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”maanantaina painossa” toteutuu!. Tässä Pihauksessa 

tulette näkemään hiukan enemmän piirrettyjä kuvia kuin en-
nen. Jopa vanhoissa Pihauksissa ilmesyneitä sarjiksia on jul-
kaistu uudelleen pienen kollaasin muodossa! Ja sudarit ovat 
vihdoin saanut päämääränsä vaatiman osan Pihauksestakin. 
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Pihauksen toimitus

Pääkirjoitus

Tervehdys TöSi-Veljet!

Toukokuun ensimmäinen viikko oli lähtölauka-
us kesän 2008 raksaprojektille, sillä Kirkko-
nummella aloitettiin Simon johdolla perus-

tusten tekeminen. Kuten jokainen osaa arvata, edessä 
on haaste joka on vaikea toteuttaa. Tuleva eräkämppä 
tulee olemaan kolme kertaa vastavalmistuneen sau-
namme kokoinen, ja vähintäänkin yhtä komea. Tästä 
syystä projektia varten tarvitaan kaikkien apua.

Eteen tulee kuitenkin yksi partionjohtajan suu-
rimmista haasteista: motivoiminen. Millä tavalla 
saisimme kaikki innostumaan yhteisestä tavoitteesta, 
jonka toteuttamiseksi on hyvät puitteet mutta liian 
vähän aktiivisia tekijöitä? Millä tavoin pyydetään 
apua kymmenettä kertaa, ilman että se kuulostaa 
syyllistämiseltä? Olen kuullut sanottavan että ihmi-
nen ei voi motivoida toista, vaan jokaisen on motivoi-
tava itseään. Itsemotivointia voi kuitenkin helpottaa 
auttamalla toista löytämään ne omat syyt ja hyödyt 
mitkä perustelevat raksalle lähtemisen. Mikä motivoi 
sinua?

Tulevasta kämpästä ja sen rakentamisesta innos-
tuminen ei ole merkittävää vain sen valmistumisen 
takia, mutta myös tulevaisuuden kannalta. Ihanteel-
lisessa tilanteessa kaikki Tösit ja Hespartot tuntisivat 
kämpän aidosti omakseen ja se toisi mieleen muis-
toja vanhoilta ressuilta. Näinhän oli vanhankin käm-
pän kanssa, kun perjantai-iltapäivinä bussiasemalla 
tajusi: ”Jes! Päästään taas omalle kämpälle!” Nyt on 
nimittäin elämäsi tilaisuus varmistaa että voit vanha-
na jarruna palata Kirkkonummen kämpälle ja tode-
ta möreällä äänellä: ”Kun minä olin nuori, rakensin 
tuon lattian jolla te seisotte!”

Loppujen lopuksi kämpän valmistuminen on 
jokaisesta meistä itsestämme kiinni. Innostummeko 
tarpeeksi meille annetusta mahdollisuudesta, ja en-
nen muuta: saammeko muutettua sanat teoiksi? Mo-
tivoikaa itseänne, sillä voin luvata että vaiva palkitsee 
lopussa!

Iloista syksyä kaikille Pihauksen lukijoille!

Kansi: Itse Tösimies, piirtäjä Ralf Baumann

Syitä lähteä raksaamaan,
täytä itse loppuun:
- Kaverit
- Chilitonnikala
- Musta kahvi
- Ruskettuu
- Oppii rakentamaan
- Kunto kohoaa
- Saa kantaa
- Raitis ilma
- Kaunis luonto
-
-
-
-

Olli Mattila
L PKJ
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Lyhyeterikoiset

Tapahtumat:
Lokakuu

13-17.10.  Syysloma, ei kokouksia

15.10. Hallitus

23.10.  Syysvuosikokous
24-26.10. LPK-Retki

Marraskuu

1.11   Uuden lauman päiväretki

2.11   Hiippari

7-9.11  Vartio-osaston Retki 

7-9.11  Kämppäviikonloppu

Metsäyöt top 10

1. Miska    16
2. Olli R.    11
3. Max    10
3. Janne    10
3. Niilo    10
6. Joona    9
6. Anton E.    9
6. Julius    9
9. Samuli    8
10. Alex    8

Pihauksen oma sähköposti
Pihauksen sähköpostiosoitteeseen lähete-
tään kaikki jutut. Sähköpostiin voi myös 

laittaa kommenttia/ideoita/palautetta 
Pihauksesta.

pihaus@toolonsiniset.net

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

lopussa eniten näitä!

1. Mara    53
2. Simo    40
3. Leo    20
4. Olli M.    19
5. Kake    16
6. Ville    10
7. Tapsa    12
8. Olli R.    7
9. Miska    9
10. Antti   6
10. Ralf    6 

Taustalla vanhoja Pihauksessa ilmestyneitä sarjiksia, piirtäjinä Kaarlo, Ralf ja Ville
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Sudenpentusivut Sudenpentusivut

Ärjyvä-lauman elämää – Partiota Sudarin Silmin

“Partio on sel-lai-nen asia, 
joka on kiva. Siellä oppii kai-ken-
lai-sta vaikka katon te-ke-mi-sen 

– se-men-til-lä tietysti!”

”Partiossa leikitään, lauletaan ja 
luetaan satuja. Partiossa opitaan sol-

mi-maan partiohuivi ja tekemään eri-lai-sia 
solmuja, kuten jalus-, me-ri-mies- ja äm-
män-sol-mu. Partiossa myös opitaan ros-
kis-ta. Partiosta ei saa läksyjä. Partiossa 

saa myös katsoa karttaa.”

”Partiossa ki-voin-ta on 
kaverit, sokko ja vitsit. Kivaa on 

myös se, että partiossa on
 hauskat juon-ta-jat.”

Ulvahdus! - Tee se itse sarjis

Sarjispihauksen teemaan sopien, pääsemme tekemään 
itse sarjiksen! Eli keksi itse mitä hauska kukka sanoo! 
Voit lähettää versiosi Pihaukselle osoitteeseen Töölön-
katu 34, porttikonki, 00260 Helsinki, tai antaa sen jolle-
kin johtajalle kokouksessa. 
Paras palkitaan tilaisuuden tullen jollakin mukavalla!

Mitä partio on?

Mitä partiossa
tehdään?

Mikä on partiossa 
kivointa?

Miksi Maukka ei halunnut mennä 
makkarakioskille.
V: Koska ovessa lukee maukasta 
makkaraa

Mikä on lentävä ja lihava?
V: Joulupukki

Mikä on ruskea ja lentää taivaalla?
V: Ruostunut teräsmies

Mitkä ovat oppilaiden 
lempikirjaimet?
V: OPQC

Mikä on punainen ja hississä?
V: Maalattu kurkku

wc-pöntön vitsilennot

Olli Raitio

Ärjyvä Lauma
& Tilli Pesola
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Tuona aamuna aurinko 
paistoi ja linnut lauloi-
vat. Ilmassa oli suuren 

juhlan tuntua ja kansa pukeu-
tui parhaisiin juhla-asuihin-
sa, suunnatessaan kohti isoa 
kirkkoa Töölöntorin laidalla. 
Kenelläkään ei ollut epäilystä, 
mistä tässä oli kyse. Enää ei ol-
lut aikaa pelleilylle, vaan juh-
lapöydät katettiin notkuviksi 
herkuista, kun isännät olivat 
laittaneet parastaan. Kaikki 
tiesivät että tämä päivä jäisi 
historiaan ja muistoihin.

Kun kello läheni yhtä, oli seremoniames-
tari jo ennättänyt juomaan pannun kah-
via ja juoksemaan pienen maratonin ver-

ran ympäri Töölöä. Pian oli kuitenkin kirkkosali 
täynnä iloisia ja tuttuja naamoja, kun juhlaväki 
 saapui paikalle. Juhlaan oli saapunut 
väkeä sylivauvasta vaariin asti, kuten oli lippu-
kunnassa jäseniäkin. Vielä viimeinen henkäys 
ajatteli hän ja show voi alkaa!

Näin voisin tiivistää yli puoli vuotta kestä-
neet valmistelut kevään kuumimpaan partiojuh-
laan – eli Töölön Sinisten 75-vuotisjuhliin. Kir-
kossa järjestetty juhlatilaisuus huipensi Töölön 
Sinisten juhlavuoden kevään valmistelutyön ja 
juhlaviikon. 

Lippukunnassa tapahtuu

Töölön Siniset 75 vuotta
Itse juhlatilaisuudessa laulettiin yhdessä 

monilta leireiltä tuttuja ja rakkaita lauluja, lippu-
kunnan oman orkesterin säestämänä. Ansioitu-
neet lippukuntalaiset ja tukijat saivat tunnustusta 
toiminnastaan erilaisten merkkien ja mainintojen 
muodossa. Juhlaväki pääsi myös tutustumaan 
siihen, mitä kololla viikoittain tapahtuu, mutta 
tösiläinen pilke silmäkulmassa tietenkin. Juhla-
puheitakin kuunneltiin hartaudella.

Kirkkosalin juhlatilaisuuden jälkeen vieraat 
pääsivät nauttimaan vapaamuotoisemmasta kah-
vitilaisuudesta ja musiikista, josta vastasi edel-
leen lippukunnan oma musiikkiryhmä, koostuen 
vaeltajista ja nuoremmista johtajista. 

Kahvitilaisuuden jälkeen pyörähti moni vie-
ras myös kololla, jossa oli rakennettu pienimuo-
toinen näyttely lippukunnan toiminnasta, nyky-
aikaisista retkeilyvälineistä ja kokoustarpeista. 
Myös vanhat buugit oli kaivettu naftaliinista 
ihailtavaksi ja luettavaksi. 

Myöhemmin illalla oli täysi-ikäisillä juhla-
vierailla mahdollisuus osallistua juhlaillalliselle, 
joka järjestettiin ravintola Laulumiehissä. Illallis-
tilaisuus oli myös hyvin suosittu, kuten muutkin 
juhlaviikolla järjestetyt tilaisuudet. 

Lopuksi suuri kiitos kaikille niille jotka 
osallistuivat juhlien järjestämiseen, kuin myös 
vieraille, jotka tekivät juhlasta juhlimisen ar-
voisen!

Antti Mielonen
” Seremoniamestari”

Lippukunnassa Tapahtuu

Ansionsa mukaan. 
Juhlissa jaettiin suuri 
määrä arvostetuimpia 
partio- ja tösimerk-
kejä
  Kuten useimmiten 
TöSi:n juhlissa ja ta-
pahtumissa, naurua 
ja hymyjä riitti

�
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Lippukuntaretki Aarresaari, 11.-13.4.

Oli synkkä ja myrskyinen yö kun kaksikymmenkolmepäinen miehistömme irtaantui aluksi-
neen Kampin terminaalista ja otti kurssikseen Aarresaaren korpisessa Nuuksiossa. Retku-

eemme saapui utuisen ja jäisen Saarijärven rantaan, jossa odottivat soutuveneet. Tiedustelijamme 
Kake ja Martti olivat saapuneet etuajassa ja tutkastaneet ympäristön sekä saaren järven keskellä. 
Soutaessamme joukkojamme saareen myrsky puhkesi suureen raivoonsa ja jäiden kalina veneen kyl-
jissä sai rinnalleen tuulen ja tuiverruksen, sateen. Läheni jo puoliyö, kun väsynyt miehistömme pää-
si pitkälleen iltapalan päätteeksi telttoihin ja saarella muinoin asustaneen Punaparran mökkiin.

Aamu valkeni kauniina; myrsky oli tipotiessään. Rakenneltiin uudisasutusta ja lentäviä konei-
ta – leijoja. Oli kuitenkin alkava metsästys, jota varten ahnas joukkiomme tälle syrjäseudulle oli 
ylipäätänsä saapunut: Punaparran legendaarisen aarteen jahti! Saaren kätköistä meille ilmestyi 
ikivanha Punaparran papukaija Polle, joka lupasi kertoa aarteen sijainnin tehtäviä vastaan. Niinpä 
uljaat sudenpentumme saivat osakseen tehtäviä puiden tunnistuksesta aina kuvioiden tekoon köyttä 
hyödyntäen. Vuoltiin myös makkaratikut.

Lopulta oli tehtävät Pollen iloksi suoritettu ja hän ilmoitti aarteen sijaitsevan 50 askeleen 
päässä Punaparran huussilta metsään. Alkoi viimeinen jahti ja aarre kammettiin maasta kahden 
kaatuneen koivunrungon välistä. Kultadubloneita! Sadoittain kultadubloneita kuului Punaparran 
aarteeseen! Riemu oli suuri ja aihetta oli juhlaan. 

Oli synkkä (ja myrskyinen) yö, kun pidettiin suuri aarrejuhla, jossa jokainen sai makeannäl-
käänsä herkullisia kultadubloneita hedelmäsalaatin kera. 

Säikähdys lienee ollut miehistömme keskuudessa suuri, 
kun itse Punaparran valkeaksi kulahtanut haamu il-

mestyi juhlaamme! Helpotus sai kui-
tenkin jalansijaa, sillä Punaparta 

oli tullut ilmoittaakseen, että ul-
jaat miehemme olivat kelpoisia 
hänen aarteelleen. Niinpä saim-
me itsensä suuren Punaparran 
siunauksen aarteen uusina hal-
tijoina. Tähän päivään men-
nessä aarteesta ei kylläkään 
ole säästynyt kolikon kolik-
koa ahnailta suilta.

Lippukunnassa Tapahtuu

Julius Heporauta

Lippukunnassa tapahtuu

Heräsin aikaisin eräänä sunnuntaiaamuna 
todetakseni että nyt oli taas aika valua 
perinteiseen partioparaatiin. Katsahdin 

ikkunasta ulos ja totesin mielissäni että sää oli 
taas suotuistakin suotuisampi. Eipä kovin moni 
konkarikaan muista kuin ehkä yhden paraatin 
jossa olisi satanut, jos edes sitä.

Tapaaminen oli kololla ja tulin var-
muuden vuoksi hieman etuajassa, 
siispä olin ensimmäinen kololla! 
Siinä sitten odottelemaan että 
muutkin aamuvirkut va-
luisivat paikalle. Kaik-
kien saavuttua lähti 
porukka liik-
keelle. Heti 
a l k u u n 

h a r -
joiteltiin 
marss i jä r-
jestystä ja tösi 
hyvin toimi!

Perillä tapahtui 
jänniä. Upeat leikitykset 
ja puheet vetosivat jokaisen 
partiolaisen sydämen syöve-
reihin, varsinkin kun melkein jopa 
kuuli mistä oli kyse. Akustiikan nauret-
tavuus oli vielä naurettavampaa kuin olin 
muistanut, mutta hyvässä seurassa se ei häi-
rinnyt hirveästi.

Pitkältä tuntuvien puheitten jälkeen alkoi 
suuri joukkio partiolaisia hienossa järjestyksessä 
ja kauniissa ryhdissä marssia pitkin keskustaa. 

Partioparaati 27.4.

Rumpukapuloissa olin taas muistini mukaan 
kolmatta kertaa minä, ja tällä kertaa rumpui-

lu meni tavallista sekavammin (ainakin 
omasta mielestäni). Mutta tärkeintä-

hän on että kaikilla on hauskaa ja 
kyllä rummutuksesta tuli hy-

vääkin palautetta.
Paraatin viimeinen 

etappi oli hilpeän 
hauska jälkioh-

jelma uudella 
k o l o l l a . 

Luvas-
s a 

oli 
m e -

h u a , 
kisailua ja 

villin hilpeää 
meininkiä. Kilpailu 

oli tiukkaa, hikipisa-
roita vuodatettiin, ja verta-

kin olisi tullut jos asialla olisi 
ollut joku muu kuin partiolainen. 

Tiukan kamppailun voittajat saivat 
palkinnoksi karkkia. Kaikki olivat iloi-

sia ja päivä täydellinen. Ah, paraatit.

Ville Raitio

Punaparta itse
tottakai!
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Itse teossa!
Tämä kuva ei jätä 
epälystäkään, 
että mikä oli 
Kennyn mielessä 
lakituksen(kin) 
aikaan

Wälikäsi Wälikäsi

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

• Tänä vuonna valkolakin saa Töölön 
Sinisissä sudenpennuista asti vaikut-
tanut Ville Raitio. Pitkästä partiouras-
ta on eittämättä ollut hyötyä opintiellä 
ñ ainakin biologia sujuu Villeltä käden 
käänteessä! Wälikäsi onnittelee tuo-
retta ylioppilasta ja toivoo mitä par-
hainta jatko-opintomenestystä, oli se 
sitten korkeakoulussa tai töseille niin 
tutussa elämänkoulussa. 

• Lippukuntamme casanova Kenny 
juhli myös ylioppilaaksi pääsyään, to-
sin hieman eri tunnelmissa. Juhlat oli-
vat illalla ja paikalle oli löytänyt kym-
meniä nuoria onnittelijoita. Wälikäsi 
oli haistelemassa tunnelmaa (kuten 
hän on kaikkialla), ja sai muun muas-
sa varoa tanssilattialle joutumista. Ei 
ihan joka pojan ylioppilasjuhlat!

• Tösiläiset ovat myös näkyneet muis-
sa medioissa. Kenny oli bongattu Hel-
singin Sanomien sivuille korjaamassa 
juuri saamaansa YO-lakkia, huippu-
ravintolassa tottakai. Kun taas Julius 
oli bongattu Ilta-Sanomiin Hespartto 
Aliisan kanssa! Millainen kesälööppi 
oli kyseessä jää Wälikäden salaisuu-
deksi. 

• Töölön Sinisten foorumille on il-
mestynyt uusi ilmottautumissovellus, 
jonka käyttö on osoittautunut monel-
le haastavaksi. Enää ei voi nimittäin 
piiloutua epämääräisten lupausten ja 
suullisten sopimuksien taakse, vaan 
kaikki ”pääsen” ja ”en pääse” -il-
moitukset rekisteröityvät foorumille 
digitaalisesti, ja ovat siellä kaikkien 
nähtävissä! Wälikäsi seuraa kiinnos-
tuneena, mihin uusi tekniikka meidät 
viekään.

• Onkohan kaikki lippukunnan toi-
minta muuttumassa digitaaliseksi? 
Samaisen foorumin käyttö nimittäin 
sen kuin kiihtyy: parissa vuodessa sin-
ne on kirjoitettu lähes 4500 viestiä. Ja 
kaikki täyttä asiaa, tottakai! Wälikäsi 
weikkaa, että kymppitonnin raja rik-
koutuu joulukuussa 2010.

• Töölön Sinisillä on uusi nuorin jäsen! 
Nimittäin ikijarrumme Jussi ”Jude” 
Haapkylän lapsi, joka syntyi kesän ai-
kana. Lippukunta ei järjestä toimintaa 
alle kouluikäisille, eikä vaaveja ole 

huomioitu Suomen partiolaisten ikä-
kausiuudistuksessakaan. Wälikäsi on 
jo laatimassa aiheesta valituskirjettä 
molemmille tahoille.

• Mistä kantautuu tuo tarttuva nauru, 
ja kenellä on noin ”omaperäisiä” vit-
sejä? Ja mistä kaikki nämä sarjakuvat 
ovat ilmestyneet kololle? Hespart-
tojen lempitösi ja sudenpentujemme 
nuorekkain johtaja, Töölön Sinisten 
Orlando Bloom, kiiltokuvapoika Ralf 
”The Real Deal” Baumann on palan-
nut Itävallasta Suomen maaperälle. Ja 
lippukunnan pestiään hän voi jatkaa 
siitä, mihin se helmikuussa jäi.

• Vai ei kertymäfunktiot, t-testit sun 
muut tilastotiedehärpäkkeet innosta-
neet? Lippukunnanapulaisjohtajamme 

Juho päätti nimittäin ruveta opiskele-
maan tietojenkäsittelytiedettä. Juhosta 
tuli samalla kannettavan tietokoneen 
omistaja. Wälikäsi onnittelee ja jää 
odottelemaan, minkälaisia viruksia 
tahi haittaohjelmia hän saa aikaiseksi.

• Tösin ruotsinkielisen siiven johtaja 
on muuttanut fyysisesti suhteellisen 
pienen, mutta henkisesti suhteellisen 
pitkän matkan Arabianrannasta Etu-
Töölöön. Eli Töölössä asuu jälleen 
yksi tösi enemmän, tai TöSi:ssä on 
yksi töölöläinen enemmän, miten vain 
sen haluaa ajatella. Wälikäsi onnitte-
lee muuttamispäätöksestä. Turhaan 
sitä muualla asuu.
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Töölön Sinisten sääntömääräinen syysvuosikokous järjestetään torstaina 
23.10.2008 klo 18.00 alkaen Töölön Sinisten kololla, Töölönkatu 34. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjemme 15§:n määräämät asiat.

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen päätösvaltaisuus
  3. Puheenjohtajan vaali
  4. Toimihenkilöiden vaali
   4.1. Sihteerin vaali
   4.2. Pöytäkirjantarkastajien vaali
   4.3. Ääntenlaskijoiden vaali
  5. Kokouksen työjärjestys
  6. Lippukunnanjohtajan vaali
  7. Lippukunnanapulaisjohtajan vaali
  8. Lippukunnan hallituksen vaali
  9. Tilintarkastajien vaali
  10. Talousarvio vuodelle 2009
  11. Toimintasuunnitelma vuodelle 2009
  12. Jäsenmaksu vuodelle 2009
  13. Muut asiat
  14. Kokouksen lopetus

Töölössä 3.10.2008
Hallituksen puolesta

Aladdin-lamppu

TöSi:n uuden saunarakennuksen valaistusratkaisuksi on valittu Aladdin-tyyppiset öljylam-
put. Vehje poikkeaa hieman perinteisestä myrskylyhdystä, joten jälleen tarjoutuu meille lois-
tava tilaisuus kehittää itseämme ihmisenä ja opetella lampun käyttö. Tämä sujuu parhaiten 

oheisen runon avulla; kun sen sulosäkeet sisäistää, on Aladdin-lampun käyttö helppoa kuin heinän 
teko. Jo kelpaa loistaa retkellä!

Runonurkka

Laita lamppu loistamahan,
liekit lepattamahan,
ohjehilla oivaisilla,
neuvoisilla nohevilla.

Ensin osat erottele,
lasi laita laidemmaksi,
tuikkusesta tulisesta,
Aladdinista armaasta.

Sitten sydän syövereistä,
langanpätkä laittehesta,
rattahalla ruuvaele,
kerkeästi kierittele.

Tuikkaa tuli tuppurahan,
valahuta valkeaista,
langanpätkän laitamille,
sydämenkin seutuville.

Laita liekki latteaksi,
käännä kokko kapeaksi,
piskuiseksi pienentele,
ruikkuiseksi rutista.

Kiinnitä taas kirkas kupu,
liekkilasi lampun päälle.

Varro vaihe vartiossa,
hetki liekin lämmetessä;
muutamalla minuutilla,
vartin vajaa-osalla,
saat sä sukan säihkyväksi,
hehkulangan hohtavaksi.

Hetken hengähdeltyäsi,
ajan ajateltuasi,
käännä kirkkaus kovemmaksi,
roihu ruuvaa runsahaksi.

Näitä noudatellesasi, 
ottaessa onkehesi,
lyöpä liekit lempeästi,
sulle sulovalkeat.

Kaarlo Saukonpää&Johanna Airola

Lippukunnassa tapahtuu

Töölön Siniset ry:n syysvuosikokous
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Olli Mattila
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Yllä: Vaikka talous romahtaisi ja ilmastonmuu-
tos uhkaisi, niin aina on varmaa, että kämpällä 
on vielä yksi naula irroitettavaksi

16

Unelmakämppä Unelmakämppä

Pihauksen kirjoitussarja Unelmakämp-
pä on edennyt 10. osaan. Sarjassa seu-
rataan Tösin uuden kämpän rakentu-

mista Kirkkonummelle. Edellisissä osissa on 
pääosassa ollut 75-vuotisjuhliin valmistunut 
saunarakennus. Tässä osassa katse siirretään 
itse kämppään.

Kesä, hyttyset ja raksa. Siinä tösimiehen 
kuumimmat puheenaiheet seuraavan 
kolmen kuukauden ajan. 75-vuotisjuh-

lien aikoihin aktivoitunut varojenkeruu onnistui 
ja raksakausi avattiin toukokuun toisena vii-
konloppuna Simon ja Maran toimesta. Lauantai 
17.5.2008 oli jälleen yksi merkkipaalu Tösin his-
toriassa, sillä tällöin valettiin kämpän peruskivi. 

Kun muistelee viime kesää ja saunan rakentamis-
ta, ollaan kämpän kanssa huomattavasti aikai-
semmassa. Saunan peruskivi päästiin valamaan 
nimittäin vasta kesä-heinäkuun taitteessa, joten 6 
viikon etumatka enteilee hyvää. Nopeasta edisty-
misestä on kiittäminen viime kesän ja talven poh-
jatöitä sekä saunan parissa hankittua kokemusta. 

Erilainen raksaviikonloppu

Kesäkuun toinen viikonloppu poikkesi pe-
rinteisen raksaviikonlopun ”12 tuntia töitä, 8 
tuntia unia ja välissä vähän chilitonnikalaa” -lin-
jasta. Juden ja Ollin ideoima ohjelma houkutteli 
paikalle 17 henkeä ja hirsikehikko kohosi huimaa 
vauhtia. Tiukka työnteko palkittiin iltaisin eloku-
villa. Perjantaina katsottiin kahden vähäpuheisen 

Unelmakämppä 10. osa
miehen välille Hummelviksbergin hirsityömaalla 
kehittyvästä suhteesta kertova Brokeback Moun-
tain ja lauantaina vuorossa oli Juden suosikki-
leffa, ofi diofobian (käärmepelko) ja aviafobian 
(lentopelko) yhdistävä ja vähintään 11 Oscaria 
voittanut Snakes on a Plane. Lisäksi nuorempi 
polvi häiritsi luonnonrauhaa vaihtelevantasoisil-
la esityksillä Pleikan Singstar-pelissä. 

Ruokapuoleenkin oli tällä kertaa panostettu. 
Paula hääri keittiömestarina apunaan toinen leiri-
keittiöiden konkari Kiki sekä Liina ja Aino. Tar-
jolla olikin niin merellistä artisokkaherkkusieni-
pastaa kuin perunasalaattia ja K-kauppiaamme 
Antin rakkaudella valmistelemia kanoja. Kahvi-
tauoillakaan eivät tarjoamiset loppuneet kesken. 
Harvoin voi todeta syöneensä metsässä parem-
min kuin kaupungissa - iso kiitos keittiölle.

Loppukesän näkymiä 

Erilainen viikonloppu toimi toivottavasti 
kannustimena ja loppukesänä raksalle löytänee 
entistä useampi. Suunnitelmissa on koota heinä-
kuussa eri ajankohtina eri ikäpolvien edustajia 
rakentamaan. Ainakin 70-lukulaisten, 80-90-lu-
kulaisten ja yli nelikymppisten raksaviikot saa-
daan toivottavasti aikaiseksi. Ja kuten erilainen 
viikonloppukin osoitti, raksalla on sopivia hom-
mia jokaiselle ikään, sukupuoleen tai fyysiseen 
kuntoon katsomatta. Mikäli raksalla käy riittä-
västi väkeä, voitaneen kesän lopulla viettää har-
jannostajaisia.

Seuraavassa osassa: Miten raksakesä sujui? Ke-
nellä on paras bruna? Onko naapurisuhteemme 
Hakatyttöihin vahvistunut Ralfi n palattua Itäval-
lasta? Kämppäprojektin yhteyshenkilö on Simo 
Laukkanen, puh. 0407735539, sähköposti simo.
laukkanen@toolonsiniset.net.
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Siltä varalta että joku ei ymmärrä 
mitä tapahtuman nimi tarkoittaa, 
selitän sen sisältöä hieman. N3rd on 

“hakkerityylinen” käännös sanasta nerd, 
suomeksi siis nörtti. Mikä tämä nörtti on? 
Nörttiyttä on monta sorttia. Joskus nörtti 
on synonyymi sanalle hikipinko, mutta ny-
kyään yleensä puhuttaessa se on kaukana 
siitä. Monelle nörtti tarkoittaa henkilöä, 
joka eristää itsensä yhteiskunnasta ja lä-
trää tietokoneen kanssa, mutta onko tieto-
koneella läträäminen ainoa nörttiharras-
tus? (Ikävä kyllä) ei ole.

Keräilykorttipelien tai miniatyyrien 
keräileminen on nykyään aika suo-
sittua ja lasketaan usein nörtteilyksi. 

Lippukunnassamme on ollut jo jonkin aikaa 
tapana taistella Magic keräilykorttipelin her-

ruudesta. Muutama on myös ainakin jossain 
elämänsä vaiheessa pelannut fi guilla, eli niillä 
pienillä nappuloilla joita ostetaan isolla raha-
summalla, liimataan yhteen ja maalataan.

On vielä yksi nörttiyden laji joka on syy-
tä mainita. Tämän nörtti-ilmiön suosio kasvaa 
hälyttävän hurjaa vauhtia. Kyseessä on tietys-
ti anime- ja mangakulttuuri, joka jokunen aika 
sitten päätyi radioäänestyksessä nörttiyden 
pahimmaksi asteeksi. Yleiskielessä animella 
tarkoitetaan japanilaista animaatiota ja man-
galla japanilaista sarjakuvaa. Tämäkin nörtti-
yden laji on tarttunut joihinkin töseihin.

Tapahtuma alkoi perjantai-iltana kuiten-
kin jollain vähemmän nörtillä lajilla, nimittäin 

Sarjis

N3RD 2008 
pokerilla. Koska ihmisiä ilmaantui erittäin vä-
hän, oli peli loppujen lopuksi kaksintaistelu 
Leon ja allekirjoittaneen välillä. Peli loppui 
vartin päästä siihen kun kaikki pelimerkit oli-
vat minun käsissäni.

Ilta jatkui hetken videopelien ääressä 
Kennyn ja Ollin Raition saavuttua paikalle. 
Taustamusiikkina toimi hyvin saksalainen 
elektronisen musiikin pioneeriyhtye, Kraft-
werk. Moni tunnistanee bändin hitistä We 
Are the Robots. Mutta koska videopeleille on 
useamminkin aikaa, piti siirtyä illan elokuvan 
pariin. 

Illan elokuvaksi valittiin animeklassikko 
Akira, jonka kannessa luki lupaavasti “No 
Akira, no Matrix. It’s that important”. Alku-
peräistä 12-osaista mangaa lukeneena tiesin 
ettei elokuva voisi olla kovin tyydyttävä, 
mutta elokuva yllätti hienolla animaatiolla ja 
erikoisella taustamusiikilla. Elokuva piti mie-
lenkiintoa yllä siihen asti kunnes se poikkesi 

alkuperäisen sarjakuvan käsikirjoituksesta. Sen 
jälkeen meno menikin sen verran järjettömäksi 
että välillä nauratti. Huomauttaisin tässä että elo-
kuva sisältää voimakkaita kohtauksia jotka voi-
vat olla lapsille haitallisia, K-15 tarra on kiinni 
elokuvassa ihan aiheesta (kyllä, piirretyt voivat 
olla brutaaleja!).

Lauantain ohjelmistoon kuului videopelien 
lisäksi pöytälätkäturnaus. Jälleen pienen osal-
listujamäärän takia osanottajia oli vain kaksi: 
Leo ja minä. Leo asettui ohjaamaan Suomea 
kun taas minä menin edustamaan Ruotsia. Peli 
alkoi Suomen hurjalla johtoasemalla, joka jatkui 
4-0 tilanteeseen. Ruotsi tasoitti tilannetta mutta 
liian myöhään. Leo johti Suomen kirkkaaseen 
voittoon!

Lauantai ilta oli hyvä päättää kotimatkan 
jälkeen euroviisuihin. Toisin kuin pöytälätkä, ei 
laulukilpailu taida sittenkään olla suomalaisten 
paras laji. Herää kysymys että onko tämä sitten 
sitä oikeaa elämää…

Lippukunnassa tapahtuu Lippukunnassa tapahtuu

Ville Raitio

Olli Raitio

K
uva: Ville R

aitio

Ironista kyllä, allekirjoittanut itse 
omistaa suurimmat anime-, 
manga-, magic- ja fi gukokoelmat
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Mörskärin alla: Eternal Struggle

Mörskärin alla Mörskärin alla

Sunnuntaina 4.5. kävelin Hietaniemen-
kadulle ja siitä alas Raitioiden kellariin, 
katsomaan ja haastattelemaan  bändiä, 

jonka partioprosentti on huimat 80 %. Bändi 
on tietenkin Eternal Struggle johon on TöSi:
stäkin eksynyt kolme soittajaa. Tunnelma har-
joituksissa oli vähintäänkin omituinen. Tässä 
haastattelu:

Bändin jäsenet ja jäsenten soittimet?
Olli (TöSi): Saksofoni ja klarinetti. 
Anssi (Ilvesveikot): Rummut. 
Ville (TöSi): Kitara. 
Juho (TöSi): Basso.  
Mia: Koskettimet ja alttoviulu.

Kuinka ja koska bändi syntyi?
Olli: Taisi olla jonkun talvileirin saunassa…
Juho: Vai koulun käytävillä?
Ville: Oli miten oli, mutta bändin nimi keksittiin 

noin vuosi ennen kuin bändi syntyi. Ensimmäi-
nen keikka oli toukokuussa 2005.

No mistäs nimi on sitten peräisin?
Ville: No tämä ainakin keksittiin saunassa. Yh-
dellä johtajaretkellä mulle tuli vain mieleen täl-
lainen sanayhdistelmä ja Juhon mielestä se oli 
hyvä bändin nimi.

Mikä yhtye tai artisti on suurin musiikillinen vai-
kuttaja?
Mia: Frank Zappa! Meitä on ainakin verrattu sii-
hen.
Anssi: Joo. Ja sitten Kikka Korea ja Jussi Patti-
tussi Kummelin sketsistä.

Miten kuvailisitte uutta “Welcome To My Do-
main” levyä?
Anssi: Infernaalista hissijazzia.
Ville: Siltä löytyy vähän mitä sattuu. Struggle 

kuulostaa progelta, jazzilta, ja joltain muulta.

Miten levyn äänitykset sujuivat?
Ville: Teimme äänitykset hiihtolomalla kahdessa 
päivässä.
Juho: ...8 tuntia päivässä
Anssi: Omilla kamoilla täällä kellarissa.
Mia: Ja siiten mentiin kebabille!

Mikä on suosikkikappaleenne levyllä?
Olli: Lite Spoonage!
Mia: Joo. Siitä kaikki tykkää.
Anssi: Exgalibur-saaga on tosi eeppinen.

Koska Strugglea pääsee kuulemaan livenä?
Ville: Meillä on keikka 14.5, mutta se taitaa olla 
jo mennyt kun lehti ilmestyy.
Anssi: Seuraavan keikan voi tarkistaa nettisivuil-
tamme osoitteesta www.eternalstruggle.biz.

Koska seuraavaa levyä on odotettavissa?
Ville: Varsinaista levyä on tulossa vasta ehkä 
ensi vuoden puolella, mutta vaeltajien elokuvaan 
Struggle tekee musiikit.

Miska Rissanen

Eternal Struggle – 
Welcome to My Domain

Levy alkaa kohtalokkaalla nimikkokappaleel-
la. Puheen taustalla kuuluvat kumahdukset ja 
ujellukset tuovat pahaenteisen tunnelman ja 
yllättäen tunnelma vaihtuu letkeään jazziin 
kappaleeseen “Lite Spoonage” siirryttäessä. 
Tämä kappale on varmaan levyn parasta antia 
kilvoittelevine kitara- ja saksofonikuvioineen. 
Seuraava kappale “Chunky Munkies” alkaa 
hauskasti, mutta tunnelman hajottaa kitarassa 
käytetty kamala särösoundi. “Bog Imp” on 
yksi levyn helmistä. Siinä on rauhallinen ja 
sopivasti häiriintynyt tunnelma. Kaksiosainen 
“The Excalibur Saga” on levyn suurin moka. 
Siinä on yritetty hakea jotakin eeppistä tun-
nelmaa ja on vähän liian läpinäkyvästi jälji-
telty King Crimsonin “Larks’ Tonguesia”. 
Lisäksi kamala kitarasoundi tekee paluun. 
Viimeinen kappale “The Struggle Ends” on 
vähän laimea, sillä järkyttävä särö tekee siitä 
sekametelisoppaa.

Kokonaisuudessaan levy on ihan koh-
tuullinen ja siinä pääosin ihan hyvä fi ilis. 
Suurin miinus on varmasti paikoin esiintyvä 
kitaran särösoundi. 

Tuomio: ���

Leo Heinonen
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Olli Mattila LPKJ, LJ............................................................................ ... . 040 501 3607

Juho Häme LPKJA, Tiedotusvastaava............................................. 045 111 8502

Antti Mielonen Akela, LJ...................................................................... 050 535 3409

Tapio Levä Taloudenhoitaja............................................................... 050 571 0073

Julius Heporauta Sihteeri, LJ............................................................. 040 715 4143

Kaarlo Saukonpää Hallituksen Jäsen.......................................... 041 511 6954

Kenny Ronkainen VJ Ahmat, Sampo.............................................. 044 325 0789

Ville Raitio VJ Ahmat, Valtermanni............................................. 040 519 2642

Leo Heinonen VJ Hirvet, Kalustonhoitaja.............................. 050 518 8548

Olli Raitio VJ Hirvet, Kalustonhoitaja...................................... 040 575 0970

Miska Rissanen VJ Sudet, Kalustonhoitaja.............................. 050 597 3357

Joona Uitto VJ SUdet, Kalustonhoitaja.................................... 041 543 8433

Martti Koivisto LJ..................................................................................... 050 329 3282

Tilli Pesola LJ............................................................................................... 050 543 0148

Ralf Baumann LJ........................................................................................ 050 550 0740

Martti Kyyrö Jarrut-osaston Yhteyshenkilö......................... 040 828 6411

Simo Laukkanen Kämppäisäntä, Rakennusvastaava........... 040 773 5539

 

Johtajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa 

etunimi.sukunimi@toolonsiniset.net ilman ääkkösiä.

www.ToolonSiniset.net

Tösi tärkeitä puhelinnumeroita

Yhteystiedot
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Tösimiehet siviilissä: Antti Mielonen

Tervehdys kaikille Pihauksen lukijoille!
Oma taipaleeni TöSi:ssä alkoi jo 1990-
luvun alkupuolella sudenpentuhuonees-

ta. Sudarina vietetty aika hieman venähti ja lyhy-
en vartiopyrähdyksen jälkeen siirryinkin takaisin 
sudarihuoneeseen, tosin tällä kertaa johtajana. 
Lähes koko 2000-luku on vierähtänyt laumoja 
johtaessa ja siinä sivussa on tullut oltua myös 
monissa, monissa, muissa tehtävissä aina lippu-
kunnanjohtajuutta myöten. 

Vaikka partio viekin kuningasosan vapaa-
ajastani, olen tullut lippukuntalaisille tutuksi 
myös kolon korttelin kulmalla nököttävästä 
K-kaupasta, joka on saanut monia lempinimiä. 
Näistä jotkut ovat enemmän tai vähemmän imar-
televia, mutta yleisin lienee kuitenkin K-Mieltsi. 
Kauppaan menin kahdeksan vuotta sitten kesä-
töihin, tarkoituksena työskennellä muutama kuu-
kausi rippikoulun jälkeen. Pidin kuitenkin kovasti 
työstäni ja työkavereistani, ja kun kauppias tarjo-
si koulun oheen iltatöitä muutamana iltana vii-
kossa, suostuin oitis, 
vaikka vanhemmat 
vastustelivatkin ko-
vasti. Töiden ohessa 
suoritin peruskoulun 
loppuun ja kaikkien 
yllätykseksi lukion-
kin kolmessa vuo-
dessa.

 Varhain lukion 
aikana tajusin, että 
piru vie, minustahan 
tulee kauppias! Siitä 
lähtien olenkin san-
gen tinkimättömästi 
seurannut unelmaa-

ni omasta kaupasta. Lukion päätyttyä ryhdyin 
työskentelemään kokopäiväisesti kaupassa ja 
kävin tutustumassa myös hieman isompien kaup-
payksiköiden toimintaan. Kun vielä sittenkään 
ei unelmani lannistunut, päätin ottaa askeleen 
eteenpäin kohti tavoitetta ja hain kaupalliseen 
koulutukseen. 

Syksyllä 2007 aloitinkin EVTEK-ammatti-
korkeakoulussa (tuleva Metropolia-AMK) liike-
talouden opinnot, pääaineena toistaiseksi markki-
nointi & logistiikka. Liiketalouden tradenomiksi 
olisi tarkoitus valmistua vuosien 2010-2011 ai-
kana.

 Kuin ihmeen kautta olen saanut sovitettua 
partio-, työ- ja kouluelämän yhteen siten, että 
oikeastaan mikään osa-alue ei ole syönyt liikaa 
toista ja tulevaisuus näyttää kaikilla osa-alueilla 
hyvältä!

Aurinkoista kesää kaikille!

Antti Mielonen

Tösimiehet Siviilissä

Viileämpi kuin Miehet Mustissa, komeampi kuin Sean Connery Ferrarissa, vahvempi kuin Su-
permies ja Hulk yhteensä. Vaikka Tösiläinen on sankari, on joskus  palattava siviiliin. Näitä to-
sielämän sankaritarinoita kertoo Tösimiehet siviilissä. Nyt salaisuudet tuo julki Antti Mielonen. 
Kauppias isolla K:lla, joka on nostanut K-Töölöntorin legendaariseen asemaan TöSi:lle.
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