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Pihaus on pitänyt sapattivapaata muutaman numeron ver-
ran, sillä ultratiiviin Kämppä-Pihauksen jälkeen monen 
Tösin kirjallinen anti oli tyrehtynyt. Ansaitun huilinnan 

jälkeen perinteinen viestinnän väline palaa virittyneenä uusiin 
tunnelmiin. 

Tässä lehdessä käymme läpi aikakapseliin kertyneitä jut-
tuja, eli julkaisemme hieman viiveellä kevään 2010 tärkeimmät 
jutut ja vuoden 2009 tapahtumia. Esimerkiksi megalomaaninen 
Grandevaellus 2009 (aka. Alppivaellus) saa tässä numerossa 
peräti neljän aukeaman verran palstatilaa.

Eikä juttujen ajankohtaisuus ole Pihauksessa ollut koskaan 
prioriteetti numero yksi, sillä yksi tehtävistämme on säilyttää 
tämän päivän partiokommellukset myös tuleville sukupolville. 
Kahdenkymmenen vuoden päästä voivat tulevaisuuden Tösit 
selailla läpi tätäkin lehteä ja naureskella vanhoille paperisille 
Pihauksille ja siirtyä sitten seuraamaan kosketusnäytöiltänsä 
P1-hauksen HoloStream 3.0:aa.
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Pääkirjoitus

Suorittamisesta

Taitomerkkien ja aktiviteettien yhteydessä 
puhutaan suorittamisesta. Perinteisesti 
suorittaminen kuuluu tuloskeskeisille 

urheilijoille sekä urasuuntautuneille. Tuloksen 
tärkeys korostuu usein myös koulussa, jossa ar-
vosana on oppimista näkyvämpää.

Koulussahan opetellaan asioita, kerrataan 
niitä, ja lopuksi mitataan kokeella, tietääkö nuo 
asiat. Koe arvostellaan kohta kohdalta, ja tulok-
sena on arvosana: näin hyvin osasit. Partiossa 
yhtä lailla opetellaan, kerrataan, ja lopuksi var-
mistetaan, että jotain jäi mieleenkin. Mutta arvo-

Juho Höme , LPKJ
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sanat tai arvostelu ylipäänsä eivät kuulu partioon. 
Tulos on toki konkreettinen, mutta siihen johta-
nut kokemus on harrastuksen ydin.

Ei ole tärkeää, miten nopeasti osaa pystyt-
tää laavun tai kiristääkö paalusolmun oikein. Ei 
edes, osaako pystyttää laavun. Tärkeää on olla 
nostamassa keskisalkoa ja ryömimässä makuu-
pussista samaan aikaan muiden kanssa. Pelkkä 
mukanaolo saattaa tuntua vähäpätöiseltä, mutta 
tosiasiassa se on tärkeintä. Tuloksena on toivot-
tavasti jotain arvosanoja syvällisempää ja arvok-
kaampaa.

K
uva: K

aarlo Saunkonpää
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Lyhyeterikoiset

Tapahtumat:
Lokakuu

15.10.  Partiolaisten adventti- 

  kalenterimyynti alkaa!

20.10.  Syysvuosikokous

22.-24.10. Seikkailijaretki

Marraskuu

7.11.   Hiippari

19.-21.11. Sudet-retki 

26.-28.11. Lippukuntaretki

Tammikuu 2011

6.-9.1.  Talvileiri

Töölön Siniset ry:n syysvuosikokouskutsu!

Töölön Sinisten sääntömääräinen syysvuosikokous järjestetään keskiviikkona
20.10.2010 klo 18 alkaen Töölön Sinisten kololla, Töölönkatu 34. Kokoukses-
sa käsitellään sääntöjemme 15�:n määräämät asiat.

1. Kokouksen avaus   6. Lippukunnanjohtajan vaali 
2. Kokouksen laillisuus & päätösvaltaisuus 7. Lippukunnanjohtajanapulaisen vaali
3. Puheenjohtajan vaali   8. Lippukunnan hallituksen vaali
4. Toimihenkilöiden vaali   9. Tilintarkastajien vaali
(a) Sihteerin vaali   10. Talousarvio vuodelle 2011
(b) Pöytäkirjantarkastajien vaali  11. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011
(c) Ääntenlaskijoiden vaali  12. Muut asiat
5. Kokouksen työjärjestys   13. Kokouksen lopetus

Töölössä 24.8.2010
Hallituksen puolesta
Juho Häme, lippukunnanjohtaja

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

Pihauksesta.

pihaus@toolonsinttiset.net

Tärkeää tietoa!

Tösin erinäisten ryhmien viimeiset kokouk-
set ovat viikolla 50 eli 13.-19.12. Poikkeuk-
sista ilmoitetaan erikseen. LPKJ ennustaa 

toiminnan jatkuvan myös vuonna 2011.
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Sarjakuva
Sarjakuva: Ville R
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Lepakkolennokki! 

Sudenpentusivu

Nyt päästään taittelemaan mielettömän mah-
tava, sulavaliikkeinen Lepakkolennokki, josta itse 
Batmankin olisi kateellinen! Tämän vauhtivempe-
leen tekoon tarvitset A4-kokoisen paperin. Bat-
manmaisin lennokki syntyy, jos onnistut saamaan 
käsiisi mustaa paperia. Lennokin voit koristella 
katu-uskottavaksi esimerkiksi värikynillä.

T. Jenni

1.  Taita aluksi A4 – kokoi-
sesta paperista vasen yläosa 
kiinni vastakkaiseen (paperin 
oikeaan) reunaan. 

4.   Taita äsken alas kään-
tämäsi kärki (joka nyt siis 
osoittaa sinua kohti) ylös, 
kuten kuvassa.  

2. Taita nyt muodostunut 
kolmio pisimmän sivun 
keskeltä kahtia siten, että 
kolmion oikea yläkulma 
taittuu alas kolmion vasem-
paan alakulmaan.

5.  Taita paperi keskeltä 
puoliksi siten, että lennokin 
siivet tulevat toisiaan vas-
ten.  

3.  Taita kolmion kärki taak-
sepäin ja käännä koko paperi 
ympäri.

6.  Leikkaa lennokista (kum-
mastakin siivestä) pois kuvan 
mukainen kolmio. Taita kum-
matkin siivet ulospäin kuvan 
mukaisesta kohdasta (alempi 
katkoviiva). Taita vielä lenno-
kin perään muodostuneet kol-
miot 90 asteen kulmaan.

Jatkuu seuraavalla sivulla. ›
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Ota suunta! - Töölön Sinisten LPK-retki 9.-11.4.2010

Lippukunnassa tapahtuu

Tösiläisten suunnistustaitoja petrattiin oi-
kein kunnolla kevään LPK-retkellä. Oh-
jelmassa oli niin karttaan tutustumista, 

erilaisia suunnistusratoja kuin myös pienoismal-
lin kokoamista. Retkellä testattiin myös kykyä 
liikkua lumisessa metsässä, sillä kunnon talven 
jälkeen metsässä oli vielä reippaasti lunta, vaikka 
Helsingin kaduilla koirankakat olivatkin jo tul-
leet lumipeitteen alta esille.

Tavallisella kämppäretkellä tampataan tietä 
pitkin kämpälle, mutta suunnistusaiheisella ret-
kellä ei tyydytty tylsiin perusvalintoihin, vaan 
ensimmäisenä tehtävänä oli seurata krepparirataa 
kämpälle ja paikantaa itsensä kartalle merkityis-
sä pisteissä. Koko retken kantavaksi teemaksi 
muodostuikin märkien vaatteiden kuivaaminen. 
Toisena yönä esimerkiksi pidettiin saunaa lämpi-
mänä, että vaatteet ehtivät kuivua.

Retken kohokohtiin kuului ehdottomasti 
pienoismallin rakentaminen kämpän alueesta. 
Ralfin johdolla vartiolaiset askartelivat upean ko-
konaisuuden, joka tällä hetkellä makaa tosin ar-
volleen sopimattomalla paikalla laverin alla. Hy-
viä ehdotuksia mallin loppusijoituksesta otetaan 

vastaan.
V a e l -

tajat tutus-
tuivat geo-
kätköilyyn 
puolustus-
voimien leivistä 
kotiutuneen Kennyn johdolla. Valotettakoon geo-
kätköilyä tuntemattomille, että kyseessä on ny-
kyaikainen aarteenetsintä, jossa etsitään kartan, 
koordinaattien ja satelliittipaikannuksen avulla 
luontoon piilotettuja kätköjä. Kennyn vyöllä tai-
si killua useampikin GPS-vastaanotin kun pieni 
iskuryhmä teki Tösin tontille oman geokätkön. 
Kämpälle menijät haastetaan etsimään kyseinen 
kätkö, jonka tiedot löytää jutun lopussa olevan 

nettilinkin takaa.
Retken seurauksena 

tösiläisillä pysyy kartta ja 
kompassi entistä paremmin 
kädessä. Koska harjoitus 
kuitenkin tekee mestarin, 
pari innokasta vartiolaista 
kävi retkenjohtaja Tapion 
kanssa myöhemmin kevääl-
lä Helsingin suunnistajien 
iltarasteilla treenaamassa.

7.    Asettele lennokin siivet 90 
asteen kulmaan. Toisessa sii-
vessä on kaksi paperikerrosta, 
jotka voit kiintnittää toisiinsa 
palalla teippiä.

Ja tsädääm! Näin Batmanin 
upouusi virtaviivainen lepakko-
lennokki on valmis!

K
uva. Jenni H

erold

Tapio Levä

Loistava paketti suunnistuopetukseen/-opetteluun: 
http://www.olekartalla.fi
Tösin geokätkö:
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC26K1R
Suomalainen geokätkösivusto: http://www.geocache.fi

Seikkailijat 
yrittävät 
paikantaa 
seuraavaa 
metsäras-
tia.
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Finnjamboree 2010

Kesäleirit

K
uvat: E

lina

Kesän 2010 loppupuolella Evon leirikes-
kus Hämeenlinnan lähettyvillä täyttyi 
partiolaisista. Kuudes Finnjamboree 

Kilke keräsi paikalle yli 10 000 leiriläistä sekä 
Suomesta että ulkomailtakin. Töölön Siniset oli 
mukana leirillä dynaamisella 4 hengen joukku-
eella: vaeltajista Leo ja Miska sekä tarpojista 
Otto ja Janne.

Kilke kaikui metsässä 28.7.–5.8.2010. Tösin 
kanssa savun (muutamasta lippukunnasta koos-
tuva ryhmittymä) jakoivat tällä kertaa Hespart-
to, Viestitytöt ja Töölön nuotioveikot. Tämän 
joukon voimin pystytettiin hieman mäkiselle 
maaläntille pian leirille saapumisen jälkeen uljas 
telttarykelmä, joka toimi tukikohtanamme koko 
leirin ajan.

Leiri jakaantui kuuteen alaleiriin, jotka puo-
lestaan oli vielä jaettu kyliksi. Muonitus tapahtui 
kylien keskuskeittiöissä. Leirillä oli omia tiedo-
tusvälineitä, joista tärkeimmät olivat leirilehti 
Rymy ja Radio Kilke. Jos karkit pääsivät loppu-
maan kesken, niin varastoja pääsi täydentämään 
kahviloista ja kaupoista, joita sijaitsi Kilkkeen 
päätiellä ja alaleireissä.

Ohjelma suurleirillä oli erilaista verrattuna 
pienemmillä kesäleireillä totuttuun. Leirillä oli 4 
ohjelmalaaksoa, joissa jokaisessa oli omaan tee-
maansa sopivaa ohjelmaa. Maalaaksossa päästiin 
kiipeilemään seinillä, tulilaaksossa tehtiin oma 
leirimerkki, vesilaaksossa pelattiin vesipalloa 
ja ilmalaaksossa tehtiin tuulimittarit. Omaa oh-
jelmaa oli myös vaeltajille sitä mukaan, kun he 
palvelupesteiltään niihin kerkesivät.

Miska Rissanen ja Leo Heinonen olivat 
Kilkkeellä edustamassa Tösiä. Kuva: Elina
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Finnjamboree 2010

Kesäleirit
K

uva. K
ennt

Tösi piti Kilkkeellä tietenkin lippua 
korkealla. Leo ja Miska järjestivät yh-
tenä yönä kahden Susiveikon kanssa 
oman yöradioshow’n Radio Kilk-
keessä. Kolmen tunnin aikana kuul-

tiin muun muassa puujalkavitsejä, keskustelua 
partiojäynistä ja omia tulkintoja vanhoista klas-
sikkokappelista kitaran, munniharpun ja didge-
ridoon säestämänä. Ainakin eräs noin kuuden 
hengen ryhmä kuunteli koko show’n, vaikka ke-
hotimme moneen kertaan heitä menemään nuk-
kumaan.

Koko leiri kokoontui muutaman kerran 
näyttäville iltanuotioille, joissa oli vaihtelevan 
tasoisia ohjelmanumeroita. Meininkiä löytyi, 
kun alaleirimme kannusti kuorosodassa oman 
joukkueemme voittoon asti. Esityksiin kuului 
myös hämmentävä ja varsin sekava musiikkiteat-
teri, jossa oli ehkäpä annettu väärille henkilöille 
liikaa taiteellisia vapauksia. Viimeisen suuren il-
tanuotion kohokohta oli kuitenkin ilman muuta 
aikaisemmilta suurleireiltä tutun Kauramiehen 
pikainen paluu.

Vaikka itse pidän eniten pienemmistä 
omista kesäleireistä, suurleirit tuovat kuiten-
kin vaihtelua. Kilke oli hyvä ja onnistunut leiri, 
jossa nautittiin hyvistä säistä ja monipuolisesta 
ohjelmasta. Tuli koettua myös sellaisia asioi-
ta, jotka eivät muualla ehkä tulisi mieleenkään, 
kuten Mikko Alatalon yllätyskeikalle osallistu-
minen. Suurleirit suurine ihmismäärineen ovat 
kokemuksellisia reissuja, ja jos vain kynnelle ky-
kenee, kannattaa joskus ottaa osaa sellaiseen.

Sudenpentu ja seikkaili-
jaikäisille järjestetty Kilkkeen 

varjoleiri sai odottamattomia kään-
teitä, kun alienit yllättäen hyökkäsivät leiri-
markkinoille. Onneksi urheat sudenpennut ja 
seikkailijat olivat valmiina ja alienit joutuivat 
pakenemaan muovikuulien sadetta ylivaloaju-
ri koipien välissä. 

Mutta ei tähän päättynyt Kalkkeen jän-
nitys. Jo samana iltana tsunamit kiusasivat 
piilotellen leirivarusteita. Kaikki varusteet 
saatiin kuitenkin takaisin, ja lisäksi yksi mys-
tinen laukku, jonka sisältöä emme ole saaneet 
selville.

Tunnelma oli kuitenkin kirjaimellisesti 
lähteä lentoon, kun myrskytuuli iski leiriin. 
Tösin teltat eivät olleet moksiskaan, mutta 
seikkailijat saivat auttaa kaksin käsin muita 

leiriläisiä. Toimi-
tus jää odottamaan 
innolla mitä lip-
pukuntaretki ja 
talvileiri tuovat 
mukanaan.

Leo Heinonen

Kenny
Mitja juoksee apuun, 
kun maailma on 
tuhon partaalla!

←Miska tutustuu savun elämään.

Alle 12v. -partiolaisille oli Kalke ’10. ←

HIRMUMYRSKYJÄ, 
TSUNAMEITA JA 
ALIENEITA! LUE 

KALKKEEN 
MYSTISET 

TAPAHTUMAT!
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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?

• Suurleiri Kilkkeen yössä raikasi 
Tösiläinen ilosanoma, kun Miskan ja 
Leon vetämää yöradiota lähetettiin 
koko leirialueelle. Useita tunteja kes-
tänyt sulosointujen eepos sai Wälikä-
den mukaan isoja kehuja seuraavana 
leiripäivänä! Hyvällä tsägällä saattaa 
dynaamisen duon voimannäyte virit-
tyä digitaaliseen muotoon ja ilmes-
tyä Tösin nettisivuille. Wälikäsi jää 
odottelemaan.

• Wälikäden saamien salaisten valin-
takoetulosten mukaan Tösin tavara-
kuningas Kenny on löytänyt miehelle 
luontevimman alan ja aloitti syksyn 
alussa opintonsa Kauppiksessa. 
Wälikäsi onnittelee Kennyä hienosta 
suorituksesta!

• Tösin virtuoosimainen progevelho 
Ville Raitio on aloittanut maail-
manvalloituksensa Mediatekniikan 
opinnoissa. Wälikäsi toivottaa onnea 
uuden opiskelupaikan kunniaksi ja 
jää tarkkailemaan Ville taivalta me-
diaNoobista mediaHaxoriksi!

• Rakkautta on ilmassa, kun Martti 
Koivisto saapuu avioliiton satamaan. 
Ruotsin kuninkaallisten häähärde-
löt jäävät jumbosijoille kun Tiksi 
räjähtää juhlatunnelmaan. Wälikäsi 
onnittelee nuorta paria!

• Uusi sudenpentulauma on aloittanut 
toimintansa. Joukon johtajana toimii 
hurjista perunankasvatuskisoista 
tunnettu Miska Rissanen sekä Töölön 
Sinisten oma bittinikkari Otto. Lu-
vassa on tuttua kalabaliikkia, yleistä 
kaaosta ja raudankovaa partiotoimin-
taa - siis perinteisintä Tösimeininkiä. 
Näistä nuorista veijareista tulee vielä 
jonakin päivänä Tösin johtajistoa, eli 
harjoittelu kannattaa aloittaa jo nyt.

• Wälikäden tietojen mukaan sätei-
lyturvakeskus suosittelee suojalasien 
käyttöä kolon kommuutissa, sillä 
Tösin johtajisto on saanut haltuunsa 
huipputehokkaan laser-printterin. 
Vaikka tulostin pukkaa ulos musta-
valkoa, huhujen mukaan seiniäkin 
leikkaavat punaLAZR:t eivät ole 
leikin asia.
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Wälikäsi

•Ylioppilaskirjoitukset alkavat lähestyä 
Ollin, Miskan ja Joonan lukiouralla. 
Wälikäsi toivottaa voimia loppu-urak-
kaan ja  suosittelee taustamusiikiksi 
Eye of the Tigeria. Wälikäsi muistuttaa: 
”Metsän rauha (esim. Kämppä) tarjoaa 
mahtavat puitteet lukemiselle!”

• Seismografit ympäri maailmaa ovat 
havainneet Tösin hallituksen riveissä 
epävakautta! Nimettömien lähteiden 
mukaan Tösin henkinen johtaja Leo 
Heinonen on kaappaamassa vallan 
lippukunnan apulaisjohtajana Juhon 
rinnalla. Wälikäsi odottaa jännityksellä 
uumoiltua valtaannousua.

• Lippukuntamme oma propaganda-
osasto on tällä kertaa tehnyt erinomais-
ta työtä. Tösiläisten ja Hesparttojen 

hirsirakennustaidoista kuhistaan 
Suomen mediassa. Wälikäden lehti-
katsauksen mukaan ainakin Iltasano-
mat, kaupunkilehti Vartti ja Kirkko & 
kaupunki ovat uutisoineet hienoista 
saavutuksista. Tätä lisää!

• Töölön porttikongeissa supistaan. 
Huhujen mukaan lippukuntamme 
brassihurmuri on ottanut jälleen as-
keleen kohti väärää suuntaa. Kuule-
man perusteella Kenny on hiljattain 
muuttanut opiskelijakaksioon Matin-
kylään, kauemmas maailman navasta, 
Töölönkatu 34:stä. Jos ei muuta, 
ainakin uusi asunto on lähempänä 
Tösin uljasta eräkämppää.

K
uv

at
: K

.S
.

Antti Mielonen,
Rahastonhoitaja

Kari Kuusisto 
Kunnallispoliitikkoku

in
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Grandevaellus 2009

Aikakapseli avautuu
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Grandevaellus 
2009

AIKAKAPSELI AVAUTUU

Saksan ja Itävallan rajalla, korkeutta merenpinnasta noin 2200 metriä! Kuvaaja: Kaarlo S.



Grandevaellus 2009

Aikakapseli avautuu

Töölön Sinisten mainio vaellusperinne 
on materialisoitunut jo monena pitkänä 
kesävaelluksena, joiden aikana olemme 

saaneet tilaisuuden ihastella kotimaamme hie-
noimpia luonnonnähtävyyksiä.  Nyt kun kämp-
pämmekin otti ja valmistui, alkoi jalka vetää 
jälleen kohti vaelluskenkiä. Pitihän sitä jotain 
tekemistä kesäksi keksiä, kun raksahommiakaan 
ei enää ollut. Kämppäprojektia juhlistaaksemme 
ajattelimme repäistä, ja ensimmäisinä tösiläisinä 
vuosikymmeniin suunnata kulkumme ulukomail-
le (ei Turkuun).
 
Tiukan mutustelun jälkeen päätimme lähteä 
Alpeille. Päätökseen vaikuttivat tieto alueen 
komeista maisemista ja porukkaamme tiuk-
kaan pinttynyt saksan kielen taito. Muutaman 
kahvinhuuruisen kokouksen jälkeen alkoi reitti 
muotoutua ja reissun yksityiskohdat varmistua. 
Osallistujamäärä kipusi kymmeneen ikähaaru-
kan ollessa 14-26.  Suomalaisia kun olemme, 
päätimme toki tehdä asiat omalla tavallamme, ja 
niin mukaan otettiin täydet metsävarusteet, kuten 
teltat, trangiat ja makuualustat. Myös hellevarus-
teet kuuluivat pakollisiin kamppeisiin.
 
Koitti lähtöpäivän aamu. Mat-
kan ensimmäinen osuus taittui 
Helsinki-Vantaalle menevällä 
linja-autolla. Kikkailimme mie-
hekkään kokoiset rinkkamme 
rahtitilaan, ja niin siirryimme 
Müncheniin.  Jatkoyhteytenä 
toimi juna, joka siirsi osallistujat 

Berchtesgadeniin. Junassa Ralf pesi lattian limp-
parilla. Ennen suunnitellun reitin alkuun pääsyä 
oli vielä tarjolla bussi- ja venekyytiä, mutta lo-
pulta pääsimme Königseen etelärannalle ja reitin 
alkuun. Alkoi sataa.
 
Alpit eivät ole oikea paikka nössöille. Valitetta-
vasti huomasimme sen vasta nyt. Turhat kuvitel-
mat kepeästä kesäreissusta karisivat suunnilleen 
heti polun noustessa kahdeksan kilometrin mat-
kalla kilometrin ylöspäin. Katseet suuntautuivat-
kin hetikohta vuorenseinämistä kengänkärkiin.  
Suomalaiseen vaellusmaastoon tottuneelle alp-
pipolkujen jännä vaalea pinta oli kyllä elämys. 
Noin 1600 metrin korkeudessa vesisade muuttui 
rännäksi ja lopulta lumeksi. Onneksi olivat short-
sit ja sandaalit mukana.

”Turhat kuvitelmat kepeästä 
kesäreissusta karisivat suunnil-
leen heti polun noustessa kah-
deksan kilometrin matkalla ki-
lometrin ylöspäin.

K
uva. O

lli M
attila

Tapio valmistaa suussa su-
lavaa vaellusmuonaa. Vesi 
kiehuu tietysti nopeammin 
kuin huomaatkaan yli 1000 
metrin korkeudessa.

Pihaus 1/2010
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Ensimmäinen yöpaikka oli komia alppimaja 2 
kilometrin korkeudessa. Lämpimän ruoan ja 
kuuman kaakaon voimalla porukkamme heräi-
li henkiin. Kuuma suihku oli myös kova sana, 
koska vaeltaessa kylmyys oli kirjaimellisesti tun-

keutunut luihin ja ytimiin. Suunni-
teltiin tulevan päivän matkaa. 

Nukkumaan mennessä 
majan emäntä ker-

toi, että ainoa reitti 
majalta eteenpäin 
oli 30 cm paksun 

lumikerroksen peitossa ja että aloittelijoiden olisi 
parasta pysyä sieltä poissa. Pyh.
 
Heräsimme kauniiseen lumiseen kesäkuun aa-
muun. Aamupuurot naamariin ja polulle. Lähtö 
ajoitettiin osuvasti siten, että edellämme kulki 
muutama paikallinen vaeltaja avaten polkua pol-
veen asti ulottuvaan kinokseen. Mokomat vaan 
hidastelivat raivatessaan polkua, ja jouduimme 
tuon tuostakin piileskelemään jonkun kallion-
nyppylän takana, jotteivät olisi vaatineet ohit-
tamaan. Parin sadan metrin nousun jälkeen ohi-
timme Saksan ja Itävallan rajan ja piakkoin myös 
puurajan.

Puuston jäädessä taakse alkoi vaelluksen mie-
lenkiintoisin osuus.  Maassa oli 30-40 cm lun-

K
uva. Tapio Levä

Tyypillinen 
alppimetsien 

asukas.

Väsyneet mutta onnelliset vaeltajat huilaavat hetken ja poseeraavat kuin amattilaiset.
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”Maassa oli 30-40cm lunta, 
taivas täysin pilvessä, ja ainoat 
ympäröivästä valkeudesta erot-
tuvat pisteet olivat siellä täällä 
lumesta pilkottavat mustat ki-
vet.

ta, taivas täysin pilvessä, ja ainoat ympäröivästä 
valkeudesta erottuvat pisteet olivat siellä täällä 
lumesta pilkottavat mustat kivet. Polku oli miten-
kuten tallattu lumeen, ja reittimerkkeinä toimivat 
kivikkoon pystytetyt seipäät. Aurinkolasit olivat 
pilvipeitteestä huolimatta erittäin kova sana. Alue 
oli täysin autio. Polun ja lähimmän pysyvän asu-
tuksen erottivat toisistaan kymmenet kilometrit 
lumista kivierämaata ja vuorenhuippuja. Korke-
utta oli parhaillaan 2,5 kilometriä merenpinnasta. 
Saapuessamme iltapäivällä seuraavalle alppima-
jalle olimme polttaneet kasvomme ja kuluttaneet 
voimamme loppuun. Päätimme yöpyä täällä. 
Asiaankuuluvien palautumisriittien ohessa ma-
jan isäntä totesi seuraavan etapin alkavan lähes 
pystysuoraa seinämää laskeutuvalla kapealla po-
lulla.  Laskua kertyisi 500 metriä, ja aloittelijoille 
suositeltiin hyvällä kelillä valjaita ja turvaköysiä. 
Onneksi ulkona oli lunta ja sumua, joten suositus 
ei koskenut meitä.
 
Aamulla alkoi reissun toiseksi mielenkiintoisin 
osuus. Rinkat kulkivat kaikeksi onneksi alas 
piskuisella köysiradalla, joten miehen pudotessa 
polulta rotkoon säilyisivät tavarat ehjänä. Polku 
oli maineensa veroinen, ja seuraavat kaksi tuntia 

toimivat mainiona keskittymis- ja itsehillintähar-
joituksena.  Kaikki pääsivät ehjinä alas, kaikeksi 
onneksi, sillä ylimääräisten rinkkojen kantami-
nen ei ole kivaa. Maasto muuttui tasaisemmaksi, 
ja päivän ohjelmaan kuului maastolounas, lam-
maskatraita, Saalfeldenin kaupunki ja junamatka 
Innsbruckiin. Tirolin pääkaupungissa majoituim-
me hostelliin, ja pyykinpesun jälkeen nautimme 
paikallisessa herkulliset pitsat. Innsbruckissa 
suuntasimme kulkumme myös paikallisen par-
tiolippukunnan luokse aikeenamme vierailu hei-
dän kolollaan. Valitettavasti he eivät olleetkaan 
paikalla. Olli ja Ralf jäivät vilustumisen vuoksi 
kaupunkiin.

Kivierämaan karuus oli totaalisudessaan 
hämmästyttävä. Tyypillistä toisen päivän 
maisemaa. Kuvaaja: Kaarlo Saukonpää
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Vuoriston lumitilanteen vuoksi suoritimme pi-
kaisen uudelleenjärjestäytymisen, ja suunnitte-
limme loppuvaelluksen reitin uusiksi. Uusi reitti 
seuraili Valepp-jokea Itävallan Pineggistä Saksan 
Spitzingseelle. Tutustuttuamme Innsbruckiin siir-
ryimme reitille, ja ensimmäistä kertaa saatoimme 
ihailla vuoria auringonpaisteessa. Polku seuraili 
kapeaa jokilaaksoa, jonka hiidenkirnut, virran 
pyörteet ja jyrkät seinämät olivat unohtumaton 
elämys. Tulivatpa illalla teltatkin hyötykäyttöön, 
ei turhaan kannettu niitä kivierämaan läpi. Yö-
paikka karun, vuolaasti virtaavan vuoripuron 
rannalla oli allekirjoittaneen partiouran upeim-

pia. Eikä täällä ollut edes lunta. Tapsa pesi maata 
mehutiivisteellä.

Vaelluksen viimeiset päivät kuluivat maasto-
yöpymisten ja trangiaruokien parissa. Sadekin 
alkoi asianmukaisesti uudestaan, tosin vain ve-
den muodossa. Matalalla roikkuvat pilvet esti-
vät useimmissa tapauksissa maisemien ihailun. 
Jälkimmäisen vaellusosuuden aikana mieleen 
jääneitä kokemuksia olivat muun muassa yöpy-
minen metsälaitumella, jossa lehmien kilkattavat 
kellot pitivät ainakin kirjoittajaa hereillä monta 
tuntia, kännykkäverkon sitkeä puutuminen, sade-

K
uvat: K

aarol Saukonpää

Toisen matkapäivä alkoi kaunilla, 
lumisella kesäkuun aamulla.

Puhdas juna on viihtyisä juna, ajatteli Ralf pestessään 
lattiaa kokiksella. Kuvaaja: Kaarlo Saunkonpää.

Reissun jälkipuoliskolla kehitetty etenemistä helpot-
tava juranssi; kaksi henkeä kantaa kaikkia rinkkoja, 
ja muut nauttivat maisemista.

Pihaus 1/2010
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takin sisäosan hopeanvärisiksi värjäämät 
korvat, jyrkät ylämäet, jyrkät alamäet, 
komeat vesiputoukset erään vuoren seinä-
mällä, kaikkialle pesiytyneet etanat, yölli-
nen ukonilma, vuolaat alppipurot, Ralfin 
”hyvien” juttujen puuttuminen, lampaat, 
lehmät, jyrkät ylämäet, alppiniityt ja jyr-
kät ylämäet.

Saapuessamme Spitzingseelle kurkistelivat elä-
keläisturistit uteliaina märkiä, pahalta haisevia 
ja valtavilla rinkoilla (paikalliset vaelsivat vain 
pienten reppujen kanssa) varustautuneita suo-
malaisia. Sade lakkasi. Bussi ja juna kuljettivat 
meidät Müncheniin, jossa kohtasimme jälleen 
kaupunkilomaa viettäneet Ralfin ja Ollin. Ant-
ti pesi bussin lattian kokiksella. Majoituimme 
vompattihostelliin, jossa suihku oli erittäin kova 

sana. Onnekkaimmilla oli vielä puhtaat ja kui-
vahkot vaihtoalusvaatteet jäljellä. 8 sankaria 
levittelivät märät sukkansa, paitansa, kenkänsä 
ja muut romppeensa ympäri huonetta.  Lukijan 
säästämiseksi pidättäydyn hajun kuvaamisesta. 
Reissun viimeistä iltaa vietettiin suussa sulavia 
Baijerilaisia erikoisuuksia tarjoavassa ravintolas-
sa. Jatkot pidettiin puolestaan hostellissa, jossa 
otettiin toisista mittaa lajeista jaloimmassa, Ma-

K
uva: K

aarol Saukonpää

Jyrkkä lasku kapeaa, lumista polkua 
pitkin oli unohtumaton elämys. Kuvas-
sa Leo, Tapsa ja Miska.

Sade, aamuinen kosteus ja ylhäältä putoava vesi tekivät rinkansuojat arvokkaiksi. Kuva: OM
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K
uvat: K

aarol Saukonpää
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Miska, Antti ja Severi keittele-
vät päivällistä vuolaan alppi-
puron rantamilla.

Syvässä laaksossa vuolaasti virtaava 
Valepp-joki oli reissun hienoimpia näh-
tävyyksiä. Kuva: Kaartlo Saukonpää.

Miska joutui paitsioon, kun Leo usutti 
Hitcown miehen kimppuun.



Aikakapseli avautuu

Grandevaellus 2009

gic the Gatheringissa , pitkälle yöhön. 

Lähtöpäivänä ehdimme vielä tutustua Münche-
niin. Tapio toimi oppaana ja esitteli kaupungin 
keskustaa. Saatoimme myös todeta, että Deut-
sches Museumin valtavat tekniikan ja luonnon-
tieteen kokoelmat ovat komeat mutta hengäs-
tyttävät. Iltapäivällä nousimme lentokoneeseen, 
ja illalla olimmekin jälleen Helsinki-Vantaalla. 
Perinteitä kunnioittaaksemme nousimme tilatak-
siin, joka ripotteli osallistujat koteihinsa.

Kaiken kaikkiaan vaellus oli unohtumaton elä-
mys. Unohtumattomuus ei tosin syntynyt niin-
kään upeista maisemista, joita vuoristo tarjosi 
sumun ja sateen vuoksi valitettavan vähän, vaan 
vaelluksen kovuudesta. Kesävarusteet ja lumiki-
nos, vesisade ja ylämäet, kylmyys ja märät vaat-
teet olkoot esimerkkejä sanapareista, joilla vael-
lusta voi luonnehtia. Toki reilun viikon reissuun 
mahtuu myös hetkiä, jolloin aurinko paistoi ja 
linnut lauloivat, mutta sattuneesta syystä ne eivät 
jääneet päällimmäisiksi mieleen. 

Ei vaellus kuitenkaan ollut pelkkiä sääil-
miöitä. Tutustumiset Innsbruckiin ja 
Müncheniin olivat hienoja kokemuksia, 
vaellusporukka oli mainio, ja ulkomailla 
oleiluun liittyy aina oma viehättävyy-
tensä. Matkan aikana sai jo jonkinlaisen 
käsityksen alppiseutujen elämänmenos-
ta, ja ne maisemat, jotka vuoristo katsoi 

voivansa meille suoda, olivat komeita. Reissun 
henkiset ja fyysiset rasituksetkin karaisevat ja 
kasvattavat luonnetta, ja ainakin allekirjoittanut 
voi sanoa omien rajojensa olevan hitusen kauem-
pana kuin ennen reissua. Matkan saldo on vah-
vasti plussalla. 

Kaarlo Saukonpää

K
uvat: K

aarol Saukonpää

Sateesta huolimatta tunnelma pysyi 
korkealla ja huumoria viljeltiin.

Tyylillä loppuun saakka. Leo ja Antti paikas-
sa, josta kaikki tiet vievät alaspäin.
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Vuonna 2005 aloitettu uuden eräkämpän 
rakennusprojekti tuli hienoon päätök-
seensä 13.6., kun metsäkolon tontilla 

vietettiin kämpän avajaisia. Paikalle oli saapu-
nut runsain joukoin tärkeitä ihmisiä: raksaajia, 
partiotovereita ja sukulaisia. Avajaisseremoniat 
suoritettiin kauniissa kesäsäässä uuden kämpän 
pihamaalla. Lipunnoston jälkeen ohjelmassa oli 
kämpän vihkiminen, ansioituneiden raksaajien 
palkitsemista, puheita, esityksiä ja yhteislaulu-
ja. Juhlavieraat saivat lopuksi ruokatarjoilun ja 
paikkojen perusteellisen esittelyn.
 Ilmassa tuntui olevan paljon eri-
laisia tunteita. Vaikuttuneita vieraita, jot-
ka näkivät kämpän ensi kertaa, väsyneitä 
raksaajia, jotka olivat huojentuneita pit-
kän projektin loppumisesta, ja tietynlais-
ta haikeutta, kun yhteinen raksaaminen 
oli ohi.

 
Illalla ava-
jaisia jär-
j e s t ä n y t 
a h k e r a 
johtajisto 
kerääntyi kämpän ison pöydän ääreen ja nautti il-
lallista öljylamppujen valossa. Kesken ruokailun 
alkoi ulkona hirmuinen myrsky, salama iski, tuuli 
ulvoi ja satoi kissoja ja koiria. Sisällä oli kuiten-
kin mukava olla ja tunnelma oli hyvä. Olimme 
yhdessä saavuttaneet jotain hienoa ja pysyvää.

Olli Mattila

K
uvat: O

lli M
attila

Myrskylyhtyjen loisteeseen katettu 
juhla-ateria tarjosi väsyneille mut-
ta onnellisille raksaajille ansaitun 
projektinpäätösillallisen.

Niin uudet kuin vanhatkin vieraat ihastelivat Kämppää.

Avajaisseremonian 
ohjelma:

Lipunnosto

Tervetuliaissanat 
Kämpän vihkiminen, Petu Tapio 
Yhteislaulu

Näytelmä kämpän rakentumisesta 
Kari Teppolan puhe 
Ansiolaatan paljastus
Yhteislaulu

Ansiomerkkien jako
Muut tervehdykset ja vapaa sana 
Kämppäpihauksen julkistus 
Sisaruspiiri ja yhteislaulu
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Piip Piip Piip!!! Palohälyt-
timen kovaäninen piipitys 
hätkäyttää kämpän laverilla 

makoilevat seikkailijat liikkeelle. 
”Tulipalo!”, joku huutaa. Laverilta 
laskeudutaan nopeasti ja rauhalli-
sesti ja juostaan kohti sitä oikeaa 
hätäuloskäyntiä. Tulee nopea käs-
ky, ”kaikki kokoontumispaikalle, 
nyt on kiire!” Toiminta on nopeaa 
ja tarkkaa, ja seikkailijat jatkavat 
juoksuaan läheiselle kallionnyp-
pylälle. Onneksi kyseessä on vain paloharjoi-
tus, ja uusi kämppä seisoo ehjänä paikallaan.
 Astellessaan sisään kämppään Ralf 
huomaa maassa makaavan partiokaverin. Ralf 
ravistelee häntä olkapäistä ja huuta: ”Herää 
Erno!”, mutta mitään ei tapahdu. Pulssin ja 
hengityksen nopea tarkastelu selittää tilanteen: 
Ernon sydän on pysähtynyt! Ralf näpyttelee 
kännykkäänsä 112, ja aloittaa elvytyksen. 
30:tä painallusta seuraa 2 puhallusta! Apu on 
nyt leikisti tulossa ja muovinen elvytysnukke 
Erno makaa edelleen maassa. Elvytyksen jalo 
taito on taas kerrattu!
 Pihaan kaartaa lopulta iso punainen 
paloauto, ja Långvikin FBK:n palomiehet 

hyppivät siitä ulos varusteet niskassa. Poltto-
öljy palaa korkeilla liekeillä ja tupruttaa koko 
pihan mustaan savuun. Palomies ottaa punai-
sen jauhesammuttimen kätteensä ja ryntää 
kohti liekkejä. Varovainen lähestyminen ja 
jauhesammuttimen voimakas suhahdus tu-

kahduttaa liekit. Yleisö hurraa ja 
sammutusesitys on ohi. Viikonlo-
pun lippukuntaretki ”Iso Hätä” on 
ollut opettavainen.

”Palohälyttimen kovaäni-
nen piipitys hätkäyttää käm-
pän laverilla makoilevat seik-
kailijat liikkeelle. ”Tulipalo!”, 
joku huutaa. 

Olli Mattila

K
uvat: O

lli M
attila

Paloauto seisoo uuden kämpän pihassa.

Martti on niin innoissaan tavattu-
aan Qui-Gon Jinnin kaksoisolen-
non, ettei muista keskittyä palo-
harjoitukseen.
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Ralf Baumann

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 Ralf Baumann, lippu-
kunnan akela. 

Olen odottanut Ralfia jo muutaman kymme-
nen minuuttia Helsingin Rautatieasemalla, kun 
hän juoksee vastaan. ”Sori, että oon myöhässä, 
mutta just tulin Tampereelta ja juna oli vähän 
myöhässä”, Ralf on kesän ja alkusyksyn aikana 
ollut suorittamassa opintoihin liittyvää työhar-
joitteluaan tamperelaisessa tuotantoyhtiössä, 
jossa hän on huhujen mukaan animoinut rekan 
kokoista skorpionia. 

”Joo, kauhua uhkuva monsteri piti saada 
näyttämään haavoittuvaiselta. Se ei ole helppoa 
se” naurahtaa Ralf, joka opiskelee Metropoliassa 

viimeistä vuotta 3d-visualisointia ja animaatiota. 
”Jos oot kattonut Nelosen aamupiirrettyjen Jonne 
ja Hiisi -kaksikkoa tiedät, mitä olemme tehneet 
koulun kanssa koko viime talven. Se oli kyllä 
uskomaton kokemus, jossa sai koetella taitojaan. 
Nyt pitäisi syksyn aikana saada aikaiseksi vielä 
yksi lyhytanimaatio. Saa nähdä, riittävätkö anne-
tut 8 viikkoa mihinkään.”

Mutta ennen kaikkea Ralf tunnetaan aika 
rentona kaverina, ja ennen kuin hän jatkaa mat-
kaansa ja häviää Helsingin ihmisvilinään hän eh-
tii tuumahtaa:  ”Tampere-matkailun aikana opin, 
että parhaita ovat kuitenkin pitkät junamatkat, 
jolloin voi syventyä hyvään kirjaan, kuunnella 
lempilevyjään tai katsoa rästiinjääneitä animaa-
tioelokuvia ilman, että tulee sitä tuttua kiirefii-
listä. Kun on jo matkalla jonnekin, ei voi muuta 
kuin rentoutua ja antaa ajan vain kulua.”

Rafael Di Albero

Ralf työn touhussa tekemässä animaatiohahmoja Nelosen aamuun. Thumbs up -merkki on sel-
vä signaali lisäkahvin tarpeesta. Wälikäden nappaama oikeanpuolimmainen kuva kysyy: ”Mitä 
ihmettä Ralf siellä Tampereella oikein tekikään? 
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Tösi tärkeitä puhelinnumeroita

Juho Häme LPKJ, VJ Villisiat....................................................... ... .... 045 111 8502
Olli Mattila LPKJA, Sihteeri............................................................... 040 501 3607
Antti Mielonen, Rahastonhoitaja................................................ 050 535 3409
Leo Heinonen VJ Korpit........................................................................ 050 518 8548

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

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

Ralf Baumann LJ, Akela......................................................................... 050 550 0740
Julius Heporauta, LJ, KoVa.................................................................. 040 715 4143
Tilli Pesola Sidosryhmävastaava.................................................... 050 543 0148

Simo Laukkanen Kämppäisäntä, Rakennusvastaava........... 040 773 5539
Tapio Levä....................................................................................................... 050 571 0073
Kenny Ronkainen, VJ Haukat............................................................ 044 325 0789

 
Johtajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa  

etunimi.sukunimi@toolonsiniset.net ilman ääkkösiä.

www.ToolonSiniset.net
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