edellinen kilpailu osoittautui, kuten aina ennenkin, supersuosi-
tuksi niin Kilven lukijoiden, kuin muidenkin tallaajien keskuudessa. Vas-
tauksia ja muuta postia virtasi Kilven viralliseen postilaatikkoon aivan 
solkenaan, eikä toimitus meinannut pysyä mukana laisinkaan. 

Kilven yllättävänkin ripeän ilmestymisvauhdin ja lukijoiden entistäkin suu-
remman aktiivisuuden takia lehden toimitus ei ole ehtinyt tulkita kaikkia 
lukijakuntansa raapustamia hieroglyfejä. Tästä johtuen Kilven 1/2007 luki-
jakilpailun tulos julkistetaan vasta seuraavassa numerossa.

Tämänkertainen kilpailu on hieman poikkeuksellinen. Kuten jo tiedätkin hyvä 
lukija, ei lippukunnan tulevalla kesäleirillä ole vielä lainkaan nimeä, 
eikä nimetöntä leiriä toki sovi järjestää. Tästä syystä Kilven lukijoille 
annetaan kunnia keksiä leirille nimi.

Ideoi siis leirille mielestäsi mitä oivallisin nimi ja perustele ehdotukse-
si huolellisesti.

Vastaukset lähetetään totutusta tavasta poiketen sähköpostilla osoitteeseen 
kilpi@varpo.fi , koska Kilven postilaatikko on ottanut omaa lomaa ja lähtenyt 
kesän viettoon ennen muuta lippukuntaa. Vastausaika loppuu kun sopiva nimi 
keksitään, toimi siis ripeästi.
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