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Pihauksen osittainenkin
lainaaminen ilman lupaa

on ehdottomasti kiellettyä.

Tässä numerossa juhlimme Pihauksen 60-vuotispäiviä. 
Kaarlo-setämme on tehnyt meille kattavan historiik-
kiaukeaman, josta voivat uneliaammatkin lukijamme 

todeta, että lehtemme ilmestyi tosiaankin ensimmäisen kerran 
vuonna 1949. Historiikin jälkeen voit lukea uusintapainoksen 
saman vuoden sarjakuvasta, jossa näkyy Hecan hieno piirrus-
tusjälki.

Vanhoissa Pihauksissa on monia hienoja piirroksia, joita 
näkee vain harvoin nykypäivän lehdessämme. Mustavalkova-
lokuvat ovat syrjäyttäneet käsintehdyt, harkitut tussipiirrokset, 
joita ainakin itse katson haikailevin silmin. Toki sarjakuvasi-
vumme on pitänyt yllä käsinpiirtämisen jaloa taitoa, ja siinä on 
nähty monta piirtäjää, muun muassa allekirjoittaneen. 

Ehkä juuri tästä syystä Pihaus voitti vuoden 2008 lippu-
kuntalehtikisan. Kauan tavoiteltu titteli on vihdoin saatu ja 
kaikesta viime vuoden uurastuksesta on saatu palkinto. Kiitos 
raadille, me täällä toimituksessa kiitämme ja kumarramme, ja 
pidämme tulevaisuudessakin tason korkealla!
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Pääkirjoitus

Tervehdys TöSi-veljet!

Niin se aika kuulkaa kuluu. Eihän siitä kauan ole, 
kun olin vartiolaisena vartiomme viimeisellä 
retkellä... Yhdeksän vuottako? Hmm, no olenpa-

han sentään vielä aktiivisesti mukana vaeltajatoiminnassa 
– hetkonen, nykyiset vaeltajamme ovat minua viisi vuot-
ta nuorempia. Hyvät tösiveljeni, olen lippukunnanjohta-
ja. Olen 21-vuotias. Partiourani on jatkunut enemmän tai 
vähemmän aktiivisena jo kymmenen vuotta, ja tässä sitä 
vieläkin ollaan. Huipullako? 

Lippukunnanjohtaja on periaatteessa lippukunnan 
korkea-arvoisin pamppu. Jos Töölön Siniset olisi Suo-
men valtio, niin lippukunnanjohtaja olisi sekä president-
ti, eduskunnan puhemies että pääministeri. Vastuuta on 
siis aika lailla, onneksi sentään vähemmän kuin noilla 
kolmella. Mudassa rypemistä sen sijaan on enemmän: 
TöSissä johtaminen ei ole ikinä pelkkää paperin pyörit-
telyä, vaan on oltava valmis likaamaan housunsa ja kas-
telemaan kenkänsä. 

Ja toisin kuin edellä mainituista valtion viroista, 
lippukunnanjohtajan pestistä saa kovin heikosti palkkaa. 
Lippukunta toki kustantaa kokouskahvit, ja onhan ke-
sällä valmistuva Kämppämme presidentin Kultarantaan 
verrattavissa oleva asumus, mutta partiotoiminnan kan-
tava voima on vapaaehtoisuus. Jos lippukunnanjohtajaksi 
pääsy olisi vaatinut vaalikampanjointia, olisi kampanjani 
teemana ollut nimenomaan vapaaehtoisuus. ”Kyse ei ole 
siitä, mitä lippukuntasi voi tehdä sinun hyväksesi, vaan 
siitä, mitä sinä voit tehdä lippukuntasi hyväksi.” Ja jos ei 
halua tehdä mitään, niin mikäs siinä. Sen kun nostaa kyt-
kintä. Partiota ei kannata harrastaa, jos ei halua. Väittäisin 
jopa, että partiota ei voi harrastaa, ellei halua. 

Mutta mehän haluamme. Haluamme herätä puun 
juurelta, kun aurinko nousee. Haluamme kiivetä mäelle 
nähdäksemme, miten kauas sen päältä näkee. Haluamme 
kokemuksia, elämyksiä ja kavereita, jotka kulkevat mu-
kanamme lopun elämäämme. 

Juho Höme , LPKJ
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Lyhyeterikoiset

Tapahtumat:
Huhtikuu

15.4.   Hallituksen kokous

24.4.-26.4.  PeRa-viikonloppu

25.4.   Sudenpentukisa

26.4.  Partioparaati

Toukokuu

24.4.-26.4.  PeRa-viikonloppu 

9.5-10.5. PäPa:n Kevätkisa

15.5.-17.5.  PeRa-viikonloppu

Metsäyöt top 10

1. Miska    20
2. Olli R.    12
3. Max    11
3. Janne    11
5. Niilo    10
5. Anton E.    10
7. Joona    9
7. Julius    9
7. Samuli    9
7. Alex    9

Pihauksen oma sähköposti
Pihauksen sähköpostiosoitteeseen lähete-
tään kaikki jutut. Sähköpostiin voi myös 
laittaa kommenttia, ideoita ja palautetta 

Pihauksesta.

pihaus@toolonsiniset.net

Kämppäyöt top 10

1. Simo    30
2. Mara    19
3. Kake    8
4. Juho    5
5. Ralf    5
6. Leo    5
7. Antti J.   4
8. Severi   4
9. Tapio   3
10. Olli   3

Raksayöt top 10
Raksayöskabassa kisataan TöSi:n uuden 
kämpän työmaalla vietettyjen öiden mää-
rästä. Kovin jätkä on se jolla on vuoden 

lopussa eniten näitä!

1. Simo    32
2. Mara    21
3. Kake   8
4. Ralf    6
5. Juho   5
6. Olli M.   4
7. Antti J.   4
8. Severi    4
9. Tapio    3
10. Leo   3

Kololle hankittu mustesuihkutulostin on 
vihdoin alkanut toimia ansiokkaasti.
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Mainostaminen Pihauksessa
Muistathan, arvon lukija, että Pihauksen ta-
kakansi on tarjolla halukkaille mainostilak-
si vaivaisella 50 eurolla. Sinne voi laittaa 

mainoksen esimerkiksi itsestään, työnanta-
jastaan tai fi rmastaan. Kannattaa vinkata 
myös vanhemmille. Lisätietoja Pihauksen

toimitussihteeriltä Ralf Baumannilta.

Lippukuntalehtikisasta 
voitto kotiin!

Kauan tavoiteltu lpk-lehtikisan ykkössi-
ja tuli vihdoinkin Tösin jo miehen ikään 
ehtineelle, 60-vuotiaalle äänenkannattaja 

Pihaukselle. Kilpailuun osallistui tänä vuon-
na yhdeksän lippukuntaa.

Palkintosijoille ylsivät:

1. Töölön Sinisten Pihaus
2. Kaskipartion Kameli
3. Ilvesveikkojen Murina

Kunniamaininnat:

Tiedotuksesta 
Kivenlahden Piilevien Giba 

Yleisön aktivoinnista 
Vartiovuoren Tyttöjen Hilpari

Palkintokassin mukana tuli valokuvausopas, 
esikoululaisen puuhakirja, diplomi ja run-

saasti rakentavaa palautetta. Kiitokset vielä 
kaikille viime vuonna Pihauksen tekoon 

osallistuneille. Hyvä, kiva, bra, antaa tulla 
lisää vaan!

Kämpän avajaiset

Näenkö unta? Kuulenko harhoja? Töölössä 
on liikkunut villiä huhua Tösin ja Hespar-
ton uuden eräkämpän valmistumisesta ja 
kunnon avajaisjuhlista. Lauantaina 13.6., 
yli kahden vuoden uurastuksen jälkeen, 

on aika tulla ihailemaan uutta kämppää ja 
vihkiä se yhdessä käyttöön. Tiedossa on 
juhlallisuuksia, ruokaa, hämmästelemistä 

ja mukavaa ulkoilua. Varaa siis jo nyt tämä 
tärkeä päivä kalenteristasi! Kutsut ja tar-
kemmat tiedot lähetetään kevään aikana.

Lyhyeterikoiset
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Tilipitappi ’09 2.-5.1.2009 

Lippukunnassa tapahtuu
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Röllimetsästä kajahti kun eräänä päivä-
nä joukko retkeläisiä singahti matkaan 
suuntanaan Rismalahden taianomainen 

maasto. Perille saavuttuamme alkoi suuri tava-
roiden purku. Jokainen vartiolainen pystyi hy-
vällä omallatunnolla sanoa kantaneensa kunnon 
partiolaimaisen määrän tavaraa viimeisten esi-
neiden saavuttua majoituspaikalle. Kantaminen 
ei kuitenkaan ole ainoa hauska homma partiossa. 
Seuraavana oli nimittäin vuorossa perinteinen 
kestosuosikki, eli teltan pystyttäminen!

Ensimmäinen päivä alkoi olla pikku hiljaa 
pulkassa, mutta pieni pyromaanitemppuilu ei 
koskaan ole pahasta. Ryhdyimme harjoittele-
maan tulentekoa Miskan johdolla. Muiden suo-
rittaessa oli puolet joukkiosta pieksämässä puita 
palasiksi. Näin saatiin sopivasti puuta kylmää 
ja koleaa yötä varten. Vai saatiinko sittenkään? 
Kävikin nimittäin niin, että kesken yön pääsivät 
klapit loppumaan, mutta tilanteesta 
selvittiin säikähdyksellä.

Aamu alkoi mukavasti röllimäi-
sellä puuroannoksella. 

Puuro oli tarpeen, sillä hiilihydraatteja tarvittiin 
seuraavassa ohjelmanumerossa: Röllimetsän 
olympialaisissa! Hurjat jalkapallo-ottelut käyn-
nistyivät… mutta mitäs tämä on! Nyt olivat men-
neet röllien jalat solmuun, pelkällä jalkapallotek-
niikalla ei siis pärjätä, tarvitaan entistä enemmän 
yhteistyötä! Turnaus oli erittäin tiukka, ja siitä sai 
jokainen henkilö kunnon hien pintaan. Aikamme 
ulkona leikittyämme siirryimme sisätiloihin.

Päivän päätteeksi mentiin saunaan ja pais-
tettiin hieman makkaraa. Kovaakin äijää alkoi 
väsyttää, joten röllimusiikin soidessa taustalla 
päätimme, että on aika jättää päivä, ja aloittaa 
uudestaan huomenna. Nukkumaan siis!

Aamu koitti, ja metsän väki patistettiin ulos 
teltasta. Puuro naamaan ja retkivälineitä pakkaa-
maan, sillä nyt on aika aloittaa huikea rölliseik-
kailu tuntemattomissa metsissä! Miska ja minä 
pinkaisimme äkkiä metsään, jotta ehtisim-

me rasteille ennen pikkusanka-
reita.

Kävikin nimittäin niin, että kesken yön pääsivät 
klapit loppumaan, mutta tilanteesta 
selvittiin säikähdyksellä.

Aamu alkoi mukavasti röllimäi-
sellä puuroannoksella. 

pinkaisimme äkkiä metsään, jotta ehtisim-
me rasteille ennen pikkusanka-
reita.
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”Kuulin Miskan lähettämiltä 
pikkulinnuilta, että kaikki varti-
ot olivat ”eksyneet”

Odoteltuani melkoisen tovin kalliolla kuulin 
Miskan lähettämiltä pikkulinnuilta, että kaikki 
vartiot olivat ”eksyneet” ja tulevat rastille myö-
hässä. Hyvin alkaa, mutta tällaisista kokemuk-
sista jää parhaita muistoja joille voi isompana 
nauraa. Loppujen lopuksi ensimmäisen hairah-
duksen jälkeen kaikki ryhmät alkoivat päästä 
kärryille vaikeaselkoisesta kartasta ja maastosta 
ja pääsimme takaisin mökkiin.

Viimeisen illan kunniaksi pistimme käyntiin 
jännittävän lipunryöstökilpailun. Joukko jaettiin 
kahteen tasaiseen ryhmään. Molemmilla joukku-
eilla oli myös yksi johtaja ässänä, joskin usein 
kävi niin, että tämä ässä joutui sellaisen painos-
tuksen alaiseksi, ettei päässyt etenemään. Brutaa-
li taistelu päättyi kuitenkin tasapeliin, joten jo-
kainen pääsi iloisena ja katkeroitumatta takaisin 
mökkiin, missä odotti ihmeelliset röllibileet.

Röllimusiikkia, hyvää ruokaa ja sitäkin 
parempaa seuraa ja leikkiä, voiko parempaa lo-
petusta leirille kaivata? Viimeinen ilta on aina 
hauskin, joskin jollakin tavalla myös haikein. 
Maanantaina saavuimme Helsinkiin likaisine 
varpainemme ja haisevine vaatteinemme. Likai-
nen röllileirinjohtaja kuittaa. 

Yllä: Miska tsemppaa faninsa muodostamaan 
pingviinipallon pysyäkseen lämpiminä.

Alla: Miskan, Johiksen ja Villen muodostama 
Dream Team kisaamassa olympialaisissa.

Ville Raitio

Tilipitappi ’09 2.-5.1.2009

Unelmakämppä

Ville Raitio
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Kuva-albumi 2009

Unelmakämppä

Puuseppämme Simo hellan kimpusssa, 
joka on sama kuin viime kämpällä.

Kake ja Simo hiomassa hirsiseiniä 
ruskeassa todellisuudessa, josta ei ole 
ulospääsyä ennen sunnuntaita.

P i k k u k ä m p -
pään on saa-
tu veisteltyä 
mahtavaakin 
mahtavampi 
nukkumanla-
veri tulevien 
retkien rät-
tiväsyneille 
johtajille.
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P i k k u k ä m p -
pään on saa-
tu veisteltyä 
mahtavaakin 
mahtavampi 
nukkumanla-
veri tulevien 
retkien rät-
tiväsyneille 

Puuseppämme Simo hellan kimpusssa, 
joka on sama kuin viime kämpällä.

P i k k u k ä m p -
pään on saa-
tu veisteltyä 
mahtavaakin 
mahtavampi 
nukkumanla-
veri tulevien 
retkien rät-
tiväsyneille 
johtajille.

Kake ja Simo hiomassa hirsiseiniä 
ruskeassa todellisuudessa, josta ei ole 
ulospääsyä ennen sunnuntaita.

Ollin luoma panoraamakuva kämpästä 
ennen nukkumalavereiden valmistumista.
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Kuva-albumi 2009

Unelmakämppä

Tapio kiinnittämässä  ikkunalistoja. Täy-
tyy olla tarkkana, että saa listat sopimaan 
millilleen ikkunan ympärille. Se vaatii jo 
muutaman kesän kokemusta.

Kake ja Johis toimivat ultimaattisena 
kaksoislohikäärmejoukkueena höylä-
ten lankkuja ammatimaisin ottein.

K
uv

at
: O

.M
. S

.L
. K

.S
.

Kake ja Johis toimivat ultimaattisena 

Viikoilla Töölön Siniset ja Hespartto osallistuvat Simon 
verstaaalla vanhojen ikkunoiden ja niiden karmien kun-
nostamiseen. Martti on päässyt maalaamisen makuun.

Simo viemässä puuklapeja kämpän uu-
teen takkaan, joka on peto hotkimaan hal-
koja. Muistakaa siis kohtuus kaikessa.
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Wälikäsi

Hän on täällä. Hän iskee! Mikään ei 
jää häneltä huomaamatta. Wälikäsi 
kaivaa esiin salaisimmatkin huhut 
ja juorut. Mestarinaamioitujamme 
voi tekeytyä keneksi tai miksi vain 
haluaa. Oletko varma, että Wälikä-
si ei tarkkaile sinua juuri nyt?

• Ralf Baumann on Wälikäden mu-
kaan käynyt joululomalla lepyttele-
mässä muinaisia hindujumalia Intian 
pyhimmissä kaupungeissa. Ralfi n 
mukaan uskonnollisia pyhiinvaeltajia 
oli junat täynnä, mutta yhtään par-
tiolaista hän ei bongannut. ”Ja Intian 
kaaoksen jälkeen ei kolon varaston 
pieni sekavuus tunnu enää miltään.”

• Vallankumous on järisyttänyt Töö-
lön Sinisten lippukuntaa peruspilarei-
ta myöten! Ennen niin lauhkea LPK-
JA Juho Häme nousi barrikaadeille 
illan suussa, ja jo seuraavana yönä 
hän hyökkäsi kannattajajoukkoinensa 
kolon kommuuttiin ja kaappasi vallan 
LPKJ Olli Mattilalta.

Vallan vaihto sujui sen jälkeen rau-

hallisesti ja vanhan vallan kannattajat 
pääsivät pakenemaan vahingoittumat-
tomina. Tösin uutena lippukunnan-
johtajana Juho ”Che” Häme vannoo 
johtavansa lippukuntaa kohti parem-
paa huomista.

• Wälikäsi on saanut hälyyttäviä tie-
toja siitä, että Tösin kololla komuu-
tissa oven vieressä seinällä olevassa 
puulaatikossa olleet stanssikirjaimet 
ovat hukassa. ”Kysessä on pieni 
sininen muovirasia, jonka sisällä on 
metallisauvoja, joiden päässä on kir-
jaimia.” kuvaili Sherlock Saukonpää 
Töölö Yardista.

Edellinen varma havainto on parin 
vuoden takaa, mutta nyt kirjaimia 
tavitaan trangioiden numerointiin. Jos 
lukijamme ovat löytäneet stanssikir-
jaimet, pyydämme heitä ilmoittamaan 
löydöksestään tutkimusta johtavalle 
Saukonpäälle.

• Soitellen Vekaran tiedustelukomp-
paniaan lähteen Kennyn inttiura ei 
mennytkään niin kuin elokuvissa. Va-
lapäivänä kun tuli ylennys tykkimie-
heksi jääkärin sijaan. Eikä tässä vielä 
kaikki, sillä Kentuckymme tyhjensi 
pajatson päätymällä aliupseerikurs-
silla tykistön viestiosastoon. Wälikäsi 
tahtoo kuitenkin osoittaa tyytyväisyy-
tensä Kennyn palvelusuran kestosta, 
joka on se tösimiehen valinta (vuosi 
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Wälikäsi

tai ei mitään). Ja onnea uran jatkolle!

• Valtermanni-laumanjohtaja Ville R. 
on viime aikoina liikkunut Kampin 
suunnalla (siis muualla kuin kotonaan). 
Syynä tähän on Wälkkärin tietojen mu-
kaan työharjoittelu Anttilan levyosas-
tolla, jossa Spåra on myynyt progea 
kaikille varomattomille ohikulkijoille. 
Harjoittelujakso lienee ohi tätä kir-
joittaessa, mutta Wälikäsi ei ihmettele 
vaikka Ville jatkaisi aloittamallaan 
uralla nyt kun on päässyt alkuun. Kun 
antaa pirulle p-sormen, se vie koko 
käden?

• Tapio Levä on valmistunut TKK:lta 
(Elektroniikan, tietoliikenteen ja 
automaation tiedekunnasta) tietolii-
kennetekniikan koulutusohjelmasta. 

Diplomityö (Scenario Analysis on 
Future Internet) käsitteli Internetin tu-
levaisuuden skenaariota, jossa Skynet 
tuhoaa maailman ydinaseilla, mutta 
Kalifornian kuvernöösi palaa ajassa 
taaksepäin cyborgina pelastamaan 
tilanteen. Wälikäsi onnittelee Tapiota 
hienosta saavutuksesta ja toivottaa 
onnea tulevaisuutensa suunnitelmiin.

• Myös Kake on viime aikoina ollut 
ahkeras ja saanut kanditutkintonsa 
päätökseen. Kaken ura yliopistolla 
ei tosi lopu tähän, vaan mies jatkaa 
keskustan lukusalien elävöittämistä 
myös tulevina vuosina. Juuri tullei-
den kuumien huhjen mukaan Saukon-
pää olisi hakemassa oikeustieteelli-
seen jatkamaan opintojaan. Wälikäsi 
toivotta onnea!
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Julius Heporauta,
Myrsky-lauman LJ

Kolkkapoika, 
Pihaus 2/1949ku
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Suklaa Kokonaispisteet  

(Asteikko 1-5/ 
max. pisteet 35) 

Kommentit 

Geisha 32p ’’maailman parasta’’ 

Dumle 31p ’’sika hyvää’’ 

Fazerin sininen 31p ’’hyvä aromi’’ 

Panda maitosuklaa 28p ’’aluksi hyvä, mutta  
loppu yököttävä’’ 

Marabou Dark Rasberry 17p ’’olisiko marmeladi- 

suklaata’’ 

Fazer Salmiakki suklaa 15p ’’yök’’ 

 

Ulvahdus!

Sudenpentusivu

Te
ks

ti 
ja
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Silmät sidottuina ammattimai-
set koemaistajamme tunnuste-
levat käsillään suklaata, ennen 
kuin testaavat sen suussasu-
lavuusastetta.

Suklaat testissä!

Ärjyvä lauma otti Pihauksen toimituksen pyynnös-
tä selvää, mikä on kevään makein suklaa ja onko 
uusista suklaasekoituksista klassikoiden haasta-
jiksi.

Tiukan raadin syyniin pääsivät 6 erilaista suklaata. 
Kokenut suklaaraati maisteli ja haisteli suklaat paremmuusjärjestykseen. 
Voittajaksi tiukassa kilpailussa venyi Fazerin perinteinen Geisha-suklaa. 
Jaetulle toiselle sijalle raati valitsi niin ikään Fazerin suklaat Sinisen ja 
Dumlen. Jumbosijoille jääneet Salmiakki ja Dark Rasberry keräsivät 
raadilta eniten hajontaa mielipiteissä. Esimerkiksi tumma vadelma sai 
kahdelta raatilaiselta täydet pisteet ja peräti neljältä huonoimmat mah-
dolliset pisteet. 

Raati arvosteli suklaat pisteillä 1-5 
ja raatilaisia oli 7. 

Ärjyvä Lauma & AM
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Ristisanatehtävä

Puuhakulma

Te
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Tämänkertainen ristikkomme on hieman aiempia haastavampi ja tarkoitettu Pihauksen 
vanhemmalle lukijakunnalle. Nopeimmille ratkaisijoille kehumisoikeudet.

Pihaus 1/2009
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Historian havinaa

Pihaus 60v

Komia lippukuntalehtemme Pihaus (pitelet sitä kädessäsi) täyttää yllättäen pyöreitä 
vuosia. Lehtemme ensimmäinen numerohan näki päivänvalon armon vuonna 1949, 
joten ikää on tässä vaiheessa karttunut jo 60 vuotta. Taitaa olla lehtijutun paikka.

 ”Kun te, kaverit saatte tämän oudonnäköisen lehden käsiinne, tulette varmaan vasta tar-
kemmin katsoen huomaamaan, että kyseessä on edelleen Töölön Sinisten oma lippukuntalehti, 
vaikka sen koko onkin pienentynyt kuin pyy maailmanlopun edellä.” Näillä rohkeilla sanoilla 
aloitti toimintansa Pihaus, Tösin tuolloin uusi lippukuntalehti, vuonna 1949. Lippukunnan aikai-
sempi lehti Poiskotti osoittautui edellisenä vuonna liian mahtipontiseksi pienen porukan ylläpitää, 
joten Tösin sen aikainen johtajisto päätti tyytyä vaatimattomampaan julkaisuun. 

 Jotta ero menneeseen saataisiin kyllin selväksi, päätettiin 
lehden laajuuden, koon ja ulkoasun lisäksi uudistaa myös nimi. 
Niinpä ensimmäinen vuonna 1949 ilmestynyt lehti olikin ni-
meltään vain ”X”, koska siinä julistettiin aloitetuksi uuden lip-
pukuntalehden nimestä käytävä kilpailu. Nimiehdotuksia kertyi 
varhaisten lähteiden mukaan 22, joukossa mm. Mölperi, Tösilö 
ja Tömsä. Tästä joukosta valikoitui voittajaksi Antti Saarialhon 
ehdotus ”Pihaus”, jolla nimellä ilmestyi vuoden 1949 toinen nu-
mero, joka siis oikeastaan on ensimmäinen varsinainen Pihaus. 
Nimen valinnan perusteista mainitaan ensimmäisessä Pihaukses-
sa seuraavaa: ”Onhan meille kaikille tuttua miten paistaessamme 
nuotiollamme riäskäleitä (sic!) ja kaataessamme taikinaa pan-
nuun, korviimme kantautuu ankara pihaus, joka saa ympärillä 
olijat kiinnittämään huomionsa toimitukseen ja jonka sulotuoksu 
saa heidät suu vettä vuotaen odottamaan pikaista räiskäleitten-
syönnin nautintoa”.
 Paljon on maailma muuttunut ensimmäisen ja viimeisim-
män Pihauksen välillä, ja samoin on muuttunut lehden sisältö. 
Nykyisistä, vakiintuneen aseman saavuttaneista palstoista ei al-
kupihauksesta löydy ainoatakaan. Yhtymäkohtia kuitenkin toki 
on; sarjakuva löytyy jo ensimmäisestä numerosta, perinteinen 
kesäleirijuttu ilahduttaa lukijoita kolmannessa lehdessä ja suda-
risivun virkaa toimittava Kolkkapoikien osasto löytyy kaikkien 
kansien välistä. Valokuvat loistivat poissaolollaan, mutta niiden 
paikan täyttivät varsin laadukkaat piirrokset, joista monet tuntu-
vat olevan nimimerkki Hecan (lieneekö Heikki Castrén?) aikaan-
saannoksia. Vuoden -49 vuosikertaa selaillessa silmiin osuvat 
lukuisat mukaansatempaavat jatkokertomukset, joissa seurataan 
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mm. Prammi-Kallea salatulla saarella Leväme-
ren keskellä, ja salaista polttoainetta XBZ-47:mää 
kehittelevää herra Pekkaa. Nykytilanteessa ajan-
kohtaiselta tuntuu numeron 3/49 sivulla 13 oleva 
maininta, jossa todetaan lippukunnan johtajaneu-
voston käsitelleen kysymystä oman retkeilykämpän 
saamisesta. Tuolloinen LPKJ Pauli ”Pali” Kanerva 
valtuutettiin edistämään asiaa. Tuolloin kämppä-
kysymys ratkesi vasta 10 vuotta myöhemmin, tällä 
hetkellä meidän ei sentään tarvitse odottaa ihan niin 
pitkään.
 Pihauksen taival 

katkesi hetkellisesti jo vuoden ilmestymisen jälkeen. Taustalla 
oli SPJ:n, nykyisen Suomen partiolaisten edeltäjän, suunnitelma 
muuttaa oma Partio-lehtensä jäsenmaksurahoitteiseksi, jolloin 
lippukunnan osuus keskusjärjestön avustuksista laskisi siinä mää-
rin, että omaan lehteen ei olisi varaa. Vuoden 1949 viimeisessä 
toimituksen palstassa tekijät kirjoittavatkin, että ”Sinä, kunnon 
lukija, pidät nyt käsissäsi ei vain tämän vuoden, vaan kerta kaikki-
aan (viho)-viimeistä numeroa”. Kourassasi oleva todistusaineisto 
osoittaa, että näin masentavasti ei sentään käynyt, vaan Pihaus 
jatkoi ilmestymistään vuonna 1956. 60 vuoden menestystarinan 
jälkeen Pihaus elää ja voi hyvin Tösin lippukuntalehtenä. 
    

  Kaarlo Saukonpää

Pihauksen vuosikerran 1949 ensimmäi-
nen numero luettavissa Tösin nettisivuil-
la osoitteessa www.toolonsiniset.net/
pihaus. Tässä lehdessä oleva sarjakuva 
on uusinta ensimmäisessä Pihauksessa 
julkaistusta sarjiksesta.

1. Nimimerkki Heca piirsi Pihauksen kanteen 
neljä partiopoikaa joista toinen alhaalta löytyy 
kannesta edelleen.

2. Nimimerkki CSn vuonna 1938 tekemä piir-
ros kuvitti jamboreematkasta kertovaa juttua 
numerossa 4-49

3. Suunnistajalla menee huonosti pihauksessa 
3-49. Vuosiluku on 1948 mutta tekijän nimi jää 
epäselväksi.
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Juho Häme

Tösimiehet siviilissä

Viileämpi kuin Miehet Mustissa, ko-
meampi kuin Sean Connery Ferra-
rissa, vahvempi kuin Supermies ja 

Hulk yhteensä. Vaikka tösiläinen on sankari, 
on joskus palattava siviiliin. Näitä tösielämän 
sankaritarinoita kertoo Tösimiehet siviilissä. 
Tänään vieraana on Juho Häme, tuore lippu-
kunnanjohtaja. 

Olemme modernissa rakennuksessa, Kum-
pulassa. Takanamme puhutaan differentiaaliyh-
tälöistä. Joku juo energiajuomaa, sen tuntee ha-
justa. Missä me olemme? ”Tämä on Helsingin 
yliopiston Kumpulan kampus, jossa opiskelevat 
huomisen matemaatikot, fyysikot ja kemistit. Ja 
tietenkin tietojenkäsittelytieteilijät, joihin itsekin 
lukeudun”, Juho valistaa. Tietojenkäsittelytiede 
on suomeksi tietokoneiden opiskelua. 

Tietojenkäsittelytieteen laitokselta val-
mistuvista moni päätyy tietokoneohjelmistojen 
suunnittelijoiksi ja koodaajiksi. Tietoteknisistä 
osaajista tulee tietenkin myös nettisivujen luojia, 
tietokoneiden arkkitehteja ja kaikkea muuta ku-
viteltavissa olevaa. 

Vaan opiskelu ei vie kaikkea aikaa. ”Kyllä-

hän siitä saisi ihan täysipäiväistä touhua, mutta 
minulla se on jäänyt osapäiväiseksi.”, Juho ker-
too. Opiskelu ei ole siis edennyt aivan tavoite-
ajassa. ”Henkilökohtainen tavoitteeni on saada 
kandin paperit aivan viimeistään kahden vuoden 
päästä, ellei ensi vuonna onnistu, ja maisterin 
vastaavat neljän vuoden kuluttua.”, sanoo Juho, 
joka on ehtinyt ällistellä maailmaa jo/vasta 21 
vuoden ajan. 

Opiskelulta ja partiolta ylijäävä aika kuluu 
muun muuassa musiikin parissa. Juho kertoo 
soittavansa ”ainakin bassoa, pianoa, kitaraa ja 
poikkihuilua”. Hän on päässyt musisoimaan 
puolessa tusinassa yhtyeessä, joista enemmän tai 
vähemmän elossa ovat Tirehtöörit, Rautakoura 
ja tietenkin Tösin virallinen kellariyhtye Eternal 
Struggle. 

”Älä pistä tätä siihen juttuun, mutta vanhem-
pana olisi tosi hienoa, jos saisin kirjoitettua jon-
kun jutun, jota lukisivat muutkin kuin sukulaiset 
tai tuttavapiiri. Tai vaikka novellikokoelma.”
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Juho Häme LPKJ.................................................................................. ... .... 045 111 8502
Olli Mattila LPKJA.................................................................................... 040 501 3607
Antti Mielonen, LJ, Rahastonhoitaja.......................................... 050 535 3409
Leo Heinonen Sihteeri, Vj Hirvet...................................................050 518 8548

Kaarlo Saukonpää Kalustonhoitaja............................................ 041 511 6954
Ville Raitio LJ, Valtermanni.............................................................. 040 519 2642

Olli Raitio VJ Hirvet............................................................................... 040 575 0970
Miska Rissanen VJ Sudet....................................................................... 050 597 3357
Joona Uitto VJ Sudet.............................................................................. 041 543 8433
Severi Rahikainen VJ Haukat.............................................................050 564 3350
Antti Jäppinen Vj Haukat.....................................................................050 433 6557

Ralf Baumann LJ, Akela......................................................................... 050 550 0740
Julius Heporauta, LJ, KoVa.................................................................. 040 715 4143
Martti Koivisto LJ..................................................................................... 050 329 3282
Tilli Pesola LJ............................................................................................... 050 543 0148

Martti Kyyrö Jarrut-osaston Yhteyshenkilö......................... 040 828 6411
Simo Laukkanen Kämppäisäntä, Rakennusvastaava........... 040 773 5539
Tapio Levä....................................................................................................... 050 571 0073
Kenny Ronkainen, varusmiespalveluksessa............................. 044 325 0789

 
Johtajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa 

etunimi.sukunimi@toolonsiniset.net ilman ääkkösiä.

www.ToolonSiniset.netwww.ToolonSiniset.net

Tösi tärkeitä puhelinnumeroita

Yhteystiedot
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