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Pääkirjoitus

Tervehdys TöSi-Veljet!

On perjantai-ilta, ja ajelemme Antti Mielosen kanssa leppoisasti kohti Nuuksiota. 
Auto on täynnä ruokaa ja varusteita ja olemme valmiita muonittamaan syksyn 
lippukuntaretken Viestityttöjen kämpällä. Moottoritiellä kaikki ei kuitenkaan 

mene toivotusti. Kuuluu hassu ääni ja auto alkaa vatkata ja heilua. Pian myös nopeus 
vähenee, ja Antti saa auton ohjattua tien sivuun. Nousemme autosta. Diagnoosi on no-
peasti selvä kun katselemme auton puhjennutta rengasta. Pienen odottelun jälkeen apua 
sattuu paikalle, saamme renkaan vaihdettua onnistuneesti ja jatkamme matkaa. Koko 
viikonlopun sataa. Palatessamme sunnuntaina autolla kaupunkiin matkamme tyssähtää 
keskelle tietä kaatuneeseen puuhun. Siinä sitten taas korjailtiin tilannetta.

Kuten partiossa usein, meille sattui ikäviä vastoinkäymisiä joista kuitenkin selvit-
tiin yhdessä tuumin. Vaikka auton renkaan puhkeaminen ja puunrungon raahaaminen 
harmittivatkin paljon silloin viikonloppuna, ne ovat varmasti asiat, jotka muistamme 
viikonlopusta tulevaisuudessa. Iso osa partiossa olemista onkin kaikki nämä muistot, 
joita vuosien varrella kertyy ja muistellaan myöhemmin innolla ja hymy huulilla. Seik-
kailut ja muistot ovat myös kaikista isoimmat syyt lähteä seuraavalle retkelle tai leirille 
mukaan!

Muistatteko esimerkiksi sen suurleirin jolla satoi (ainakin!) kymmenen päivää yh-
teen putkeen? Siellä nukuin lätäkössä ja muurahaiset tekivät pesän rinkkaani! Tai sen 
kerran kun juteltiin Suomen rikkaimman miehen kanssa? Tai silloin kun voitettiin se 
Hiippari? Minä ainakin muistan. Sellaisia ne muistot ovat.

Olli Mattila 

LPKJ
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Lyhyeterikoiset

Tapahtumat:

Marraskuu

19.11  Sämpyläkilta tapaa 

21.-23.11  Raksaviikonloppu

26.11  Hallitus

30.11  Joulujuhla 

Joulukuu

11.12  Aia:n joulukonsertti

11.12  Hallitus

15.-21.12  Viimeinen kokousviikko

Metsäyöt top 10

1. Miska    18
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. 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

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    63
2. Mara    53
3. Leo    20
4. Olli M.    14
4. Kake    14
6. Ville    10
7. Tapsa    8
8. Miska    9
9. Olli R.    7
10. Ralf   5

Kololle on saatu toimiva tietokone.

Kiitokset vaeltajille ja Juholle!
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Riihitykset

2. Luokka

Alex Naumanen
Max Naumanen
Samuli Latvajärvi
Otto Hyytiälä

3. Luokka

Janne Kivinen
Niilo Aro

TALVILEIRI
Tilipitappi ’09

Hesparton ja Tösin yhteinen talvilei-
ri järjestetään tänä vuonna

tammikuun alussa, 2.-5.1.2009. Lei-
rin sijainniksi on varmistunut

Rismalahti. Varaa paikkasi omituisten 
otusten kerhossa palauttamalla

lupalappu johtajallesi heti tai viimeis-
tään 7.12.2008 mennessä. Leiri

kustantaa 50 euroa.

Syysvuosikokous 23.10.

Tösin sääntömääräisessä syysvuosikoko-
uksessa valittiin lippukunnalle hallitus, pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 
2009. Lisäksi hyväksyttiin talousarvio ja 

toimintasuunnitelma, jotka ovat luettavissa 
Tösin nettisivuilla. Jäsenmaksuksi vahvis-

tettiin 10 euroa.

Puheenjohtaja  Olli Mattila
Varapuheenjohtaja Juho Häme

Hallitus Ralf Baumann
  Ville Raitio
  Tapio Levä
  Kaarlo Saukonpää
  Julius Heporauta
  Antti Mielonen
  Miska Rissanen
  Leo Heinonen

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 Juho Hämeeltä.

Lyhyeterikoiset
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kellon aika 

pörssikäyrät 

AB Waynes Oil OY (öljy) 

Cold Gold OY (kulta) 

Ike Industry OY (teollisuus 

AB Country Joe OY 
(maatalous) 

Cupla-Tech (tietotekniikka) 

LPK-retki

Mikä on kuiva, lämmin, ja vahvasti su-
daripitoinen? Kenties kesäleirin al-
kupuoli. Mutta kerronpa, mikä ei ai-

nakaan ollut: tämän syksyn lippukuntaretki. Jos 
totta puhutaan, niin perjantaina vain tihkutti ja 
lauantaina ei satanut juurikaan. Mutta sunnuntai-
na tuli H2O:ta senkin edestä. Mutta lähdetäänpä 
perjantaista.

Retkeläiset pääsivät junalla Espooseen muit-
ta mutkitta, mutta siitäpä eteenpäin mutkia riitti. 
Solvik, jossa Viestityttöjen kämppä on, ei nimit-
täin ollut tuttu kyseistä vuoroa ajaneelle kuskil-
le ja hän jätti reissulaiset Solvallaan. Ei muuta 
kuin takaisin bussiin ja Kattilan kautta oikeaan 
osoitteeseen. Pikaisen 
bräidäyksen jälkeen pääs-
tiin lopulta nukkumaan. 
Ensimmäinen yö vietettiin 
sisällä.

Lauantaina alkoi 
pörssipeli heti aamuvar-
haisesta. Käteinen ja osak-
keet vaihtoivat omistajaa, 
pörssikurssit heittelivät 
villisti tunnin välein. Jo 
puolenpäivän aikoihin 
muutama onneton huo-
masi olevansa asunnoton. 

Päivän mittaan rakennettiin myös tuulisukka ja 
mittailtiin lämpötiloja Sääntuntija-merkkiin liit-
tyen. Iltaan mennessä löydetty Eldorado ja öljy-
lähde ennakoivat lopullista Mustaa torstaita, eli 
kaikkien osakkeiden arvon täydellistä romahta-
mista. Illalla oli vielä Tauno Palo -iltanuotio ja 
kakkua Antin syntymäpäivän kunniaksi. Yö vie-
tettiin kuumaakin kuumemmassa teltassa.

Sunnuntaina sitä vettä siis tuli. Suunnistus ei 
ole mukavinta puuhaa sateessa, mutta hyvinhän 
se meni. Bussipysäkille siirtyminen sujui myös 
reippaasti. Kotiin pääsimme kellojen siirtämisen 
takia tuntia aiemmin!

Juho Häme

Lippukunnassa tapahtuu

K
uv

a:
 J

.H
.

6

Pihaus 3/2008

P
ör

ss
ik

äy
rä

: L
eo

 H
ei

no
ne

n



Riihitys

Lauantai-aamuna 4.5.2008 kokoontui 
rautatieasemalle hyvä ja monipuolinen 
joukko partiolaisia, joita yhdisti vakaa 

tahto nousta seuraavalle luokalle vartiolaisten 
suoritusjärjestelmässä. Jep, kyseessä oli Tösin 
ja Hesparton riihitys 2008, ja tämä mainio pikku 
juttu kertoo siitä.

Rautatieasemalta osasto, johon kuului noin 
10 tösiä ja 20 hespaa, siirtyi junakyydillä Jor-
vakseen, josta matka kohti uutta kämppää al-
koi. 7 kilometriä pitkän kävelyreitin varrelle oli 
ripoteltu 7 rastia, joilla muun muassa testattiin 
osallistujien ruoanlaitto-, laavunpystytys- ja ret-
kikamojen huoltotaitoa. Käveltyään hiekkateitä 
pitkin viimeiselle rastille Långvikiin suoritettiin 

loppumatka Kaken ja Aliisan autoilla (lukuun-
ottamatta muutamaa vaeltajaa, jotka katsoivat 
tarjolla olevien ajoneuvojen olevan liian vähäpä-
töisiä heille). 

Muutamaa eksymistä lukuunottamatta sujui 
lauantaipäivä varsin rattoisasti, ainoa selkeä mii-
nus oli sateen lakkaaminen jo kello 10 aamupäi-
vällä. Edellämainituista eksymisistä johtuen jäi 
muutamalta vartiolta pari rastia kokematta, mutta 
kaikki pääsivät onnellisesti kämpälle. Perillä oli 
tarjolla saunomista, iltanuotiota, hernekeittoa ja 
puolijoukkuetelttaa. 

Sunnuntai tarjosi osallistujille suklaata ja 
suffelia…eiku suunnistusta ja puiden pilkkomis-
ta. Päivän aikana tehtiin raksahommia kesken-
eräisellä kämpällä, ja kerrattiin edellisen päivän 
rastihommia sikäli kun ne olivat epäselviä. Siivo-
uksen, pakkaamisen ja banaaninsyönnin jälkeen 
heittäydyimme tilausajobussiin, jolla porukka 
siirtyi Töölöön. Ja tällä kertaa kelpasi kulkuneu-
vo myös vaeltajille.

Kaarlo Saukonpää
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”Ainoa selkeä miinus oli sateen 
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Ulvahdus!

Sudenpentusivut

Nyt on rekisterivastaava mennyt tyrimään ja kir-
joittanut johtajien nimet aivan väärin! Auta häntä 
korjaamaan sattunut virhe järjestämällä kirjaimet 

oikeaan järjestykseen. Sivun tehnyt Leo Heinonen.

Esim. SAPAROT SÖIN  ->  TÖSI ON PARAS

Nimi:    Vihje:

ILMOITA ILTA   Lippukunnanjohtaja
EHJÄ HUOM   Lippukunnanjohtajan apulainen
PERUSHOITAJA LUU  Sihteeri, Myrsky-laumanjohtaja
MAN FARN BLAU  Myrsky-laumanjohtaja
ILMIANNOT TEEN  Yliakela, Ärjyvän Akela
OLETPA SILLI   Ärjyvän Akela
TOVERI LIILA   Valtermanni, Karjuvan Akela
SIVARI MOTKOTTI  Karjuvan Akela
ONLINE OHEEN  Hirvet-vartionjohtaja
LIITO OLARI   Hirvet-vartionjohtaja
RINNE MASSAKSI  Sudet-vartionjohtaja
OOTIT UJONA   Sudet-vartionjohtaja
KYNI REKAN ONNEN  Sampo, Haukat-vartionjohtaja
PEITÄ VALO   Taloudenhoitaja
OLKAPÄÄN KARU OSA Edellinen sampo

Oikeat vastaukset: Olli Mattila, Juho Häme, Julius Heporauta, 

Ralf Baumann, Antti Mielonen, Tilli Pesola, Ville Raitio, Martti 

Koivisto, Leo Heinonen, Olli Raitio, Miska Rissanen, Joona Uit-

to, Kenny Ronkainen, Tapio Levä, Kaarlo Saukonpää
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Mi-kä on pa-ras jää-kiek-
ko-jouk-kue? Tai-taa Ot-to 
ol-la eh-ta Jo-ke-rit fa-ni. 
Mon-ta nar-rin hat-tua löy-
dät tau-lus-ta?

Tun-te-ma-ton tai-tei-li-ja 
ha-lu-aa sel-väs-ti ma-ke-
aa ma-han täy-del-tä. No, 
ku-ka-pa ei kak-ku-ja ra-
kas-tai-si? Mi-tä muu-ta 
löy-dät ku-vas-ta?

Sudenpentusivut

Karjuvan lauman taidegalleria

Mik-ko nä-kö-jään 
o-saa par-tio-tun-
nukset kuin o-mat 
hou-sun-tas-kun-sa. 
Tai-ta-va jamp-pa, 
jol-ta ei piir-tä-mi-
sen-kään tai-to puu-
tu. Tun-net-ko si-nä 
tun-nuk-set?

Pihaus 3/2008
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Unelmakämppä

Unelmakämppä 11. osa

Pihauksen kirjoitussarja Unelmakämp-

pä on edennyt 11. osaan. Sarjassa seu-

rataan Tösin uuden kämpän raken-

tumista Kirkkonummelle. Edellisessä osassa 

kerrottiin kämpän rakentamisen alkuvaiheis-

ta. Tässä osassa keskitytään siihen, mitä kesän 

ja alkusyksyn aikana on saatu aikaiseksi ja 

millaisia haasteita on tiedossa talven ajalle.

Kämppä on valmis – ulkoisesti – melkein. 
Seinät saatiin pystyyn jo heinäkuussa ja 
katto valmistui syyskuussa. Enää ikku-

nat ja ovet, niin kämppä näyttää ulospäin valmiil-
ta. Silti ollaan vasta puolivälissä, rakennusmesta-
rimme Simo teroittaa.

Suurimman rakentamistaakan kantoivat tä-
näkin kesänä (päiväsaikaan) kämppätyömaan 
hiljaisimmat miehet – Simo ja Mara. Duon 
saumaton yhteispeli takasi vieraileville tähdille 
vankan opastuksen hirsirakentamisen saloihin. 
Ilahduttavasti myös vanhoja jarruja niin Tösin 
kuin Hespartonkin puolelta nähtiin kämppätyö-
maalla. Erityisesti Tobias ja Hannes perheineen 
olivat suuressa roolissa. Eikä unohtaa saa Paulaa, 

joka raksaamisen ohessa taikoi päivästä toiseen 
maittavat ruoat, eikä Liinaa ja Ainoa, jotka piti-
vät huolta, että raksaajien nestetasapaino pysyi 
kunnossa.

Raksaviikonloput suuressa roolissa
Lippukuntien nuorempi kaarti aktivoitui 

säännöllisesti järjestettyinä raksaviikonloppui-
na. Vaikka kesän lähes jokaisena viikonloppuna 
rakennettiin, vetivät special-viikonloput väkeä 
aivan eri tavalla. Oli mahtavaa olla lähes 20 rak-
saajan joukossa tekemässä omaa osaansa. Kun 
katsoi oikealle, näki jälleen yhden hirsikerroksen 
nousevan. Vasemmalle – sama juttu. Kauempana 
pyöritettiin betonimyllyä. Päivien päätteeksi oli 
tarjolla saunomisen lisäksi muun muassa leffoja, 
lautapelejä, kitarasankarointia ja hypnotisoivaa 
nuotiotuleen tuijottamista. Hakaminkit lienevät 
kuitenkin käymässä uhanalaisiksi, sillä havain-
not heistä olivat hyvin satunnaisia, vaikka Ralf 
saatiin Itävallasta takaisin.

Raksalla ei talviunta tunneta
Vaikka nallekarhut painuvatkin unten mail-

Pihaus 3/2008
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Unelmakämppä

Unelmakämppä 11. osa

Raksajätkän kaiho

Mut nakitettiin raksalle, 
mut miksi nurkumaan?
Jo kauan sitten tottunut oon täällä kulumaan.
Alla Metsäkolon taivaan onnellisten tähtien
on rankka duuni ollut mulla kevääst’ lähtien.

Siis raksaamaan, raksaamaan joka viikko kaahataan,
ja kun päivä on ohi, niin sänkyyn kaadutaan.
Tahdon olla raksajätkä aina; kokki, kantojuhta,
muurari ja kaivaja ja kirvesmieskin kohta.

Jos hauis ei näy takaapäin niin missä vika on?
Vai onko kuntokuurin kutsu ollut tehoton?
Kas kämpällä saat hauikset ja pyykkilaudankin,
ja syksyllä oot kuumin jätkä tämän kaupungin!

Siis raksaamaan..

Mestarikin mielellään mua potkinee.
Se oottaa mua pinolla isoin hirsisaksineen.
Oi, jospa voisin jäädä tänne saunaan nollaamaan,
kun täällä duuniehdot näemmä on jääneet unholaan.

Siis raksaamaan..

Ne jossain miettii nytkin uuden hirren nostoa.
Mä istun huussin maljalla janoten taukoa,
vaan eipä taida kannattaa Jedille sit’ tuumia.
No, Hakaminkit sentään ovat aika kuumia!

Siis raksaamaan..

Lauletaan Baarikärpäsen sävelellä.
Sanat: Kaarlo Saukonpää ja Johanna Airola

le ja Kotkan suunnan hirvet saavat 
jälleen huokaista helpotuksesta, ei 
raksalla levätä. Marraskuusta lähti-
en kämpällä painetaan sisähommia. 
Kiireellisimpiä hommia on Simon 
mukaan ikkunoiden, ovien ja eris-
teiden asentaminen, jotta kämpäs-
tä saadaan kunnolla lämmitettävä. 
Uusi, hieno takkasydän, pönttöuuni 
ja Forste levittävät kämppään tämän 
jälkeen lämpöä, jotta sisällä olisi 
miellyttävämpi työstää lattiaa, la-
vereita, keittiötä ja muita kohteita. 
Työmaalle toivotaan edelleen ahke-
ria talkootyöläisiä. Ole siis Simoon 
yhteyksissä, kun ”raksajätkän kaiho” 
alkaa soida vastustamattomasti pääs-
säsi.

Seuraavassa osassa: Kuinka 
kämppä pitää lämmön sisällä? Onko 
lattia jo valmis? Riittävätkö rahat? 
Kämppäprojektin yhteyshenkilö on 
Simo Laukkanen, puh. 0407735539, 
sähköposti simo.laukkanen@toolon-
siniset.net. 

Tapio Levä
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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?

• Kommuutin elintasokerroin nousi 
jälleen uusiin sfääreihin, kun varuste-
luun lisättiin levysoitin. Uusi vekotin 
mahdollistaa mittavan levykokoel-
mamme inventoinnin ensimmäistä 
kertaa pitkään aikaan. Arkistojen 
kätköistä on jo ehditty kaivaa klas-
sikoita, kuten Iron Maidenia ja Sins 
of Satania. Suuri kiitos tästä positii-
visesta kehityksestä kuuluu Juhol-
le, joka sitkeydellään mahdollisti 
projektin onnistumisen. Nyt kelpaa 
huudattaa musaa.

• Tösiä riivanneen muuttoaallon 
taltuttua on rakkauden aalto pyyh-
käissyt yli Töölön. Wälikäsi on viime 
aikoina seurannut useamman uuden 
romanssin syntymistä lippukuntaam-
me läheisesti liittyville henkilöille 

(kyseiset henkilöt eivät seurustele 
keskenään). 

• Talouspäällikkömme Tapsa on 
rakentanut rakkautta yli kaupun-
ginosarajojen, uusi emäntä löytyy 
Wälkkärin tietojen mukaan nimittäin 
Haagasta. Laumanjohtaja-Antin 
seurustelu taas sai alkunsa amk:sta, 
jossa sekä Mielzi että tuleva rouva 
Mielonen opiskelevat liiketaloutta. 
Wälikäsi ei tutkinnan tässä vaiheessa 
paljasta juttuun liittyvien naishenki-
löiden kuvia eikä nimiä, vaan antaa 
asian hautua.

• Viime lehdessä Wälikäsi kertoi 
lippukunnan uusimmasta jäsenestä, 
joka kuuluu siis Haapkylän maineik-
kaaseen klaaniin. Uusimpien tietojen 
mukaan eräs toinenkin wanha lippu-
kuntalainen, nimittäin Ylijoen Mikko, 
on osaltaan varmistanut Tösin toimin-
nan jatkumisen tuottamalla vaimonsa 
kanssa uuden lippukunnanjohtajakan-
didaatin. Pienokainen syntyi kesällä. 
Wälikäsi toivottaa onnea tuoreille 
vanhemmille, ja odottaa kuumeisena 
esim. spedeä! 

• Kurkkusalaatti on Wälikäden mu-
kaan Juliuksen mieleen. Mitenkään 
muuten ei asia voi olla, sillä em. 
henkilö aikoo pikkulintujen mukaan 
siirtyä tulevana kesänä armeijan 
leipiin. Palvelusaika ja -paikka ovat 
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Wälikäsi

vielä hämärän peitossa, mutta Wä-
likäsi toivoo niiden olevan 12 kk ja 
Vekaranjärvi. Muita vaihtoehtojahan 
ei oikeastaan ole. Lisätietoja Juliuk-
sen aikeista kerrotaan heti, kun niitä 
jostain löytyy. 

• Metsäyöskaban kärkisijoilta löytyy 
tällä hetkellä yllätysnimiä. Miska 
pitää suvereenisti ykköspaikkaa 
noukittuaan öitä sekä Aihkilta että 
Tösin omalta leiriltä. Muita kärkisijo-
ja miehittävät vartiolaiset. Wälikäden 
mielestä täysi-ikäisten pitäisi tsem-
pata, sillä eihän teinien nyt voi antaa 
voittaa. Mitään ei ole tosin ratkaistu 
vielä, joten on täysin mahdollista kii-
lata kärkeen vaikka nollatilanteesta. 

Wälikäsi seuraa tilannetta. 

• Valttermannimme Ville on lukion 
jälkeen viimein löytänyt itselleen 
tien, jota kulkea. Tohtori on Wäli-
käden lähteiden mukaan aloittanut 
kauppiaskurssin, joka Villen omien 
sanojen mukaan pätevöittää hänet 
kauppiaan jaloon ammattiin. Palstan 
pitäjä ei vielä ole saanut selville, mitä 
Spåra tarkalleen ottaen aikoo kau-
pata, mutta potentiaalisin vaihtoehto 
lienee käytetyt autot.

• Wälikuvassa tällä kertaa hieno rink-
karöykkiö syksyn sudenpenturetkeltä. 
Wälikäden lähteiden mukaan tavaroi-
ta hävisi noin 1,65 per sudari, joista 
90% oli nimikoimattomia esineitä.

Kuvaajana: Antti Mielonen

 13

Pihaus 3/2008



Peikko nimeltä Paun

Runonurkka

Olipa kerran peikko, ni-
meltänsä Paun. Paun 
oli oikein tyypillinen 

peikko. Se tykkäsi roskaruoan 
syömisestä, myöhään valvomi-
sesta ja paikkojen sotkemisesta. 
Paunin kaltaiset peikot ovatkin 
usein syynä tilanteisiin, joissa 
ihmiset yllättyvät huoneiden sot-
kuisuudesta vaikka muistelevat 
siivonneensa äskettäin.

Eräänä päivänä Paun kä-
veli ulkona metikössä aiheutta-
en pientä harmia eläinkunnal-
le. Ruska oli värjännyt puiden 
lehdet kauniin punasävyisiksi 
ja ilma tuntui raikkaalta. Tänä 
vuonna oli ollut harvinaisen vä-
hän syyssateita. Tästäpä Paun 
keksikin oivan jekun! ”Täällä 
asuvat eivät selvästi ole saaneet 
tarpeeksensa vedestä! On siis oikeutettua kastella koko seutu!”, tuumi viekas peikko.

Peikko ryntäsi oitis salaiseen pajaansa. Peikkojen pajat ovat erikoisia onkaloita kallioiden seinä-
missä. Onkalot johtavat suuriin varastotiloihin ja työskentelyhuoneisiin joissa peikot väsäävät ilkeitä 
esineitänsä. Esineet voivat olla mitä tahansa yksinkertaisista maagisiin. Monet käsittävät peikot yk-
sinkertaisina ja melko tyhminä otuksina, mutta itse asiassa peikot ovatkin aika vekkuleita ja taikuus 
sujuu niiltä vaivatta.

Paun rakenteli ja rakenteli kunnes vihdoin sai mestariteoksensa rakennettua. ”Tämä on mahtavin 
valmistamani teos!”, huudahti peikko hymyillen. Hän ryntäsi oitis kalliolle, josta oli parhaat näkymät 
metsään ja sen vieressä sijaitsevaan kylään. Peikko kytki laitteensa maahan ja lausui muutaman sanan 
peikkokielellä, ja pian koko mäki rupesi tulvimaan. Paun tanssi iloisesti laitteen ympärillä ja ylisti 
sekasorron jumalia.

Hetken päästä kadut olivat todella märkiä ja metsä oli kurainen. Peikko juoksi iloisena kylään kat-
somaan, minkälaista tuhoa oli saanut aikaan. Saavuttuaan paikalle Paun oli häkeltynyt nähdessään, että 
jotkut ihmisistä olivat jopa iloisia. ”Voi tätä ihanaa päivää! Kaivo toimii taas!”. Paun ei tiennyt mitä 
ajatella. Hän oli juuri tehnyt jotain mikä oli täysin epäpeikkomaista: hän oli auttanut ihmisiä. Oudointa 
oli, että peikko tunsi pientä onnellisuuden tunnetta. Ehkä vahingonilo ei olekaan paras ilo. Ja niin Paun 
päätti elää lopun elämänsä onnellisesti auttaen salaa ihmisiä.

Ville Raitio

Piirros: Ville Raitio
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Ralf Baumann

Sarjakuva
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Syyskauden Avajaiset

Lippukunnassa TapahtuuLippukunnassa tapahtuu

Olli Raitio

”Johtajat tuntuvat ostavan aina 
tahallaan liikaa herkkuja.Syyskauden avajaisethan on se tapahtuma, 

johon kaikki kerääntyvät toteamaan koko-
usten taas alkavan ja mutustamaan pullaa. 

Pullia on aina monenlaisia ja paljon — johtajat 
tuntuvat ostavan aina tahallaan liikaa herkkuja 
joka tapahtumaan voidakseen mutustella yli-
jäämistöä johtajien huoneessa myöhemmin — 
mutta selväksi ykkössuosikiksi on noussut purso-
tinleipä, jonka herkullista makua voidaan perus-
tella sillä, että siinä on 31% rasvaa. Rasvahan on 
tunnetusti ruoan sielu.

Tämänvuotisiin syyskauden avajaisiin ha-
luttiin keksiä jotain piristävää ja uutta sisältöä 
kakkujen ja leikkien lisäksi. Useimmitenhan 
pursotinleipä ja mehu tuntuvat olevan lapsille 
tapahtuman kohokohta. Tösissähän on paljon 
musiikkia harrastavia nuoria, ja tätä voimavaraa 
päätettiin jälleen käyttää hyväksi. Vaeltajaryhmä 
Hirfsala soitti J. S. Bachin Boureén Jethro Tul-
lin tyylillä. Kitaroita renkuttivat Miska ja Leo. 
Poikkihuiluun puolestaan puhalteli Olli Raitio. 
Kappalehan sujui oikein hyvin.

Esityksen jälkeen lippukunnanjohtaja Olli 

Mattila piti puheen tulevasta syksystä. Puheen 
jälkeen oli vuorossa evoluutioleikki partiohierar-
kian muodossa; kaikki ovat aluksi sudenpentuja 
josta seuraava taso on vartiolainen, josta seuraa-
va vaeltaja ja lopussa partiojohtaja. Ylemmälle 
tasolle siirrytään voittamalla toinen samantasoi-
nen kivi, sakset, paperi -leikissä. Lopuksi men-
tiin vielä ulos leikkimään.

Suuri osa vaeltajista ja muusta johtajistosta 
tosiaan on musikaalisesti aktiivista. Noin puolet 
soittaa jotain soitinta ja muutama harrastaa jopa 
aktiivista bänditoimintaa. Mikä parasta, muusik-
kojemme hyväksikäyttö tuntuu lisääntyvän koko 
ajan. Yhä useammassa tapahtumassa on nähty 
laulun säestämisen lisäksi musiikkiesityksiä — 
jopa lippukuntamme ulkopuolisissa tapahtumis-
sa. Toivoa sopii että seuraavakin johtajapolvi on 
yhtä aktiivinen musiikin suhteen!

Myös Olli oli 

mukana vaeltaja-

bändin esityksessä. 

Miekkonen soittaa 

poikkihuilua aina 

makuultaan.

Kuva: O.R.
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Lippukunnassa tapahtuu

Sudenpenturetki 27.-28.9.

Ralf Baumann

Tämänkertainen sudenpenturetki oli mi-
nulle tietyllä tavalla ensimmäinen laatu-
aan. En ennen ollut johtanut viikonlop-

puretkeä, johon osallistuisivat sekä Tösin että 
Hesparton sudenpennut. Ja määränpäänä oli vielä 
surullisen kuuluisa piirin kämppä Mörrinmöyk-
ky. Olivatko täydellisen sekamelskan ainekset 
ilmassa, vai tulisiko tästä retkestä syksyn haus-
kin tapahtuma? Onneksi tällä kertaa onni suosi 
jälkimmäistä.

Tästä retkestä teki erikoisen myös se, että 
pääsin ensimmäistä kertaa hieman kokeilemaan 
leikkikurssilla opittuja leikkejä. Tällä kertaa 
sudarit saivat varastaa ja puhkoa ilmapalloja 
joukkuesodan vauhdissa, pööpöillä (ja piipöil-
lä) metsässä etsien piilotettuja pyykkipoikia ja 
etsiä sokkoina tietään ulos hirmuisesta hämähä-
kinseitistä. Tösit ja Hespartot pelasivat yhteen 
kuin huippuunsa valmennettu länsinepalilainen 
hevospoolojoukkue. Vain hevoset, poolot ja vuo-
ristorusketus puuttuivat.

Oli meillä myös uskomaton suunnistus, jos-
sa koimme kuitenkin hienoisen takaiskun. Juuri 
kun Ville oli saanut tehtyä suurenmoisen kreppi-
radan, oli jokin tuntematon partiolippukunta sa-
maan aikaan ottamassa pois omia kreppejään. Ja 
niinhän kävi, että he tulivat ottaneeksi vahingos-
sa pois myös meidänkin kreppinarumme. No ei 
siinä auttanut muu kuin paikkailla nopeasti rata 
kokoon, ja lopulta kaikki lapset pääsivät maaliin 
ihmetellen salaperäisiä kreppivarkaita.

Kiitos pääkokkimme Antin retkisapuska oli 
mitä maukkainta, ja sudenpennutkin pääsivät 
sunnuntaina kokkaamaan retkikeittimellä oman 
makkarakeittonsa. Pienet pisarat uhkailivat sa-
teella, mutta aurinko voitti ja söimme lämpimäs-
sä syyssäässä ihaillen ruskaa ja nauttien syksyn 
kaikkoavasta kauneudesta. Sen pituinen se.

Pojat tietävät mikä on parasta partiossa.

K
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Kesäleiri - Huippu ’08 12.-19.6. 

Lippukunnassa tapahtuu

Olipa kerran leiri nimeltä HUIPPU, joka 
alkoi auringonpaisteisella sateella. 
Olimme ihanalla kolon lentoportilla 

ja lähdimme huipputilauslentobussilla ihanaan 
Porvoon maailmaan ihailemaan upeaa luontoa. 
Niinpä laskeuduimme hienoon leiriimme, jonne 
pystytimme upeanmuhkeat telttamme verisesti 
taistellen. Sitten koitti ilta. 

Oli upea toisen päivän aamu, ja heräsimme 
kauniseen linnunlauluun. Tösin juhlaleiri oli al-
kanut ja oi että oli mukavaa. Nostimme upean 
lippumme ylvääseen lipputankoon, ja oli huippu-
hienoa. Sitten söimme tösi hyvän aamupuuron. 
Se varmasti oli niin hyvää, kun kerrankin sen 
oli tösi tehnyt. Pitkästä aikaa ilman Hespartton 
vartiolaisia. HUIPPUloistava leirimme jatkui ja 
tuli pilkkopimeä yö, ja vaivoin menimme nuk-
kumaan. 

Leiri jatkui mukavasti vedenkannolla ja roi-
malla vapaa-ajalla. Leikimme paljon (siis tosi 
paljon!) esimerkiksi Maa, Mars ja Venus -leikkiä 
sekä useita muita huippuhyviä leikkejä. Jossain 
välissä vaeltajat kävivät tutustumassa kajakeilla 
läheisiin vesistöihin, jotka muodostuivat tässä 
tapauksessa suolaisesta merestä. He toivon mu-
kaan kastuivat pahasti! 

Haikin jälkeen vartiot saapuivat takaisin 
Partiopoukamaan. Ne olivat melko väsyneitä, 
mutta onneksi aurinko paistoi ja oli melko läm-
mintä. Iltapäivällä paikalle saapui kolme vanhaa 
tösiläistä: Kari Teppola, Lassi Westerling (joka 
on tavannut B-P:n) ja Petu Tapio. Söimme hyvin, 
ja illalla myös saunoimme. Tuona päivänä oli 
erittäin hyvä ilma, ja se oli minusta paras päivä 
koko leirin aikana. Saimme mennä nukkumaan 
hyvillä mielin. 

K
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Kesäleiri - Huippu ’08 12.-19.6.

Lippukunnassa tapahtuu

Seuraavana päivänä elintasomme laski mel-
koisesti. Silloin nimittäin satoi jonkin verran. 
Kävimme läpi Tösin historiaa. Päivä oli melko 
harmaa, mutta leikkimieliset kilpailut ja hyvä 
partiohenki sai leirin tuntumaan paremmalta. 
Seuraava päivä oli vieläkin sateisempi. Ehdim-
me kuitenkin kisata kovaterästösiskabassa. Pal-
kintona oli mainetta ja kunniaa karkkipussin ja 
mutterin kera. Pääsimme taas saunaan, joka kyllä 
maistui, sillä useimmilla oli märät varusteet. Var-
tiolaiset saivat tehdä itse ’safkat’, oli kaiken maa-
ilman veistoskabaa ja muuta pikkupuuhaa. Ainoa 
harmi oli vain huono sää.  

Sitten olikin jo vuorossa lähtöpäivä. Aurinko 
taas paistoi kunnolla. Oli suorastaan kuumaa, tai 
ainakin kamojen roudaamisen yhteydessä tuntui 
siltä. Myös ilmankosteus saattoi vaikuttaa asiaan. 
Harmi, että emme ehtineet uimaan ennen lähtöä, 
sillä kantomatka bussille oli pitkä. Uskon, että 
kaikki olivat varsin väsyneitä, ja että kotiinpää-
sy oli monille ihan mieluinen yllätys. Bussissa 
oli kiva nukkua, ja olimme pian taas Töölössä. 
Kolon edustalla pidimme huutokaupan ja johtajat 
roudasivat kamat takaisin kolon varastoon. Leiri 
oli todella hyvä ja ainutlaatuinen siksi, että se oli 
TöSin vartio-osaston osalta ihan oma leiri!

Antti J  & Severi 
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Testissä: Roiskeläppäpitsat

Tösiasiaa

Mikropitsat (roiskeläpät) ovat monen 
johtajan ykkösvalinta, varsinkin kun 
on illalla kolme kokousta ja hillitön 

kiire. Roiskeläpät ovat ehkäpä yksi ihmiskunnan 
suurimmista saavutuksista: ne voi lämmittää tai 
syödä kylmänä, niitä voi jatkaa omilla lisukkeil-
laan ja ennen kaikkea ne ovat rasvaisia, nopeita 
ja halpoja, mikä tekeekin niistä helpon ratkaisun 
kiireiselle johtajalle. 

Vaeltajaryhmä Hirfsala päättikin laittaa 
läpät koetukselle ja järjesti suuren roiskeläppä-
vertailun. Arvosteluun otettiin niin tuttu ja tur-
vallinen kinkku kuin villi ja erikoinen jauheliha-
salamikin. Jokainen pitsa arvioitiin asteikolla 
1-5, viiden ollessa paras. Pitsoille annettiin myös 
kylmäpisteet, sillä roiskeläpän voi huoletta naut-
tia myös kylmänä. Tässä testin tulokset:

Saarioinen kinkku
Saarioisen kinkku on roiskeläppien esimerkkiyk-
silö. Ei liian omituinen, mutta silti kohtuullisen 
hyvä. Raadin kommentit:

- Roiskeläppien tyyppiarvo
- Se tuttu ja turvallinen

Atria meetvursti
Atrian meetvursti oli erittäin positiivinen yllätys, 
sillä raadilla oli ollut ainoastaan huonoja koke-
muksia Atrian pitsoista. Meetvursti osoittautui 
kuitenkin ihan kannatettavaksi ratkaisuksi, vaik-
ka onkin kylmänä pahaa.

- Hyvä hinta-laatusuhde
- Huono taikina

Saarioinen tonnikala
Saarioisen tonnikala on toinen kahdesta pitsasta, 
joita myös raatimme kasvissyöjä voi syödä. Vali-
tettavasti tonnikala on melko kauhea kokemus.

- Aiheuttaa lievää pahoinvointia
- Parempi kylmänä

Saarioinen mozzarella
Toinenkin kasvisvaihtoehto tuottaa pettymyk-
sen.

- Välttävä kasvisvaihtoehto
- Jättää sanattomaksi
- Löysä

Kuvat: M.R.
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 Hinta Pisteet Kylmäpisteet

Saarioinen kinkku 1,29 3,13 4,00

Atria Meetvursti 0,59 3,25 2,50

Saarioinen Tonnikala 1,29 2,20 3,50

Saarioinen Mozzarella 1,29 2,30 1,50

Saarioinen Jauheliha - Salami 2,29 3,88 4,00

Saarioinen Kinkku - Homejuusto - Ananas 2,35 2,75 1,00

Billys Original 1,89 1,63 0,00

Testissä: Roiskeläppäpitsat

Tösiasiaa

Saarioinen jauheliha-salami
Saarioisen isoon pitsaan on selvästi panostettu, mikä näkyy hinnassa. 
Jauheliha-salami nouseekin raadin suosikiksi.

- Hyvä maku
- ISO

Saarioinen 
kinkku-homejuusto-ananas 
Saarioisten toinen iso pitsa epäonnistuu hieman ja on hin-
taansa nähden huono.

- Liian vähän homejuustoa 
   ja sekin klöntteinä
- Ananasta liian vähän
- Iso tämä kuitenkin on

Billy’s original
Mustana hevosena arvostelussa oli kyl-
mäaltaasta löytyvä Billy’s-pitsa, joka saa 
raadilta varsin kylmän vastaanoton.

- Käytännössä syömäkelvoton

Olli Ratio tarkastaa pizzan laa-

dun ja maun. Seuraava askel 

onkin pisteyteys.

Miska Rissanen

ROISKELÄPPÄPITSAPISTETAULUKKO
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Vaviskaa! V vaeltaa vierellänne. 
Veitsentarkasta välitän 
vastauksen visaisimpiin-

kin visailuihinne, välittömästi, 
viivyttelemättä, virheettömästi. 
Virkekään ei voi välttää 
vastatuksi viemistä!

Voit kysyä V:ltä mitä tahansa, 
liittyi se sitten muotiin, uutisiin, 
joulupukkiin tai johonkin elämää 
suurempaan kuten partioon. Ky-
symyksiä voi lähettää osoitteeseen 
V@toolonsiniset.net

Mitä kaikkea olisi V:n unelmien par-
tiovarustevyössä?
Vastaanko lyhyesti? Kaikkea. Todistet-
tavasti mitä vain voi kiinnittää vyöhön 
ja jos ei muuta kantamusta tarvitsisi 
niin sehän tekisi elämästä helppoa. 
Kuitenkin fysiikan lait asettavat tietty-
jä rajoitteita, joten V:n vyöllä heiluisi 
puukko, kompassi, taskulamppu, syt-
käri ja tietenkin muistiinpanot pikaisiin 
vastauksiin.

V auta! En enää tiedä keltä kysyä mitä 
kun kaikki akelat ja sampot menevät se-
kasin! Mistä saan tietää lisää lapseni 
toimista partio-aikana?
T: Tuulispää
Vaikea tilanne. Kenen hihasta joudut 
nykiä riippuu aika pitkälti siitä mis-
sä kohtaa partio-uraa lapsesi vaeltaa. 
Jos lapsesi on sudenpentu, niin kysyä 
kannattaa lapsen omalta sudenpentu 
johtajalta tai akela (uudelta nimeltään 
yliakela) Ralf Baumann. Vartiotoimin-
taa taasen valvoo sampo (ylisampo) 
Kenny Ronkainen ja jos on epä-

selvää missä ikäkaudessa lapsesi on 
niin kannattaa hakea LPKJ Olli 

Mattila. Jos kuitenkin lapsesi on 
jo ehtinyt vaeltajaikään, niin 
hänen tekemisiään onkin vai-
keampi seurata. Valtermanni 
Ville Raitio tarkkailee vaelta-
jatoimintaa. Niin ja tietenkin 
V:ltä. Kaikki numerot löytyvät 
pihauksen takakannesta ja net-
tisivuilta.

Hei V, jos minulle annetaan yksi 
lisätunti nukuttavaksi syksyisin, 
niin miksi se varastetaan takaisin 
keväällä?
T: Aina talviaikaan, pliis
Valitettavasti markkinavoimat 
määräävät, että jos haluat jotain, 
niin on sinun luovuttava jostakin 
(lähes) samanarvoisesta. Näin 
myös yöunissa.

Moi Herra V, paljon sä tykkäät ne-
palilaisesta hevospoolosta? Entä 
jos ne ratsastais turbokameleilla?
T: Nepis08
Valehtelematta myönnettäköön, 
että nepalilaisesta hevospoolosta 
en omaa mielipidettä. Mutta, jos 
hevospooloa pelattaisiin turboka-
meleilla, niin tuloksena olisi peli, 
joka olisi vähintään yhtä kiinnos-
tava kuin MM-jalkapallo paitsi, 
että vähintään kerran pelissä 
joku rikkoisi 
äänivallin.

V niin kuin vastaus

Kuka kumma on...

K
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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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