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Pihaus TöSiläisten  
pää-äänenkannattaja 

jo vuodesta 1949. 
 

Pihauksen osittainenkin 
lainaaminen ilman lupaa 

on ehdottomasti kiellettyä. 

T oimituksen puolesta hyvää kevättalvea! 
Taas on Pihauksen aika ilmestyä kerto-
maan menneistä ja ennustamaan tulevaa.  

Edellisen numeron julkaisu oli ongelmallista, Nuo-
risoasiankeskus kun ei sairaslomien takia meinan-
nut saada lehteä painetuksi. Kaiken lisäksi painoon 
päätyi väärä versio lehdestä. Pihaus pahoittelee 
omalta osaltaan viivettä ja puutteita julkaisussa. 
 Mutta nyt on aika kääntää katse tulevaan. 
Tämä lehti on painettu uudessa paikassa, toivotta-
vasti se näkyy lopputuloksessa. Toimitus kiittää 
kaikkia tämän lehden tekemiseen osallistuneita hy-
västä työstä, jonka hedelmistä saadaan taasen naut-
tia! Aivan mutkatonta ei tämänkään numeron teke-
minen ollut, mutta ei kai sen kuulukaan olla. Itse 
kultakin unohtuu välillä, että partioveljeyden puit-
teissa (ja muutenkin) saa tarvittaessa pyytää apua. 
Ja sitä pitääkin pyytää. Eräässä vanhassa kirjassa 
todetaan: ”pyytäkää, niin teille annetaan”.  
 Mutta pitemmittä puheitta, viihtykää Töölön 
ykköslehden parissa. Antoisia lukuhetkiä toivottaa:
    
   Pihauksen toimitus 

Sisällys: 
   
1. Kansi, Olli Raitio ja Ralf Baumann  
2. Toimituksen palsta ja sisällys 
3. Pääkirjoitus 
4. Lippukuntaretki 
6. Lyhyeterikoiset 
8. Hiihtovaellus 
10. Wälikäsi 
12. Svenska Klubben 
13. Ulvahdus 
14. Kämppäasiaa 
16. Talvileiri 
17. Tösiasiaa 
18. Kämpän tyhjennys 
19. Sarjakuva 
20. Puhelinnumerot 
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Lue myös: 
Kämppäprojekti, s.14 

Kämpän tyhjennys 4.2.2006 

Yllä: Kämppä 
kauniina talvipäi-
vänä 
 
Oikealla: Simo ja 
laverin tolppa. 

Alla: Puu-
vajan 

vanha 

katto  

palaa. 

Tapio ja Olli pikkukäm-

pän kaapin kimpussa. 

Hansu purkaa lavereita. 

Lopputulos: tuhkatkin pesästä. Seuraavalle jäi 
vain seinät. 

K irkkaana ja kylmänä pak-
kasaamuna 4.2. saapui työka-
luilla ja kuljetusvälineillä va-

rustautunut joukkomme vanhalle käm-
pälle. Tavoite loisti kaikilla selvänä 
mielessä; kaikki tavara piti kantaman 
pois. Tämän jälkeen ei kämpälle palat-
taisi. 20 asteen pakkanen ei töitä häirin-
nyt, ja irtaimisto saatiin siirrettyä tur-
vaan osittain kololle, osittain uudelle 
tontille. Kelpasi hyvillä mielin palata 
Töölöön. Ohessa kuvasarja päivän ta-
pahtumista. 
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T oivotetaanpa nyt vielä kerran hyvää alkanutta vuotta, vaikkakin pitkällä sitä jo olemme. 
Onhan tämä vuoden ensimmäinen virallinen Pihaus – viime vuoden viimeinen numero 
kun ei meinannut tulla painosta ulos sitten millään. Pitänee miettiä jos tätäkin upeaa – ei 

vaan fantastista! lehteä alettaisiin painattaa jossain vähän ammattimaisemmassa paikassa kuin 
tähän asti on tehty. 
 Tämä on yksi monista asioista joita tulee miettiä, tutkia ja hoitaa –onneksi meillä 
Pihauksessa on eri kätevä toimitussihteeri. Hän jos kuka pystyy tällaisissa asioissa auttamaan ja 
kantamaan vastuuta. Kyllä lippukunnanjohtajalle riittää muutenkin tehtävää ja hoidettavaa, sen 
verran että yhden ihmisen saisi työllistettyä kokopäiväisesti – siis ainakin jos niin itse tahtoo. Vai 
voiko sitä todella vaikuttaa työmääräänsä? 
 Niin työelämässä kuin vapaa ajan harrastusten kanssa sitä kaipaa haasteita, jotta asiat 
eivät tuntuisi puulta. Haaste tarkoittaa usein lisää työtä. Itse monta vuotta sudenpentujen kanssa 
toimittuani kaipasin uusia haasteita ja tässäpä sitä kirjoitellaan lippukunnanjohtajana. 
Lippukunnanjohtaja olen todella saanut vaihtelua perinteiseen laumanjohtamiseen – hyvä kun 
ehtii laumailtoja enää vetämäänkään. Yksin on kuitenkin rankaa tehdä kaikkea. Pitäisi siis saada 
tarjottua sopivia haasteita ja motivoitua johtajia jaksamaan ja löytämään uusia haasteita ja 
sisältöä partiosta. Lippukuntamme nykytilannehan on se, että kaikki johtajat ja vaeltajat ovat 
toimineet jo useamman vuoden toimissaan ja homma on saattanut joskus tuntua vähän itsensä 
toistamiselta. Sitä ei välttämättä edes huomaa. Muutos on tähän ratkaisu – jos mikään ei muutu, 
ei itsensä motivointi ainekaan ajan myötä helpotu.  
 Muutos voi olla joskus kokonaisuuden, kuten lippukunnan, kannalta huono. Voidaan 
”menettää”  hyvä johtaja opiskelemaan toiselle paikkakunnalle tai jopa toiseen maahan (syy 
lainausmerkkien käyttöön on se että oikeaa tösiä ei voi menettää, eikä sellainen myöskään 
TöSiä!). Muutos aiheuttaa kuitenkin aina tunteita, kuten tarpeettomaksi jäämisen tunteen. Tösissä 
jokainen johtaja on tärkeä ja varmasti jokaiselle löytyy sopivan kokoinen ja mukavan oloinen 
tehtävä, josta saa niin haasteita kuin henkistä pääomaakin tulevaisuuteen.  
 Vaikka muutos voi joskus pelottaa, ei liiaksi tulisi vedota siihen, kuinka aina on tehty 
näin - varsinkin jos se ei toimi! Perinteet ovat kuitenkin tärkeitä ja meillä Tösissä onkin paljon 
perinteitä. Täytyy kuitenkin osata erottaa perinteet ja toimintatavat toisistaan. 
 Selvää on kuitenkin se että muutoksia on tapahtunut ja tulee vastaisuudessakin 
tapahtumaan. Vielä muutamia vuosia sitten Hirsalan kämpän menettäminen tuntui monesta 
täysin mahdottomalta ja kestämättömältä ajatukselta. Tässä sitä 
kuitenkin ollaan, vanha kämppä on vain muutama viikko sitten 
luovutettu kokonaan Metsähallitukselle ja uuden kämpän 
pohjapiirrokset ovat tehty. Rakentaminenkin aloitetaan heti kun 
valmistelut on saatettu päätökseen.  Ennen uuden kämpän 
valmistumista vieläkin lähempänä oleva muutos on Kettujen 
siirtyminen vaeltajaksi ja Hukkaputkesta vartiolaisiksi 
kasvavien sudenpentujen vartionjohtajiksi – kuin myös uusien 
sudenpentujen liittyminen syksyllä. Näin muutoksella turvataan 
lippukunnan jatkuvuus ja yhdessä toimimalla selviämme 
tulevaisuuden haasteista. 
 
 

 Antti Mielonen 
 Lippukunnanjohtaja 

Pääkirjoitus 

Tervehdys kaikki rakkaat Tösi-veljet ! 
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M aailman paras 
lippukunta Tösi 
vietti syksyistä 

viikonloppua maailman 
parhaalla tavalla, järjestä-
mällä lippukuntaretken. 
Helsingin Hakatyttöjen 
kämpälle maailman par-
haalle Kirkkonummelle 
suuntautuneelta retkeltä ei 
menoa ja meininkiä puut-
tunut, minkä seikan arvoi-
sat lukijat seuraavan selos-
tuksen luettuaan saanevat 
todeta. 
 Kaikki alkoi noin 15 
miljardia vuotta sitten, kun 
alkuräjähdyksessä maailma-
kaikkeus ryhtyi laajenemaan. 
Piakkoin tämän jälkeen syn-
tyi Tösi, ja seuraava lenkki 
olikin lippukuntaretki. Run-
saslukuinen joukkomme 
suuntasi kulkunsa Kampin 
upouudelta pysäkiltä Kirk-
konummen Långvikiin, jossa 

vuokraamamme maja sijait-
see. Ennen pääjoukon saapu-
mista toiminta-alueelle oli 
osittain henkilöautolla, osit-
tain juosten saapunut kärki-
joukko tosin jo varmistanut 
maaston ja ryhtynyt laitta-
maan ruokaa.  

 Perjantai-illan mittaan 
ehdittiin kotiutua, syödä, 
pilkkoa -ah- puita ja pystyt-
tää varaston perukoilta esiin 
kaivettu kymppiteltta. Nuk-
kumaan mentäessä majoitet-
tiin sudenpennut kämppään 
vartiolaisten siirtyessä met-
sän puolelle. Telttailijoita 
siunattiin miehekkäällä kah-
den tunnin kipinävuorolla. 
 Lauantai-aamu valke-
ni kylmänä ja aurinkoisena. 
Yön aikana oli satanut kosol-
ti lunta, tämän saattoi aamul-
la havaita teltan sisälle kerty-
neestä vesilammikosta ja 
pienistä puroista, jotka si-
säseiniä pitkin valuen toivat 
telttaan luolamaista tunnel-
maa. Saatoimme todeta tel-
tan olevan jo auringonlaskun 
matkamies. 
 Päivä polkaisti in 
käyntiin herkkunamipuurol-
la. Syötyämme aloitimme 

Lippukuntaretki 25.-27.11.2005 

Kymppiteltta, Tösin uskollinen työjuhta. 

Leo, Miska ja Olli köytösten kimpussa. 
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O stin tässä hiihtolomalla Ylläk-
seltä kuksan huvittavalta he-
pulta, joka myi mm. puukkoja, 

kuksia ja vyöhön kiinnitettäviä nahka-
remmejä. Mies antoi hyviä ja vakuutta-
via vihjeitä kuksan kunnossapitämi-
seen. 
  Kuksa on kätevä pikku muki, jon-
ka voit vaikka ripustaa vyölle. Kuksa on 
muihin mukeihin nähden hyvä siinä suh-
teessa, että siitä voi juoda kuumaakin juo-
tavaa polttamatta sormiaan, sillä puu ei 
johda lämpöä samalla tavalla kuin esimer-
kiksi jokin peltimuki. 
 Kuksa on 
perinteinen erä-
muki, jota näkee 
useiden retkeili-
jöiden hallussa. 
Se valmistetaan 
yleensä koivusta, 
sillä siinä on riit-
tävästi kuksan 
va l m i s tu k s een 
tarvittavaa pah-
kaa. Männyssä ja 
Kuusessa on pah-
ka harvinaisem-
paa, joten niistä 
tehdään erittäin harvoin  kuksia. Kuksaa ei 
saa pestä, joten  se tulee pitää kaukana 
tiskausintoisista vaimoista ja miehistä. 
Kuksan voi putsata vain käyttämällä esim. 
kosteaa pyyhettä.  
 Kuksaan liittyy Lapissa uskomuk-
siakin. Aiemmin mainitsin jo siitä, ettei 
sitä pitäisi pestä, ja on myös uskottu että 
mikäli kuksan pesee, menettää onnensa. 
Kirkasvetisissä tunturipuroissa sitä voi 
kuitenkin uskomuksen mukaan uittaa. 
 Ennen kuin kuksa kannattaa met-

sään ottaa mukaan, sitä kannattaa 
”hienosäätää” kotona. Tätä hienosäätöä 
voisi verrata veneen tervaamiseen. Tässä 
eräs keino jolla voit säädön suorittaa: 
 
1. Juo kahvit 
2. Kuksan kuivuttua pistä lämpimät, mä-

rät kahvinpurut suodatinpussista kuk-
saan. 

3. Paina peukalolla lujasti puun avoimet 
huokoset täyteen kahvinrasvaa. 

4. Kopista liiat purut pois. 
5. Toista toimitus muutaman kerran, jotta 

saavuttaisit parhaan tuloksen. 
 
Tämä tehdään 
osaksi sen takia, 
että jos menet 
metsään juomaan 
kuksalla ennen 
tätä toimitusta, 
kuksa voi kärsiä 
siitä. Lisäksi kuk-
sa on hygieeninen 
vasta sitten, kun 
siinä oleva kahvi-
kerros on kiiltä-
vän musta. 
 Ja totta kai 

partiolainen osaa arvostaa hienoa käsin 
veistettyä mukia enemmän kuin tehdas-
valmisteisia sarjatuotteita! 
 

Ville Raitio 
 
  

Kuksa ja sen huolto 

Kahvoja erikseen oikea– ja vasenkätisille! 

Tösiasiaa 
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Viikinki´06 22.-26.2.2006 

H u r j a  p a r t i o -
lais/viikinki jouk-
ko lähti Tösin ko-

lolta kohti Kuhmalahtea ja 
M a r t i n  ke s ä m ö k k i ä 
22.22006. Tarkoituksena 
oli viettää partiomainen 
viikko ja pitää kivaa.  

 Tösin vahvuus leirillä 
oli: leirinjohtaja Olli.M, 
Martti Koivisto, Miska, Antti 
ja Severi. Mukana oli myös 
paljon hespartoja. Leiripai-
kalla pistimme sitten teltan 
pystyyn ja keitot porise-
maan. Ensimmäinen päivä 
meni siinä leiriin pystyyn 
panemisessa, ja kävimme 
myös pulkkamäessä.  

 
”kaikilla oli kivaa” 

 
Illalla saimme jokainen iki-
omat viikinkinimet ja salai-
set ystävät joille piti tehdä 
palveluksia leirin aikana 

niin, että ystävä ei tiennyt 
kuka niitä teki.  

Toisena päivänä oli vii-
kinkiolympialaiset, joihin 
kuului mm. jäniksen metsäs-
tystä ja Amerikkaan souta-
mista. Seuraavien päivien 
ohjelmaan kuului hiihtoa, 
jonka serauksena jokainen 
oppi vähintään maajoukkue 

tason hiihtelijäksi, saunomis-
ta, puiden pilkkomista, 
olympialaisten kuuntelua 
(RADIOSTA vaikka tv:kin 
oli) ja muuta partio kivaa.  
 Ennen kuin huo-
masimmekaan oli jo viimei-
nen ilta ja viikinkipidot, jol-
loin salaiset ystävät paljastet-
tiin ja kaikilla oli kivaa. Läh-
töpäivänä teimme tavallisia 
lähtörituaaleja sekä kaivoim-
me iglun (tai sitten sen nimi 
oli joku queeni). Linjurissa 
sitten kuuntelimme kuinka 
Ruotsi pöllytti Suomea jää-
kiekossa, mutta emmehän 
me hirveästi siitä välittäneen 
koska olimme olleet juuri 
oikein loistavalla talvileirillä 
ja pitäneet hauskaa ystä-
viemme kanssa.  
 

Miska Rissanen 

Talvileiri 

Leiriläiset tekevät lähtöä kololta. 

Talvisessa säässä kelpasi pulkkailla! 
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päivän ohjelman. Vartiolais-
ten osalta se koostui pukki– 
ja ristiköytöksen harjoittelus-
ta, halonhakkuusta, veden-
kannosta ja muusta partioki-
vasta. Ehdittiinpä välillä 
leikkiä puukkohippaakin. 
Samaan aikaan tutustuivat 
sudenpennut maapalloon, 
tekivät lumiukkoja ja harjoit-
telivat kädentaitoja. Päivä 
kruunattiin saunomalla Ha-
katyttöjen mainiossa saunas-
sa. Löylyjen jälkeen vietet-
tiin iltaa makkaraa paistellen 
ja lättyjä syöden, kortinpe-
luuta unohtamatta. Nukku-
maanmenoajan koittaessa 
vetäytyivät vartiolaiset ja 
johtajat kymppiluolaan su-
denpentujen jäädessä jälleen 
kämppään.  

Sunnuntai-aamun ei tarvin-
nut lauantain rinnalla hävetä. 
Sää oli jällen kaunis ja aurin-
koinen, ja lämpömittarikin 
pysytteli asteen pari nollan 
alapuolella.  
 

”Saatoimme todeta 
teltan olevan jo aurin-

gonlaskun matka-
mies.” 

 
Aamiaisen syötyään läksivät 
vartiolaiset Tapion johdolla 
metsään katsomaan Tösin 
uutta tonttia, joka sijaitsee 
aivan Hakatyttöjen kämpän 
vieressä. Nähtiin tuleva ve-
neranta, saunan ja kämpän 
paikka, nuotiopaikka ja pal-
jon muuta. Kaiken kaikkiaan 

oli retkue tyytyväinen näke-
määnsä.   Kierroksen jälkeen 
alkoikin jo lähtövalmistelut, 
sillä bussi noutaisi väen pois 
jo yhden kieppeillä. Pilkot-
tiin puita, siivottiin, pakat-
tiin, syötiin ja lähdettiin.  
 Onnistunut oli retki! 
Kiitos tästä kuuluu kaikille 
sen tekemiseen osallistuneil-
le, ja tietysti myös kaikille 
mukana olleille. Kiitoksen 
ansaitsevat myös Hakatytöt, 
jotka hienoa kämppäänsä 
meille lainasivat. Odotellen 
innoissaan jo seuraavaa ret-
keä, 
 

Kaarlo Saukonpää 
Retken piällysmies      

Sudenpennut lipunnostoa vartomassa.  
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Ansionsa mukaan: 
 

Töölön Sinisten Hopeinen ansiomerkki 
myönnettiin: 

 
Martti Koivistolle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Töölön Sinisten Hopeinen ansiomerkki 
myönnetään vähintään 10 vuotta lippukunnassa 

ansiokkaasti toimineelle johtajalle. Merkin myön-
töperusteena voi olla myös erittäin ansiokas teko. 

Vaatimuksena 18 vuoden ikä. 

Lyhyeterikoiset 

Tulevaa toimintaa: 
Maaliskuu: 
 10.-12.3. LPK-retki 
 22.3.  Kevätvuosikokous  
 24.-26.3. Vj-kurssi 
Huhtikuu: 
 31.3.-2.4. Vj-kurssi 
 14.-16.4. Johtajaretki 
 17.-23.4. Partioviikko  
 23.4.  Partioparaati 
Toukokuu: 
 12.-14.5. III ja II luokan riihitys 
 19.-21.5. Päpan kevät-PT 

Syntymäpäiviä: 
 
Olli Raitio  14 v. 1.1. 
Juho Häme  18 v. 7.1 
Joona Uitto  13 v. 12.1. 
Jarkko Nyström  78 v. 17.1. 
Santtu Toiviainen  9 v. 20.1. 
Kaarlo Saukonpää  21 v. 22.1. 
Petja Heiskanen   9 v. 31.1. 
Janne Kivinen   9 v. 11.2. 
Olli Tuppurainen  13 v. 11.2. 
Nuutti Jaakkola   9 v. 21.2. 
Samuli Latvajärvi  11 v. 25.2. 
 
 

Töölön Siniset onnittelee kaikkia 
synttärisankareita! 

 

Kämppä– ja metsäyötilanne: 
 

Metsäyöt: 
1. Kenny Ronkainen 6 
2. Martti Koivisto,  
 Miska Rissanen  5 
3. Olli Mattila,  
 Severi Rahikainen, 
     Antti Kosunen  4 
4.  Tapio Levä, 
     Ralf Baumann, 
     Ville Raitio, 
     Olli Raitio, 
     Kaarlo Saukonpää 1  

 
Kämpän puutteen vuoksi kämppäöitä 

ei vuonna 2006 lasketa.  
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meillä on rannankäyttöoikeus. 
 Viimeiset kuukaudet 
ovat kuluneet poismuuttoon 
vanhalta kämpältä. Ennen 
joulua talkooporukka siirsi 
varastorakennuksen uudelle 
tontille ja tammikuun lopussa 
varasto täytettiin kämpältä 
talteen otetulla tavaralla. 
Myös kolon varastoja siivot-
tiin, jotta osa kämpältä siirre-
tystä, usein käytetystä kalus-
tosta saatiin varastoitua käytön 
kannalta helpompaan paik-
kaan. Suunnittelupuolella pro-
jekti on edennyt siten, että 
Kiki Pesola on piirtänyt käm-
pän ja erillisen saunaraken-
nuksen pohjapiirustukset. Näi-
hin Pihauksen lukijat pääsevät 
tutustumaan tulevissa lehdissä. 
Poikkeuslupahakemus on jo 
jätetty sisään, ja seuraava as-
kel on rakennuslupahakemuk-
sen valmistelu. Mikäli luvat 
saadaan sutjakasti kuntoon, 
kämppää päästään rakenta-
maan toukokuusta eteenpäin. 
 Projektiryhmän toi-
veissa on saada kämppä ja 
sauna kuntoon vuoden 2007 
loppuun mennessä. Tätä ennen 
on tiedossa rutkasti työtä niin 

suunnittelun, toteutuksen kuin 
rahoituksen hankkimisen pa-
rissa. Kaikenlainen apu on 
tarpeen, joten jos haluat aut-
taa, ota yhteyttä projektiryh-
mään, jonka yhteystiedot löy-
tyvät alta. 
 
Lippukunnan projektiryhmän 
yhteyshenkilö: 
Tapio Levä, tapio.leva@too- 
lonsiniset.net, 050-5710073 
 
Projektin rahoitusvastaava: 
J u s s i  H a a p k y l ä ,                 

j u s s i . h a a p k y l a @ t o o -          
lonsiniset.net, 040-5263675 
 

Tapio Levä 
 
Seuraavassa osassa:  
Kämpän pohjapiirustus, 
tietoa lupaprosessin edisty-
misestä. 

Lue myös: 
Vanhan kämpän tyhjen-
nys, s. 18 

Tösiä uskollisesti palvellut liiteri pystytettynä uudella tontilla. 

Uuden tontin sijainti Helsinkiin nähden. 
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Kämppä 

M uutama vuosi 
sitten, vuokraso-
pimuksen umpeu-

tuessa Metsähallitus ilmoitti, 
että 45 vuotta TöSin käytös-
sä ollut tontti laitetaan 
myyntiin. Hintapyyntö, 
300 000 euroa, ei aivan koh-
dannut lippukunnan varalli-
suuden kanssa, ja näin ollen 
jouduimme aloittamaan 
uuden tontin etsimisen. Har-
miksemme vuonna 1959 
rakennettu kämppämme ei 
ollut siirrettävissä, vaan 
jouduimme luopumaan siitä-
kin. 
 Uutta tonttia lähdettiin 
etsimään Töölön Sinisten kan-
natusyhdistyksen johdolla. 
Tavoitteena oli löytää ostetta-
vissa oleva tontti, sillä vuokra-
sopimuksella saattaisimme 
olla 10 vuoden kuluttua vas-
taavassa tilanteessa. Metsähal-
litus lupautui avustamaan ton-
tin etsimisessä, mutta tarjotut 

tontit olivat joko liian kaukana 
viikonloppuretkiä ajatellen tai 
muuten partiotoimintaan sopi-
mattomia. Näin ollen aloimme 
tutkia myös muita vaihtoehto-
ja, joista vahvimpana ehdok-
kaana oli Helsingin Partiopoi-
kain kannatusyhdistyksen 
omistaman Kavalahden retki-
keskuksen läheisyydessä ollut 
tontti. Tämä valitettavasti 
kariutui, mutta onneksemme 
Metsähallitus lopulta ymmärsi 

tarpeemme. Toiveitamme 
vastaava tontti löytyi nykyisen 
kämppäreittimme varrelta 
Kirkkonummen Långvikista. 
 Långvikin tonttiin käy-
tiin tutustumassa useaan ottee-
seen ennen varsinaista hankin-
taa. Tutustumisvaiheessa han-
kittiin jo edullisesti saadut 
hirret, joista kämppä tullaan 
toteuttamaan. Töölön Sinisten 
kannatusyhdistyksen puheen-
johtaja Kari Teppola allekir-
joitti virallisen sopimuksen 
uuden tontin ostosta ja van-
hasta tontista luopumisesta 
juuri ennen vuoden 2005 lop-
pua. 
 Tontti on lännen puo-
leinen osa neliönmuotoisesta 
tontista, jonka toista puolta on 
jo pitkään käyttänyt Helsingin 
Hakatytöt. Alueemme on tösi-
läisten makuun sopivasti mu-
kavan mäkinen. Tontille on 
tarkoitus rakentaa entistäkin 
hienompi eräkämppä, sekä 
erillinen saunarakennus, jota 
voidaan käyttää myös vartio-
retkien tukikohtana. Pientä 
takapakkia entiseen verrattuna 
on oman rannan puuttuminen. 
Onneksemme rantaan on mat-
kaa vain pari sataa metriä ja 

Tapio esittelee uuden kämpän paikkaa. 

Uusi tontti maastossa. 

Unelmakämppä,                     
 1. osa 
Pihaus aloittaa kirjoitus-
sarjan ”Unelmakämppä”, 
jossa seurataan TöSin 
uuden kämpän rakentu-
mista Kirkkonummen 
Långvikissa. Ensimmäi-
sessä osassa tutustutaan 
taustoihin ja esitellään 
tontti. 
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  Matti Salmenkylä in memoriam 
 

 
Vuosikymmenet TöSissä ja sen taustajoukoissa 
vaikuttanut Matti Salmenkylä poistui keskuudes-
tamme helmikuun 9. päivänä 75 vuoden ikäisenä. 
Lippukunnan vanha kaarti muistaa hänet intohi-
moisena suunnistajana ja  ennen kaikkea monien 
kesäleirien vetäjänä 1950-luvulla Sikaliskon  
maisemissa. Masa toimi aktiivisesti Töölön Sini-
sissä 1940– ja 1950-luvuilla. 

Kisatuloksia: 
 

Hiipivä Haamu 2005: 
A-sarja 
Ketut   10.sija 
 
B-sarja 
Muflonit  1.sija 
Kyyhkyläiset  42.sija 
 

Joulujuhla 4.12.2005 
 
Tösin ja Hesparton perinteistä joulujuh-
laa vietettiin sunnuntaina 4.12. Töölön 
kirkolla järjestettiin Jumalanpalvelus, ja 
sen jälkeen syötiin jouluherkkuja ja nau-
tittiin hyvästä ohjelmasta seurakunnan 
kerhokeskuksessa. Ohjelmistoon kuului 
mm. näytelmiä, merkkien jakoa ja elä-
vää musiikkia, josta vastasi duo Ville & 
Juho. Vuoden 2005 Hakaskaban voitti 
Ketut-vartio. Tösin uudet vartiolaiset ja 
sudenpennut antoivat lupauksensa kir-
kossa. 

Töölöläisten lippukuntien vartiolaiset 
lupausta antamassa. 
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Oikaisu: 
 

Edellisestä Pihauksesta (II/2005) jäi valitet-
tavasti osia puuttumaan. Inhimillisen ereh-
dyksen vuoksi painoon päätyi väärä versio 
lehdestä. Pihaus pahoittelee asiaa. Puutuva 
Ulvahdus ilmestynee Pihauksen numerossa 
4/2006. 
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J oku on joskus sa-
nonut, että hiihtä-
en matka on lyhy-

empi. Olisin aikaisem-
min esittänyt siihen vas-
talauseen, mutta juuri 
tämä hiihtovaellus, josta 
aion teille nyt kertoa, sai 
minut jälleen kerran 
nauttimaan suihkimises-
ta. Mikä onkaan parem-
paa kuin murtsikkasuk-
set, auringonpaiste ja 
ympärillä hikoilevat ys-
tävät? 
 Perjantaina kerään-

tyi urhea joukkomme ko-
lolle, jolta matka kohti 
itäisen uudenmaan korpi-
maita alkoi. Retkue koos-
tui Marttista, Tapiosta, 
Miskasta, Olli Raitiosta, 
Kakesta sekä allekirjoitta-
neesta.                     

 
”märkyys on aina  

kova sana  
pakkasen keskellä” 

 
Ensimmäisen yön vietim-
me Setä Saukonpään 
tundrasuojassa Ruotsin-

pyhtäällä. Siellä valmis-
tauduimme myös edessä 
olevaan patikkaan rasvaa-
malla suksiamme. 
 V a r m i s t i m m e 
myös, että kaikkien mo-
noista löytyivät terveyssi-
teet, jotka imevät tehok-
kaasti kosteutta ja näin 
pitäisivät jalkamme kuivi-
na (Niksi nro. 306). Tak-
katuli roihusi ja samalla 
nautimme italialaisen keit-
tiön herkuista ja kuunte-
limme radiosta vanhoja 
suomi-hittejä. Saunaankin 

Hiihtovaellus 10.-12.2.2006 

Retkue Tammijärven jäällä, historiallisella Ruotsi-Suomen ja Venäjän rajalla. 
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Jongleeraus 
 
TöSissä on jongleerauksesta tullut monen 
harrastus, sitä kun voi tehdä retkelläkin. On 
niin bolottajaa kuin keilailijaakin ja ilmassa 
lentää ni in ”tul i t ikkuaskit”  kuin  
paholaiskepitkin. Jongleeraamiseen ei 
kummia  ta i to ja  ta rv i tse ,  mut ta 
kärsivällisyyttä kyllä. Tässä ohjeet 
kolmenpallon perus ”cascade”-heittelyyn.  
 

Mallikuvat ovat peilikuvia. 
Ensimmäinen vaihe 
Ensin on aloitettava yhdellä pallolla. Ota pallo oikeaan käteen ja heitä se 
vasempaan ja sitten takaisin ja uudestaan ja uudestaan. Tarkoituksena on saada 
jokaisen heiton lentoradasta samanlainen. 
 

Toinen vaihe 
Nyt voit ottaa mukaan toisen pallon. Ota kumpaankin 
käteen yksi pallo. Heitä oikeassa kädessä oleva pallo. 

Kun pallo on lentoratansa korkeimmassa kohdassa, 
heitä sen alta toinen pallo. Ota ensin kiinni 
ensimmäinen pallo ja sitten toinen pallo. Tee sama 
useasti niin, että joka toinen kerta oikea käsi ja joka 
toinen kerta vasen käsi aloittaa. 

 
Kolmas vaihe 
Kun edellinen vaihe sujuu, ota vasempaan 
käteen yksi pallo ja oikeaan kaksi. Heitä 
oikeassa kädessä oleva pallo kohti vasenta 
kättä, jonka jälkeen vasemmassa kädessä 
oleva pallo sisäkautta kohti oikeaa (kun 
edellinen on siis lakipisteessään). Kun 
vasemmalla kädellä heitetty pallo on 
lakipisteessään, heitä oikeassa kädessä 
oleva pallo sen vasemmalta eli sisäpuolelta. 
 
 
 
Pallot täytyy myös ottaa kiinni. Onnea harjoitteluun ja kärsivällisyyttä! 

teksti: Martti Koivisto 

ULVAHDUS 

1 

3 2 

Ulvahdus 
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G od afton på er! Det var en 
stund sen jag senast fick glädja 
mig med att svara på era frå-

gor! Många nyttiga saker har man und-
rat mig, och nu skall jag svara på några 
av dem enligt min bästa förmåga. Sär-
kilt den andra frågan som jag här be-
handlar väckte min uppmärksamhet. 
Det är bra att man tar upp och diskute-
rar dessa saker. Fast svaret kan verka 
uppenbart för många, så kan det finnas 
vissa oklarheter gällande saken, och 
dem skall man reda upp. Men, skön 
vinter för alla läsare! 
hälsningar: Calle 

Hejsan Calle! Hur mycket träd skulle en 
trädhuggare hugga, om en trädhuggare 
kunde hugga träd? Om det antas, att en 
trädhuggare är en fågel.  
H: En ivrig fågelbongare 
Gode fågelbongare! Svaret på din fråga är 
direkt relaterad till två storheter, nämligen 
1) antalet fågelhuggare inom ett bestämt 
geografiskt område, som kan mätas t.ex. 
med antal individer/kvadratkilometer 2) 
trädhuggarens förmåga att hugga träd, 
som kan mätas t.ex. med antalet huggna 
träd inom samma geografiska område di-
viderat med antalet trädhuggare. Om vi 
betecknar antalet huggna träd med n , are-
an med A och antalet trädhuggare med x, 
kan vi lätt härleda formeln 
 
 
 
 
Allt du behöver göra är att gå till skogen 
och räkna antalet trädhuggare och ned-
huggna träd per areaenhet, och där har du 
svaret! 
 
Moro Calle! Varför Tösi är den bästä av 
allt? H: Keno 
Hej på dig Keno! Om jag läser rätt mellan 
raderna på din fråga, så verkar det som din 
utgångspunkt skulle vara att Tölös Blåa är 
det bästa som finns. Det är ingalunda ett 
felaktigt påstående, och nu skall jag försö-
ka utreda bakgrunden till det. För det för-
sta är det ju så att Tösi är något unikt på 
jordytan. Om man tänker på alla männi-
skor som ryms inom ramen för den, och 
alla händelser och evenemang som ord-
nas, och dessutom den färggranna kultu-
ren i kåren, så vad annat kan man säga än 
det som du påstod?  

Svenska Klubben 

· A ?n
x

=
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mentiin, mutta peseminen 
jäi puolitiehen kuuman 
veden puutteessa. Seuraa-
van yön tulisimme viettä-
mään teltoissa, joten jo-
kainen lämmönhiven tuli 
tarpeeseen. 
 Aamun valjetessa 
olimme valmiit pieneen 
pyhiinvaellukseemme. 
Varsinkin allekirjoittanut 
oli kuin kotka ensimmäis-
ten lähtijöiden joukossa. 
Perättömät huhut hänen 
etanamaisesta hitaudes-
taan ovat suuresti liioitel-
tuja. Napsautin mononi 
suksiini ja lykin vauhtia. 
Näin uljas matkamme 
kohti Kaken mökin lähi-
maastoa oli alkanut! 
 Tämän tyyppistä 
matkaa voi tietysti vaike-
uttaa erilaiset esteet. Sel-
laisia ovat esimerkiksi 
vesi, jonka tilalla pitäisi 
olla jäätä, tai läpipääsemä-
tön kuusimuuri siellä mis-
sä pitäisi olla tie. Toinen 
mukavuuteen vaikuttava 
tekijä voi olla ympärillä 
vallitseva hyytävän jäinen 
sää. Se nääs iskee luihin ja 
ytimiin heti kun ottaa pie-
nimmänkin ruokatauon. 
Nämä ovat vain pieniä 
murheita, kun tarjolla on 
mukavia nuotioiltoja ka-
verusten kera. Tosin tämä 
ilta saattaa loppua lyhy-
een, koska ympäröivä kyl-
myys ottaa vallan nuotion 

hiipuvasta lämmöstä. Sii-
nä vaiheessa kaikki ovat 
kuitenkin valmiita pake-
nemaan makuupussinsa 
lämpöön, vaikka kello on 
vasta kahdeksan. 
 Pirtsakkaaseen aa-
mukosteuteen oli kiva 
herätä. Kaikki pinnat kiil-
telivät vedestä, ja märkyys 
on aina kova sana pakka-
sen keskellä. Popsimme 
nopeasti puuron, vedimme 
nieluun vähäiset vetemme 
ja pakkasimme teltat kii-
reenvilkkaan, jotta pää-
sisimme matkaan ajoissa. 
Olin jälleen ensimmäisten 
laduntallaajien joukossa, 
enkä suinkaan hiihtänyt 
viimeisenä, saatikka hiki 
hatussa saavuttaakseni 
muut. 
 Oi sitä riemun tun-
netta, kun vihdoin pa-
lasimme erämajallemme. 
Sauna palautti hengen 
ruumiisiimme, ja puhtaat 
vaatteet ja tuhti ruoka sai-
vat sunnuntain tuntumaan 
taivaalliselta. Vaikkei 
vaellustamme vaikeaksi 
voinut sanoakaan, oli 
kaikki se pienikin itse-
rääkki sen arvoista. Sen 
pienen hetken ajan elämä 
hymyili jälleen.  
 Näitä kokemuksia 
voi vain partio antaa! 
 

Ralf Baumann 

Olli Raitio ja Kymijoki. 

Lauantaina syötiin maastossa. 

Vaeltajat Paaskosken padolla. 
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Wälikäsi 
◘ Hän on täällä 
jälleen. Mikään ei 
jää häneltä huo-

maamatta. Turha 
edes yrittää piiloutua tai 

piilotella, sillä sellaista juorua tai hu-
hua ei olekaan, jota Wälikäsi, tuo 
mestarisalapoliisitoimittajamme, ei 
kuulisi. Ole siis varuillasi sillä Wäli-
käsi voi iskeä jopa nukkuessasi! 
 
◘Tösien kouluttautumisinnolle ei näy 
loppua. Kevättalven aikana on jo Kenny 
ehtinyt käydä erätaitokurssin ja Kake 
sampokurssin. Kun sokerina pohjalla 
Ville kävi hakemassa oppia PJ-kurssilta 
Kiljavalta, voi sanoa johtajistomme ole-
van tösi pätevää! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◘Ralf on laajentanut toimintakenttäänsä 
Tösin ulkopuolelle. Ottamalla osaa pii-
rin leikkitoimikunnan toimintaan on 
Ralf ensimmäinen tösi vuosikausiin, 
joka on näin laajentanut ympyröitään. 
Wälikäsi toivottaa Ralfille menestystä 

uusissa kuvioissa ja seuraa tilannetta. 
 
◘Sudarihuoneen lattia valmistui kuin 
valmistuikin pitkän mutustelun päät-
teeksi. Kelpaa taas laumojen kokoontua, 
kun lattia kiiltää uutuuttaan! 

◘Tösi sai taas uuden jäsenen, kun Ylijo-
et saivat perheenlisäystä joulukuussa. 
1.12. syntynyt pienokainen sai nimek-
seen Elias Ylijoki. Vaavi painoi synty-
essään hienot 2745g. Wälikäsi onnitte-
lee tuoreita vanhempia! 
 

 
 

◘ Kenny 

◘ Ville 

◘ Voittoisa sohvakelkka 
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Wälikäsi 
◘Pihauksen viime nu-
merossa Wälikäsi ker-
toi Ralfin suunnitel-
mista asepalveluksen 
suhteen. Nyt palvelus-
paikkakin on selvin-
nyt, taiteilijamme 
suuntaa näet kesällä 
tösiläisten perinteiseen 
poikakotiin, mennei-
den sukupolvien kas-
vatuslaitokseen Karja-
lan Prikaatiin Veka-
ranjärvelle. Ja ilmator-
junta on aselaji. 
 
◘Uudet tuulet puhalta-
vat Töölönkatu 34:n 
kellarissa, ja nyt ne ovat saavuttaneet 
sen synkimmätkin loukot. Tösin varasto, 
jota jo pohjattomaksi ja mustaksi aukok-
si luultiin, siivottiin talkooporukan toi-
mesta salonkikelpoiseksi ja toimivaksi 
tilaksi. Varaston kätköistä kaivettiin 
päivänvaloon toinen toistaan eriskum-
mallisempia ”varusteita”, jotka muitta 
mutkitta säilöttiin yläkerran varastoon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wälikäsi epäilee va-
rastoinventaarion ol-
leen ensimmäinen sit-
ten 70-luvun.   
 
◘Monet ovat panneet 
merkille kolon nurkis-
sa vuoden päivät loju-
neen sohvanrähjän, 
jolle ei ole käyttöä 
tuntunut löytyvän sen 
enempää kuin omista-
jaakaan. Nyt sohva on 
kuitenkin löytänyt 
kodin ja saavuttanut 
kuuluisuuttakin Tapi-
on voittaessa sillä Las-
kiaispäivänä järjeste-

tyn mäenlaskukilpailun. Tapsa teekkari-
kavereineen remontoi sohvasta sellaisen 
menopelin, että tuomaristo mykistyi. 
Huhu kertoo Tapion aikoinaan olleen 
vastuussa sohvan kololle tuomisestakin. 
Wälikäsi tutkii asiaa.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hehän ovat kuin kolme marjaa... 
 
 
 
 
 

IDENTTISET KOLMOSET 

Ralf Baumann, 
Tösi 

Teemu Brunila, 
Laulaja 

Jude Haapkylä, 
Tösi 

◘ Uusi uljas varastomme 
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G od afton på er! Det var en 
stund sen jag senast fick glädja 
mig med att svara på era frå-

gor! Många nyttiga saker har man und-
rat mig, och nu skall jag svara på några 
av dem enligt min bästa förmåga. Sär-
kilt den andra frågan som jag här be-
handlar väckte min uppmärksamhet. 
Det är bra att man tar upp och diskute-
rar dessa saker. Fast svaret kan verka 
uppenbart för många, så kan det finnas 
vissa oklarheter gällande saken, och 
dem skall man reda upp. Men, skön 
vinter för alla läsare! 
hälsningar: Calle 

Hejsan Calle! Hur mycket träd skulle en 
trädhuggare hugga, om en trädhuggare 
kunde hugga träd? Om det antas, att en 
trädhuggare är en fågel.  
H: En ivrig fågelbongare 
Gode fågelbongare! Svaret på din fråga är 
direkt relaterad till två storheter, nämligen 
1) antalet fågelhuggare inom ett bestämt 
geografiskt område, som kan mätas t.ex. 
med antal individer/kvadratkilometer 2) 
trädhuggarens förmåga att hugga träd, 
som kan mätas t.ex. med antalet huggna 
träd inom samma geografiska område di-
viderat med antalet trädhuggare. Om vi 
betecknar antalet huggna träd med n , are-
an med A och antalet trädhuggare med x, 
kan vi lätt härleda formeln 
 
 
 
 
Allt du behöver göra är att gå till skogen 
och räkna antalet trädhuggare och ned-
huggna träd per areaenhet, och där har du 
svaret! 
 
Moro Calle! Varför Tösi är den bästä av 
allt? H: Keno 
Hej på dig Keno! Om jag läser rätt mellan 
raderna på din fråga, så verkar det som din 
utgångspunkt skulle vara att Tölös Blåa är 
det bästa som finns. Det är ingalunda ett 
felaktigt påstående, och nu skall jag försö-
ka utreda bakgrunden till det. För det för-
sta är det ju så att Tösi är något unikt på 
jordytan. Om man tänker på alla männi-
skor som ryms inom ramen för den, och 
alla händelser och evenemang som ord-
nas, och dessutom den färggranna kultu-
ren i kåren, så vad annat kan man säga än 
det som du påstod?  

Svenska Klubben 

· A ?n
x

=
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mentiin, mutta peseminen 
jäi puolitiehen kuuman 
veden puutteessa. Seuraa-
van yön tulisimme viettä-
mään teltoissa, joten jo-
kainen lämmönhiven tuli 
tarpeeseen. 
 Aamun valjetessa 
olimme valmiit pieneen 
pyhiinvaellukseemme. 
Varsinkin allekirjoittanut 
oli kuin kotka ensimmäis-
ten lähtijöiden joukossa. 
Perättömät huhut hänen 
etanamaisesta hitaudes-
taan ovat suuresti liioitel-
tuja. Napsautin mononi 
suksiini ja lykin vauhtia. 
Näin uljas matkamme 
kohti Kaken mökin lähi-
maastoa oli alkanut! 
 Tämän tyyppistä 
matkaa voi tietysti vaike-
uttaa erilaiset esteet. Sel-
laisia ovat esimerkiksi 
vesi, jonka tilalla pitäisi 
olla jäätä, tai läpipääsemä-
tön kuusimuuri siellä mis-
sä pitäisi olla tie. Toinen 
mukavuuteen vaikuttava 
tekijä voi olla ympärillä 
vallitseva hyytävän jäinen 
sää. Se nääs iskee luihin ja 
ytimiin heti kun ottaa pie-
nimmänkin ruokatauon. 
Nämä ovat vain pieniä 
murheita, kun tarjolla on 
mukavia nuotioiltoja ka-
verusten kera. Tosin tämä 
ilta saattaa loppua lyhy-
een, koska ympäröivä kyl-
myys ottaa vallan nuotion 

hiipuvasta lämmöstä. Sii-
nä vaiheessa kaikki ovat 
kuitenkin valmiita pake-
nemaan makuupussinsa 
lämpöön, vaikka kello on 
vasta kahdeksan. 
 Pirtsakkaaseen aa-
mukosteuteen oli kiva 
herätä. Kaikki pinnat kiil-
telivät vedestä, ja märkyys 
on aina kova sana pakka-
sen keskellä. Popsimme 
nopeasti puuron, vedimme 
nieluun vähäiset vetemme 
ja pakkasimme teltat kii-
reenvilkkaan, jotta pää-
sisimme matkaan ajoissa. 
Olin jälleen ensimmäisten 
laduntallaajien joukossa, 
enkä suinkaan hiihtänyt 
viimeisenä, saatikka hiki 
hatussa saavuttaakseni 
muut. 
 Oi sitä riemun tun-
netta, kun vihdoin pa-
lasimme erämajallemme. 
Sauna palautti hengen 
ruumiisiimme, ja puhtaat 
vaatteet ja tuhti ruoka sai-
vat sunnuntain tuntumaan 
taivaalliselta. Vaikkei 
vaellustamme vaikeaksi 
voinut sanoakaan, oli 
kaikki se pienikin itse-
rääkki sen arvoista. Sen 
pienen hetken ajan elämä 
hymyili jälleen.  
 Näitä kokemuksia 
voi vain partio antaa! 
 

Ralf Baumann 

Olli Raitio ja Kymijoki. 

Lauantaina syötiin maastossa. 

Vaeltajat Paaskosken padolla. 
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J oku on joskus sa-
nonut, että hiihtä-
en matka on lyhy-

empi. Olisin aikaisem-
min esittänyt siihen vas-
talauseen, mutta juuri 
tämä hiihtovaellus, josta 
aion teille nyt kertoa, sai 
minut jälleen kerran 
nauttimaan suihkimises-
ta. Mikä onkaan parem-
paa kuin murtsikkasuk-
set, auringonpaiste ja 
ympärillä hikoilevat ys-
tävät? 
 Perjantaina kerään-

tyi urhea joukkomme ko-
lolle, jolta matka kohti 
itäisen uudenmaan korpi-
maita alkoi. Retkue koos-
tui Marttista, Tapiosta, 
Miskasta, Olli Raitiosta, 
Kakesta sekä allekirjoitta-
neesta.                     

 
”märkyys on aina  

kova sana  
pakkasen keskellä” 

 
Ensimmäisen yön vietim-
me Setä Saukonpään 
tundrasuojassa Ruotsin-

pyhtäällä. Siellä valmis-
tauduimme myös edessä 
olevaan patikkaan rasvaa-
malla suksiamme. 
 V a r m i s t i m m e 
myös, että kaikkien mo-
noista löytyivät terveyssi-
teet, jotka imevät tehok-
kaasti kosteutta ja näin 
pitäisivät jalkamme kuivi-
na (Niksi nro. 306). Tak-
katuli roihusi ja samalla 
nautimme italialaisen keit-
tiön herkuista ja kuunte-
limme radiosta vanhoja 
suomi-hittejä. Saunaankin 

Hiihtovaellus 10.-12.2.2006 

Retkue Tammijärven jäällä, historiallisella Ruotsi-Suomen ja Venäjän rajalla. 
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Jongleeraus 
 
TöSissä on jongleerauksesta tullut monen 
harrastus, sitä kun voi tehdä retkelläkin. On 
niin bolottajaa kuin keilailijaakin ja ilmassa 
lentää ni in ”tul i t ikkuaskit”  kuin  
paholaiskepitkin. Jongleeraamiseen ei 
kummia  ta i to ja  ta rv i tse ,  mut ta 
kärsivällisyyttä kyllä. Tässä ohjeet 
kolmenpallon perus ”cascade”-heittelyyn.  
 

Mallikuvat ovat peilikuvia. 
Ensimmäinen vaihe 
Ensin on aloitettava yhdellä pallolla. Ota pallo oikeaan käteen ja heitä se 
vasempaan ja sitten takaisin ja uudestaan ja uudestaan. Tarkoituksena on saada 
jokaisen heiton lentoradasta samanlainen. 
 

Toinen vaihe 
Nyt voit ottaa mukaan toisen pallon. Ota kumpaankin 
käteen yksi pallo. Heitä oikeassa kädessä oleva pallo. 

Kun pallo on lentoratansa korkeimmassa kohdassa, 
heitä sen alta toinen pallo. Ota ensin kiinni 
ensimmäinen pallo ja sitten toinen pallo. Tee sama 
useasti niin, että joka toinen kerta oikea käsi ja joka 
toinen kerta vasen käsi aloittaa. 

 
Kolmas vaihe 
Kun edellinen vaihe sujuu, ota vasempaan 
käteen yksi pallo ja oikeaan kaksi. Heitä 
oikeassa kädessä oleva pallo kohti vasenta 
kättä, jonka jälkeen vasemmassa kädessä 
oleva pallo sisäkautta kohti oikeaa (kun 
edellinen on siis lakipisteessään). Kun 
vasemmalla kädellä heitetty pallo on 
lakipisteessään, heitä oikeassa kädessä 
oleva pallo sen vasemmalta eli sisäpuolelta. 
 
 
 
Pallot täytyy myös ottaa kiinni. Onnea harjoitteluun ja kärsivällisyyttä! 

teksti: Martti Koivisto 

ULVAHDUS 

1 

3 2 

Ulvahdus 
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Kämppä 

M uutama vuosi 
sitten, vuokraso-
pimuksen umpeu-

tuessa Metsähallitus ilmoitti, 
että 45 vuotta TöSin käytös-
sä ollut tontti laitetaan 
myyntiin. Hintapyyntö, 
300 000 euroa, ei aivan koh-
dannut lippukunnan varalli-
suuden kanssa, ja näin ollen 
jouduimme aloittamaan 
uuden tontin etsimisen. Har-
miksemme vuonna 1959 
rakennettu kämppämme ei 
ollut siirrettävissä, vaan 
jouduimme luopumaan siitä-
kin. 
 Uutta tonttia lähdettiin 
etsimään Töölön Sinisten kan-
natusyhdistyksen johdolla. 
Tavoitteena oli löytää ostetta-
vissa oleva tontti, sillä vuokra-
sopimuksella saattaisimme 
olla 10 vuoden kuluttua vas-
taavassa tilanteessa. Metsähal-
litus lupautui avustamaan ton-
tin etsimisessä, mutta tarjotut 

tontit olivat joko liian kaukana 
viikonloppuretkiä ajatellen tai 
muuten partiotoimintaan sopi-
mattomia. Näin ollen aloimme 
tutkia myös muita vaihtoehto-
ja, joista vahvimpana ehdok-
kaana oli Helsingin Partiopoi-
kain kannatusyhdistyksen 
omistaman Kavalahden retki-
keskuksen läheisyydessä ollut 
tontti. Tämä valitettavasti 
kariutui, mutta onneksemme 
Metsähallitus lopulta ymmärsi 

tarpeemme. Toiveitamme 
vastaava tontti löytyi nykyisen 
kämppäreittimme varrelta 
Kirkkonummen Långvikista. 
 Långvikin tonttiin käy-
tiin tutustumassa useaan ottee-
seen ennen varsinaista hankin-
taa. Tutustumisvaiheessa han-
kittiin jo edullisesti saadut 
hirret, joista kämppä tullaan 
toteuttamaan. Töölön Sinisten 
kannatusyhdistyksen puheen-
johtaja Kari Teppola allekir-
joitti virallisen sopimuksen 
uuden tontin ostosta ja van-
hasta tontista luopumisesta 
juuri ennen vuoden 2005 lop-
pua. 
 Tontti on lännen puo-
leinen osa neliönmuotoisesta 
tontista, jonka toista puolta on 
jo pitkään käyttänyt Helsingin 
Hakatytöt. Alueemme on tösi-
läisten makuun sopivasti mu-
kavan mäkinen. Tontille on 
tarkoitus rakentaa entistäkin 
hienompi eräkämppä, sekä 
erillinen saunarakennus, jota 
voidaan käyttää myös vartio-
retkien tukikohtana. Pientä 
takapakkia entiseen verrattuna 
on oman rannan puuttuminen. 
Onneksemme rantaan on mat-
kaa vain pari sataa metriä ja 

Tapio esittelee uuden kämpän paikkaa. 

Uusi tontti maastossa. 

Unelmakämppä,                     
 1. osa 
Pihaus aloittaa kirjoitus-
sarjan ”Unelmakämppä”, 
jossa seurataan TöSin 
uuden kämpän rakentu-
mista Kirkkonummen 
Långvikissa. Ensimmäi-
sessä osassa tutustutaan 
taustoihin ja esitellään 
tontti. 
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  Matti Salmenkylä in memoriam 
 

 
Vuosikymmenet TöSissä ja sen taustajoukoissa 
vaikuttanut Matti Salmenkylä poistui keskuudes-
tamme helmikuun 9. päivänä 75 vuoden ikäisenä. 
Lippukunnan vanha kaarti muistaa hänet intohi-
moisena suunnistajana ja  ennen kaikkea monien 
kesäleirien vetäjänä 1950-luvulla Sikaliskon  
maisemissa. Masa toimi aktiivisesti Töölön Sini-
sissä 1940– ja 1950-luvuilla. 

Kisatuloksia: 
 

Hiipivä Haamu 2005: 
A-sarja 
Ketut   10.sija 
 
B-sarja 
Muflonit  1.sija 
Kyyhkyläiset  42.sija 
 

Joulujuhla 4.12.2005 
 
Tösin ja Hesparton perinteistä joulujuh-
laa vietettiin sunnuntaina 4.12. Töölön 
kirkolla järjestettiin Jumalanpalvelus, ja 
sen jälkeen syötiin jouluherkkuja ja nau-
tittiin hyvästä ohjelmasta seurakunnan 
kerhokeskuksessa. Ohjelmistoon kuului 
mm. näytelmiä, merkkien jakoa ja elä-
vää musiikkia, josta vastasi duo Ville & 
Juho. Vuoden 2005 Hakaskaban voitti 
Ketut-vartio. Tösin uudet vartiolaiset ja 
sudenpennut antoivat lupauksensa kir-
kossa. 

Töölöläisten lippukuntien vartiolaiset 
lupausta antamassa. 
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Oikaisu: 
 

Edellisestä Pihauksesta (II/2005) jäi valitet-
tavasti osia puuttumaan. Inhimillisen ereh-
dyksen vuoksi painoon päätyi väärä versio 
lehdestä. Pihaus pahoittelee asiaa. Puutuva 
Ulvahdus ilmestynee Pihauksen numerossa 
4/2006. 
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Ansionsa mukaan: 
 

Töölön Sinisten Hopeinen ansiomerkki 
myönnettiin: 

 
Martti Koivistolle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Töölön Sinisten Hopeinen ansiomerkki 
myönnetään vähintään 10 vuotta lippukunnassa 

ansiokkaasti toimineelle johtajalle. Merkin myön-
töperusteena voi olla myös erittäin ansiokas teko. 

Vaatimuksena 18 vuoden ikä. 

Lyhyeterikoiset 

Tulevaa toimintaa: 
Maaliskuu: 
 10.-12.3. LPK-retki 
 22.3.  Kevätvuosikokous  
 24.-26.3. Vj-kurssi 
Huhtikuu: 
 31.3.-2.4. Vj-kurssi 
 14.-16.4. Johtajaretki 
 17.-23.4. Partioviikko  
 23.4.  Partioparaati 
Toukokuu: 
 12.-14.5. III ja II luokan riihitys 
 19.-21.5. Päpan kevät-PT 

Syntymäpäiviä: 
 
Olli Raitio  14 v. 1.1. 
Juho Häme  18 v. 7.1 
Joona Uitto  13 v. 12.1. 
Jarkko Nyström  78 v. 17.1. 
Santtu Toiviainen  9 v. 20.1. 
Kaarlo Saukonpää  21 v. 22.1. 
Petja Heiskanen   9 v. 31.1. 
Janne Kivinen   9 v. 11.2. 
Olli Tuppurainen  13 v. 11.2. 
Nuutti Jaakkola   9 v. 21.2. 
Samuli Latvajärvi  11 v. 25.2. 
 
 

Töölön Siniset onnittelee kaikkia 
synttärisankareita! 

 

Kämppä– ja metsäyötilanne: 
 

Metsäyöt: 
1. Kenny Ronkainen 6 
2. Martti Koivisto,  
 Miska Rissanen  5 
3. Olli Mattila,  
 Severi Rahikainen, 
     Antti Kosunen  4 
4.  Tapio Levä, 
     Ralf Baumann, 
     Ville Raitio, 
     Olli Raitio, 
     Kaarlo Saukonpää 1  

 
Kämpän puutteen vuoksi kämppäöitä 

ei vuonna 2006 lasketa.  
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meillä on rannankäyttöoikeus. 
 Viimeiset kuukaudet 
ovat kuluneet poismuuttoon 
vanhalta kämpältä. Ennen 
joulua talkooporukka siirsi 
varastorakennuksen uudelle 
tontille ja tammikuun lopussa 
varasto täytettiin kämpältä 
talteen otetulla tavaralla. 
Myös kolon varastoja siivot-
tiin, jotta osa kämpältä siirre-
tystä, usein käytetystä kalus-
tosta saatiin varastoitua käytön 
kannalta helpompaan paik-
kaan. Suunnittelupuolella pro-
jekti on edennyt siten, että 
Kiki Pesola on piirtänyt käm-
pän ja erillisen saunaraken-
nuksen pohjapiirustukset. Näi-
hin Pihauksen lukijat pääsevät 
tutustumaan tulevissa lehdissä. 
Poikkeuslupahakemus on jo 
jätetty sisään, ja seuraava as-
kel on rakennuslupahakemuk-
sen valmistelu. Mikäli luvat 
saadaan sutjakasti kuntoon, 
kämppää päästään rakenta-
maan toukokuusta eteenpäin. 
 Projektiryhmän toi-
veissa on saada kämppä ja 
sauna kuntoon vuoden 2007 
loppuun mennessä. Tätä ennen 
on tiedossa rutkasti työtä niin 

suunnittelun, toteutuksen kuin 
rahoituksen hankkimisen pa-
rissa. Kaikenlainen apu on 
tarpeen, joten jos haluat aut-
taa, ota yhteyttä projektiryh-
mään, jonka yhteystiedot löy-
tyvät alta. 
 
Lippukunnan projektiryhmän 
yhteyshenkilö: 
Tapio Levä, tapio.leva@too- 
lonsiniset.net, 050-5710073 
 
Projektin rahoitusvastaava: 
J u s s i  H a a p k y l ä ,                 

j u s s i . h a a p k y l a @ t o o -          
lonsiniset.net, 040-5263675 
 

Tapio Levä 
 
Seuraavassa osassa:  
Kämpän pohjapiirustus, 
tietoa lupaprosessin edisty-
misestä. 

Lue myös: 
Vanhan kämpän tyhjen-
nys, s. 18 

Tösiä uskollisesti palvellut liiteri pystytettynä uudella tontilla. 

Uuden tontin sijainti Helsinkiin nähden. 
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Viikinki´06 22.-26.2.2006 

H u r j a  p a r t i o -
lais/viikinki jouk-
ko lähti Tösin ko-

lolta kohti Kuhmalahtea ja 
M a r t i n  ke s ä m ö k k i ä 
22.22006. Tarkoituksena 
oli viettää partiomainen 
viikko ja pitää kivaa.  

 Tösin vahvuus leirillä 
oli: leirinjohtaja Olli.M, 
Martti Koivisto, Miska, Antti 
ja Severi. Mukana oli myös 
paljon hespartoja. Leiripai-
kalla pistimme sitten teltan 
pystyyn ja keitot porise-
maan. Ensimmäinen päivä 
meni siinä leiriin pystyyn 
panemisessa, ja kävimme 
myös pulkkamäessä.  

 
”kaikilla oli kivaa” 

 
Illalla saimme jokainen iki-
omat viikinkinimet ja salai-
set ystävät joille piti tehdä 
palveluksia leirin aikana 

niin, että ystävä ei tiennyt 
kuka niitä teki.  

Toisena päivänä oli vii-
kinkiolympialaiset, joihin 
kuului mm. jäniksen metsäs-
tystä ja Amerikkaan souta-
mista. Seuraavien päivien 
ohjelmaan kuului hiihtoa, 
jonka serauksena jokainen 
oppi vähintään maajoukkue 

tason hiihtelijäksi, saunomis-
ta, puiden pilkkomista, 
olympialaisten kuuntelua 
(RADIOSTA vaikka tv:kin 
oli) ja muuta partio kivaa.  
 Ennen kuin huo-
masimmekaan oli jo viimei-
nen ilta ja viikinkipidot, jol-
loin salaiset ystävät paljastet-
tiin ja kaikilla oli kivaa. Läh-
töpäivänä teimme tavallisia 
lähtörituaaleja sekä kaivoim-
me iglun (tai sitten sen nimi 
oli joku queeni). Linjurissa 
sitten kuuntelimme kuinka 
Ruotsi pöllytti Suomea jää-
kiekossa, mutta emmehän 
me hirveästi siitä välittäneen 
koska olimme olleet juuri 
oikein loistavalla talvileirillä 
ja pitäneet hauskaa ystä-
viemme kanssa.  
 

Miska Rissanen 

Talvileiri 

Leiriläiset tekevät lähtöä kololta. 

Talvisessa säässä kelpasi pulkkailla! 
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päivän ohjelman. Vartiolais-
ten osalta se koostui pukki– 
ja ristiköytöksen harjoittelus-
ta, halonhakkuusta, veden-
kannosta ja muusta partioki-
vasta. Ehdittiinpä välillä 
leikkiä puukkohippaakin. 
Samaan aikaan tutustuivat 
sudenpennut maapalloon, 
tekivät lumiukkoja ja harjoit-
telivat kädentaitoja. Päivä 
kruunattiin saunomalla Ha-
katyttöjen mainiossa saunas-
sa. Löylyjen jälkeen vietet-
tiin iltaa makkaraa paistellen 
ja lättyjä syöden, kortinpe-
luuta unohtamatta. Nukku-
maanmenoajan koittaessa 
vetäytyivät vartiolaiset ja 
johtajat kymppiluolaan su-
denpentujen jäädessä jälleen 
kämppään.  

Sunnuntai-aamun ei tarvin-
nut lauantain rinnalla hävetä. 
Sää oli jällen kaunis ja aurin-
koinen, ja lämpömittarikin 
pysytteli asteen pari nollan 
alapuolella.  
 

”Saatoimme todeta 
teltan olevan jo aurin-

gonlaskun matka-
mies.” 

 
Aamiaisen syötyään läksivät 
vartiolaiset Tapion johdolla 
metsään katsomaan Tösin 
uutta tonttia, joka sijaitsee 
aivan Hakatyttöjen kämpän 
vieressä. Nähtiin tuleva ve-
neranta, saunan ja kämpän 
paikka, nuotiopaikka ja pal-
jon muuta. Kaiken kaikkiaan 

oli retkue tyytyväinen näke-
määnsä.   Kierroksen jälkeen 
alkoikin jo lähtövalmistelut, 
sillä bussi noutaisi väen pois 
jo yhden kieppeillä. Pilkot-
tiin puita, siivottiin, pakat-
tiin, syötiin ja lähdettiin.  
 Onnistunut oli retki! 
Kiitos tästä kuuluu kaikille 
sen tekemiseen osallistuneil-
le, ja tietysti myös kaikille 
mukana olleille. Kiitoksen 
ansaitsevat myös Hakatytöt, 
jotka hienoa kämppäänsä 
meille lainasivat. Odotellen 
innoissaan jo seuraavaa ret-
keä, 
 

Kaarlo Saukonpää 
Retken piällysmies      

Sudenpennut lipunnostoa vartomassa.  
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M aailman paras 
lippukunta Tösi 
vietti syksyistä 

viikonloppua maailman 
parhaalla tavalla, järjestä-
mällä lippukuntaretken. 
Helsingin Hakatyttöjen 
kämpälle maailman par-
haalle Kirkkonummelle 
suuntautuneelta retkeltä ei 
menoa ja meininkiä puut-
tunut, minkä seikan arvoi-
sat lukijat seuraavan selos-
tuksen luettuaan saanevat 
todeta. 
 Kaikki alkoi noin 15 
miljardia vuotta sitten, kun 
alkuräjähdyksessä maailma-
kaikkeus ryhtyi laajenemaan. 
Piakkoin tämän jälkeen syn-
tyi Tösi, ja seuraava lenkki 
olikin lippukuntaretki. Run-
saslukuinen joukkomme 
suuntasi kulkunsa Kampin 
upouudelta pysäkiltä Kirk-
konummen Långvikiin, jossa 

vuokraamamme maja sijait-
see. Ennen pääjoukon saapu-
mista toiminta-alueelle oli 
osittain henkilöautolla, osit-
tain juosten saapunut kärki-
joukko tosin jo varmistanut 
maaston ja ryhtynyt laitta-
maan ruokaa.  

 Perjantai-illan mittaan 
ehdittiin kotiutua, syödä, 
pilkkoa -ah- puita ja pystyt-
tää varaston perukoilta esiin 
kaivettu kymppiteltta. Nuk-
kumaan mentäessä majoitet-
tiin sudenpennut kämppään 
vartiolaisten siirtyessä met-
sän puolelle. Telttailijoita 
siunattiin miehekkäällä kah-
den tunnin kipinävuorolla. 
 Lauantai-aamu valke-
ni kylmänä ja aurinkoisena. 
Yön aikana oli satanut kosol-
ti lunta, tämän saattoi aamul-
la havaita teltan sisälle kerty-
neestä vesilammikosta ja 
pienistä puroista, jotka si-
säseiniä pitkin valuen toivat 
telttaan luolamaista tunnel-
maa. Saatoimme todeta tel-
tan olevan jo auringonlaskun 
matkamies. 
 Päivä polkaisti in 
käyntiin herkkunamipuurol-
la. Syötyämme aloitimme 

Lippukuntaretki 25.-27.11.2005 

Kymppiteltta, Tösin uskollinen työjuhta. 

Leo, Miska ja Olli köytösten kimpussa. 
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O stin tässä hiihtolomalla Ylläk-
seltä kuksan huvittavalta he-
pulta, joka myi mm. puukkoja, 

kuksia ja vyöhön kiinnitettäviä nahka-
remmejä. Mies antoi hyviä ja vakuutta-
via vihjeitä kuksan kunnossapitämi-
seen. 
  Kuksa on kätevä pikku muki, jon-
ka voit vaikka ripustaa vyölle. Kuksa on 
muihin mukeihin nähden hyvä siinä suh-
teessa, että siitä voi juoda kuumaakin juo-
tavaa polttamatta sormiaan, sillä puu ei 
johda lämpöä samalla tavalla kuin esimer-
kiksi jokin peltimuki. 
 Kuksa on 
perinteinen erä-
muki, jota näkee 
useiden retkeili-
jöiden hallussa. 
Se valmistetaan 
yleensä koivusta, 
sillä siinä on riit-
tävästi kuksan 
va l m i s tu k s een 
tarvittavaa pah-
kaa. Männyssä ja 
Kuusessa on pah-
ka harvinaisem-
paa, joten niistä 
tehdään erittäin harvoin  kuksia. Kuksaa ei 
saa pestä, joten  se tulee pitää kaukana 
tiskausintoisista vaimoista ja miehistä. 
Kuksan voi putsata vain käyttämällä esim. 
kosteaa pyyhettä.  
 Kuksaan liittyy Lapissa uskomuk-
siakin. Aiemmin mainitsin jo siitä, ettei 
sitä pitäisi pestä, ja on myös uskottu että 
mikäli kuksan pesee, menettää onnensa. 
Kirkasvetisissä tunturipuroissa sitä voi 
kuitenkin uskomuksen mukaan uittaa. 
 Ennen kuin kuksa kannattaa met-

sään ottaa mukaan, sitä kannattaa 
”hienosäätää” kotona. Tätä hienosäätöä 
voisi verrata veneen tervaamiseen. Tässä 
eräs keino jolla voit säädön suorittaa: 
 
1. Juo kahvit 
2. Kuksan kuivuttua pistä lämpimät, mä-

rät kahvinpurut suodatinpussista kuk-
saan. 

3. Paina peukalolla lujasti puun avoimet 
huokoset täyteen kahvinrasvaa. 

4. Kopista liiat purut pois. 
5. Toista toimitus muutaman kerran, jotta 

saavuttaisit parhaan tuloksen. 
 
Tämä tehdään 
osaksi sen takia, 
että jos menet 
metsään juomaan 
kuksalla ennen 
tätä toimitusta, 
kuksa voi kärsiä 
siitä. Lisäksi kuk-
sa on hygieeninen 
vasta sitten, kun 
siinä oleva kahvi-
kerros on kiiltä-
vän musta. 
 Ja totta kai 

partiolainen osaa arvostaa hienoa käsin 
veistettyä mukia enemmän kuin tehdas-
valmisteisia sarjatuotteita! 
 

Ville Raitio 
 
  

Kuksa ja sen huolto 

Kahvoja erikseen oikea– ja vasenkätisille! 

Tösiasiaa 
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Lue myös: 
Kämppäprojekti, s.14 

Kämpän tyhjennys 4.2.2006 

Yllä: Kämppä 
kauniina talvipäi-
vänä 
 
Oikealla: Simo ja 
laverin tolppa. 

Alla: Puu-
vajan 

vanha 

katto  

palaa. 

Tapio ja Olli pikkukäm-

pän kaapin kimpussa. 

Hansu purkaa lavereita. 

Lopputulos: tuhkatkin pesästä. Seuraavalle jäi 
vain seinät. 

K irkkaana ja kylmänä pak-
kasaamuna 4.2. saapui työka-
luilla ja kuljetusvälineillä va-

rustautunut joukkomme vanhalle käm-
pälle. Tavoite loisti kaikilla selvänä 
mielessä; kaikki tavara piti kantaman 
pois. Tämän jälkeen ei kämpälle palat-
taisi. 20 asteen pakkanen ei töitä häirin-
nyt, ja irtaimisto saatiin siirrettyä tur-
vaan osittain kololle, osittain uudelle 
tontille. Kelpasi hyvillä mielin palata 
Töölöön. Ohessa kuvasarja päivän ta-
pahtumista. 
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T oivotetaanpa nyt vielä kerran hyvää alkanutta vuotta, vaikkakin pitkällä sitä jo olemme. 
Onhan tämä vuoden ensimmäinen virallinen Pihaus – viime vuoden viimeinen numero 
kun ei meinannut tulla painosta ulos sitten millään. Pitänee miettiä jos tätäkin upeaa – ei 

vaan fantastista! lehteä alettaisiin painattaa jossain vähän ammattimaisemmassa paikassa kuin 
tähän asti on tehty. 
 Tämä on yksi monista asioista joita tulee miettiä, tutkia ja hoitaa –onneksi meillä 
Pihauksessa on eri kätevä toimitussihteeri. Hän jos kuka pystyy tällaisissa asioissa auttamaan ja 
kantamaan vastuuta. Kyllä lippukunnanjohtajalle riittää muutenkin tehtävää ja hoidettavaa, sen 
verran että yhden ihmisen saisi työllistettyä kokopäiväisesti – siis ainakin jos niin itse tahtoo. Vai 
voiko sitä todella vaikuttaa työmääräänsä? 
 Niin työelämässä kuin vapaa ajan harrastusten kanssa sitä kaipaa haasteita, jotta asiat 
eivät tuntuisi puulta. Haaste tarkoittaa usein lisää työtä. Itse monta vuotta sudenpentujen kanssa 
toimittuani kaipasin uusia haasteita ja tässäpä sitä kirjoitellaan lippukunnanjohtajana. 
Lippukunnanjohtaja olen todella saanut vaihtelua perinteiseen laumanjohtamiseen – hyvä kun 
ehtii laumailtoja enää vetämäänkään. Yksin on kuitenkin rankaa tehdä kaikkea. Pitäisi siis saada 
tarjottua sopivia haasteita ja motivoitua johtajia jaksamaan ja löytämään uusia haasteita ja 
sisältöä partiosta. Lippukuntamme nykytilannehan on se, että kaikki johtajat ja vaeltajat ovat 
toimineet jo useamman vuoden toimissaan ja homma on saattanut joskus tuntua vähän itsensä 
toistamiselta. Sitä ei välttämättä edes huomaa. Muutos on tähän ratkaisu – jos mikään ei muutu, 
ei itsensä motivointi ainekaan ajan myötä helpotu.  
 Muutos voi olla joskus kokonaisuuden, kuten lippukunnan, kannalta huono. Voidaan 
”menettää”  hyvä johtaja opiskelemaan toiselle paikkakunnalle tai jopa toiseen maahan (syy 
lainausmerkkien käyttöön on se että oikeaa tösiä ei voi menettää, eikä sellainen myöskään 
TöSiä!). Muutos aiheuttaa kuitenkin aina tunteita, kuten tarpeettomaksi jäämisen tunteen. Tösissä 
jokainen johtaja on tärkeä ja varmasti jokaiselle löytyy sopivan kokoinen ja mukavan oloinen 
tehtävä, josta saa niin haasteita kuin henkistä pääomaakin tulevaisuuteen.  
 Vaikka muutos voi joskus pelottaa, ei liiaksi tulisi vedota siihen, kuinka aina on tehty 
näin - varsinkin jos se ei toimi! Perinteet ovat kuitenkin tärkeitä ja meillä Tösissä onkin paljon 
perinteitä. Täytyy kuitenkin osata erottaa perinteet ja toimintatavat toisistaan. 
 Selvää on kuitenkin se että muutoksia on tapahtunut ja tulee vastaisuudessakin 
tapahtumaan. Vielä muutamia vuosia sitten Hirsalan kämpän menettäminen tuntui monesta 
täysin mahdottomalta ja kestämättömältä ajatukselta. Tässä sitä 
kuitenkin ollaan, vanha kämppä on vain muutama viikko sitten 
luovutettu kokonaan Metsähallitukselle ja uuden kämpän 
pohjapiirrokset ovat tehty. Rakentaminenkin aloitetaan heti kun 
valmistelut on saatettu päätökseen.  Ennen uuden kämpän 
valmistumista vieläkin lähempänä oleva muutos on Kettujen 
siirtyminen vaeltajaksi ja Hukkaputkesta vartiolaisiksi 
kasvavien sudenpentujen vartionjohtajiksi – kuin myös uusien 
sudenpentujen liittyminen syksyllä. Näin muutoksella turvataan 
lippukunnan jatkuvuus ja yhdessä toimimalla selviämme 
tulevaisuuden haasteista. 
 
 

 Antti Mielonen 
 Lippukunnanjohtaja 

Pääkirjoitus 

Tervehdys kaikki rakkaat Tösi-veljet ! 
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