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Kyllä se on niin, että ennen oli hyvin ja nykyisin ei! – kuulostaako tutulta? Niin 
minustakin. Näin olen saanut kuulla useampaan otteeseen, ja olenpa jopa itsekin 
sortunut joskus tällaiseen lyhytkatseiseen ajattelumalliin. Erityisesti rakkaassa työs-

säni saan toistuvasti, lähes päivittäin kuulla miten hyvin oli ennen ja kuinka huonosti on nyt. 
Tyhmempi saattaisi todeta itseään iäkkäämmälle rouvas- tai herrashenkilölle, että eikös ole 
parempi, kun sitä juustoakin on useampaa kuin ne yksi emmental ja kaksi samanlaista eda-
mia mistä valita – mutta en minä herranjestas sellaiseen sortuisi, vaan hymyilisin niin, että 
hampaisiin melkein sattuisi ja toteaisin, että niin se maailma muuttuu.

Maailma muuttuu, ja niin muuttuu meidän ympäristömmekin. Kysymys on enää siitä, 
osaammeko suhtautua muuttuvaan ympäristöön ja sen luomiin haasteisiin. Tärkeää on, pait-
si ratkaista, myös löytää nuo haasteet.

Tulisiko taitojen vastata kunkin ajan haasteita ja tarpeita? Vaikka toisaalta vanhasta voi 
ottaa opiksi, onko se kuitenkaan niin hyödyllistä? Kannattaako seikkailijoille ja samoajille 
(ent. vartiolaiset) opettaa rinkan tekoa ja puusuksien huoltoa vai kenties GPS-suunnistusta 
ja mikroruokien lämmitystä?

Tämän kaltaistenkin asioiden kanssa joutuu entisaikojen mahtiharrastus partio tasapai-
nottelemaan jatkuvasti ympärillämme kiivaammin muuttuvassa maailmassa. Partioliike on 
vuosikaudet tuudittautunut vaarallisimpaan mahdolliseen tunteeseen, joka on tyytyväisyy-
den tunne – pyörät ovat pyörineet paikallaan. Tämän vuoksi partioliikkeellä on edessään 
suuria muutoksia, jotka tulevat näkymään meidän kaikkien toiminnassa aivan lähivuosina, 
suhtauduimmepa me niihin miten tahansa. Olennaista onkin, että osaamme reagoida ja kään-
tää muuttuvan tilanteen hyödyksemme.

Lähivuosina lippukuntamme tulee kokemaan väistämättä mullistuksia. Meidän tehtä-
vämme on tarjota tuleville polville parhaat mahdolliset taidot uuteen maailmaan – jossa 
aurinko paistakoon kirkkaammin.  

Hyvää kesälomaa!

Antti Mielonen 

Lippukunnanjohtaja

PIHAUS

TöSi:n lippukuntalehti
Numero 2

Heinäkuussa 2007

Julkaisija:
Töölön Siniset RY.

Töölönkatu 34
00260 HELSINKI

Päätoimittaja:
Antti Mielonen

Toimitussihteeri:
Kaarlo Saukonpää

Taittaja:
Kenny Ronkainen

Toimituskunta:
Olli Mattila
Tapio Levä
Ville Raitio 

Miska Rissanen
Julius Heporauta

Juho Häme
Martti Kyyrö
Hirvet-vartio

Talous:
Sampo Pankki 800020-37030755

Painopaikka:
Kopio-Niini Oy

Painos:
100 kappaletta
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Pihauksen osittainenkin
lainaaminen ilman lupaa

on ehdottomasti kiellettyä.

Toimituksen palsta Pääkirjoitus

Kesä! (ja ampiaiset). Kyllä nyt kelpaa kun aurinko 
paistaa taittajankin ikkunasta. Vuoden toisessa 
Pihauksessa ollaan päästy taittajanvaihdosta joh-

tuvista pikkuongelmista eroon ja Pihaus syntyy jouhevam-
min kuin koskaan.

Pihauksen ulkonäkö tuleekin muuttumaan suuremmis-
sa määrin seuraavien numeroiden aikana. Tarkoituksena on 
saada hyödynnettyä täysin uuden painatustavan edut, jotka 
sallivat monia hienoja taitto-kikkoja. Lehdestä voidaankin 
saada nyt komeampi kuin koskaan. Tämä vaatii tosin hiu-
kan extratyötä, kuten esimerkiksi vanhojen logojen raste-
roinnin, joka on muuten työläämpää kuin uskottekaan. Tä-
hän mennessä rasteroituna on Ulvahdus-logo (verratkaapa 
vaikka edelliseen pihaukseen).

Myös kuvia yritetään saada paremman näköiseksi tar-
kemman sävyhallinnan avulla. 

Vuoden muita pihauksia odotellessa, lukekaa! Ottakaa 
Pihaus mökille mukaan ja varmasti ei ole tylsää!

Pihauksen toimitus

Kuvaajana Kaarlo Saukonpää

Mikä on kun ei taidot riitä, mikä on kun 
ei luonnistu! 



Lyhyeterikoiset
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Tapahtumat:
Heinäkuu
	 11.7	 LJN
	 31.7-8.8  Kesäleiri
Elokuu
 1.8 Partio 100v
	 3.8	 Kesäleirin vierailupäivä
	 28.8	 Syyskauden avajaiset
Marraskuu
	 11.9	 Veljesillallinen

Metsäyöt top 10
 
1. Kaarlo   1�
1. Olli M.   1�
�. Miska   11
�.Ville   10
�. Antti   9
�. Severi   9
�. Joona   9
8. Jalmari   8
8. Olli R.   8
10. Julius   6

 Tausta: Metsää Nuuksiossa
Kuvaajana Kaarlo Saukonpää

Syntymäpäivät	

Julius	Heporauta   7.�
Rasmus	Järvinen   11.�
Tapio	Levä	   ��.�
Max	Naumanen	  �.�
Arne	Vuorenrinne	 	 8.�
Juho	Jokinen		   19.�
Antti	Niemelä    �1.� 
Antti	Kosunen	 	 	 �8.�
Martti	Pimiä	   �.�
Jussi	Haapkylä    10.�
Koan	Hakkarainen   1�.�
Miska	Rissanen	  1�.�
Jalmari	Aalste	 	 	 �.6
Simo	Laukkanen	 	 8.6
Tilli	Pesola   1�.6
Terho	Kuosmanen   1�.6
Tuomas	Haapkylä	 	 ��.7
Andrew	Lahti-Nuuttila   ��.7
Kenny	Ronkainen	 	 ��.7

Mainostaminen Pihauksessa
Kiinnostaako mainostaminen Töölön 
parhaassa lehdessä? Pihaus hakee kiin-
nostuneita tahoja tukemaan toimintaan-
sa. Vaivaisella �0 eurolla saa takakan-
nen kokonaan käyttöönsä! Mainosten 
tuotto käytetään lehden kohonneiden 
painatuskustannusten kattamiseen. Asi-
aa koskevia kysymyksiä voi esittää 
toimitussihteeri Kaarlo Saukonpäälle  
pihaus@toolonsiniset.net.

Raksayöt

Raksayöskabassa	kisataan	TöSi:n	uuden	
kämpän	työmaalla	vietettyjen	öiden	mää-
rästä.	Kovin	jätkä	on	se	jolla	on	vuoden	

lopussa	eniten	näitä!
Simo   1�
Martti   1�
Kake   9
Jänö   8
Ralf   �
Olli    �
Ville   �
Kenny   �
Julius   1
Jiikku   1
Samba   1
Artsi   1

Ansionsa mukaan

Paraatissa palkittiin ansioitunut jäsen.
Mannerheim-solki myönnettiin

Ville Raitiolle

Tunnustuksena osoitetusta tahdosta 
toteuttaa partioaatetta

TöSi onnittelee ansiomerkin saanutta

Petu 50 vuotta
Perttu Tapio on hiljattain saavuttanut kunnioi-

tettavan �0 vuoden iän.

TöSi	toivottaa	onnea	ja	pitkää	ikää	
Petulle

Pihaukselle oma sähköposti

Pihauksen toimitus sai oman sähkö-
postiosoitteen, jonne kaikki jutut tulee 
lähettää tulevaisuudessa. Sähköpostiin 

voi myös laittaa kommenttia/ideoita/pa-
lautetta Pihauksesta. Etenkin mielipiteitä 

uudesta ulkonäöstä kaivataan
pihaus@toolonsiniset.net
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Sudenpenturetki

Jälleen	oli	aika	TöSi:
n	sudenpentujen	ret-
ken.	 Tapaamispai-

kaksi	oli	sovittu	Helsingin	
Rautatieaseman	 laituri	
15.	 Sinne	 saapuikin	 lau-
moista	vanhin	eli	Nälkäi-
nen	 lauma.	 Nuorempien	
sudarien	oli	määrä	saapua	
vasta	lauantai	aamuna.

Matka saattoi alkaa. 
Onneksi retkenjohtaja Ralf 
päätti, että otetaan se “toi-
nen juna”, kun se lähtee 
viisi minuuttia ennemmin 
kuin suunnitelmien mukai-
nen. Päädyimme Leppä-
vaaraan… Virhe kuitenkin 
oli korjattavissa, sillä oikea 
juna saapuisi asemalle pa-
rin minuutin päästä. Mutta 
kiire tuli. 

Espoon keskuksessa 
vaihdoimme kulkuvälineen 
bussiin joka oli luonnolli-
sesti jo aivan täynnä. Sitten 
olimme perillä. Määrän-
pää oli siis jo tutuksi tullut 

PäPa:n retkimajoite alue. 
“Siistejä” (no on ne ihan 
hyviä) ja “halpoja” (no ei 
se vuokra kai ihan huikea 
ole) kämppiä. Tällä kertaa 
testiin joutui Piilopirtiksi 
nimetty asumus.

Siinä ilta kului. Oli tei-
pinmetsästystä, jossa kaksi 
joukkuetta koettivat löytää 
mahdollisimman monta tei-
pinpalaa metsästä, ja muuta 
partiotoimintaa. Seuraava 
päivä alkoi puurolla. Sitten 
kerrattiin karttamerkkejä, 
reippailtiin ja leikittiin. Kä-
vimme myös katsastamassa 
mitä Kattilajärvelle kuului. 
Kun tulimme takasin olivat 
nuoremmat sudenpennut 
saapuneet.

Lauantaina kaikki tun-
tui menevän hyvin. Ruoat 
ja ohjelmat olivat hyviä ja 

niitä oli tarpeeksi. Päivän 
oppimisohjelmistoon kuu-
lui muun muassa ohjeita ja 
käytäntöä puukon käsitte-
lystä. 

Näin siis kului lauantai 
päivä ja ilta alkoi hämärtää. 
Iltanuotiolla oli tarjolla kai-
kennäköisiä herkkuja, he-
delmärahkaa sekä skäivärää 
(makkara). Sitten oli aika 
mennä nukkumaan. Tämä 
oli Karjuvanlauman en-
simmäinen retkiyö. Jotkut 
johtajista saivat loistavan 
ajatuksen mennä kylmään 
puuvajaan kesämakuupus-
seissa nukkumaan. 

Niin koitti sunnuntai ja 
puuroa. Se oli hyvää. Sun-
nuntait ovat yleensä toimet-
tomia ja kovin tylsiä. Tämä 
sunnuntai oli poikkeus. 

Majan rakennus oli päi-
vän pääoperaatio. Majat oli 
myös tarkoitus arvostella, 
mutta tähän ei jäänyt aikaa. 
Sunnuntainakin pelattiin 
paljon mölkkyä.

 Sitten oli aika läh-
teä. Kerättiin kimpsut ja 
kampsut ja lähdettiin mars-
simaan bussille. Kiitos kai-
kille johtajille ja retkeläisil-
le.

Hirvet -vartion retki 27.4.—29.4.2007

Vartio-osasto

Hirvet -vartio suun-
tasi keväällä ret-
kelle Ruotsinpyh-

täällä sijaitsevalle Kaken 
mökille. Tämä oli vartion 
ensimmäinen oma retki.

Menimme Kampin bus-
siterminaaliin, mutta emme 
mennytkään bussilla vaan 
Kaken biilillä. Matka meni 
kivasti ja puolentoista tun-
nin kuluttua olimme peril-
lä. Ensimmäiseksi veimme 
rinkkamme saunakamariin. 
Sen jälkeen menimme kat-
somaan Kaken puumajaa, 
jonka jälkeen päätimme ra-
kentaa oman majan. 

Kun olimme nukku-
neet hyvän yön, alkoi uusi 
kaunis päivä. Ohjelma al-
koi heti aamusta. Johtajat 
esittivät esityksen koskien 
jokamiehenoikeuksia ja me 
sen jälkeen puuhastelimme 
viestintämerkkiin liittyvän 
radan parissa. Ruokana oli 
itse trangialla tehtyä risot-
toa. 

Kun olimme nukkuneet 
yön laavussa, koitti vii-

Lippuviestintä oli yksi viestintäradan rasteista

Toista iltaa vietettiin nuotion äärellä ja nukuttiin laavussa

Puukkohippassa venytään, 
eikä meinata

meinen retki päivä, johon 
kuului suunnistusta ja pak-
kaamista. Sitten lähdimme 
stadiin. 

Oli Kivaa!

Kuvat	Kaarlo	Saukonpää,	
Upotus	Kenny	Ronkainen

Hirvet-Vartio

Sudareiden kestosuosikki: sokkoleikki

”Tämä sunnuntai 
oli poikkeus. 

Miska Rissanen

K
uv

a	
K

aa
rl

o	
Sa

uk
on

pä
ä



8

Pihaus �/�007

 9

Pihaus �/�007Sudenpentusivut

Ulvahdus – Juliuksen sanaleikit

Merten peto

Aakkosissa kirjainten R ja T välissä

Maa Tanskan ja Sveitsin välissä

Suuri

Aakkosissa ennen kirjainta B

Täydennä kirjaimet ja sanat ruutuihin vinkki-
en mukaan.

Ylempi :Ruudukko tulee olla luettavissa va-
semmalta oikealle ja ylhäältä alas

Alempi: Ruudukko tulee olla luettavissa va-
semmalta oikealle ja nuolella merkitty pysty-
rivi ylhäältä alas

K

A A

A A

A A

A

Väärän vastakohta

Todella Tärkeä henkilö tai asia sinulle

Manner

Merten suurin eläin

Niinkuin laaja

Tuuheahäntäinen eläin

Martti Kyyrö – Kartografiaa TKK:lla

Julius Heporauta

Opiskelen TKK:lla 
maanmittausosas-
tolla, geomatiikan 

linjalla. Pääaineenani on 
kartografia eli tieteen ala 
jossa keskitytään karttoihin 
ja niiden tuottamiseen. Eli 
jonakin kauniina päivänä 
tarkoituksena olisi olla dip-
lomi-insinööri jossain alan 
yrityksessä, yksityisellä 
taikka valtiolla. Maanmit-
tausosastolla toimii myös 
kiinteistötalouden linja, 
joka keskittyy enemmän 
nimensä mukaan kiinteis-
töjen kanssa toimimiseen 
eli enemmän kaupallinen ja 
lakitekninen kuin geoma-
tiikka, joka taas on ”tieteel-
lisempi”.

Maanmittaushan on 
yksi vanhimmista insinöö-
ritieteistä jonka juuret ulot-
tuvat muinaiseen Egyptiin 
kun Niilin tulvien jälkeen 
piti maat jakaa uudestaan 
viljelijöille. Suomi, Ruotsi 
ja Alankomaat ovat nyky-
päivänä alan johtavia maita. 
Suomi ja Ruotsi 1700-luvun 
puolesta välistä 1900-luvul-
le asti tapahtuneen isojaon 
takia ja Alankomaat siitä 
syystä, kun ovat ”luoneet” 
merestä lisää maata.

Geomatiikassa tutki-
taan paikkaan sidotun tie-
don keräämistä, taltiointia, 
käsittelyä ja esittämistä. 
Eriteltynä geomatiikan voi-
si oikeastaan jakaa kolmeen 
pääalueeseen: geodesia, fo-
togrammetria ja kartografia 
eli teoria, tiedon keruu ja 
tiedon soveltaminen käy-
täntöön. Nämä eivät kui-
tenkaan ole mitään tarkkoja 
rajoja vaan risteävät tois-
tensa päälle samalla tavoin 
kuin ilmakuvat peittäessään 
osittain toisensa luovat kol-
miulotteisen kuvan josta 
kartta voidaan piirtää.

Usein ihmiset eivät 
edes tajua olevansa kart-
tojen kanssa tekemisessä. 
Seuraavan kerran kun istut 
metrossa ja katselet sitä 
katon rajassa olevaa viivaa 
johon on merkitty pysäkit 
ja niiden väliset ajat niin 
sekin on kartta, jonka suun-
nitteluun on joku insinööri 
vaivannut päätänsä ja fir-
mansa resursseja tuntikau-
palla. Nykyään gps-puheli-
mien yleistyessä navigointi 
on tullut vaan helpommak-
si ja normaali kuluttajan ei 
tarvitse edes tajuta kaikkia 
hienouksia ja vippaskons-

teja. Tulevaisuudessa luul-
tavasti tulee kolmiulotteisia 
hologrammikarttoja, koska 
tasolle siirrettynä tapahtuu 
aina pientä vääristymää. 
Mutta ne voi vielä jättää 
sinne tieteissarjoihin. Kol-
miulotteiset mallinukset 
tällä hetkellä vain tieto-
koneiden kuvaruuduilla 
että saadaan esimerkiksi 
kännykkämastojen paikko-
ja suunniteltua kun näkee 
maanpinnan muotojen luo-
mat katvealueet.

Kun on pienestä pitäen 
tottunut liikkumaan luon-
nossa ja siinä aina ollut 
olennaisena osana kartat, 
niin voisi oikeastaan sanoa, 
että olen saanut harrastuk-
sestani alan.

Katso lisää http://www.tkk.
fi/Yksikot/Maanmittaus/

Viileämpi	kuin	Miehet	Mustissa,	komeampi	kuin	Sean	Connery	Ferrarissa,	vahvem-
pi	kuin	Supermies	ja	Hulk	yhteensä.	Vaikka	jokainen	Tösiläinen	on	sankari,	mutta	
joskus	on	palattava	siviiliin.	Näitä	tosielämän	sankaritarinoita	kertoo	Tösimiehet	
siviilissä.	Tänään	vieraana	on	Martti	Kyyrö,	joka	opiskelee	maanmittausta	TKK:lla.

Martti Kyyrö

Tösimiehet siviilissä
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kämpän hirsikehikko kasat-
tua. Simo jatkaa syksyllä 
rakentamista ja tuolloinkin 
tarvitaan apua. Jos siis ke-
sällä et jostain syystä pääse 
rakentamaan, niin myö-
hemminkin on mahdolli-
suus osallistua. 

Pihauksen seuraavaan 
numeroon mennessä ehtii 
rakennustyömaalla tapah-
tua paljon. Jotta kaikki 
kiinnostuneet voivat seu-
rata projektin etenemistä, 
Tösin nettisivujen kämp-
päosio raportoi uudessa 
”Raksa”-blogissaan raken-
nustyömaan kuulumisista 
rakentajien näkökulmasta. 
Blogi löytyy osoitteesta  
www.toolonsiniset.net/lip-
pukunta/kamppa/raksa. 
Myös kuvagalleriaan lisä-
tään kuvia työmaalta. 

Elämme mielenkiin-
toisia aikoja ja täällä Sak-
sassa asti alkaa rautanaulat 
maistua suussa ja vasaran 
naputus kaikumaan pään 
sisällä. Jos sinullakin alkaa 
veri vetämään työmaalle, 
ja kalenteristasi löytyy va-
paata, ilmoittaudu raken-
tajatilanteesta vastaavalle 
Kaarlolle, niin hän kertoo 
lisää. Vapaaehtoiset saavat 
liikunnan ja auringonpais-
teen (toivottavasti) lisäksi 
ilmaiset ruuat ja kuljetukset 
tontille. Tule siis mukaan - 
yksikin viikonloppu auttaa!

PS. Rakennustyöryhmä 
löysi uudelta tieltä jälkiä, 
joille ei löydetty selitystä. 
Attila ja Hudahuda? Aivan 
varmasti, sanon minä..

Lippukunnan projektiryh-
män yhteyshenkilö on ra-
kennusvaiheen ajan Kaarlo 
Saukonpää, kaarlo.saukon-
paa@toolonsiniset.net, 0�1 
�11 69��.

Seuraavassa	 osassa:	
Mitä	 kesän	 aikana	 on	
saatu	 aikaan?	 Suosivat-
ko	säät?	Päästäänkö	ke-
sän	 lopulla	 heittämään	
ensilöylyt?	 Kaikki	 tämä	
ja	paljon	 enemmän	vain	
Pihauksessa	 3/2007.	
Lue!

Unelmakämppä

Heti alkuun paras 
uutinen: raken-
nuslupa on saatu. 

Piirustuksiin joudutaan te-
kemään pieniä korjauksia, 
mutta niiden hyväksymi-
nen on läpihuutojuttu. Näin 
ollen kämppä alkaa vihdoin 
nousemaan Hummelviks-
bergetille. 

Varsinainen rakenta-
minen ponkaistiin käyntiin 
maanantaina �.6., kun ra-
kennustyöryhmä kokoon-
tui tontille päättämään 
ratkaisevista yksityiskoh-
dista. Nyt on muun muassa 
kämpän paikka sentilleen 
tiedossa. Näin ollen raken-
tajat pääsivät heti tiistaina 

aloittamaan. Jotta hirret ja 
muut tarvittavat rakennus-
materiaalit sekä työkalut 
saadaan tontille asti, tehtiin 
toukokuun aikana henkilö-
auton ajettava ura kämpän 
paikalle asti. Myös aiem-
min ostettujen hirsien kun-
to tarkastettiin ja todettiin 
hyväksi. Näin ollen seuraa-
va iso urakka, hirsien kul-
jettaminen tontille, voidaan 
suorittaa piakkoin. 

Rakentajiksi on saa-
tu koottua sopiva sekoitus 
kokemusta ja nuoruuden 
intoa. Vastaavan rakennus-
mestarin pestiä hoitaa Petun 
veljenpoika, Jerry Tapio. 
Toinen päähahmo on Simo, 

pitkäaikainen tösiläinen, 
jolla on laaja kokemus ja 
osaaminen rakentamisesta. 
Puusepän ammattitaidosta 
ei varmasti ole haittaa hir-
sikämppää rakennettaessa. 

Aktiivitöseistä on saatu 
lisäksi ilahduttava määrä 
apumiehiä. Pidempiaikaisia 
rakentajia ovat Kake, Ville, 
Olli M, Julius, Juho ja Ralf. 
Lisäksi muita johtajaikäisiä 
osallistuu muun muassa vii-
konloppuisin, töiden ja lo-
masuunnitelmien salliessa. 
Kevyemmällä miehityksel-
lä mennään oikeastaan vain 
kesän suurten tapahtumien, 
vaelluksen ja kesäleirin ai-
kaan. 

Tämänhetkinen suun-
nitelma näyttää siltä, että 
ensin rakennetaan sauna 
kokonaan valmiiksi, jotta 
syksyksi on olemassa paik-
ka pienille retkille. Tämän 
jälkeen siirrytään kämpän 
kimppuun. Alustavan ar-
vion mukaan kesän aikana 
saadaan sauna valmiiksi ja 

Unelmakämppä, 6. osa

Kuvat	Kaarlo	Saukonpää

Isojen poikien legoja, eli maailman suurin palapeli

Pihauksen	kirjoitussarja	”Unelmakämppä”	on	edennyt	kuudenteen	osaan,	Kirjoitus-
sarjassa	seurataan	TöSi:n	uuden	kämpän	rakentumista	Kirkkonummen	Långvikissa.	
Tähän	mennessä	on	tutustuttu	taustoihin,	tonttiin,	rakennuspiirustuksiin	ja	rakennus-
lupaprosessiin.	Tässä	osassa	kerrotaan,	miten	kämpän	rakentaminen	tulee	etenemään.	

” Rakentajiksi 
on saatu koottua 
sopiva sekoitus 
kokemusta ja nuo-
ruuden intoa.

Tapio Levä

Saunan perustukset on jo valettu
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Wälikäsi
Sinisissä olisi vihdoinkin joku suo-
men kielen taitoinen. Wälikäsi ja muu 
Pihauksen toimitus toivovat Ollista 
oikolukijaa.

• Wälikäden tietojen mukaan Tösin 
oma kuvantuhertaja Ralf on osoittanut 
lahjansa myös betonialalla. Taiteili-
jamme onkin suorastaan betonityö-
maiden Leonardo Da Vinci, joten hän 
on mies paikallaan kesän työmaalla.

• Leo saa mitä haluaa. Tämä sen 
vuoksi, että hän onnistui suorittamaan 
riparin ilman ongelmia. Wälikäsi on-
nittelee huimasta suortuksesta!

• Wälikäsi on rikkonut jälleen yhden 
myytin! Kennyn uskotaan voineen 
nukkua missä ja missä asennossa vain, 
mutta Jarrujen kuorsaus Kämppä-rak-
salla oli kryptoniittia Kennyn supe-
runeen. Seuraavinä päivinä hän otti 
menetetyn unen takaisin torkkumalla 
mm. seisaaltaan kämpän kehikkoon 
nojaten ja hirsien päällä makoillen.

• Wälikäden tietojen mukaan Kenny 
on nähty kulkevan erään Hakaniemen 
autokoulun lähettyvillä epäilyttävän 
useasti. Sanomattakin selvää kenestä 
on tulossa seuraava retkikuski.

• 
Hän on täällä jälleen. Mikään ei jää 
häneltä huomaamatta. Turha edes 
yrittää piiloutua tai piilotella, sillä 
sellaista juorua tai huhua ei ole-
kaan, jota Wälikäsi, tuo mestarisa-
lapoliisi-toimittajamme, ei kuulisi.  
Ole siis varuillasi sillä Wälikäsi voi 
iskeä jopa nukkuessasi!

• Wälikäden saamien tietojen mukaan 
ansioitunut partionjohtaja Ville on 
myynyt sielunsa animepaholaiselle, ja 
kuluttaa aikaansa kasvavassa mää-
rin japanilaisten piirrettyjen parissa. 
Wälikäsi toivoo että villitys olisi 
ohimenevää ja Ville keskittyisi vain 
kuuntelemaan huonoa musiikkia.

• Edellinen sankari on myös toolonsi-
niset.netin keskustelufoorumin viesti-
kuningas. Foorumin 1500 viestistä yli 
viidesosa on Villen käsialaa.

• Töölön Sinisten ensiapuvastaava 
Olli Mattila kävi yrittämässä onneaan 
toistamiseen lääketieteellisen pääsy-
kokeissa. Wälikäsi odottaa mielen-
kiinnolla tuloksia ja toivoo toki mitä 
parhainta menestystä.

• Kokeeseen Olli valmistautui muun 
muassa varustamalla TöSi:n kovas-
sa käytössä olleita ja nyt tyhjillään 
ammottavia ensiapulaukkuja tuiki 
tarpeellisilla ensiapuvermeillä. Nyt 
kelpaa taas leikkiä piitä!

• Jossain välissä sankarilääkärimme 
on ehtinyt myös muuttaa – kolon 
suuntaan, kuinkas muutenkaan. Olli ja 
Ralf asuvat nykyään samalla kadulla 
ja on ilmennyt kovaa kamppailua sii-
tä, kumpi oikeastaan asuu lähempänä 
koloa. Wälikäsi suorittaa parhaillaan 
mittauksia.

• Katukuvaan ilmestyy TöSi-takkien 
-paitojen ja -housujen lisäksi -lippa-
lakkeja, joissa kokardin virkaa toimit-
taa Töölön Sinisten logo. Vaatteista 
poiketen päähineitä tullaan näkemään 
vain astetta nohevampien, eli arvon 
johtajistomme pollan päässä.

• Juoruista faktoiksi! Hesparton 
Emman sekä lippukunnanjohtajamme 
Antin romanssi oli jonkin aikaa vah-
vistamaton, mutta nyt se on totisinta 
totta. Wälikäsi toivoo tuoreimmalle 
TöSi-Hespartto -parille onnea ja 
menestystä.

• Virallisten lähteiden mukaan var-
tionjohtajamme Olli Raitio on osoitta-
nut esimerkillistä osaamista äidinkie-
len kokeessa saaden haamuarvosanan 
10+. Näyttää siis siltä, että Töölön 

Hehän ovat kuin kaksi marjaa..

Identtiset kaksoset

Miska Rissanen
TöSi

Ozzy Osbourne
Laulaja
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Töölönlahdelta	löydettiin	hiljattain	mysteerinen	pullo	jonka	sisällä	oli	
	viesti	kaikille	kesäseikkailijoille	ja	kartta	”Suuren	aarteen”	luokse..

Lisätietoa www.toolonsiniset.net

Runonurkka

Horisontti	avautuu	silmieni	edessä.	Meri	tuo	mieleen	muistoja,	jotka	olisin	ha-
lunnut	hukuttaa	jo	kauan	sitten.	Rannan	hiekka	on	pehmeää,	mutta	samaan	aikaan	
karheaa	ja	epämukavaa.	Tunnen	oloni	likaiseksi.	Likainen	tunne	ei	johdu	kynsien	
väliin	tunkeutuneesta	hiekasta,	vaan	likaisista	muistoistani.

Siitä	on	nyt	viisi	vuotta	kun	viimeksi	kävin	meren	äärellä.	Meren	läheisyys	tuo	
minulle	kylmiä	väreitä.	Aurinko	paistaa	ja	ilma	on	tyyni,	mutta	silti	värisen	kylmäs-
tä.	Vaikka	ilma	on	mitä	ihanin,	sisimmissäni	tuntuu	siltä	kuin	olisin	ulkona	talvisena	
yönä.

Muistot	siitä	kylmästä	illasta	jolloin	rakkauteni	mereä	kohtaan	haihtui	pois	tul-
vivat	päähäni.	Vaikka	kuinka	yritän,	en	saa	niitä	karistettua	pois.	Mutta	nyt	minun	
on	pakko	kohdata	meri	uudestaan.

Meri	söi	ystäväni	sinä	koleana	iltana	kun	eläin	ilmestyi.	Eläimellä	oli	mustat	
kasvot	ja	se	muistutti	ihmistä.	Huomattuamme	eläimen	kuului	kova	räsähdys	ja	ys-
täväni	oli	vajonnut	jäihin.	Pakenin	itse	metsään,	mutta	kompastuin	ja	löin	pääni.	
Olen	asunut	metsässä	siitä	lähtien.

Haistan	meren	tuoksua.	En	ole	valmis	vielä,	 tarvitsen	aikaa,	niin	paljon	kuin	
aika	vain	sallii.

Tällä kertaa runonurkassa prologi vaeltajaryhmä Hirfsalan elokuvaa varten. Elokuvan 
on tarkoitus valmistua jouluun mennessä.

Kuva: www.flickr.com kuvaaja jawcey lisenssi: Attribution license 2.5

Ville Raitio
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Tösin ja Hesparton riihitys 25-27.5.2007

Kun	 hyppäsimme	
porukalla	 ulos	
Nuuksion	 bus-

sista,	 alkoi	 sataa.	 Bussi-
pysäkiltä	 oli	 pieni	 matka	
riihityksen	 alkuun,	 joten	
aloitimme	 ripeän	 mars-
simisen	 syvemmälle	 met-
sään.	Sää	oli	oudon	troop-
pinen,	 usva	 leijui	 puiden	
päällä	ja	lämmin	sade	kas-
teli	 hiukset.	 Sadevaatteet	
osoittautuivat	 lievästi	 sa-
nottuna	hiostaviksi	ja	olo	
oli	 kuin	 saunassa	 kaikki	
vaatteet	 päällä.	 Olin	 tyy-
tyväinen	 kun	 pääsimme	
retkemme	 varsinaiseen		
lähtöpisteeseen.

 Retkinä riihitykset 
ovat mielestäni parhaita 
mahdollisia. Tavoitteena on 
kerrata viimeisenä vuon-
na kokouksissa opittuja 
taitoja käytännössä ja sa-
malla osoittaa niiden hal-
litseminen. Vartiolaisena 
usein pelotti hieman lähteä 
mukaan, mutta retkellä sit-

ten huomasikin osaavansa 
paremmin kuin itse olisi 
uskonut. Riihitys on myös 
johtajille antoisa kokemus, 

sillä on mukava huomata 
miten partiotaidot siirtyvät 
eteenpäin nuoremmille var-
tiolaisille.

 Tällä kertaa riihi-
tyksen rasteilla oli tehtävinä 
klassisia partiotaitoja kuten 
ruuanlaitto, ensiapu, suun-
nistus ja tulenteko. Varti-
oiden reitti kulki Nuuksion 
metsien halki Hauklammel-
ta ilvesveikkojen laavulle, 
missä vietimme yömme 
teltoissa. Sunnuntaina har-
joittelimme aamupäivän 
tulentekoa ja suunnistimme 
lopulta bussipysäkille.

 Itse olin riihityksen 
ensimmäisellä rastilla rasti-

Vartio-osasto
miehenä. Rastillamme var-
tioiden tehtävänä oli tehdä 
mahdollisimman miellyttä-
vä lihapullat ja muusi- ate-
ria. Tehtävässä suoriudut-
tiin mainiosti, ja erityisesti 
tarjoiluasetelmissa osattiin 
käyttää esteettistä silmää. 
Rastimiesten suurimmaksi 
haasteeksi aterioiden arvi-
oinnin ohella osoittautui 
lampeen vahingossa pomp-
pineen trangian polttimon 
etsiminen. Valitettavasti 
tumma metallinen poltti-
mo ehti upota liian syvälle 
lammen mutaan, eikä sitä 
enää suurista etsinnöistä 
huolimatta löydetty. Jos 
siis tarvitset käytettyä tran-
gian polttimoa voit lähteä 
hurjaan aarteenetsintään 
Hauklammen keittoka-
toksen laiturin kupeeseen. 
Muista kertoa Pihaukselle 
etsinnöistäsi!

 Riihityksen ehdo-
ton kohokohta oli iltanuo-
tiomme, jossa pääsin taas 
pitkästä aikaa laulamaan 
partiolauluja ja syömään 
tikkupullaa. Hoidimme il-
tanuotiolla myös Hesparton 
vanhimman sudenpentu-
lauman siirtymäriitin, jossa 
heidät luovutettiin uusille 
vartionjohtajilleen. Onnek-
semme yö oli lämmin eikä 
satanut tippakaan, ja kaunis 
sää jatkui läpi sunnuntai-
päivän. Lähdimme lopulta 
kaikki kotiin entistä taita-
vimpina partiolaisina.

TöSi:n riihittäjiä luonnollisessa pyramidimuodostelmassa Olli MattilaKuvat	Kaarlo	Saukonpää

” Olo oli kuin 
saunassa kaikki 
vaatteet päällä.
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Huhtikuun	22.	päi-
vän	 aamu	 valke-
ni	 kirkkaana	 ja	

viileänä.	Tänäkään	vuon-
na	ei	luontoäiti	siunannut	
marssijoita	 raikastavalla	
räntäsateella,	vaan	aurin-
ko	 helotti	 kuin	 viimeistä	
päivää.	 Oli	 aika	 jälleen	
lähteä	paraatiin.

Vilkaisu lämpömitta-
riin vahvisti uskoani; päi-
vän sana tulisi olemaan 

äijikset eli mammarit eli 
pitkät kalsarit. Pitkän pa-
raatikokemuksen omaavana 
tiedän, että huhtikuun puo-
lessa välissä auringon läm-
pö harvemmin riittää mai-
nittavaan lämmitykseen. 
Siksi kaikki partiopaidan 
alle mahtuvat vaatteet ovat 
painonsa arvoisia kullassa.    

Kaikkiin vaatteisiin 
sullouduttuani suuntasin 
askeleeni Pääkallonpai-

kalle Töölön Sleesiaan, eli 
lähes hiilikaivosta muistut-
tavalle kolollemme. Paikal-
la olikin jo kunnioitettava 
määrä eri-ikäisiä lippukun-
talaisia, tämän saattoi ko-
kenut Korkeasaaren kävijä 
havaita usean korttelin pää-
hän kantautuvaa mylvintää 
kuuntelemalla. Paraatimuo-
toon järjestäytyminen sujui 
kitkatta, ja muutaman T-
Ö-S-I-TÖSI-TÖSI-TÖSI-

PäPa:n Yrjönpäivän paraati 22.4.2007

Lippukunnassa tapahtuu

TöSi ja Hespartto kävelivät perinteikkäästi rinta-rinnan

harjoitushuudon jälkeen 
suuntasimme siskoinemme 
kulkumme pois Töölöstä. 
 Senaatintori tarjosi 
tänäkin vuonna paraatifii-
listä parhaimmillaan. Lip-
pukuntia piisasi kuin kärpä-
siä haaskalla, ja tuttujakin 
tuli vastaan. Suurkirkon 
portailla seisoivat särmästi 
rivissä Mannerheim-soljen 
ansainneet, joukossa myös 
Tösin oma poika Ville. 
Merkkien jaon ja toimivan 
äänentoiston ansiosta kai-
kille välittyneen puheen 

jälkeen alkoi tallustelu 
rumpujen tahdissa. Suunta-
na oli Kasarmitori. Matkan 

aikana tunnelmaa kohotet-
tiin jälleen Tösi-huudoin, 
jotka kaikuivat keskustan 
kortteleissa vielä pitkään 
jäljessämme. Oli kyllä pa-
raatin parasta huutoa, vaik-
ka itse sanonkin. 

Kasarmitorille päästy-

ämme oli fiilis korkealla, 
ja Tösin urhot suuntasivat 
kulkunsa Töölöä kohti. 
Mutta tässä ollut kaikki, 
kerhokeskuksella tarjottiin 
nimittäin maittavaa pur-
tavaa uljaille marssijoille. 
Niin päivä liukui kohti il-
taa, ja taas oli Tösin lippua 
pidetty korkealla!

TöSi-huuto kuuluu ja näkyy!

Pihaus �/�007

Kuvat	Ville	Raitio

” Lippukuntia pii-
sasi kuin kärpäsiä 
haaskalla

Kaarlo Saukonpää
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Tösiasiaa

TöSi:n metsämajoitteet

Puolijoukkue

Armeijasta	 tuttu	 leiritukikoh-
ta	 tulee	 tutuksi	 jo	 sudari-iän	
kesäleireiltä,	 aina	 talvien	 kipi-
nävuoroihin	 asti.	 Tunnettua	 on	
PJ:den	uskomaton	kestävyys	 ja	
PJ:n	 leiripaikalle	 kantamisen	
suuri	 	 taakka.	PJ	on	 legendaa-
risuudessaan	 pysyvä	 TöSi:n	
ykköstelttana	 hamaan	 loppuun	
saakka.

Plussat:
+Kestävä
+Voi käyttää kamiinan kanssa
+Tilava (helposti 16 henkeä)
Miinukset:
–TöS:in painavin teltta

Niger

Lähes	 poikkeuksetta	 vartiolaiset	 viettävät	 aikaansa	
kesäleirillä	 nigereissa.	 Aamuinen	 telttatarkastus	 voi	
hyvinkin	 yllättää	 lehmänselälle	 jääneen	 vartiomajan.	
Luotettavina,	 kestävinä	 ja	 ehdottoman	 partiomaisina	
nigerit	 kuuluvat	 kesäleirien	 ikuiseen	 peruskalustoon.	
Niitä	 tavataan	 poikkeuksetta	
laumoissa.

Plussat:
+Kestäviä
+Partiomainen
+Tilava
+Helppo tuulettaa
+Valoisa
+Pitää kiristää päivittäin
Miinukset:
–Painava
–Hankala pystyttää
–Ei sovellu talvikäyttöön
–Pitää kiristää päivittäin 
(vartiolaisten mielipide)

Laavu

Laavu..	mitä	siitä	sanoisi.	Laavu	on	ehdottomas-
ti	vaellusten	 ja	haikkien	ykkösteltta.	Pakattuna	
painoa	on	laavulla	mitätön	kilo	ja	kokoakin	vain	
makuualustan	 verran.	 Talvikäyttökin	 onnistuu,	
koska	laavun	avoimen	sivun	puolelle	voi	virittää	
nuotion	 lämmittämään.	 Ainoat	 huonot	 puolet	
laavulla	oikeastaan	ovat	pystyttäminen	 (tarvit-
see	puut	 tai	 sopivat	 kepit)	 ja	hyttyset.	Hyttyset	
tekevätkin	muuten	viileästä	 laavusta	varsin	 in-
hottavan	kesällä,	mutta	tähänkin	on	jo	tösihyvä	
ratkaisu:	TöSi:n	hyttysverkot.

Plussat:
+Tösikevyt
+Mahduttaa jopa 6 henkeä
+Vie vähän tilaa
+Toimii nuotion kanssa
+Helppo tuulettaa
Miinukset:
–Hyttysongelma (ilman verkkoa)
–Kepit pitää hankkia
–Ei pohjaa/maavaatetta

Hawu

Uusimpina	 leiritelttoina,	 Hawut	 hankittiin	 suvo-
raan	 suomalaisten	 valmistajiensa	 testilaborato-
rioista.	 Ne	 ovat	 jo	 nyt	 saaneet	 suosiota	 johtaja-
telttoina	ja	vartioiden	talviretkillä.	PJ:n	pikkuveli	
ansinnee	isoveljensä	legendaarisen	statuksen.

Plussat:
+Lämmin
+Helppo pystyttää
+Voidaan pystyttää puun, keskisa-
lon tai köysien avulla.
+Mahdollisuus käyttää kaminaa
Miinukset:
–Mahdollisuus käyttää kaminaa on 
toistaiseksi jäänyt vain mahdolli-
suudeksi
–Painava
–Piipunreiästä on paljon riesaa 
(sade ja hyttyset)

Kenny	on	käynyt	tarkasti	läpi	jokaisen	TöSi:n	aktiivikäytössä	olevan	varastosta	löytyvän	
teltan.	Eikä	yksikään	heikkous	tai	vahvuus	jäänyt	selvittämättä.	Nyt	on	pelkkää	PJ:n	pai-
navaa	asiaa.

Kupoliteltat

TöSi:llä	 on	 kahdenlaisia	 kupoli-
telttoja:	 Halti	 Trek	 ja	 Halti	 Alpha.	
Kummatkin	 ovat	 2-4	 hengen	 telt-
toja	 ja	 muistuttavat	 muutenkin	 hy-
vin	 paljon	 toisiaan.	 Pieni	 koko,	
suhteellinen	 painavuus	 ja	 herkkyys	
hajoamiselle	 on	 rajoittanut	 kupo-
leiden	 käytön	 johtajille	 ja	 nopeana	
pystytettävänä	se	toimiikin	erityisen	
hyvin	rasteilla	suojaamaan	tuulelta,	
vedeltä	ja	hyttysiltä.

Pihaus �/�007

Plussat:
+Nopein ja helpoin pystyttää
+Nopea pakata
+Voidaan siirtää pystytettynä
+Paras suoja hyttysiä vastaan
+Voidaan pystyttää mihin vain
+Valoisa
Miinukset:
–Hyvin pieni (�-� henkeä)
–Herkkä hajoamaan
–Talvella viileä
–Sisäteltan siivoaminen on 
hankalaa

Kenny Ronkainen
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Ahmojen hc-patikkaretki

Eliittiryhmämme	
(Antti,	 Severi,	
Kenny	 ja	 allekir-

joittanut)	 kokoontui	 7.6.	
torstaina	 aikaisin	 aamul-
la	 kololla	 ja	 valmistautui	
niin	henkisesti	kuin	fyysi-
sestikin.	Nyt	oli	nimittäin	
tullut	 aika	 lähteä	 kauan	
odotetulle	 Ahmojen	 ke-
säretkelle.	 Pakattuamme	
suuntasimme	askeleemme	
kohti	bussipysäkkiä,	josta	
matka	 vei	 kohti	 Nuuksi-
on	 ei-niin-koskematonta	
luontoa.

 Matkalla huoma-
simme, että pari olennaista 
retkeilyvarustetta (kuten 
sinappi ja wc-paperi) puut-
tuivat rinkastamme. Mei-
dän onneksemme joku oli 
unohtanut wc-paperirullan 
erään järven rannalle, niin-

pä emme joutuneet paria 
tuntia pitempään pärjää-
mään ilman.

 Kaiken kävelyn ja 

pienen harhasuunnistuksen 
jälkeen lepäilimme ran-
nalla, uimme ja laitoimme 
ruokaa. Ensimmäinen ateri-
amme oli mainiota pekonia 
perunalla. Ruoassa ei ollut 
paljonkaan mausteita, mut-
ta nälkä sai mauttomankin 
maistumaan taivaalliselta. 
Kun tämä maittava ateria 
oltiin syöty, siirryimme yö-
pymispaikalle. Pojat pääsi-
vät pystyttämään kupolit, 
eikä tarvinnut murehtia iti-
koita.

 Aamulla herätty-
ämme söimme puuroa. Itse 
lähdin ripeästi pois paikal-
ta piiloittamaan metsään 
suunnistusrasteja. Matka 
oli helppo, vaikkakin po-
lut olivat välillä epäselviä, 
mikä tuli todettua jo viime 
kesäleirillä.

 Saavuttuani maa-
liin jouduin kärsimään 
pitkään muurahaisia ja 
hyttysiä odotellessani 
Kennyn saapumista. Jes! 
Seuraavaksi samaa iloista 
odottelua korttipelien kera. 

Harmiksemme Antti ja Se-
veri menivät vitosrastilta 
vikasuuntaan ja matka kesti 
oletettua pidempään. Tä-
män jälkeen matkaa jatkui 
vielä muutama kilometri 
kunnes vietimme taas mu-
kavan yön kupoliteltoissa.

 Seuraava päivä oli 
odotettua lyhempi ja me-
nimme lähimmälle bussi-
bysäkille.

Matkamme jatkui Hel-
sinkiin, jossa kaikkia odotti 
lämmin suihku.

ANTTI MIELONEN LPKJ, AKELA...............................................................050 535 3409
Kaarlo Saukonpää LPKJA, SAMPO.................................................... 041 511 6954
Juho Häme SIHTEERI................................................................................ 045 111 8502
Tapio Levä TALOUDENHOITAJA........................................................... 050 571 0073

Ralf Baumann LJ........................................................................................ 050 550 0740
Olli Mattila HALLITUKSEN JÄSEN................................................... 040 501 3607
Ville Raitio VJ AHMAT, VALTERMANNI......................................... 040 519 2642
Kenny Ronkainen VJ AHMAT, KALUSTONHOITAJA ................ 041 589 4872

Leo Heinonen VJ HIRVET....................................................................... 050 518 8548
Olli Raitio VJ HIRVET.............................................................................. 040 575 0970
Miska Rissanen LJA KILJUVA LAUMA.............................................. 050 597 3357
Joona Uitto LJA KARJUVA LAUMA................................................... 041 543 8433

Martti Koivisto LJ..................................................................................... 050 329 3282
Juhana Joensuu.......................................................................................... 041 436 6663
Martti Kyyrö KOLOISÄNTÄ................................................................... 040 828 6411
Tilli Pesola LJ............................................................................................... 050 543 0148

Mika Bergman Nakkikone.................................................................. 040 865 0372
Julius Heporauta Nakkikone............................................................. 040 715 4143
 

Johtajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa  
etunimi.sukunimi@toolonsiniset.net ilman ääkkösiä.

Tösi tärkeitä puhelinnumeroita

” Jouduin kärsi-
mään pitkään muu-
rahaisia ja hyttysiä 
odotellessani.

” Seuraavaksi 
samaa iloista odot-
telua korttipelien 
kera.

Nuuksion vuorten valloitus

Keikuilua pitkospuilla
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