Hei Antti
Löysin tällaisen tekstin Askon tiedostoista. Lopussa on hänen 
ajatuksensa mahd. 90-vuotisjuhlaa varten, jota ei kai juhlittu. 
Paula

LPK:n historia, jatkoa

Juhlapossessa olleitten lpk:n historiatietojen vv 1917-1997 lisäksi on 
muistiin merkittävä seuraavaa.

Lpk:N johtajisto v.1998-
1998: Lpkj. Sami Kääriäinen, pp.os.johtaja Antti Muilu, 
Sudenpentuosaston johtaja Kirsi Kääriäinen,

Sudarijohtajat: Miikka Ristimäki, Hanna Vilamo, Saara Nuutinen, Tanja 
Räsänen, Sanna Patrikainen,

1998: Lpkj. Miikka Ristimäki Turkuun siirtyneen Sami Kääriäisen tilalle.

1999: Lpkj. Miikka Ristimäki

2000: 31.5.2000: Lpkj. Antti Muilu, lpkja ja pp.osaston johtaja Miikka 
Ristimäki, Virtahevot, vj.Antti Kotilainen, vja. Mikko Mustonen. 
Mustakarhut (tilap) Miikka Ristimäki, Sudenpennut: Elise Stenroos, 
taloudenhoitaja Heikki Lepistö, kolonvouti Hannu Sahikoski

2001: Lpkj. Karri Karanko, Vartiot: Haukat: vj. Antti Kotilainen, vja 
Mikko Mustonen, Sudet: vj.(tilap( Karri Karanko, vja Mikko Turunen, 
Lepakot sudenpentuparvi: Elise Stenroos, taloudenhoitaja Heikki Lepistö, 
Kiinteistön yhdysmies Erik Suni, Kolonvouti Hannu Sahikoski, 
Kannatusyhdistyksen pj Hannu Sahikoski, Vanhat Mänkijät Asko Kousa

2002: Lpkj. Karri Karanko, akela: Erkka Halme, Lepakot-lauma:Elise 
Stenroos ja Johanna Ulvas,

Haukka-vartio: Mikko Turunen, Susi-vartio (tilap): Erkka Halme, 
kiinteistön yhdydmies: Erik Suni, Kannatusyhdistys: Hannu Sahikoski, 
Vanhat Mänkijät: Asko Kousa

2003: Lpkj Karri Karanko, pp.osastonjojtaja Antti Muilu, 
sudenpentujohtaja Erkka Halme, taloudenhoitaja Heikki Lepistö.

2004: Lpkj. Karri Karanko, pp.osastonjohtaja Antti Muilu, 
taloudenhoitaja Erkka Halme,
sudenpentujohtaja Pontus Fred.

2005: Lpkj. Karri Karanko, eräpoikaosaston johtaja Antti Muilu, 
pp.osastonjohtaja Antti Larkela,

sudenpentuosaston johtaja Pontus Fred, vaeltajaryhmän johtaja Matias 
Herna ,sihteeri Antti Larkela, Possen päätoimittaja Markus Pihlaja, 
VJ:t: Ville Ahonen (Susi) ja Matias Herna

(Haukka), laumanjohtajat: Ilmari Ainasoja (Majavat), Pontus Fred 
(Haukat), Erkka Halme ja

Pontus Lundström (Jääkarhut)

2006 Lpkj Karri Karanko

2010 Lpkj Ilmari Ainasoja

Missä, mitä, milloin.

1997:
1997:Lpk:n 80-vuotisjuhlassa Karjalatalolla 19.4.1997 jaettiin 
ansiotuneille lpk:n jäsenille seuraavat ansiomerkit:

Suomen Metsänkävijäin kultainen Suurmänkijämerkki no.56: Asko Kousa

Suomen Metsänkävijäin hopeinen Karhunkäpälä: Hannu Vasiljev

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten pronssinen ansiomotali:
Kirsi Kääriäinen
Antti Muilu
Sami Kääriäinen
Suomen Metsänkävijäin rautainen Karhunkäpälä:
Sanna Patrikainen
Saara Nuutinen
Tanja Räsänen
Hanna Vilamo
Merkkipäiviä
7.4.1997 Aarne Vistala (Ape) 90 vuotta
12.2.1997. Mauno Porkka (Manu) 70 vuotta
18.9.1997 Martti Vyyryläinen (Kurre) 70 vuotta +v. 2015
Lpk:ssa kaksi vaetiota, Mustakarhut ja Virtahevot ja sudenpentulauma 
Kojootit

Kimi julkaisi marraskuussa 1997 kirjan mailmanympäripurjehduksestaan 
(Myötätuuleen maapallon ympäri).

1998:
Sudarijohtaja Hanna Vilamo sai ylioppilaslakin ja siirtyi valitettavasti 
opiskelemaan Kuopioon.

Osallistuttiin kaikkien Metsänkävijälippukuntien yhteiselle 
Mänkiö-suurleirille Kemiössä 1-9-8.1998.

Ryhmä Vanhoja Mänkijöitä vieraili leirillä vierailupäivänä.
Markus Rafael Hupli (Markku) poistui joukostamme 24.5.1998 66 vuoden 
iässä.

Kirsi ja Sami muuttivat Turkuun ja Antti Muilu opiskelemaan ulkomaille. 
Lpk:lle uusi tiipii, joka tuli
heti käyttöön talven yöretkellä. Tiipiitä varten lahjoitti 
Kannatusyhdistys mk. 5000.- Lahjoituksia Kannatusyhdistykselle oli 
tehnyt 15 entistä lpk:n jäsentä.

Viiipurin Mänkijöiden Perinteellinen Koivuhalko No.38 luovutettiin Kirsi 
ja Sami Kääriäiselle kiitoksena kolmen vuoden johtajatoiminnasta lpk:ssa 
ja toiminnan pystyynpistämisestä Myllypurossa..

50 vuotta täyttivät:
Matti Arponen (Arppi) 31.10.1998
Hannu Valtanen (Hugo) 8.11.1998

1999:
Ana teki lpk:lle kotisivun Internettiin (http://www.fkf/ViMe.html.)

Lupauksenantotilaisuudessa antoi 4 uutta sudenpentua lupauksensa lpk:n 
lipulle. Myllypuron Seurakuntasalissa 6.5.1999

Lpk osallistui partioparaatiin Helsingissä 30.5.1999.

Ana väitteli tohtoriksi Helsingin Yliopistossa 6.5.1999.

70 vuotta täytti Eljazar Wielitscho (Paprika) 13.12.1999

Herbu PäPa:n suunnistusmestari sarjassa yli 35 v ja yösuunnistumestari 
sarjassa yli 55 v.

Aarne (Ape) Vistala poistui joukostamme 4.9.1999 92 vuoden iässä.

Veikko Ilmari Mononen (Veka) poistui joukostamme 23.6.1999 58 vuoden 
iässä.

2000:
LPk:n sääntömääräinen vuosikokous Kololla 20.2.2000.

Esittelyseinä lpk:sta Viipuri-näyttelyssä Jäähallissa Helsingissä 
16-18.6.2000.

Vartiomme Sudet ja Haukat osallistuivat Suomen Metsänkävijöiden vihreän 
sarjan partiotaitokilpailuun.

70 vuotta täyttivät:

Asko Kousa (Sumppi) 4.4.2000 +28.12.2014

Hannu Sahikoski (Pinoccio) 31.5.2000 +

Veikko Kirves (Veka) 14.6.2000

Perinteinen koivuhalko No.39 luovutettu lpk:n puurojuhlassa Kiljavalla 
lpkj Antti Muilulle tunnustukseksi lpk:n rakentajana ja lpkj:na.

Kololle murtauduttiin kahdesti. Varastettavaa ei varkaiden mielestä 
ollut.

2001:

60 vuotta tayttivät 11.12.2001 kaksoset ja ex-lpkj:t

Antti (Ana) ja Kalle (Iso-Calle) Lange

Sumppi kutsuttiin Turun Metsänkävijöitten Kivisten Ritarien jäseneksi 
lippukuntien yhteisleirillä Kemiön Mjösundissa.


2002:
Lpk:n lähetystö, Antti Muilu, Heikki Lepistö ja Asko Kousa onnitteli 
Perinteellisellä Koivuhalolla
no.40 veljeslippukuntaa Helsingin Metsänkävijöitä heidän 
85-vuotisjuhlassaan Astoria-salissa.

Kolon remontti saatiin käyntiin.

Ertk Suni (Praasu) täytti 11.3.2002 70 vuotta.

2003:

Lpk osallistui Turun Metsänkävijöiden jäljessä valtakuunalliseen 
partioparaatiin Turussa (näkyi myös TV:ssä).

Osallistuttiin Metsänkävijäliiton Sähkösanomakilpailuun. Haukat 4 ja 
Sudet 6 (16 osallistujaa)

Osallistuttiin piirin partiotaitokilpailuun. Paras sijoitus 8.s

Esko Varilo (Puujalka) täytti 70 vuotta 24.7.2003.

Joukostamme ovat poistuneet:

Kalevi Römpötti 1.1.2003.

N.Seppo Koskinen (Sepeteus) 11.6.2003.

Lpk:n Myllymarien kanssa yhteisessä joulujuhlassa Myllypuron 
Seurakuntasalissa luovutettiin Heikki Lepistölle Metsänkävijäliiton 
Kultainen Suurmänkijämerkki no.64 ja Erkka Halmeelle Metsänkävijäliiton 
hopeinen Karhunkäpälä. Tilaisuudessa antoi lupauksen 8 sudenpentua.

2004:
Partioparaatissa Helsingissä lpk:n lippu, kaksi rumpua ja parikymmentä 
marssijaa Karrin johdolla.

Pamaus ry lahjoitti Viipurin Realikoulun rukkasrahastosta 1500 e 
Tarus-suurleirille osallistumista varten. Lpk kiitti adressilla.

Osallistuttiin Tarus-suurleirille Padasjoella. Mukana xx poikaa. Vanhat 
Mänkijät käymässä vierailupäivänä 1.8. Mukana 4 osallistujaa.

Sudenpennut osallistuivat Varsinais-Suomen sudenpentuleirille Sauvossa.

Molemmat vartiot osallistuivat Metsänkävijöiden sähkösanomakilpailuun, 
sijoitukset:

30.10. Laskettiin Ruskean syntymän 100-vuotispäivän muistoksi seppele 
Hietaniemen hautausmaalla.

2005:

Osallistuttiin partioparaatiin Helsingissä huhtikuussa. Haukka-vartio 
voitti PäPa:n partiotaitomestaruuden vihreässä sarjassa toukokuussa ja 
oli valtakunnallisessa kilpailussa 10.

Lpk sai lisätilaa Karistimentien kämppään.

Lpk:lla yhteisleiri eräitten Eräkavereitten (Marjaniemi) ja 
Kappelityttöjen (Puotila) kanssa Harald '05 leirillä Granön saarella. 
Matkalla kolmen päivän hike Sipoon korvessa.

Pikkujoulu Myllypuron kirkon kokoussalissa.

Aloitettin julkaista Karhukirje-nimistä kuukausitiedoitetta, joka 
toimitettin poikien koteihin ja jossa kerrottiin lpk:n tapahtumista.

Osallistuttiin PäPa:n kevätparaatiin.

Molemmet sudenpentulaumat kävivät Korkeasaaressa.

Lpk: vahvuus vuonna 2006 vaihteli seuraavasti:0-15 vuotiaita 40-51 kpl, 
16-28 vuotiaita 6, yli 28 vuotiaita 5.

Osallistuttiin Metsänkävijaliiton sähkösanomakilpailuun lokakuussa.

2006:

Vuosikokous Kololla 21.2.2006.

Joukostamme poistui Viipurin aikainen aktiivi Kaj Halonen (Kani).

Osallistuttiin partioparaatiin 23.4.

2007:

Osallistuttiin partioparaatiin

Lpk:n 90-vuotisjuhla Suomalaisella Yhteiskoululla. Lpkj Karri Karangon 
puheen lisäksi esitettiin

Lpk:n historiaa vartiolaisten ja kolkkien näytelmätäydennyksin.

Korkealaatuisesta musiikista
Vastasi Turun Metsänkävijöiden torvisoittokunta, Kahvitilaisuuden 
yhteydessä esitettiin Anan ja Sumpin laatima DVD lpk:n historiasta.

Manu täytti 80 v 12.2.2007

Kurre täytti 80 v. 18.9.2007

Kalle Vartola kuoli 4.6.2007

Neljä vanhaa mänkijää vieraili Viipurissa 2.8.2007 Viipurin 
Urheilijoiden järjestämällä matkalla.

2008:

Sudenpentujen retki helmikuussa (4 poikaa)

Vartiolaisten kevätretki (15 poikaa)

Partioparaati huhtikuussa (15 osaanottajaa)

Pääkaupungin Partiolaisten suurleiri Aihki Jämijärvellä (11 vartiolaista 
ja 4 sudenpentua )

Myllypuropäivä

Lipunkanto itsenäisyyspäivänä

Puurojuhla Myllypuron kirkon kokoustilassa.

Taloyhtiön vesijohtojen peruskorjsuksen johdosta jouduttiin Kolo 
purkamaan ja kalusteet varastoimaan tilapäisesti pihalle tuotuun 
konttiin (lippu Praasun tiloihin). Toiminta siirtyi kevääseen asti 
Myllymarien entiselle kololle Tuulimyllyntielle.

Leirit ja retket 1998 -

1998:

Suomen Metsänkävijäliiton liittoleiri Mänkiö Kemiön Mjösundissa 
1-9.8.1998.

Lpk:n talviretki Sipooseen.

1999:
Lpk:n talviretki Nuuksioon

2000:
Eräretki naapurilippukunta Myllymarien kanssa Reunan Kuusituvalle 
13-15.10.2000

Mukana 13 johtajaa, 20 vartiolaista ja 10 sudenpentua.

Johtajiston yöretki Nuuksioon 21-22.10.2000.

Lpk:n kesäleiri Bengtskärissä heinäkuussa


2001:
Partiopojat yhteileirillä Turun Metsänkävijöiden ja Tampereen Kotkien 
kanssa Kemiön Mjösundissa elokuussa 2001. Ryhmä Vanhoja Mänkijöitä kävi 
leirillä vierailupäivänä. 5.8.2001.

2002:
Osallistuttu piirileiri Kerkälle

Osallistuttu piirileirille Räyskälässä.

Lpk:n retki Sipoonkorpeen 26-28.11.2002. Johtajien lisäksi mukana 16 
partiopoikaa ja 10 sudenpentua.

2003:

Osallistuttu partiopokien kanssa yhteileirille Turun Metsänkävijöiden 
kanssa Airistolla

Sudenpennut yhteisleirillä alkukesästä.

Syysretkellä Sipoonkorpeen osallistujia n.30.

Viisi poikaa talvileirillä Lapissa hiihtolomalla.

2004:
14 partiopoikaa ja johtajaa kansainvälisellä Tarus-suurleirillä 
Padasjoella. Yhteissavussa

Turun Mänkijöitten kanssa.xx sudenpentua yhdessä Turun Mänkijöitten 
kanssa Varsinais.Suomen piirin sudarileirillä

2005:
Osallistuttiin Varsinais-Suomen Partiopiirin talvileirille Huovintaiga 
-05 Mellilässä hiihtolomalla.

Leirillä yhdessä parin itä-helsinkiläisen lpk:n kanssa Granön saarella 
kesäkuussa. Mukana parikymmentä poikaa ja johtajaa..

Lpk:n kesäretki Sipoonkorpeen.

2006:

Osallistuttiin Metsänkävijöitten Kiitele-talvileiriin Taivalkoskella 
13-18.4. Mukana ?? Poikaa lpk:sta.

2007:




2008:

Sudarien retki (4 poikaa)

Vartiolaisten kevätretki (15 poikaa)

PäPa:n suurleiri Aihki Evolla (11 vartiolaista ja 4 sudaria)



LPK:n 90-vuotisjuhla

Kommentteja ja ajatuksia järjestelyiksi:

Ajankohta keväällä 2007. Huoneistovarauksesta johtuen on sovittava melko 
pian.

Paikkavaihtoehdot: Myllypuron kirkon kokoustilat: paljonko mahtuu? 
Odotettavissa oleva osaanottajamäärä (ks jäljempänä), Käytettävissä 
olevat tekniset laitteistot (tarve ilmenee myöhemmin ohjelmasuunnitelman 
valmistumisen myötä). Tarjoilumahdollisuudet (hyvät??)

Karjala-talo:( Useita erikokoisia saleja vuokrattavissa, Juhlasali, 
yläsali, Viipuri-yhdistyksen sali,

Laatokka-sali tai niiden kombinaatiot osaanottajamäärän mukaan. 
Runsaista tilauksista johtuen varaus on tehtävä ajoissa. Salien käytöstä 
pieni valoitus, mutta koska lpk kuuluu Pääkaupungin Karjalaiset ry:hyn 
ne kaikki ovat saatavissamme. Tekninen valmius on hyvä ja tarjoilua 
varten kussakin salissa on oma pieni keittiö.

Koska pojat ja poikien vanhemmat ovat Myllypurosta, kirkon tilat sopivat 
paremmin, koska muuten on organisoitava kuljetus Käpylään (ratkaisu 
osaanottajamäärän ja kuljetuksen välillä)

Osaanottajat:pojat

Kutsuvieraat: Poikien vanhemmat ja kaikki entiset Mänkijät, jotka vain 
"viitsivät tulla", Myllypuro-seura, mahdolliset ysrävät ja sponsorit 
(Esim. Pamaus-seura, Myllypuron Lions ja muut yhdistykset, joiden kanssa 
on oltu tekemisissä), VU,Turun Mänkijät ja kaikki pääkaupunkiseudun 
Mänkijät, Myllymarit (ja kaikkien yhteistoiminnassa olleiden lpk:ien 
edustajat), PäPa, Suomen Partiolaiset ry, Viipurin NMKY:n Toimenpoikien 
perinneyhdistys, ikätoverit Hämeenlinnan ja Oulun Mänkijät, Pääkaupungin 
Karjalaiset ry, jne, jne, jne.

90-vuotisjulkaisu:

Jos halutaan selvitä helpolla, voidaan pohjaksi ottaa 85-vuotisjulkaisu 
ja esim. täydentää sitä yo.
tiedoilla (vain nykyporukka tietää tarpeeksi). Tarvitaan myös 
lisäkirjoituksia (eim. Nykyhistorian jatkoa, kommentteja korisilloista 
(Kimmo tai Veka), Sipoonkorven retkeilystä ja yhteistyöstä Turun 
Mänkijöiden ja Myllymarien kanssa, sekä kuvia eri tilaisuuksista. 
Voidaan myös tehdä painoasultaan parempi julkaisu, mutta silloin tulee 
huomioda kustannukset, joita varten on jostain saatava varaa (voiko 
kaupungilta anoa?). Ilmeisesti nykymuotoisen historian voisi painattaa 
Karhukopiossa(?)

Historiajulkaisua varten on tehtävä tarkka ja riittävän pitkä aikataulu, 
jota on ankarasti noudatettava (huonot kokemukset nykyinformaatiosta)

Juhlaohjelma:

Videosta voidaan parantaen ja täydentäen laatia ohjelma, joka voidaan 
esim. DVD:ltä esittää tietokoneella ja siihen kytketyllä videotykillä 
tai yliolanheittimellä. 85-vuotistilaisuudessa oli mielestäni mukava 
kavalkaadi lpk:n historiasta poikien esittämänä ja sitä voitaisiin 
jatkaa ja parantaa sekä ennalta harjoitella.

Tervehdyssanat ja lyhyehkö juhlapuhe kuuluvat luonnolliseti asiaan ja 
tilaisuuden juontajaksi olisi löydettävä "sopivan suulas tyyppi".

Musiikkiohjelma olisi luultavasti tilattava (ja maksettava) ulkoa, sillä 
meillä ei nykyään ömissa pojissa ja elossa olevissa vanhoissa tällaisia 
liene, paitsi ehkä lippujen sisääntulomarssin soittaja. Käyttää 
voitaisiin esim. Viiprilaisen Osakunnan Laulajia tai Viipurin 
Soitannollisen Kerhon eri kombinaatioita tai joitain yksityisiä 
esiintyjiä, kuten viime kerralla. Tärkeää olisi, että ohjelmassa olisi 
mahdollisimman monta poikien omaa hyvin harjoiteltua (sopivaa 
kokousohjelmaa) esitystä.

Myös aikataulu on tärkeä, eikä se saisi olla liian pitkä, joskin se 
voitaisiin katkaista esim. kahvitaolla.

Onnittelujen vastaanotto voitaisiin järjestää, esim. kuten Turussa ennen 
varsinaista ohjelmaa tai sen kestäessä kuten HeMe. Aika ja onnittelujen 
määrä ratkaisevat.

Mahdolliset ansiomerkit. On myös jossain yhteydessä mainittava lpk:n 
historian merkkihenkilöt, kuten Iso-Hukka, Ruskea, Ape Vistala ja 
(kauppaneuvos) Severi Saarinen, Jojo Asikainen jne. sekä esiteltävä. 
mahdolliseti mukaan tulevat Nappi, Manu ja Kurre+ katsomosta.

Koska tilojen lisäksi kustannukset ovat elintärkeät, olisi ko. 
90-vuotis-riehan alustavat palaverit aloitettava mahdollisimman pian ja 
eri tahtävien deleigointi ja aikataulut, sekä niitten tarkka valvonta 
saatava projektin vetäjän johdolla aikaan, sillä valitettavasti 
päivittäset kiireet itse kullakin tahtovat ajaa aikataulun ohitse

Miksi 90-vuotisjuhlat? Koska luultavasti juuri kukaan nykyaktiiveista 
Vanhoista ei 100-vuotisjuhlassa olisi mukana ja täydentämässä 
historiatietoja,eikä historia koskaan ole vain nykyhistoriaa.



_________________________________________________



DVD 90:ltä vuodelta

Viipurin Metsänkävijät ry:n täyttäessä 90 vuotta 5.3.2007 ja edelleen 
toimiessa vireästi Helsingin Myllypurossa, pää- tettiin kerätä kasaan 
jäsenistölle ja lippukunnan tukijoille kertynyttä kuva-, filminauha- ja 
videoaineistoa, jotta nykypolvelle voitaisiin antaa riittävän eloisa 
kuva lpk:n pitkästä ja monimuotoisesta historiasta ja kertoa siitä, 
miten läpi vaikeuksien on onnistuttu pitämään lippukunta hengissä ja 
toimintaedellytykset tyydyttävinä huolimatta siitä, että jäsenkunnan 
keski-ikä on ollut varsin alhainen. DVD pyrkii myös palvelemaan entisiä 
jäseniä tuomalla muistoja vanhoista leireistä, retkistä ja muista 
tapahtumista vanhojen partiokavereiden kanssa. On selvää, ettei 
alkuvuosista ole olemassa videoaineistoa tai filmejä, koska tarvittavia 
välineitä ei ollut olemassa ja lisäksi viipurilaisten 
valokuva-albumitkin jäivät enimmäkseen pakkoluovutettuun kaupunkiin ja 
vielä kaksi kertaa. Myöhemmiltä ajoilta löytyi kaitafilmejä ja 
viimeisimmiltä ajoilta videoita. Näistä on amatöörivoimin koottu oheinen 
DVD, joka valottaa ??

___________________________________________________________________

Non stop DVD

1. Prologi

2. Lpk:n alkuvuodet

3. Sota-ajan Viipuri

4. Ruujärvi (59)

5. Lpk:n leirejä (Karjakaivo, Virta, Kiljava, Antskog, Evo)

6. Partioparaatit

7. Mänkiö-98

8. Myllypuro

9. Lupauksenanto

10.Lpk 80v

11 Vanhat Mänkijät

13 Epilogi.


DVD

1. Avausmarssi

2. Alkuvuodet

3. Viipurissa

4. Paraateja

5. Partioleirit

6. Purjehdus

7. Kesäleirejä

8. ViMe 75v (Vanhat)

9. Myllypuro 1994

10. Lupaus 1996 a

11. Lupaus 1996 b

12. ViMe 80 vuotta

13. ViMe 80v juhla

14. Mänkiö 1998

15. Päätössanat

_________________________________________________________________________



LPK.n historiikki

Lpk:n 90-vuotisesta historiasta tehtiin DVD, joka esitettiin 
90-vuotisjuhlassa SYK:lla. Se on esitettävissä

DVD-soittimella ja tietokoneella, jossa on lukeva DVD. Sitä on 
halukkaiden saatavilla Analta tai Sumpilta. Painettua historiikkiä ei 
valitettavasti ehditty valmistaa, ja mikäli lpk:n satavuotishistoriikki 
kiinnostaa nykyporukkaa, olisi tapahtumista jonkin toimesta kerättävä ja 
talletettava tietoaineisto muodossa tai toisessa. Tämä tehtävä jäänee 
kuitenkin nykyporukalle, sillä nykyisistä vanhoista ei kovin moni taida 
olla "pyöreitä vuosia" juhlimassa. Toimituksesta tuntuu, ettei 
historiantuntemus ja historiointi ole nykyajan pop-aiheita, mutta 
toivottavasti olemme väärässä. Jos kuitenkin oltaisiin kiinnostuneita 
joidenkin vanhojenkin asioiden vielä muistiin merkitsemisestä, asialla 
on kiire, sillä kuten me kaikki olemme huomanneet, muistelijoiden määrä 
vähenee huolestuttavasti, kuten myös muistikin. Pankaa siis "höpöttäjät" 
höpöttämään, ja me vanhat, pankaamme muisteloitamme paperille. Ainakin 
Kilroy julkaisee niitä mielellään. Myös Vanhojen viime kokouksessa 
partiopäämajasta vieraillut , Kannaksen suurleiristä kertonut Anu 
mainitsi, että Partio-lehti saattaa lähitulevaisuudessa olla meistä 
kiinnostunut.

Lpk:n äänenkannattaja, Posse-lehti

Lehti ei ole ilmestynyt vuosiin, ja monet vanhat ovat sitä kaipailleet, 
ja lukeneet Mänkijäuutisia Kihosta tai Mänkijästä, jotka joillekin 
vanhoille tulevat säännöllisesti. Niittenkin esiintyminen on harvahkoa, 
johtuneeko se työvoiman puutteesta vai kuluista. Luulisi, että porukasta 
löytyisi runsaasti fiksua porukkaa, jolle ei aina ole tarjolla 
johtajatehtäviä siinä vaiheessa, kun vaeltaja-aikakin on ohi. Onhan aina 
myös näihin hommiin myös tarjolla "vierastyövoimaa" kuten on lpk;ssamme 
onneksi ollut myös johtajatehtäviin (opiskelemaan tulevia PJ:tä, joita 
on onnistuttu kiitettävästi hankkia), joissa tähän asti on tosi pätevää 
porukkaa hommissa, mistä kiitos heille. Oma Myllypuron porukkakin on 
vanhentunut sopivasti ja paikallista johtoakin alkaa jo olla tiettävästi 
koulutettuna, miksei siis myös lehtimiehiä. Artikkelinkirjoittajiksi on 
Kihossa ja Mänkijässä värvätty (pakotettu?) vartiolaisia ja sudareita, 
ja tulos on ollut eriomaista ja myös kirjoittajille kehittävää. Tältä 
tuntuu vanhoista, vaikkakin omien kirjoittajien vähäisyys huolettaakin. 
Apua.

Kuten kaikesta ylläraapustetustakin ilmenee, ovat Vanhat huolestuneita 
siitä, että lpk:n "näkyvyys" on viime aikoina selvästi heikentynyt.

Niinpä ensimmäisen kerran Helsingissä toimimisemme aikana ei lpk 
osallistunut lainkaan partioparaatiin (Vetäjän puute? Kainouttako?).

Toivottavasti emme seuraa Puropartion jälkiä, joka vain hiljaisesti 
hävisi näkyvistä. Koska meillä ilmeisesti (kiitos Praasun) on 
jonkinlaiset

suhteet myös paikalliseen äänenkannattajaan, tulisi siinä ja kaikissa 
muissakin tilaisuuksissa kertoa lpk:sta tavalla tai toisella aina ja 
nopeasti milloin se vain on mahdollista. Missä viipyy nykyaktiiveilta 
tuleva ensimmäinen kirjoitus Kilroyhin? Otamme sen mielihyvin vastaan. 
Mitä haastavampi se on, sitä todennäköisemmin saataisiin 
lisäkirjoittelua aikaan. Provosoimallahan on saatu syntymään mm. 
päivälehdistömme. Siis terottakaa kynänne nykymänkijät. Vai pitäisiköhän 
sanoa avatkaa PC:nne, sillä sellainenkin kololla nykyisin on.

--------------

TOIMINTAKILPAILU

Aikaisempina vuosina on lpk:lla aina ollut vuosittainen 
toimintakilpailu, jossa tavallisimmin oli huomattavia palkintoja. Eräänä 
Vanhojen

ehdotuksena tarjoaisimme palkinnot tälläiseen vuodeksi 2010. Ehdotettu 
on, että palkinnot voisivat olla leirimatkat, jotka esim. 
Kannatusyhdistys maksaisi, ykköspalkintona esim. matka ulkomaalaiselle 
leirille. Mikäli Kannatusyhdistyksen rahakukkaron pohja ko. hetkellä 
näkyisi, voitaisiin Vanhoilta "kerjätä" parikymppiä per nenä, ja asia 
hoituisi. Lukuisat kokemukset ovat osoittaneet, että ko. suurleirit ovat 
hyödyllisiä, sillä niillä saadut kontaktit (niin ulko- kuin kotimaiset) 
ovat myöhemmin osoittautuneet käyttökelpoisiksi (ajatelkaa esim.

sitä, että meille on jatkuvasti tullut avuksi partiojohtajia, jotka ovat 
muuttaneet pääkaupunkiseudulle yliopistoihin, töihin jne. Ja jotka

ovat täällä halunneet jatkaa partiotoimintaansa ja Viipurin 
Metsänkävijät on lpk:na ollut tarjolla. Myös esim. Mandalin ja Gränsön 
suurleiriohjemistoista on tuotu ohjelmia omaan käyttöön.

Siis toivomme, että lpk:ssa kääritään nopeasti hihat ylös ko. kilpailun 
aikaansaamiseksi. Vihjeitä pistelaskusysteemin luomiseksi ko. kisaan 
tulee varmasti tarvittaessa Vanhoilta ja ehkä kauan yksiköiden välisenä 
kiertopalkintona ollut Ruskean leirisauva Vierumäen suurleiriltä 
vuodelta. 1948 vielä saattaa löytyä jostain Kololta romujen seasta. 
Sauvasta löytyy silloin myös useitten voittajien ja vj:tten laatat.

Tätä ohjelmaa on lpkj:lle tarjottu hiljattain ja odotamme vain sen 
virallista hyväksymistä.

-----------------

Oletteko havainneet, että meillä on nykyisin mahdollisuus Mänkijöiden 
sisäiseen keskinäiseen kuvapuhelinyhteyteenkin? On todettva, että jo 
tänään moni Vanhoista käyttää SKYPE`ä Jos sinulla on PC, tai imuroi 
Internetistä ilmainen SKYPE-ohjelmisto, niin voimme ilmaiseksi olla 
kuvapuhelinyhteydessä sinuun. Ainakin seuraavilla Vanhoilla Mänkijöillä 
on jo SkYPE: Kurre (Espanjassa), Iso-Calle (Hanko), Ana, Martti Lepistö, 
Seppo Kervinen ja Sumppi (kaikki pääkaupunkiseudulla).

Hyvää syksyä joulua ja tulevaa talveakin!
t. Kilroy



