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Pihaus 1/05 
ilmestyy  keväällä 2005 

 
 

Pihaus TöSiläisten  
pää-äänenkannattaja 

jo vuodesta 1949 alkaen. 
 

Pihauksen osittainenkin 
lainaaminen ilman lupaa 

on ehdottomasti kiellettyä. 

Keväällä oli suunnitelmana tehdä kaksi 
pihausta syksyllä. Kävikin niin että lehtiä 
tulikin vain yksi, mutta yhä niin erinomainen. 
Toimituskunnan koko on kasvanut ja juttujen 
määrä lisääntynyt. Tässä lehdessä pääset 
tutustumaan kesän ja syksyn tapahtumiin, 
sekä muihin juttuihin, kuten Tösin internet -
sivuihin. Tätä lehteä on taitettu innolla niin 
yömyöhällä että aamuhämärissä. Tällä kertaa 
myös kirjoitusvirheitä on etsitty ja poistettu 
Tapion avulla sekä ulkoasua on yhtenäistetty. 
Nyt on myös toimituskunnan aika mennä 
kirjoittamaan toivomuslistaa Joulupukille. 
Älkää unohtako, että wälikäden toimittajien 
lisäksi teitä vahtii joulukuussa myös tontut. 
 
T: Pihauksen toimitus 

Sisällys: 
   
1. Kansi 
2. Toimituksen palsta 
3. Pääkirjoitus 
4. Lyhyet erikoiset 
5. Lassi 80 vuotta 
6. Kastelli 
7. Tarus 
8. The Amazing Race 
10. Viikinki –Punkku 
11. Lippukuntaretki 
12. Jarrut Nuuksiossa 
14. Ilvesveikot 70 vuotta 
15. Wälikäsi 
16. Tösin sämpyläkilta 
18. Ketut vartion retki 
20. Hiipivä Haamu 
22. Sarjakuva 
24. Svenska klubben 
26. Ulvahdus 
27. TösiAsiaa 
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Lippukuntamme Töölön Siniset siirtyi nykyaikaan syksyn alussa rekisteröimällä 

internet-domainin toolonsiniset.net. Osoitteesta löytyy kaikki tarvittava ja tarpee-

ton tieto Töölön Sinisistä aina historiasta yhteystietoihin asti. 

 

Sivujen tarkoituksena on antaa kaikille nykyisille ja vanhoillekin tösiläisille mah-

dollisuus seurata, mitä lippukunnassa tapahtuu. Kaikista tulevista tapahtumista tie-

dotetaan sivuilla ja menneistäkin tapahtumista pyritään kirjoittamaan selostuksia 

kuvien kera. Näin kaikilla ei-niin-aktiivisesti toiminnassa mukana olevilla on sor-

mi aina ajan valtimolla. 

 

Yhteydenpito johtajiin on helpottunut, kun ei tarvitse muistaa käsittämättömän pit-

kiä sähköpostiosoitteita. Jokaiselle johtajalle on varattu sähköpostialias muotoa 

etunimi.sukunimi@toolonsiniset.net. Rohkeasti vaan postia omalle johtajalle, jos 

on kysyttävää. Jos tunnet tarvitsevasi aliaksen, niin ota yhteyttä ylläpitoon. 

 

Sivujen ylläpidosta ja aktiivisesta päivityksestä vastaa lippukunnanjohtajamme 

Tapio Levä (tapio.leva@toolonsiniset.net). 
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Pikkuhukka haettiin sudenpentulauman kokouksesta ja isä 

kysyi häneltä kotimatkalla: 

• Mitä te teitte kokouksessa, Pikkuhukka?  

• Harjoittelimme solmuja, Pikkuhukka vastasi.  

• Entä ensi kerralla?  

• Päästämme johtajan vapaaksi! 

Tämän kerran tehtävässä tutustutaan Tösin ultramakeisiin 

nettisivuihin. Tässä muutama kinkkinen kysymys ja vasta-

ukset voi etsiä internet osoitteesta www.toolonsiniset.net.  

 

1. Minä vuonna Tösin kajakit hommattiin? 

2. Mikä päivä pidettiin marraskuun Talvileirikokous? 

3. Mitä tehtiin hallituksen kokouksessa 28.10.04 kohdassa 11? 

4. Mitä on pikkukämpässä Kämpän pohjapiirustuksessa? 

5. Miten menee liblikkaan huuto? 

6. Monta kertaa Pihaus ilmestyy ensi vuonna? 

Ulvahdukseen 

voit halutessasi 

lähettää lisää 

hauskoja  

partiomaisia  

vitsejä tai tosi-

tarinoita haus-

koista kömmäh-

dyksistä. Niitä 

voit antaa tai  

lähettää Tapio 

Levälle. 
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Y 
ksi hieno partiosyksy on taas takana. Jäljellä on enää joulukirkko ja -
juhla sekä ryhmien viimeiset kokoukset. Syksyn aikana onkin tehty 
monenlaista. Perinteinen lippukuntaretki kämpän maastossa oli 

onnistunut, samoin jo syksyn alussa ollut ensimmäisen luokan riihitys. Muista 
tapahtumista Espoon Punkku, sudenpentukisa ja Hiipivä Haamu puolestaan 
tarjosivat erilaisia elämyksiä ja kosketuksen Töölön ulkopuoliseen elämään, 
jota todistetusti on kuin onkin olemassa. Ilahduttavasti olen saanut myös 
tutustua moneen uuteen nuoreen tösiläiseen – merkki siitä, että TöSi elää ja 
voi hyvin. Uusille jäsenille tämä lehti onkin ensimmäinen kosketus Pihauksen 
ihmeelliseen maailmaan. 
 
Kattojärjestömme Suomen Partiolaiset on julkistanut ensi vuonna alkavan 
teeman ”Partiolainen osaa – Scouter kan!”. Se korostaa ja keskittyy 
partiolaisen perustaitoihin. Tavoitteena on, että jokainen partiolainen on 
taitava, neuvokas ja yhteiskunnallisesti mallikas yksilö, joka selviää 
tiukassakin tilanteessa. Tämän rinnalle piirimme PäPa on julkaissut oman 
tavoitteensa, joka on ”Toimiva lippukunta”. Tavoitetta tukeakseen piiri 
lanseeraa keväällä lippukuntien välisen toimintakilpailun, jossa aktiivisimmat 
ja monipuolisinta toimintaa järjestävät lippukunnat palkitaan. 
 
TöSin toimintaan SP:n ja PäPan tavoitteet sopivat hyvin. Meillä on aina 
panostettu partiotaitoihin ja vahva retki- ja eräperinne pitää huolen siitä, että 
tösiläiset osaavat oikeasti laittaa laavun pystyyn ja tehdä nuotiolla ruokaa. 
Kokouksissa opittuja asioita pääsee siis myös kunnolla kokeilemaan. Silti 
haluaisin kannustaa ryhmiä panostamaan myös kolokokouksiin. 
Kaupungissakin pystyy tekemään monenlaista, kun käyttää hieman 
mielikuvitustaan. 
 

Joulu lähestyy kovaa vauhtia ja lahjalistat on jo 
toimitettu korvatunturille. Toivotaan, että pukin 
kontista löytyy aattona jotain muuta kuin sarjakuvan 
pojilta (22-23). Kinkkua ja laatikoita syödessä partio 
on hetken tauolla, mutta toiminta jatkuu 
monipuolisena myös ensi vuonna. Vartioikäisillä ja 
vanhemmilla se seuraava iso juttu – talvileiri Töölö-
Dakar – onkin jo ihan pian tammikuun alussa. Siellä 
nähdään kuinka Senegalin paahde ja Suomen talvi 
sopii samaan pakettiin. 
 
Hyvää joulua kaikille! 
 
t. Tapio 
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KÄMPPÄYÖKÄMPPÄYÖKÄMPPÄYÖKÄMPPÄYÖ----SKABA:SKABA:SKABA:SKABA:    
 

Kämppäyöt voitti Martti Koivisto 

10 yöllä ja toiseksi tuli Antti Mie-

lonen 9 yöllä 

 

METSÄYÖMETSÄYÖMETSÄYÖMETSÄYÖ----SKABA:SKABA:SKABA:SKABA:    
 

Metsäyöskaban voitti Olli Mattila 

29 metsäyöllä ja toiseksi tuli 

Martti Koivisto 24 metsäyöllä. 

HAKAHAKAHAKAHAKA----SKABA:SKABA:SKABA:SKABA:    
         

Tämän vuoden haka-skaban 

voitti ketut vartio. Vartion 

voiton mahdollistivat muun 

muassa lippukuntarajoja 

ylittävä toiminta sekä runsas 

osallistuminen lippukunnan 

järjestämiin tapahtumiin ja 

kisoihin. 

 

Onnea voittajille. 
ANSIONSA MUKAAN:ANSIONSA MUKAAN:ANSIONSA MUKAAN:ANSIONSA MUKAAN:    
 

Sudenpääsolki: 
Julian Mcqourty 

 

PäPan ansiosolki: 
Kaarlo Saukonpää 

 

PäPan hopeinen ansiomitali: 
Mikael Ylijoki 

TULOKSIA:TULOKSIA:TULOKSIA:TULOKSIA:    
 
Ketut-vartio sijoittui Viikinki-

Punkussa sijalle neljä. Hyvin 

tehty pojat! Lisää sivulla 

kymmenen.  

SYYSVUOSIKOKOUS:SYYSVUOSIKOKOUS:SYYSVUOSIKOKOUS:SYYSVUOSIKOKOUS:    
 

27.10. järjestettiin TöSin sääntömääräinen 

s yys vuo s i ko ko u s .  Koko uk s e s s a 

hyväksyttiin ensi vuoden talousarvio ja 

toimintasuunnitelma sekä valittiin hallitus. 

Koko uk s e n  pö y t ä k i r j a a n  s e k ä 

talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan voi 

tutustua TöSin nettisivuilla. 

 

Töölön Siniset ry:n hallitus vuonna 2005 

 

LPKJ    Tapio Levä 

LPKJa   Antti Mielonen 

Sihteeri  Martti Kyyrö 

Rahastonhoitaja Mikko Ylijoki 

   Olli Mattila 

   Ralf Baumann 

   Kaarlo Saukonpää 

Varalla  Martti Koivisto 

   Juhana Joensuu 
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flesta av oss har någon gång i sitt liv hållit en pojke i handen, utan att det 
ens betytt något? Och fast din käraste en gång i sitt förflutna haft en 
annan handvärmare, är hennes hjärta idag enbart ditt, om jag läste rätt 
mellan raderna. Med andra ord: njut av livet och bekymra dig inte! Och om 
det inte hjälper, prova med att hålla henne i handen! Jag anser att ert 
förhållande redan är så djupt att ni kan ta det steget. 
 
 
Kära Calle! Jag har sedan långe funderat på ett problem, som liknar det 
sista du svarade. Det har diskuterats för hundratals år. Nämligen: Om 
ett träd faller ner i skogen och ingen ser det, föds det ändå ett ljud? 
Tack redan på förhand för ditt svar! 
 
h: ”Det är kiva att veta” 
 
Bästa signatur ”Det är kiva att veta”! Problemet du presenterade är en av de 
stora frågorna som mänskligheten skapat som ej fått något säkert svar. 
Man kan närma sig problemet ur det här synvinklet: om ett träd faller och 
ingen ser på, varför skulle det skapas ljud? Man kan ju behandla ljudet som 
ett fenomen som fyller den synliga världen, då det finns någon som ser. Om 
ingen tittar på, kan man ju anse att ljud inte behövs till något. Därför tror 
och hävder jag att inget ljud skapas om ingen ser på.  
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Hejsan killar och tjejer, med andra ord Väsningens och Svenska Klubbens 
trogna läsare! Sommaren är kort, det mesta regnar bort säger man ju och 
än en gång har vi fått ett bevis på att detta är sant. Men man skall ej 
falla i förtvinad; fast segelperioden närmar sig sitt slut, är både höst och 
vinter utmärkta årstider för scoutsysslor i gott sällskap. Detta bjuder 
Tölös blåa också i höst, precis som alltid. Och när livet känns tungt, kan 
man rymma till redelhant för att samla krafter. Men för att övergå från 
onödigt smek till viktiga saker: Jag har igen fått en massa knäpiga frågor 
att svara på och det har jag svarat enligt min bästa förmåga. Tack till 
alla er som har aktiverat sig. Jag önskar er en skön vinter!  
 
H: Calle    
 
 
Hej Calle! Tack för en bra tidning. Jag har i snart tolv år varit 
tillsammans med en tjej som inte har samma scoutliga uppväxt som 
jag själv. Allt känns bra mellan oss förutom en sak; hon har hållit en 
pojke i handen innan hon träffade mig. Varken hon eller jag har 
förut älskat någon så mycket som vi älskar varandra och det känns så 
rätt att vara tillsammans men ändå kommer jag då och då att tänka 
på att hon har hållit en annan pojke i handen förut och det gör mig 
upprörd. Detta känns jobbigt eftersom jag egentligen har accepterat 
det och älskar henne för den hon är. Vad ska jag göra för att bli av 
med dessa negativa tankar (vi har alltså inte hållit varandra i handen 
ännu)? 
 
Lagom tjocka Karlsson 
 
Gode Herr Karlsson! Ditt problem hör till en kategori, som vi ofta stöter 
på i vardagliga sammanhang. Det kan ändå inte helt kategoriseras som 
svartsjuka, dock något i den stilen. Tröstar det dig om jag säger att de 
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LASSILASSILASSILASSI    
– TOSI TÖSI – 80 V. 

 

Tiettävästi vanhin elossa oleva tösiläinen Lassi Westerling täyttää 5.12.2004 80 vuotta. 

Sudenpentulupauksen Lassi antoi Tösissä lokakuussa 1931! Tösiläistä elämänmuotoa ja 

ajattelutapaa on siis ehtinyt kulua jo yli 73 vuotta. 

 

Ensimmäinen Lassin kesäleiri oli Kultaranta 1936. Leirimuistot palaavat useimmiten 

kuitenkin Ruujärven rannalle. Tämän kauniin Solvallan urheiluopiston lähellä sijaitse-

van, oikealta nimeltään Ruuhijärven rannalla Tösin kesäleiri pidettiin peräti kymmenenä 

kesänä alkaen 1934 ja päättyen 1954. Sitä useammin on oltu vain Sikaliskolla. Lassi 

osallistui ennen sotia pidetyille Ruujärven leireille vuosina 1937, 1938 ja 1939. 

 

Lassi on myös Tösin piirissä legendaarisen Sämpyläkillan kantava voima. Kilta perustet-

tiin jo 1945 vaikeissa oloissa heti sodan jälkeen. Lassi haluaa siirtää hyvät perinteet 

myös jälkipolville. Niinpä viime syyskuussa pidetyllä tösiläisten veljesillallisella päätet-

tiin Sämpyläkillan jatkosta. Lassi on itseoikeutettu kiltavanhin. Muita halukkaita kiltalai-

sia löytyi yli 20. 

 

Lassi on ehtinyt olla monessa mukana. Ajatus lippukunnille käyttöön annettavasta leiri-

alueesta syntyi Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistyksen piirissä jo varhain 1990-

luvulla. Sopivaa aluetta etsittiin miesvoimin, mutta helppoa se ei ollut. Inkoossa sijaitse-

van Kavalahden tilan löysi Lassi, joka välittömästi innostui asiasta. Olihan tilalla useita 

lippukuntien käyttöön soveltuvia rakennuksia kauniin metsän ja 

uimakelpoisen rannan lisäksi. Lassin innostuksen siivittämänä kan-

natusyhdistys osti tilan. Kavalahden leirikeskus vihittiin käyttöönsä 

keväällä 2002. Leirikeskuksen päärakennus nimettiin Lassilaksi. 

 

Meille vanhoille kuin nuoremmillekin tösiläisille Lassi on suuri 

tösiläinen. Lassi on aina pyydettäessä antanut panoksensa lippu-

kunnalle ja myös muille partiotahoille. Lassi on ehtinyt olla mm. 

HePP:n piirijohtaja, Partiosäätiön hallituksen jäsen, SPJ:n hallituk-

sen ja valtuuskunnan jäsen sekä vuosina 1992 -2003 Helsingin 

Partiopoikain Kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. 

Partioansioistaan Lassille myönnettiin Hopeasusi vuonna 1997. 

Lassi kantaa ylpeänä myös Tösin kultaista ansiomerkkiä. 

 

Onnittelut kunniapuheenjohtajallemme ja tösiveljelle lähtevät suo-

raan sydämestä. 

 

Lassi on meille tosi tösi. 

Kari Teppola 
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Kastelli 
 

 

9.-13.6. järjestettiin TöSin kämpän maastossa Hesparton, Ilvesveikkojen ja TöSin 

yhteinen Kastelli-kesäleiri. Kastelli oli poikkeuksellinen kesäleiri, koska sille osallistui 

vain sudenpentuja. Normaalia kesäleiriä, jonne koko lippukunta olisi osallistunut, ei 

järjestetty tänä vuonna, koska vartiolaiset ja vaeltajat suuntasivat Tarus-leirilleen. 

Kastellille osallistui vajaa 40 lasta ja lähes 20 johtajaa, kaikista kolmesta lippukunnasta. 

Sudenpentujen osallistujamäärä TöSistä olisi voinut olla suurempikin, mutta hyvä että 

edes tämän verran löytyi innokkaita. 

 

Leirin aluksi sudenpennut järjestäytyivät telttalaumoiksi, joissa kussakin oli noin viisi 

lasta ja yksi johtaja. Telttalaumat muun muassa pystyttivät, yöpyivät ja kilpailivat 

ryhmissään. Monelle sudenpennulle tämä olikin ensimmäinen metsäleiri ja siksi 

varmasti mieleenpainuva kokemus. 

 

Ohjelmaa leirillä oli runsaasti. Aamuisin luonnollisesti aloitettiin 

lipunnostoseremonialla, josta ohjelma jatkui askartelu- ja rakennuspainotteisena läpi 

päivän. Pojat tekivät mm. hienot kilvet ja miekat ja tytöt kauniita kaulakoruja. 

Iltapäivisin ohjelma oli hieman rennompaa, muun muassa rantapäivän ja saunomisen 

muodossa. Myös rastiradat olivat usein ohjelmassa. 

Säät leirillä olivat tyypilliset tälle kesälle – vettä tuli runsaanpuoleisesti, mutta mahtui 

mukaan myös hetkittäistä auringon paistetta. Onneksemme aurinkoinen keli sattui 

rantapäivälle ja monet lapset uskaltautuivatkin mereen uimaan, vaikka vesi olikin sangen 

vilpoisaa. 

 

Kastellin teemana oli ritarit ja keskiaika, joten leiri huipentui lauantai-iltana 

järjestettyihin ritaripitoihin. Ritaripidoissa lapset ja johtajat esittivät valmistelemiaan 

ohjelmia. Lisäksi herkuteltiin harvinaisilla leiriherkuilla, kuten kananugeteilla ja 

ranskalaisilla. Myös taitomerkkejä ja ansiomerkkejä oli jaossa ansioituneille 

sudenpennuille. Erityisesti mainittakoon Julianille myönnetty Sudenpää-solki, joka on 

sudenpentujen korkeimpia ansiomerkkejä. 

 

Leirikeittiö sai paljon kiitosta osakseen 

koko viikon ruuista, jotka yllättivät monet 

lapset positiivisesti – suurkiitokset siis 

vielä keittiöhenkilöstölle! 

 

Kastelliterveisin 

 

Antti Mielonen 

Leirinjohtaja Kastelli –04  

23232323    Pihaus 2/2004Pihaus 2/2004Pihaus 2/2004Pihaus 2/2004    



22222222    Pihaus 2/2004Pihaus 2/2004Pihaus 2/2004Pihaus 2/2004    7777    Pihaus 2/2004Pihaus 2/2004Pihaus 2/2004Pihaus 2/2004    

Vuoden tärkein partiotapahtuma, viides Finnjamboree keräsi 
Eri puolilta Suomea ja ulkomailta yhteensä noin 13 000 
partiolaista. Töölön Sinisten, Hesparton ja Suosirrien yhteiseen 
savuun kuului 50 partiolaista, johon myös meidän virolaiset 
vieraamme lukeutuivat. Tässä pieni leiripäiväkirja leirin 
tapahtumista. 
 

22.7. Rakennusleiri alkoi. Mukana Martti Koivisto ja Olli Mattila. 

27.7. Martti Kyyrö ja Panu toivat pakettiautolla savun kamat. 

Siivottiin savun aluetta ja pystytettiin puolijoukkue. Suurin osa 

päivästä oli risusavottaa. Illalla järjestettiin tilaisuus 

raksapartiolaisille. 

28.7. Herättiin vesisateeseen. Ensimmäinen virallinen leiripäivä. 

Savun alue oli veden alla ja vartiolaisten teltat ympäri alaleiriä. 

Illalla pidettiin leirin avajaiset sateessa. 

29.7. Aamupäivä kaivettiin ojaa ja yritettiin tyhjentää savua vedestä. Iltapäivällä 

tösipojat lähtivät haikille. 

30.7. Väki tuli haikilta ja iltapäivällä aika meni partioaatelaaksossa. Illalla kaikki teltat 

saatiin siirrettyä savun alueelle. 

31.7. Aamupäivä meni molskisloiskis-laaksossa ja iltapäivällä tehtiin linnunpönttöjä. Oli 

myös ensimmäinen vierailupäivä. Illalla järjestettiin suuri iltanuotio. 

1.8. Toinen vierailupäivä. Aamupäivällä partiomessu ja iltapäivällä vapaa-aikaa 

markkinoilla. Illalla mentiin uimaan ja oli savun oma ilta. 

2.8. Aamupäivällä harjoiteltiin retkeilylaaksossa erätaitoja ja iltapäivällä tehtiin itse 

partiovyö. 

Illalla oli alaleirin yhteistä ohjelmaa. 

3.8. Olopoli-laakso ja suunnistamista. 

4.8. Laaksoina melonta ja retkisaha, jossa tehtiin itse saha. Illalla leirin päättäjäiset. 

5.8. Leiri purettiin, hyvästit jätettiin ja leiriläiset lähtivät kotiin. Panu ja Mara tulivat 

hakemaan savun kamat. 

6.8. Olli ja Martti lähtivät kotiin. 

Terveisin Martti Koivisto, Savunjohtaja 
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The Amazing Race 
I luokan riihitys 28.-29.8.2004 

 
Ihan syyskauden alussa järjestettiin TöSin 

ja Hesparton yhteinen I luokan riihitys. 

Retken suuntana olivat Nuuksion metsät; 

kierrettyä tuli niin Oittaa, Pirttimäki, Luuk-

kaa kuin Solvallakin. Riihitys oli melkoisen 

haastava ja varsinkin reitin pituus lisäsi 

rankkuutta. Yön pimeyskin pääsi lauantai-

na yllättämään, mutta kaikki osallistujat 

selvisivät hienosti reissusta, ja heidän par-

tiopaitojaan koristaa nykyään ansaittu en-

simmäisen luokan merkki. Seuraavana 

hieman osallistujien kommentteja. 

”Tokana päivänä oli sopivan 

lepposa meininki. Onneks ei 

tiedä millasta retkillä tai lei-

reillä tulee olemaan, vois 

jäädä osa käymättä.” 

”Ei oikeestaan jääny traumoja: 

oli ihan kivaa! (siis jos metsässä 

rämpimisen unohtaa) Ainakin 

kaikilla muilla oli hauskaa kun 

kerroin et kysyttiin tietä keskellä 

yötä. En kadu, että tulin, mutten 

ehkä heti lähtis uudestaan.” 

”Oli siistiä elää yksi viikonloppu 

lähempänä omaa fyysistä sieto-

kykyä kuin yleensä.” 
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opiston Porthanian luentosalille, missä alkuvideo esitettiin. Sieltä lähdimme suorinta 

tietä rasteille etsimään lisävihiä lääkeyrityksen epäilyttävästä liiketoiminnasta. Oudot 

katoamiset, Fish’n’Beat –piirin rajut bileet, lääkevalmiste Symphonyn kyseenalaiset 

sivuoireet ja Vantaanjoessa kutevien lohien vaellusreitit Saksaan… Mikään ei jäänyt 

meiltä kalastajasalapoliiseilta huomaamatta. Löimme viisaat päämme yhteen ja muodos-

timme lähes aukottoman teorian tapahtumien kulusta. Salapoliisiryhmämme tuskin olisi 

voinut olla tehokkaampi: konkari Jacques Cousteaun kokemus ja kristallinkirkkaat aja-

tukset yhdistettynä Marttien aukottomaan kaupunkitietämykseen johti hyvään tulokseen. 

Rasteja löytyi päivän aikana mm. poliisitalosta Pasilasta, Vanhankaupunginlahdelta, 

Sörnäisistä, Ruoholahdesta ja Katajanokalta. Niiltä kerättyjen tietojen perusteella vas-

tasimme maalissa juonta käsitteleviin kysymyksiin. 

 

Kilpailu oli varsin antoisa ja tänä vuonna ratkottavien tapahtumien ja henkilöiden väliset 

suhteet eivät olleet ylitsepääsemättömän monimutkaisia (varsinkin pienimmät vartiolai-

set eivät ole usein käsittäneet aivan kaikkea). Juonen käänteet ja ennen kaikkea vartioi-

den sijoitukset selviävät Munkkiniemen yhteiskoulussa 30. päivänä marraskuuta, jolloin 

on vuorossa palkintojenjako. Tulokset ovat netissä luettavissa Ilvesveikkojen kotisivuilla 

www.ilvesveikot.fi/hh/. 

 

Juhana JoensuuJuhana JoensuuJuhana JoensuuJuhana Joensuu    
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Hiipivä Haamu 
7.11.2004 
 

Jo vuodesta 1947 asti syksyisin 

järjestetty salapoliisiaiheinen Hiipi-

vä Haamu –partiotaitokilpailu kerää 

noin 1500 partiolaista yhteen joka 

vuosi. Hiipparista on perinteisesti 

vastannut partiolippukunta Ilves-

veikot. Tänä vuonna aiheena olivat 

mm. huumausainerikokset ja sala-

kuljetus. Vaikka aiheen sopivuus 

nuorimmille vartiolaisille onkin 

tänä vuonna herättänyt keskustelua, 

järjestäjien perimmäisenä pyrki-

myksenä on tietenkin valistaminen, 

ei pelottelu. Kilpailussa kunkin 

vartion pitää yrittää päästä selville usein monimutkaiseksi osoittautuneesta juonesta löy-

tämällä ja tutkimalla Helsingin kaupungin alueella sijaitsevat kilpailun rastit ja piilorastit 

käyttäen yleisiä kulkuneuvoja. Pienetkin yksityiskohdat kannattaa huomioida, sillä ne 

saattavat osoittautua hyvin keskeisiksi. Kaupunkitieto on kilpailussa valttia, minkä vuok-

si maalaispartiolaiset harvoin pääsevät kärkisijoille. 

 

TöSi osallistui perinteiseen tapaan ratkomaan Hiipparin saloja. Sunnuntaina 7. marras-

kuuta käytyyn kisaan osallistui kaksi vartiota: A-sarjan kisassa Ketut-vartio ja B-sarjassa 

kisasi vanhempien johtajien Muflonit-vartio. Tänä vuonna pukeutumisteema oli kalasta-

ja-aiheinen, minkä vuoksi kaupunkikuvaan ilmestyi paljon kalastajia sekä muita me-

reneläviä, kuten merenneitoja ja Ahteja (ilmeisesti nekin liittyvät kalastukseen). Hiippa-

rissa sataa aina, paitsi 

tietenkin tänä vuonna, 

kun kaikilla oli kerran 

sadevarusteet päällä. 

 

Reippaaseen Muflonit -

vartioomme kuuluivat 

Tapsa alias Jacques 

Cousteau, kaksi Marttia 

sekä Cousteaun apulai-

nen ja tulkki Jean 

(Juhana). Suuntasimme 

aikaisin aamulla kul-

kumme Helsingin Yli-
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Mukana riihittämässä olivat TöSistä Juho, Kenny ja Olli sekä 

Hespartosta Aliisa, Karkki, Katri, Nanna ja Petra. 

”Oli hauskaa kuivat-

taa makuupussi 

omalla ruumiinläm-

möllä.” 

”Oli kivaa vaikka kar-

tat oli huonot! Yöras-

tilla oli ihana fiilis, kun 

oltiin pimeen metsän 

ympäröimässä keitto-

katoksessa ja lämmi-

teltiin jalkoja takassa/

notskissa/grillissä.” 
”Oli kivaa, koska 

oltiin niin ylivoi-

masii.” 

 

”Oli kivaa ku 

löydettiin niin 

täydellinen 

paikka laavul-

le.” 

 

”Tosi kiva paikka 

kun oli niin ihq 

maisemii. Kartat 

oli kyl tosi huo-

noi, mut kyllä me 

kestettiin.” 
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Olimme heränneet aamulla aikaisin ja tulimme 

väsyneinä kololle. Ollin (Mattila) isä heitti meidät 

autolla Tapiolan Garden -hotellin eteen. Siellä 

ilmoittauduimme ja jäimme odottelemaan bussia, joka 

veisi meidät lähtöön. Lähdössä meidät toivotettiin 

tervetulleiksi, jonka jälkeen me pääsimme 

lähtötehtävien kimppuun. Tehtävänä oli valmistaa 

alumiinilevystä 4 käyttökelpoista pilliä. Pillit soivat 

hyvin ja saimme hyvät pisteet.  

 

Pillitehtävän jälkeen pääsimme matkaan. Kävimme monella rastilla joista yhdessä piti 

tehdä nuotio, keittää spagettia ja tehdä siitä solmu. Illan hämärissä saavuimme yörastille. 

Yörastilla oli paljon tekemistä. Piti keittää perunoita, valmistaa lohta ja tehdä Puu-

ukkolelu. Aamulla lähdimme rastilta kohti seuraavia rasteja ja maalia. Kävimme rasteilla 

ja saavuimme maaliin, jossa saimme kakkua. Sijoituimme neljäksi 

kahdestakymmenestäyhdestä vartiosta.  

 

Hauskinta kilpailussa oli ”nyt tulee” rasti. Siinä yksi vartiosta meni puihin sidotun 

pressun toiselle puolelle ja muut toiselle. Sitten toiset heittivät kaikkea tavaraa (barbeja, 

golfpalloja, kumihanskoja, saappaita ja pahvitötsiä) pressun yli ja se yksi yritti ottaa 

mahdollisimman paljon kiinni. 

 

Kirjoittaneet: Leo, Miska ja Kasi 

Kisaan osallistui myös Olli (Mattila). 
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Tulentekoa koitettiin seuraavaksi tuluksien avulla 

ja paristo + teräsvilla-kombinaatiolla. Monen ki-

pinäpuhalluksen ja hermoja raastavan yrityksen 

jälkeen nuotioita alkoi hiljalleen syttymään. Muis-

takaa siis Tösit, ensi kerralla metsään mentäessä 

kannattaa suosiolla heittää ne hyödyttömät tuliti-

kut menemään ja varata mukaan kunnon tulukset, 

pariston ja paljon teräsvillaa. Puhdasta iloa koko 

viikonlopuksi. 

 

Lounas tehtiin myös trangioilla ja aterioinnin jäl-

keen Karhunkaatajat lähtivät jo kotia kohti val-

mistelemaan isänpäivää. Nyt oli jäljellä vain mie-

histä karaistuneimmat ja vastassa koko Suomen 

luonto. 

 

Aloimme mikä pikimmiten valmistaa uljaita 

miekkoja näille uljaille ritareille. Monen lastun ja 

puukonsivalluksen jälkeen kädessä oli nuija. Pää-

timme siirtää uljaiden nuijien viimeistelyn sun-

nuntain puolelle. Tämän jälkeen mentiin präi-

däämään ja välittömästi sen jälkeen pojat pis-

tettiin suunnistamaan yön pimeimpiin varjoi-

hin. Olli ja Joona palasivat voittajina valmiiksi 

lämmitettyyn saunaan. Illan tummetessa mak-

kara käristyi ja juustoleivät paahtuivat nuotios-

sa. Väsyneinä mutta tyytyväisinä vartiolaiset 

menivät nukkumaan. Heidät herätettiin kyntti-

läpolulle. Yössä loisti kymmeniä kynttilöitä 

tuikkien kuin tähdet. Temppeliritarit aikojen 

saatosta olivat tulleet kummittelemaan ja aset-

taneet tehtäviä unisille ketuille. 

 

Sunnuntai meni siivotessa, syödessä ja pakates-

sa. Helsingissä oltiin jo neljän maissa. Kun 

kämpän tilanne on mikä on, kannattaa siellä 

käydä niin usein kun on mahdollista. 

 

Ralf ”Bauhaus” BaumannRalf ”Bauhaus” BaumannRalf ”Bauhaus” BaumannRalf ”Bauhaus” Baumann    
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Ketut-vartion retki 

12.-14.11.2004 

 

Ketut järjesti jälleen kerran kerrassaan mahtavan retken. Retken kohteena oli Hirsalan 

ylväs ylämaa. Aiemmista kerroista poiketen nyt mukana oli Katajanokan Karhunkaataji-

en Haisunäätä-vartio. Tämä sekalainen joukko partiolaisia odotti innolla vihdoin näke-

vänsä Töölön Sinisten Kämpän syvällä Hirsalan uumenissa. 

 

Lähtöpäivä oli kaikkea mitä lähtöpäivältä voi odottaa. Kiireinen ja täynnä stressiä ja 

sähellystä. Kaiken kukkuraksi ja kaikkien mieliksi satoi kunnolla vettä ja kylmä tuuli 

puhalsi vasten märkiä kasvoja. Ei kunnon partiotunnelmaa voita juuri mikään. Samaan 

aikaan yksi Haisunäätien vartiolaisista oli kadonnut matkalla kodista bussipysäkille. 

Kaikista ponnistuksista huolimatta Mikko ei ehtinyt bussiin. Hän oli kuuleman perus-

teella kävellyt väärälle tapaamiskohdalle. Lopulta bussissa oltiin jo turvallisemmissa 

asemissa. Mietittiin hetken rahoitusasioita ja sitten vain katseltiin ulos ikkunoista alla 

taittuvaa asvalttitietä kohti Kämppää. 

 

Vieraileva vartio sai märän vastaanoton, kun me pääsimme kävelemään 20 minuuttia 

Kämpälle väistellen puolipimeässä puolisyviä lätäköitä. Yksi jos toinenkin kenkä sai 

maistaa varhaistalven kylmettämää sadevettä. 

 

Kämppä sai ihailua osakseen ja ensivaikutelma oli posi-

tiivinen. Heti kun päästiin sisään ja kylmyys alkoi kaiko-

ta, rupesi puhekin sujumaan. Esittäydyttiin ja leikittiin. 

Elinan ja Valtterin vetämästä Haisunäätä-vartiosta oli nyt 

vain Krisu ja Julkka mukana. Katajanokan Karhunkaata-

jat oli kuulemma varsin multikulttuurinen lippukunta. 

Elina oli jo ounaillut sairastumista ja niin sitten ikävästi 

kävikin, että hän joutui lähtemään kesken kaiken ilonpi-

toa. Sääli sinänsä. Perjantai-ilta meni lööbaillessa ja 

makkaran ja vaahtokarkkien paahtuessa. 

 

Lauantaiaamuna vartiolaiset saivat itse valmistaa aamu-

puuronsa. Tämähän tietenkin kävi kuin leikistä vain ja 

pian jo pojat olivat saaneet loihdittua itselleen mitä 

maukkainta moniviljapuuroa. Gourmet-ateriaa olivat 

täydentämässä Valtterin tuomat punaviinimarjat. Ne 

maistuivat kuin suussa olisi räjähtänyt ”iloa” levittävä 

kirpeä happokapseli. Tiedän nykyään minkälaisia pH-

arvoja kieleni makunystyrät kestävät. Mmmm... 
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Lippukuntaretki 
8-10.10.04 

 

Kyseessä oli jokasyksyinen lippukuntaretki. 

Ohjelmassa oli suunnistusmerkin suorittamis-

ta, syömistä, saunomista, metsässä puuhaa-

mista, hauskaa yhdessä olemista ja tietenkin 

muihin lippukuntalaisiin tutustumista. Osal-

listujamäärä oli huikea, yli kaksikymmentä 

tösiläistä. 

 

Vartiolaisten suorittamaan suunnistusmerk-

kiin kuului suunnan ottamisen, mittakaavo-

jen, maamerkkien ja erilaisten karttojen opet-

telemista. Tietenkin retkellä myös suunnistet-

tiin. Joillekin se oli ensimmäinen kerta, toisil-

le ei, mutta kaikilla meni hyvin. 

 

Suurin osa sudenpennuista oli ensimmäistä 

kertaa kämpällä, joten retki kuluikin kämpän 

tapoihin tutustumiseen ja uusien asioiden 

löytämiseen. Myös sudenpennut opettelivat 

suunnistusta. Tähän kuului aarrekartan teke-

mistä ja kompassiin tutustumista. Hienoimpa-

na suorituksena sudenpennut rakensivat yh-

teisvoimin upean majan kämpän rinteeseen. 

 

Nuorten kollien lisäksi vanhat parrat Samba 

ja Tobias pistäytyivät haistelemassa lippu-

kuntaretken tunnelmaa, joka oli heidänkin 

mielestään oivallinen. Toivon samanlaista 

osallistujamäärää tulevillekin retkille ja halu-

amme kiittää Ennaa loistavista sapuskoista. 

 

Olli & Tapsa 
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Jarrut NuuksiossaJarrut NuuksiossaJarrut NuuksiossaJarrut Nuuksiossa    
19.-21.11.2004 
 

Kokoonnuimme ensin jo torstaina kololle, johon oli kasattu vähän tarvikkeita ym. sälää, 

kertasimme mitä kaikkea on järkevää ja mitä ei ole järkevää ottaa retkelle mukaan. Seu-

raavan päivän ohjelma joutui läpikäymään uudelleen organisointia, sillä bussilakon takia 

joudumme hieman muuttelemaan alkuperäistä suunnitelmaa ja ottamaan alle muutaman 

henkilöauton. Perjantaina siis survottiin edustava joukkio nuoria ja vähän vanhempiakin 

Tösejä ajoneuvoihin ja otettiin suunta kohti Espoossa sijaitsevaa Töölön Sinisten luon-

nonpuistoa, Nuuksiota. Ensimmäinen pysäkki oli Hölmölän grilli, jossa saatiin Yrjö ruo-

kittua retkeilykuntoon tuplahampurilaisella. 

 

Itse retki sitten lopulta käynnistyi Nuuksion Haukkalammelta, josta pyörähti vauhtiin 

lumisateessa tarpominen kohti yö-paikkaa eli Holma-Saarijärveä. Alkuperäinen leiri-

paikka vaihtui järven toiselle puolelle sillä suunnittelemamme kohde oli jo varattu tois-

ten partiolaisten toimesta. Ei hätää, sillä löytämämme paikka olikin kelpo alue johon 

saimme hienon leirin pykättyä. Iltapalaksi nautimme pekonipastaa sekä muutaman litran 

teetä, kyllä maistuikin hyvältä. Ilta sujui sukkelasti mukavia turisten iltanuotion ääressä. 

Osa majoittautui vaellustelttaan ja loput laavuun; rankan päivän jälkeen uni tulikin nope-

asti silmään. Ja ah, miten lämmintä oli nukkua, kun pakkastakaan ei ollut paljon mitään. 

 

Aamulla joukkueemme joutui luopumaan hyvin jykevästä jäsenestään, nimittäin Kyyrön 

Martista, joka lähti juhlimaan isoveljensä Arriva, Risto Kyyrö, Ribexin kolmikymppisiä. 

Onneksi saimme vaihdossa pari kovaa vahvistusta, nimittäin Inkan ja Tapsan. Suun-

tasimme matkamme pohjoiseen suuntana Kattila kulkien Iso-Holman kautta. Matka su-

jui yhdessä hujauksessa nuorien vetreiden miesten pitäessä vauhtia ja vanhojen miesten 

puuskuttaessa perässä. Kattilassa jouduimme toteamaan, että ennen niin mukava tauko-

paikka, kammi, oli tylysti jyrätty maan tasalle. Onneksi löysimme läheltä lähes bränikän 

keittokatoksen, jossa saatoimme nauttia ravitsevan thaimaalaisen kängphetsaparotkai 

lounaan. Totta kai laitoimme taas notskin päälle, ja borgaakin tuli nautittua. Iltapäivällä 

jatkoimme matkaa kohti Haukkalampea, jossa oli tarkoitus yöpyä toinen yö. 

 

Mutta mitä!! Saapuessamme yöpaikalle jouduimme toteamaan Nuuksion haittapuolen, 

ylikansoittumisen. Yöpaikka oli jälleen viety muiden toimesta. Kutsuimme johtoryhmän 

koolle ja uudelleenorganisoimme toimintasuunnitelmamme. Autot alle ja pois turistien 

pilaamasta Nuuksiosta kohti Hirsalan neitseellistä erämaata. Välikommenttina voidaan 

todeta, että Nuuksio on komea ja kelpo retkikohde, mutta liian suosittu... Ja kun siellä 

vielä tultaneen kieltämään partio- ja suunnistuskilpailujen järjestäminen, alkaa toden 

teolla tulla tarve vaihtoehtoisten kohteiden etsimiselle. Mutta nyt takaisin alkuperäiseen 

tarinaan. Nuuksiosta moottorisiirryimme Hirsalaan, tarkemmin ns. talvileiripaikalle. 

Komea leiripaikka nousi pystyyn ennätysajassa ja kyllä sitten kelpasikin ihailla nuotion 

ääreltä laavujen havupatjoja. Iltapalaksi nautimme K-Töölöntorista kalastettuja lohia, 
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Ensimmäisiksi kiltamestareiksi valittiin Arto Virkkunen, Jukka Myyryläinen ja Mikael 

Ylijoki, joiden leveille hartioille killan uusimuotoisen toiminnan käynnistäminen yhdes-

sä Lassin kanssa siis jäi. Kuinka siinä onnistutaan, nähdään myöhemmin. 

 

Illanvieton ohjelmassa oli muutakin mielenkiintoista. Näimme ja kuulimme Martti Koi-

viston ansiokkaat esitykset siitä, mitä tapahtui viime kesänä Tarus-suurleirillä ja suda-

reitten vähän pienemmällä Kastelli-leirillä. Lisäksi laulettiin, kitarasäestyksen hoiti van-

halla rutiinilla Markku Lahtela. 

 

Hirsalan kämpän kohtalo ja uuden retkeilypaikan löytäminen puhuttivat myös, Kari Tep-

pola selvitti nykytilannetta ja tarjolla olevia vaihtoehtoja. Yhteenvetona todettiin, että 

uuden paikan etsimistä on jatkettava entistä intensiivisemmin. 

 

Yhdessä laulettu Maa on niin kaunis päätti kaikin puolin onnistuneen ja informatiivisen 

illanvieton. Jää pohdittavaksi, pitäisikö samanlaisia tilaisuuksia järjestää säännöllisesti, 

mikä varmasti parantaisi yhteydenpitoa lippukunnan nykyisten ja entisten jäsenien välil-

lä. 

 

Markku LahtelaMarkku LahtelaMarkku LahtelaMarkku Lahtela    
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TöSin Sämpyläkilta 
-vanha perinne jatkuu- 

 

Kovin moni nykyinen tösiläinen ei luultavasti tiedä mikä on Sämpyläkilta, joten kerra-

taanpa aluksi TöSin historian lyhyt oppimäärä. Killan perusti 1940-luvulla joukko silloi-

sia vaeltajaikään ehtineitä lippukunnan jäseniä, yhteensä alun toistakymmentä partio-

laista. Killan hieman erikoiselta kuulostava nimi syntyi yksinkertaisesti siitä että killan 

kokouksissa nautittiin teetä, ja kukin killan jäsen toi mukanaan sopivana suuhunpantava-

na sämpylän.. 

 

Sämpyläkilta on ollut Töölön 

Sinisten vahva taustavaikuttaja 

koko olemassaolonsa ajan, 

vaikkei sitä ehkä ihan heti huo-

maa killan noudattaman 

”matalan profiilin” takia. Kil-

taan ovat kuuluneet muun mu-

assa edesmennyt pitkäaikainen 

lippukunnanjohtaja, sittemmin 

partioylijohtaja Pauli Kanerva 

ja edelleen TöSin taustajou-

koissa vaikuttava Lassi Wes-

terling. 

 

Killan alkuperäisistä jäsenistä on elossa enää vain kolme. Tämän takia suunnilleen vuosi 

sitten alettiin miettiä, miten Sämpylöiden toiminta saataisiin jatkumaan senkin jälkeen 

kun kaikki killan vanhat jäsenet ovat poistuneet keskuudestamme. Aivoriihi mietti asiaa 

ja päätyi ehdotukseen, jota kuulemaan oli 10.9.2004 kutsuttu joukko nykyisiä ja entisiä 

tösejä. Tapahtuma oli samalla yhteinen illanvietto illallisineen sun muineen, ja luultavas-

ti lajissaan ensimmäinen, jos ei lukuun oteta lippukunnan merkkipäivien yhteydessä 

olleita yhteisiä juhlaillallisia. Paikaksi oli valittu Taitelijakoti Lallukka Apollonkadulla. 

 

Raati kuunteli ja päätyi kannattamaan Sämpyläkillalle toimintamallia joka lyhyesti sa-

nottuna on seuraava: 

 

• Killalle valitaan vuosittain killan kokouksessa kolme kiltamestaria, joista kukin 

vuorollaan toimii 4 kuukauden ajan killan vanhimpana. 

• Killan elinikäisenä neljäntenä kiltamestarina toimii Lassi Westerling. 

• Killan jäseniä ovat automaattisesti kaikki Töölön Sinisten entiset tai nykyiset yli 

25-vuotiaat jäsenet, muitten jäsenyydestä päättävät kiltamestarit yksimielisellä 

päätöksellä. 
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mitkä loimutimme nuotion reunalla (välillä nuotiossakin), ja maustoimme reilulla suolal-

la ja sitruunapippurilla. Taas hulahti ilta rehvakkaasti nuotion äärellä rupatellen joutuisia 

ja vitsaillen leikkimielisesti. Uni tuli silmään nopeasti havuvuoteella ja mallikelpoisesti 

pystytetyissä laavuissa. 

 

Sunnuntaina leiri sai nousta aivan käsittämättömän kauniiseen talviaamuun, pehmeää 

pakkaslunta oli yön aikana tuprutellut viitisentoista senttiä ja aku ei säästellyt säteitään. 

Aamutoimet tehtiin kiirettä pitämättä ja vietettiin mukava aamupäivä tutustuen Stormos-

seniin, suosaareen ja leirintäalueen kallioihin, jotka todettiin taas vertaansa vailla olevik-

si erämaakohteiksi. Seuraavana saimme kunnian tutustua leirintäalueen ansiokkaasti 

kunnostettuun keittokatokseen, jonka varustelu oli viety Värnäreiden toimesta häkellyt-

tävälle tasolle: TV, radio, tanssilava, sähkövalot, verhot, ym. Pitkä hyi vanhoilta jarruil-

ta! 

 

Iltapäivällä päätettiin, ettemme jääkään asumaan talvileiripaikalle, koska otsalamppujen 

paristot alkoivat olla loppumassa, ja Tapsalla on vielä kohtuullinen määrä opiskeltavaa-

kin jäljellä. Näin oli taas yksi mukava retki valmis lisättäväksi muistojen plakkariin! 

Mukana meiningissä olivat: Jude, Tobias, Samba, Ykko, Jiikku, Olli, Juho, Mara Kyy, 

Tapsa ja Inka. 

 

Vasemmalla: Jude & Tobias 

Lumista Nuuksiota 
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Ilvesveikot 70 vuotta 
9.10.2004 
 

Naapurilippukuntamme Ilvesveikot viettivät Ritarihuoneella perinteikkään näyttävästi ja 

tyylilleen uskollisesti merkkipäiviään. Paikalla oli varovaisesti arvioiden pitkälti toista-

sataa osallistujaa niin nykyisiä että entisiä aktiiveja sekä erilaisia taustayhteisöjä mm. 

Töölön Pojat säätiön, Töölön seurakunnan kuin PäPan delegaatiot. Toki meitä naapuri-

lippukuntiakin Töölön alueelta oli paikalla useampia.  

 

Itse ohjelma oli hyvin rakennettu ja siitä vastasi koko lippukunta. Mieleenpainuvia olivat 

niin kolkkapoikien musiikkiesitys kuin vartiolaisten esitys eräretkeilystä. Lisäksi par-

tiojohtaja Niilo Hakosen lämminhenkinen puhe miten partiolaisuus on elämäntapa josta 

ei pääse eroon edes aktiiviajan jälkeen oli asiaa paikallaan. Tähän me paikalla olleet 30-

kymppiset TöSit tunsimme samaistuvamme. 

 

TöSi muisti Ilvesveikkoja Juden ja Mikon puheella jossa kehuttiin heidän persoonallista 

ja omaleimaista toimintaansa sekä ihailimme IVE:n kestävää nuoruuden intoa (sillä to-

tuushan on kun IVE oli vielä sudenpentuikäinen oli TöSi jo vartiossa). Mutta ennen 

kaikkea tunnustimme IVE:n merkityksen hyvänä naapurina, jonka seurassa viihtyy. Lah-

joitimme Hesparton kanssa yhdessä trangian tykötarpeineen sekä IVE:lle oman sähkö-

postiosoitteen ilvesveikot@toolonsiniset.net, jolle toivottavasti löytyy paljon käyttöä. 

 
Meklarina tilaisuudessa toimi IVE:n lippukun-

nanjohtaja Eero Pehkonen jota voi vilpittömäs-

ti kehua luontevasta juontamisesta sekä tilai-

suuden onnistumisesta. Mieleenpainuvimpia 

asioita tilaisuudessa olivat IVE:n huudot 

(meidän on treenattava), herkullinen kakku 

sekä Simo Castrénin (hän oli paikalla edusta-

massa Töölön Pojat säätiötä) maininta että 

samana päivänä hänelle tuli 60 vuotta TöSissä 

täyteen. Pihaus onnittelee komeasta saavutuk-

sesta.  

 

 

Hyvä, Kiva, Bra…   

 

 

Jude Haapkylä, Mikko Ylijoki,  

Tobias Heiskanen 
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Hän on täällä jälleen. Mikään 
ei jää häneltä huomaamatta. 

Turha edes yrittää piiloutua tai 
piilotella, sillä sellaista juorua tai 

huhua ei olekaan, jota Wälikäsi, tuo 
mestarisalapoliisitoimittajamme, ei kuulisi. 
Ole siis varuillasi sillä Wälikäsi voisi iskeä 
jopa nukkuessasi. 

K-Mielonen ei ole enää K-Mielonen. Koko nuoruutensa Töölöntorin ylpeydessä 

työskennellyt akelamme Antti Mielonen otti ja vaihtoi putiikkia. Antti ryhtyi 

todelliseen isotteluun – nykyinen työnantaja kun on Ruoholahdessa sijaitseva 

supermarket. Ketju sentään pysyi tuttuna ja turvallisena. 

 

 
Hehän ovat kuin kaksi marjaa... 

 
 
 
 
 

 
       

IDENTTISET KAKSOSETIDENTTISET KAKSOSETIDENTTISET KAKSOSETIDENTTISET KAKSOSET    

Jacques Cousteau, 
Sukeltaja 

Tapio Levä,  
TöSi 

Komuutti joutui vuosikokouk-

sen jälkeen hirmumyrskyn val-

taan. Vuonna miekka ja kilpi 

sisustettu komuutin ”etuhuone” 

sai aivan uuden lookin. Kantin 

ja Komuutin pöydät vaihdettiin 

keskenään ja muutamia muita-

kin huonekaluja sijoiteltiin Ko-

muutissa uudelleen. Näin ollen 

Kanttiin siirretty massiivisen 

hieno pöytä pääsee kunnon 

käyttöön vartioiden kokouksis-

sa ja Komuuttiin saatiin hieman 

lisää tilaa. Lisäksi uusi toimis-

tomainen ilme sopii hyvin ti-

laan. Komuutin Feng shuikin 

on kuulma nykyään parempi! 

Hespartto-siskot ovat taas hävinneet yhden 

taiston. Pettämättömästä tyylistään tunnettu 

Ketut-vartion johtaja Olli on löytänyt 

kainaloonsa armaan. Hesparttojen kyyneleitä 

saattaa kuivattaa tieto siitä, että toimituksen 

tietojen mukaan Liblikas-hurmureita on vielä 

vapaalla jalalla! 

Martti Koivisto on 

karkaamassa maasta. 

Opintojen lähestyes-

sä loppuaan Martti 

suorittaa viiden kuu-

kauden työssäoppi-

misjakson Espanjan 

lämmössä. Näin Ju-

den perustama lati-

no-siipi saa vahvis-

tusta.  
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TöSin Sämpyläkilta 
-vanha perinne jatkuu- 

 

Kovin moni nykyinen tösiläinen ei luultavasti tiedä mikä on Sämpyläkilta, joten kerra-

taanpa aluksi TöSin historian lyhyt oppimäärä. Killan perusti 1940-luvulla joukko silloi-

sia vaeltajaikään ehtineitä lippukunnan jäseniä, yhteensä alun toistakymmentä partio-

laista. Killan hieman erikoiselta kuulostava nimi syntyi yksinkertaisesti siitä että killan 

kokouksissa nautittiin teetä, ja kukin killan jäsen toi mukanaan sopivana suuhunpantava-

na sämpylän.. 

 

Sämpyläkilta on ollut Töölön 

Sinisten vahva taustavaikuttaja 

koko olemassaolonsa ajan, 

vaikkei sitä ehkä ihan heti huo-

maa killan noudattaman 

”matalan profiilin” takia. Kil-

taan ovat kuuluneet muun mu-

assa edesmennyt pitkäaikainen 

lippukunnanjohtaja, sittemmin 

partioylijohtaja Pauli Kanerva 

ja edelleen TöSin taustajou-

koissa vaikuttava Lassi Wes-

terling. 

 

Killan alkuperäisistä jäsenistä on elossa enää vain kolme. Tämän takia suunnilleen vuosi 

sitten alettiin miettiä, miten Sämpylöiden toiminta saataisiin jatkumaan senkin jälkeen 

kun kaikki killan vanhat jäsenet ovat poistuneet keskuudestamme. Aivoriihi mietti asiaa 

ja päätyi ehdotukseen, jota kuulemaan oli 10.9.2004 kutsuttu joukko nykyisiä ja entisiä 

tösejä. Tapahtuma oli samalla yhteinen illanvietto illallisineen sun muineen, ja luultavas-

ti lajissaan ensimmäinen, jos ei lukuun oteta lippukunnan merkkipäivien yhteydessä 

olleita yhteisiä juhlaillallisia. Paikaksi oli valittu Taitelijakoti Lallukka Apollonkadulla. 

 

Raati kuunteli ja päätyi kannattamaan Sämpyläkillalle toimintamallia joka lyhyesti sa-

nottuna on seuraava: 

 

• Killalle valitaan vuosittain killan kokouksessa kolme kiltamestaria, joista kukin 

vuorollaan toimii 4 kuukauden ajan killan vanhimpana. 

• Killan elinikäisenä neljäntenä kiltamestarina toimii Lassi Westerling. 

• Killan jäseniä ovat automaattisesti kaikki Töölön Sinisten entiset tai nykyiset yli 

25-vuotiaat jäsenet, muitten jäsenyydestä päättävät kiltamestarit yksimielisellä 

päätöksellä. 
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mitkä loimutimme nuotion reunalla (välillä nuotiossakin), ja maustoimme reilulla suolal-

la ja sitruunapippurilla. Taas hulahti ilta rehvakkaasti nuotion äärellä rupatellen joutuisia 

ja vitsaillen leikkimielisesti. Uni tuli silmään nopeasti havuvuoteella ja mallikelpoisesti 

pystytetyissä laavuissa. 

 

Sunnuntaina leiri sai nousta aivan käsittämättömän kauniiseen talviaamuun, pehmeää 

pakkaslunta oli yön aikana tuprutellut viitisentoista senttiä ja aku ei säästellyt säteitään. 

Aamutoimet tehtiin kiirettä pitämättä ja vietettiin mukava aamupäivä tutustuen Stormos-

seniin, suosaareen ja leirintäalueen kallioihin, jotka todettiin taas vertaansa vailla olevik-

si erämaakohteiksi. Seuraavana saimme kunnian tutustua leirintäalueen ansiokkaasti 

kunnostettuun keittokatokseen, jonka varustelu oli viety Värnäreiden toimesta häkellyt-

tävälle tasolle: TV, radio, tanssilava, sähkövalot, verhot, ym. Pitkä hyi vanhoilta jarruil-

ta! 

 

Iltapäivällä päätettiin, ettemme jääkään asumaan talvileiripaikalle, koska otsalamppujen 

paristot alkoivat olla loppumassa, ja Tapsalla on vielä kohtuullinen määrä opiskeltavaa-

kin jäljellä. Näin oli taas yksi mukava retki valmis lisättäväksi muistojen plakkariin! 

Mukana meiningissä olivat: Jude, Tobias, Samba, Ykko, Jiikku, Olli, Juho, Mara Kyy, 

Tapsa ja Inka. 

 

Vasemmalla: Jude & Tobias 

Lumista Nuuksiota 
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Jarrut NuuksiossaJarrut NuuksiossaJarrut NuuksiossaJarrut Nuuksiossa    
19.-21.11.2004 
 

Kokoonnuimme ensin jo torstaina kololle, johon oli kasattu vähän tarvikkeita ym. sälää, 

kertasimme mitä kaikkea on järkevää ja mitä ei ole järkevää ottaa retkelle mukaan. Seu-

raavan päivän ohjelma joutui läpikäymään uudelleen organisointia, sillä bussilakon takia 

joudumme hieman muuttelemaan alkuperäistä suunnitelmaa ja ottamaan alle muutaman 

henkilöauton. Perjantaina siis survottiin edustava joukkio nuoria ja vähän vanhempiakin 

Tösejä ajoneuvoihin ja otettiin suunta kohti Espoossa sijaitsevaa Töölön Sinisten luon-

nonpuistoa, Nuuksiota. Ensimmäinen pysäkki oli Hölmölän grilli, jossa saatiin Yrjö ruo-

kittua retkeilykuntoon tuplahampurilaisella. 

 

Itse retki sitten lopulta käynnistyi Nuuksion Haukkalammelta, josta pyörähti vauhtiin 

lumisateessa tarpominen kohti yö-paikkaa eli Holma-Saarijärveä. Alkuperäinen leiri-

paikka vaihtui järven toiselle puolelle sillä suunnittelemamme kohde oli jo varattu tois-

ten partiolaisten toimesta. Ei hätää, sillä löytämämme paikka olikin kelpo alue johon 

saimme hienon leirin pykättyä. Iltapalaksi nautimme pekonipastaa sekä muutaman litran 

teetä, kyllä maistuikin hyvältä. Ilta sujui sukkelasti mukavia turisten iltanuotion ääressä. 

Osa majoittautui vaellustelttaan ja loput laavuun; rankan päivän jälkeen uni tulikin nope-

asti silmään. Ja ah, miten lämmintä oli nukkua, kun pakkastakaan ei ollut paljon mitään. 

 

Aamulla joukkueemme joutui luopumaan hyvin jykevästä jäsenestään, nimittäin Kyyrön 

Martista, joka lähti juhlimaan isoveljensä Arriva, Risto Kyyrö, Ribexin kolmikymppisiä. 

Onneksi saimme vaihdossa pari kovaa vahvistusta, nimittäin Inkan ja Tapsan. Suun-

tasimme matkamme pohjoiseen suuntana Kattila kulkien Iso-Holman kautta. Matka su-

jui yhdessä hujauksessa nuorien vetreiden miesten pitäessä vauhtia ja vanhojen miesten 

puuskuttaessa perässä. Kattilassa jouduimme toteamaan, että ennen niin mukava tauko-

paikka, kammi, oli tylysti jyrätty maan tasalle. Onneksi löysimme läheltä lähes bränikän 

keittokatoksen, jossa saatoimme nauttia ravitsevan thaimaalaisen kängphetsaparotkai 

lounaan. Totta kai laitoimme taas notskin päälle, ja borgaakin tuli nautittua. Iltapäivällä 

jatkoimme matkaa kohti Haukkalampea, jossa oli tarkoitus yöpyä toinen yö. 

 

Mutta mitä!! Saapuessamme yöpaikalle jouduimme toteamaan Nuuksion haittapuolen, 

ylikansoittumisen. Yöpaikka oli jälleen viety muiden toimesta. Kutsuimme johtoryhmän 

koolle ja uudelleenorganisoimme toimintasuunnitelmamme. Autot alle ja pois turistien 

pilaamasta Nuuksiosta kohti Hirsalan neitseellistä erämaata. Välikommenttina voidaan 

todeta, että Nuuksio on komea ja kelpo retkikohde, mutta liian suosittu... Ja kun siellä 

vielä tultaneen kieltämään partio- ja suunnistuskilpailujen järjestäminen, alkaa toden 

teolla tulla tarve vaihtoehtoisten kohteiden etsimiselle. Mutta nyt takaisin alkuperäiseen 

tarinaan. Nuuksiosta moottorisiirryimme Hirsalaan, tarkemmin ns. talvileiripaikalle. 

Komea leiripaikka nousi pystyyn ennätysajassa ja kyllä sitten kelpasikin ihailla nuotion 

ääreltä laavujen havupatjoja. Iltapalaksi nautimme K-Töölöntorista kalastettuja lohia, 
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Ensimmäisiksi kiltamestareiksi valittiin Arto Virkkunen, Jukka Myyryläinen ja Mikael 

Ylijoki, joiden leveille hartioille killan uusimuotoisen toiminnan käynnistäminen yhdes-

sä Lassin kanssa siis jäi. Kuinka siinä onnistutaan, nähdään myöhemmin. 

 

Illanvieton ohjelmassa oli muutakin mielenkiintoista. Näimme ja kuulimme Martti Koi-

viston ansiokkaat esitykset siitä, mitä tapahtui viime kesänä Tarus-suurleirillä ja suda-

reitten vähän pienemmällä Kastelli-leirillä. Lisäksi laulettiin, kitarasäestyksen hoiti van-

halla rutiinilla Markku Lahtela. 

 

Hirsalan kämpän kohtalo ja uuden retkeilypaikan löytäminen puhuttivat myös, Kari Tep-

pola selvitti nykytilannetta ja tarjolla olevia vaihtoehtoja. Yhteenvetona todettiin, että 

uuden paikan etsimistä on jatkettava entistä intensiivisemmin. 

 

Yhdessä laulettu Maa on niin kaunis päätti kaikin puolin onnistuneen ja informatiivisen 

illanvieton. Jää pohdittavaksi, pitäisikö samanlaisia tilaisuuksia järjestää säännöllisesti, 

mikä varmasti parantaisi yhteydenpitoa lippukunnan nykyisten ja entisten jäsenien välil-

lä. 

 

Markku LahtelaMarkku LahtelaMarkku LahtelaMarkku Lahtela    
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Ketut-vartion retki 

12.-14.11.2004 

 

Ketut järjesti jälleen kerran kerrassaan mahtavan retken. Retken kohteena oli Hirsalan 

ylväs ylämaa. Aiemmista kerroista poiketen nyt mukana oli Katajanokan Karhunkaataji-

en Haisunäätä-vartio. Tämä sekalainen joukko partiolaisia odotti innolla vihdoin näke-

vänsä Töölön Sinisten Kämpän syvällä Hirsalan uumenissa. 

 

Lähtöpäivä oli kaikkea mitä lähtöpäivältä voi odottaa. Kiireinen ja täynnä stressiä ja 

sähellystä. Kaiken kukkuraksi ja kaikkien mieliksi satoi kunnolla vettä ja kylmä tuuli 

puhalsi vasten märkiä kasvoja. Ei kunnon partiotunnelmaa voita juuri mikään. Samaan 

aikaan yksi Haisunäätien vartiolaisista oli kadonnut matkalla kodista bussipysäkille. 

Kaikista ponnistuksista huolimatta Mikko ei ehtinyt bussiin. Hän oli kuuleman perus-

teella kävellyt väärälle tapaamiskohdalle. Lopulta bussissa oltiin jo turvallisemmissa 

asemissa. Mietittiin hetken rahoitusasioita ja sitten vain katseltiin ulos ikkunoista alla 

taittuvaa asvalttitietä kohti Kämppää. 

 

Vieraileva vartio sai märän vastaanoton, kun me pääsimme kävelemään 20 minuuttia 

Kämpälle väistellen puolipimeässä puolisyviä lätäköitä. Yksi jos toinenkin kenkä sai 

maistaa varhaistalven kylmettämää sadevettä. 

 

Kämppä sai ihailua osakseen ja ensivaikutelma oli posi-

tiivinen. Heti kun päästiin sisään ja kylmyys alkoi kaiko-

ta, rupesi puhekin sujumaan. Esittäydyttiin ja leikittiin. 

Elinan ja Valtterin vetämästä Haisunäätä-vartiosta oli nyt 

vain Krisu ja Julkka mukana. Katajanokan Karhunkaata-

jat oli kuulemma varsin multikulttuurinen lippukunta. 

Elina oli jo ounaillut sairastumista ja niin sitten ikävästi 

kävikin, että hän joutui lähtemään kesken kaiken ilonpi-

toa. Sääli sinänsä. Perjantai-ilta meni lööbaillessa ja 

makkaran ja vaahtokarkkien paahtuessa. 

 

Lauantaiaamuna vartiolaiset saivat itse valmistaa aamu-

puuronsa. Tämähän tietenkin kävi kuin leikistä vain ja 

pian jo pojat olivat saaneet loihdittua itselleen mitä 

maukkainta moniviljapuuroa. Gourmet-ateriaa olivat 

täydentämässä Valtterin tuomat punaviinimarjat. Ne 

maistuivat kuin suussa olisi räjähtänyt ”iloa” levittävä 

kirpeä happokapseli. Tiedän nykyään minkälaisia pH-

arvoja kieleni makunystyrät kestävät. Mmmm... 
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Lippukuntaretki 
8-10.10.04 

 

Kyseessä oli jokasyksyinen lippukuntaretki. 

Ohjelmassa oli suunnistusmerkin suorittamis-

ta, syömistä, saunomista, metsässä puuhaa-

mista, hauskaa yhdessä olemista ja tietenkin 

muihin lippukuntalaisiin tutustumista. Osal-

listujamäärä oli huikea, yli kaksikymmentä 

tösiläistä. 

 

Vartiolaisten suorittamaan suunnistusmerk-

kiin kuului suunnan ottamisen, mittakaavo-

jen, maamerkkien ja erilaisten karttojen opet-

telemista. Tietenkin retkellä myös suunnistet-

tiin. Joillekin se oli ensimmäinen kerta, toisil-

le ei, mutta kaikilla meni hyvin. 

 

Suurin osa sudenpennuista oli ensimmäistä 

kertaa kämpällä, joten retki kuluikin kämpän 

tapoihin tutustumiseen ja uusien asioiden 

löytämiseen. Myös sudenpennut opettelivat 

suunnistusta. Tähän kuului aarrekartan teke-

mistä ja kompassiin tutustumista. Hienoimpa-

na suorituksena sudenpennut rakensivat yh-

teisvoimin upean majan kämpän rinteeseen. 

 

Nuorten kollien lisäksi vanhat parrat Samba 

ja Tobias pistäytyivät haistelemassa lippu-

kuntaretken tunnelmaa, joka oli heidänkin 

mielestään oivallinen. Toivon samanlaista 

osallistujamäärää tulevillekin retkille ja halu-

amme kiittää Ennaa loistavista sapuskoista. 

 

Olli & Tapsa 
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Olimme heränneet aamulla aikaisin ja tulimme 

väsyneinä kololle. Ollin (Mattila) isä heitti meidät 

autolla Tapiolan Garden -hotellin eteen. Siellä 

ilmoittauduimme ja jäimme odottelemaan bussia, joka 

veisi meidät lähtöön. Lähdössä meidät toivotettiin 

tervetulleiksi, jonka jälkeen me pääsimme 

lähtötehtävien kimppuun. Tehtävänä oli valmistaa 

alumiinilevystä 4 käyttökelpoista pilliä. Pillit soivat 

hyvin ja saimme hyvät pisteet.  

 

Pillitehtävän jälkeen pääsimme matkaan. Kävimme monella rastilla joista yhdessä piti 

tehdä nuotio, keittää spagettia ja tehdä siitä solmu. Illan hämärissä saavuimme yörastille. 

Yörastilla oli paljon tekemistä. Piti keittää perunoita, valmistaa lohta ja tehdä Puu-

ukkolelu. Aamulla lähdimme rastilta kohti seuraavia rasteja ja maalia. Kävimme rasteilla 

ja saavuimme maaliin, jossa saimme kakkua. Sijoituimme neljäksi 

kahdestakymmenestäyhdestä vartiosta.  

 

Hauskinta kilpailussa oli ”nyt tulee” rasti. Siinä yksi vartiosta meni puihin sidotun 

pressun toiselle puolelle ja muut toiselle. Sitten toiset heittivät kaikkea tavaraa (barbeja, 

golfpalloja, kumihanskoja, saappaita ja pahvitötsiä) pressun yli ja se yksi yritti ottaa 

mahdollisimman paljon kiinni. 

 

Kirjoittaneet: Leo, Miska ja Kasi 

Kisaan osallistui myös Olli (Mattila). 
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Tulentekoa koitettiin seuraavaksi tuluksien avulla 

ja paristo + teräsvilla-kombinaatiolla. Monen ki-

pinäpuhalluksen ja hermoja raastavan yrityksen 

jälkeen nuotioita alkoi hiljalleen syttymään. Muis-

takaa siis Tösit, ensi kerralla metsään mentäessä 

kannattaa suosiolla heittää ne hyödyttömät tuliti-

kut menemään ja varata mukaan kunnon tulukset, 

pariston ja paljon teräsvillaa. Puhdasta iloa koko 

viikonlopuksi. 

 

Lounas tehtiin myös trangioilla ja aterioinnin jäl-

keen Karhunkaatajat lähtivät jo kotia kohti val-

mistelemaan isänpäivää. Nyt oli jäljellä vain mie-

histä karaistuneimmat ja vastassa koko Suomen 

luonto. 

 

Aloimme mikä pikimmiten valmistaa uljaita 

miekkoja näille uljaille ritareille. Monen lastun ja 

puukonsivalluksen jälkeen kädessä oli nuija. Pää-

timme siirtää uljaiden nuijien viimeistelyn sun-

nuntain puolelle. Tämän jälkeen mentiin präi-

däämään ja välittömästi sen jälkeen pojat pis-

tettiin suunnistamaan yön pimeimpiin varjoi-

hin. Olli ja Joona palasivat voittajina valmiiksi 

lämmitettyyn saunaan. Illan tummetessa mak-

kara käristyi ja juustoleivät paahtuivat nuotios-

sa. Väsyneinä mutta tyytyväisinä vartiolaiset 

menivät nukkumaan. Heidät herätettiin kyntti-

läpolulle. Yössä loisti kymmeniä kynttilöitä 

tuikkien kuin tähdet. Temppeliritarit aikojen 

saatosta olivat tulleet kummittelemaan ja aset-

taneet tehtäviä unisille ketuille. 

 

Sunnuntai meni siivotessa, syödessä ja pakates-

sa. Helsingissä oltiin jo neljän maissa. Kun 

kämpän tilanne on mikä on, kannattaa siellä 

käydä niin usein kun on mahdollista. 

 

Ralf ”Bauhaus” BaumannRalf ”Bauhaus” BaumannRalf ”Bauhaus” BaumannRalf ”Bauhaus” Baumann    
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Hiipivä Haamu 
7.11.2004 
 

Jo vuodesta 1947 asti syksyisin 

järjestetty salapoliisiaiheinen Hiipi-

vä Haamu –partiotaitokilpailu kerää 

noin 1500 partiolaista yhteen joka 

vuosi. Hiipparista on perinteisesti 

vastannut partiolippukunta Ilves-

veikot. Tänä vuonna aiheena olivat 

mm. huumausainerikokset ja sala-

kuljetus. Vaikka aiheen sopivuus 

nuorimmille vartiolaisille onkin 

tänä vuonna herättänyt keskustelua, 

järjestäjien perimmäisenä pyrki-

myksenä on tietenkin valistaminen, 

ei pelottelu. Kilpailussa kunkin 

vartion pitää yrittää päästä selville usein monimutkaiseksi osoittautuneesta juonesta löy-

tämällä ja tutkimalla Helsingin kaupungin alueella sijaitsevat kilpailun rastit ja piilorastit 

käyttäen yleisiä kulkuneuvoja. Pienetkin yksityiskohdat kannattaa huomioida, sillä ne 

saattavat osoittautua hyvin keskeisiksi. Kaupunkitieto on kilpailussa valttia, minkä vuok-

si maalaispartiolaiset harvoin pääsevät kärkisijoille. 

 

TöSi osallistui perinteiseen tapaan ratkomaan Hiipparin saloja. Sunnuntaina 7. marras-

kuuta käytyyn kisaan osallistui kaksi vartiota: A-sarjan kisassa Ketut-vartio ja B-sarjassa 

kisasi vanhempien johtajien Muflonit-vartio. Tänä vuonna pukeutumisteema oli kalasta-

ja-aiheinen, minkä vuoksi kaupunkikuvaan ilmestyi paljon kalastajia sekä muita me-

reneläviä, kuten merenneitoja ja Ahteja (ilmeisesti nekin liittyvät kalastukseen). Hiippa-

rissa sataa aina, paitsi 

tietenkin tänä vuonna, 

kun kaikilla oli kerran 

sadevarusteet päällä. 

 

Reippaaseen Muflonit -

vartioomme kuuluivat 

Tapsa alias Jacques 

Cousteau, kaksi Marttia 

sekä Cousteaun apulai-

nen ja tulkki Jean 

(Juhana). Suuntasimme 

aikaisin aamulla kul-

kumme Helsingin Yli-
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Mukana riihittämässä olivat TöSistä Juho, Kenny ja Olli sekä 

Hespartosta Aliisa, Karkki, Katri, Nanna ja Petra. 

”Oli hauskaa kuivat-

taa makuupussi 

omalla ruumiinläm-

möllä.” 

”Oli kivaa vaikka kar-

tat oli huonot! Yöras-

tilla oli ihana fiilis, kun 

oltiin pimeen metsän 

ympäröimässä keitto-

katoksessa ja lämmi-

teltiin jalkoja takassa/

notskissa/grillissä.” 
”Oli kivaa, koska 

oltiin niin ylivoi-

masii.” 

 

”Oli kivaa ku 

löydettiin niin 

täydellinen 

paikka laavul-

le.” 

 

”Tosi kiva paikka 

kun oli niin ihq 

maisemii. Kartat 

oli kyl tosi huo-

noi, mut kyllä me 

kestettiin.” 
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The Amazing Race 
I luokan riihitys 28.-29.8.2004 

 
Ihan syyskauden alussa järjestettiin TöSin 

ja Hesparton yhteinen I luokan riihitys. 

Retken suuntana olivat Nuuksion metsät; 

kierrettyä tuli niin Oittaa, Pirttimäki, Luuk-

kaa kuin Solvallakin. Riihitys oli melkoisen 

haastava ja varsinkin reitin pituus lisäsi 

rankkuutta. Yön pimeyskin pääsi lauantai-

na yllättämään, mutta kaikki osallistujat 

selvisivät hienosti reissusta, ja heidän par-

tiopaitojaan koristaa nykyään ansaittu en-

simmäisen luokan merkki. Seuraavana 

hieman osallistujien kommentteja. 

”Tokana päivänä oli sopivan 

lepposa meininki. Onneks ei 

tiedä millasta retkillä tai lei-

reillä tulee olemaan, vois 

jäädä osa käymättä.” 

”Ei oikeestaan jääny traumoja: 

oli ihan kivaa! (siis jos metsässä 

rämpimisen unohtaa) Ainakin 

kaikilla muilla oli hauskaa kun 

kerroin et kysyttiin tietä keskellä 

yötä. En kadu, että tulin, mutten 

ehkä heti lähtis uudestaan.” 

”Oli siistiä elää yksi viikonloppu 

lähempänä omaa fyysistä sieto-

kykyä kuin yleensä.” 
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opiston Porthanian luentosalille, missä alkuvideo esitettiin. Sieltä lähdimme suorinta 

tietä rasteille etsimään lisävihiä lääkeyrityksen epäilyttävästä liiketoiminnasta. Oudot 

katoamiset, Fish’n’Beat –piirin rajut bileet, lääkevalmiste Symphonyn kyseenalaiset 

sivuoireet ja Vantaanjoessa kutevien lohien vaellusreitit Saksaan… Mikään ei jäänyt 

meiltä kalastajasalapoliiseilta huomaamatta. Löimme viisaat päämme yhteen ja muodos-

timme lähes aukottoman teorian tapahtumien kulusta. Salapoliisiryhmämme tuskin olisi 

voinut olla tehokkaampi: konkari Jacques Cousteaun kokemus ja kristallinkirkkaat aja-

tukset yhdistettynä Marttien aukottomaan kaupunkitietämykseen johti hyvään tulokseen. 

Rasteja löytyi päivän aikana mm. poliisitalosta Pasilasta, Vanhankaupunginlahdelta, 

Sörnäisistä, Ruoholahdesta ja Katajanokalta. Niiltä kerättyjen tietojen perusteella vas-

tasimme maalissa juonta käsitteleviin kysymyksiin. 

 

Kilpailu oli varsin antoisa ja tänä vuonna ratkottavien tapahtumien ja henkilöiden väliset 

suhteet eivät olleet ylitsepääsemättömän monimutkaisia (varsinkin pienimmät vartiolai-

set eivät ole usein käsittäneet aivan kaikkea). Juonen käänteet ja ennen kaikkea vartioi-

den sijoitukset selviävät Munkkiniemen yhteiskoulussa 30. päivänä marraskuuta, jolloin 

on vuorossa palkintojenjako. Tulokset ovat netissä luettavissa Ilvesveikkojen kotisivuilla 

www.ilvesveikot.fi/hh/. 

 

Juhana JoensuuJuhana JoensuuJuhana JoensuuJuhana Joensuu    
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Vuoden tärkein partiotapahtuma, viides Finnjamboree keräsi 
Eri puolilta Suomea ja ulkomailta yhteensä noin 13 000 
partiolaista. Töölön Sinisten, Hesparton ja Suosirrien yhteiseen 
savuun kuului 50 partiolaista, johon myös meidän virolaiset 
vieraamme lukeutuivat. Tässä pieni leiripäiväkirja leirin 
tapahtumista. 
 

22.7. Rakennusleiri alkoi. Mukana Martti Koivisto ja Olli Mattila. 

27.7. Martti Kyyrö ja Panu toivat pakettiautolla savun kamat. 

Siivottiin savun aluetta ja pystytettiin puolijoukkue. Suurin osa 

päivästä oli risusavottaa. Illalla järjestettiin tilaisuus 

raksapartiolaisille. 

28.7. Herättiin vesisateeseen. Ensimmäinen virallinen leiripäivä. 

Savun alue oli veden alla ja vartiolaisten teltat ympäri alaleiriä. 

Illalla pidettiin leirin avajaiset sateessa. 

29.7. Aamupäivä kaivettiin ojaa ja yritettiin tyhjentää savua vedestä. Iltapäivällä 

tösipojat lähtivät haikille. 

30.7. Väki tuli haikilta ja iltapäivällä aika meni partioaatelaaksossa. Illalla kaikki teltat 

saatiin siirrettyä savun alueelle. 

31.7. Aamupäivä meni molskisloiskis-laaksossa ja iltapäivällä tehtiin linnunpönttöjä. Oli 

myös ensimmäinen vierailupäivä. Illalla järjestettiin suuri iltanuotio. 

1.8. Toinen vierailupäivä. Aamupäivällä partiomessu ja iltapäivällä vapaa-aikaa 

markkinoilla. Illalla mentiin uimaan ja oli savun oma ilta. 

2.8. Aamupäivällä harjoiteltiin retkeilylaaksossa erätaitoja ja iltapäivällä tehtiin itse 

partiovyö. 

Illalla oli alaleirin yhteistä ohjelmaa. 

3.8. Olopoli-laakso ja suunnistamista. 

4.8. Laaksoina melonta ja retkisaha, jossa tehtiin itse saha. Illalla leirin päättäjäiset. 

5.8. Leiri purettiin, hyvästit jätettiin ja leiriläiset lähtivät kotiin. Panu ja Mara tulivat 

hakemaan savun kamat. 

6.8. Olli ja Martti lähtivät kotiin. 

Terveisin Martti Koivisto, Savunjohtaja 
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Kastelli 
 

 

9.-13.6. järjestettiin TöSin kämpän maastossa Hesparton, Ilvesveikkojen ja TöSin 

yhteinen Kastelli-kesäleiri. Kastelli oli poikkeuksellinen kesäleiri, koska sille osallistui 

vain sudenpentuja. Normaalia kesäleiriä, jonne koko lippukunta olisi osallistunut, ei 

järjestetty tänä vuonna, koska vartiolaiset ja vaeltajat suuntasivat Tarus-leirilleen. 

Kastellille osallistui vajaa 40 lasta ja lähes 20 johtajaa, kaikista kolmesta lippukunnasta. 

Sudenpentujen osallistujamäärä TöSistä olisi voinut olla suurempikin, mutta hyvä että 

edes tämän verran löytyi innokkaita. 

 

Leirin aluksi sudenpennut järjestäytyivät telttalaumoiksi, joissa kussakin oli noin viisi 

lasta ja yksi johtaja. Telttalaumat muun muassa pystyttivät, yöpyivät ja kilpailivat 

ryhmissään. Monelle sudenpennulle tämä olikin ensimmäinen metsäleiri ja siksi 

varmasti mieleenpainuva kokemus. 

 

Ohjelmaa leirillä oli runsaasti. Aamuisin luonnollisesti aloitettiin 

lipunnostoseremonialla, josta ohjelma jatkui askartelu- ja rakennuspainotteisena läpi 

päivän. Pojat tekivät mm. hienot kilvet ja miekat ja tytöt kauniita kaulakoruja. 

Iltapäivisin ohjelma oli hieman rennompaa, muun muassa rantapäivän ja saunomisen 

muodossa. Myös rastiradat olivat usein ohjelmassa. 

Säät leirillä olivat tyypilliset tälle kesälle – vettä tuli runsaanpuoleisesti, mutta mahtui 

mukaan myös hetkittäistä auringon paistetta. Onneksemme aurinkoinen keli sattui 

rantapäivälle ja monet lapset uskaltautuivatkin mereen uimaan, vaikka vesi olikin sangen 

vilpoisaa. 

 

Kastellin teemana oli ritarit ja keskiaika, joten leiri huipentui lauantai-iltana 

järjestettyihin ritaripitoihin. Ritaripidoissa lapset ja johtajat esittivät valmistelemiaan 

ohjelmia. Lisäksi herkuteltiin harvinaisilla leiriherkuilla, kuten kananugeteilla ja 

ranskalaisilla. Myös taitomerkkejä ja ansiomerkkejä oli jaossa ansioituneille 

sudenpennuille. Erityisesti mainittakoon Julianille myönnetty Sudenpää-solki, joka on 

sudenpentujen korkeimpia ansiomerkkejä. 

 

Leirikeittiö sai paljon kiitosta osakseen 

koko viikon ruuista, jotka yllättivät monet 

lapset positiivisesti – suurkiitokset siis 

vielä keittiöhenkilöstölle! 

 

Kastelliterveisin 

 

Antti Mielonen 

Leirinjohtaja Kastelli –04  
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Hejsan killar och tjejer, med andra ord Väsningens och Svenska Klubbens 
trogna läsare! Sommaren är kort, det mesta regnar bort säger man ju och 
än en gång har vi fått ett bevis på att detta är sant. Men man skall ej 
falla i förtvinad; fast segelperioden närmar sig sitt slut, är både höst och 
vinter utmärkta årstider för scoutsysslor i gott sällskap. Detta bjuder 
Tölös blåa också i höst, precis som alltid. Och när livet känns tungt, kan 
man rymma till redelhant för att samla krafter. Men för att övergå från 
onödigt smek till viktiga saker: Jag har igen fått en massa knäpiga frågor 
att svara på och det har jag svarat enligt min bästa förmåga. Tack till 
alla er som har aktiverat sig. Jag önskar er en skön vinter!  
 
H: Calle    
 
 
Hej Calle! Tack för en bra tidning. Jag har i snart tolv år varit 
tillsammans med en tjej som inte har samma scoutliga uppväxt som 
jag själv. Allt känns bra mellan oss förutom en sak; hon har hållit en 
pojke i handen innan hon träffade mig. Varken hon eller jag har 
förut älskat någon så mycket som vi älskar varandra och det känns så 
rätt att vara tillsammans men ändå kommer jag då och då att tänka 
på att hon har hållit en annan pojke i handen förut och det gör mig 
upprörd. Detta känns jobbigt eftersom jag egentligen har accepterat 
det och älskar henne för den hon är. Vad ska jag göra för att bli av 
med dessa negativa tankar (vi har alltså inte hållit varandra i handen 
ännu)? 
 
Lagom tjocka Karlsson 
 
Gode Herr Karlsson! Ditt problem hör till en kategori, som vi ofta stöter 
på i vardagliga sammanhang. Det kan ändå inte helt kategoriseras som 
svartsjuka, dock något i den stilen. Tröstar det dig om jag säger att de 
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LASSILASSILASSILASSI    
– TOSI TÖSI – 80 V. 

 

Tiettävästi vanhin elossa oleva tösiläinen Lassi Westerling täyttää 5.12.2004 80 vuotta. 

Sudenpentulupauksen Lassi antoi Tösissä lokakuussa 1931! Tösiläistä elämänmuotoa ja 

ajattelutapaa on siis ehtinyt kulua jo yli 73 vuotta. 

 

Ensimmäinen Lassin kesäleiri oli Kultaranta 1936. Leirimuistot palaavat useimmiten 

kuitenkin Ruujärven rannalle. Tämän kauniin Solvallan urheiluopiston lähellä sijaitse-

van, oikealta nimeltään Ruuhijärven rannalla Tösin kesäleiri pidettiin peräti kymmenenä 

kesänä alkaen 1934 ja päättyen 1954. Sitä useammin on oltu vain Sikaliskolla. Lassi 

osallistui ennen sotia pidetyille Ruujärven leireille vuosina 1937, 1938 ja 1939. 

 

Lassi on myös Tösin piirissä legendaarisen Sämpyläkillan kantava voima. Kilta perustet-

tiin jo 1945 vaikeissa oloissa heti sodan jälkeen. Lassi haluaa siirtää hyvät perinteet 

myös jälkipolville. Niinpä viime syyskuussa pidetyllä tösiläisten veljesillallisella päätet-

tiin Sämpyläkillan jatkosta. Lassi on itseoikeutettu kiltavanhin. Muita halukkaita kiltalai-

sia löytyi yli 20. 

 

Lassi on ehtinyt olla monessa mukana. Ajatus lippukunnille käyttöön annettavasta leiri-

alueesta syntyi Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistyksen piirissä jo varhain 1990-

luvulla. Sopivaa aluetta etsittiin miesvoimin, mutta helppoa se ei ollut. Inkoossa sijaitse-

van Kavalahden tilan löysi Lassi, joka välittömästi innostui asiasta. Olihan tilalla useita 

lippukuntien käyttöön soveltuvia rakennuksia kauniin metsän ja 

uimakelpoisen rannan lisäksi. Lassin innostuksen siivittämänä kan-

natusyhdistys osti tilan. Kavalahden leirikeskus vihittiin käyttöönsä 

keväällä 2002. Leirikeskuksen päärakennus nimettiin Lassilaksi. 

 

Meille vanhoille kuin nuoremmillekin tösiläisille Lassi on suuri 

tösiläinen. Lassi on aina pyydettäessä antanut panoksensa lippu-

kunnalle ja myös muille partiotahoille. Lassi on ehtinyt olla mm. 

HePP:n piirijohtaja, Partiosäätiön hallituksen jäsen, SPJ:n hallituk-

sen ja valtuuskunnan jäsen sekä vuosina 1992 -2003 Helsingin 

Partiopoikain Kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. 

Partioansioistaan Lassille myönnettiin Hopeasusi vuonna 1997. 

Lassi kantaa ylpeänä myös Tösin kultaista ansiomerkkiä. 

 

Onnittelut kunniapuheenjohtajallemme ja tösiveljelle lähtevät suo-

raan sydämestä. 

 

Lassi on meille tosi tösi. 

Kari Teppola 
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KÄMPPÄYÖKÄMPPÄYÖKÄMPPÄYÖKÄMPPÄYÖ----SKABA:SKABA:SKABA:SKABA:    
 

Kämppäyöt voitti Martti Koivisto 

10 yöllä ja toiseksi tuli Antti Mie-

lonen 9 yöllä 

 

METSÄYÖMETSÄYÖMETSÄYÖMETSÄYÖ----SKABA:SKABA:SKABA:SKABA:    
 

Metsäyöskaban voitti Olli Mattila 

29 metsäyöllä ja toiseksi tuli 

Martti Koivisto 24 metsäyöllä. 

HAKAHAKAHAKAHAKA----SKABA:SKABA:SKABA:SKABA:    
         

Tämän vuoden haka-skaban 

voitti ketut vartio. Vartion 

voiton mahdollistivat muun 

muassa lippukuntarajoja 

ylittävä toiminta sekä runsas 

osallistuminen lippukunnan 

järjestämiin tapahtumiin ja 

kisoihin. 

 

Onnea voittajille. 
ANSIONSA MUKAAN:ANSIONSA MUKAAN:ANSIONSA MUKAAN:ANSIONSA MUKAAN:    
 

Sudenpääsolki: 
Julian Mcqourty 

 

PäPan ansiosolki: 
Kaarlo Saukonpää 

 

PäPan hopeinen ansiomitali: 
Mikael Ylijoki 

TULOKSIA:TULOKSIA:TULOKSIA:TULOKSIA:    
 
Ketut-vartio sijoittui Viikinki-

Punkussa sijalle neljä. Hyvin 

tehty pojat! Lisää sivulla 

kymmenen.  

SYYSVUOSIKOKOUS:SYYSVUOSIKOKOUS:SYYSVUOSIKOKOUS:SYYSVUOSIKOKOUS:    
 

27.10. järjestettiin TöSin sääntömääräinen 

s yys vuo s i ko ko u s .  Koko uk s e s s a 

hyväksyttiin ensi vuoden talousarvio ja 

toimintasuunnitelma sekä valittiin hallitus. 

Koko uk s e n  pö y t ä k i r j a a n  s e k ä 

talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan voi 

tutustua TöSin nettisivuilla. 

 

Töölön Siniset ry:n hallitus vuonna 2005 

 

LPKJ    Tapio Levä 

LPKJa   Antti Mielonen 

Sihteeri  Martti Kyyrö 

Rahastonhoitaja Mikko Ylijoki 

   Olli Mattila 

   Ralf Baumann 

   Kaarlo Saukonpää 

Varalla  Martti Koivisto 

   Juhana Joensuu 
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flesta av oss har någon gång i sitt liv hållit en pojke i handen, utan att det 
ens betytt något? Och fast din käraste en gång i sitt förflutna haft en 
annan handvärmare, är hennes hjärta idag enbart ditt, om jag läste rätt 
mellan raderna. Med andra ord: njut av livet och bekymra dig inte! Och om 
det inte hjälper, prova med att hålla henne i handen! Jag anser att ert 
förhållande redan är så djupt att ni kan ta det steget. 
 
 
Kära Calle! Jag har sedan långe funderat på ett problem, som liknar det 
sista du svarade. Det har diskuterats för hundratals år. Nämligen: Om 
ett träd faller ner i skogen och ingen ser det, föds det ändå ett ljud? 
Tack redan på förhand för ditt svar! 
 
h: ”Det är kiva att veta” 
 
Bästa signatur ”Det är kiva att veta”! Problemet du presenterade är en av de 
stora frågorna som mänskligheten skapat som ej fått något säkert svar. 
Man kan närma sig problemet ur det här synvinklet: om ett träd faller och 
ingen ser på, varför skulle det skapas ljud? Man kan ju behandla ljudet som 
ett fenomen som fyller den synliga världen, då det finns någon som ser. Om 
ingen tittar på, kan man ju anse att ljud inte behövs till något. Därför tror 
och hävder jag att inget ljud skapas om ingen ser på.  
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Pikkuhukka haettiin sudenpentulauman kokouksesta ja isä 

kysyi häneltä kotimatkalla: 

• Mitä te teitte kokouksessa, Pikkuhukka?  

• Harjoittelimme solmuja, Pikkuhukka vastasi.  

• Entä ensi kerralla?  

• Päästämme johtajan vapaaksi! 

Tämän kerran tehtävässä tutustutaan Tösin ultramakeisiin 

nettisivuihin. Tässä muutama kinkkinen kysymys ja vasta-

ukset voi etsiä internet osoitteesta www.toolonsiniset.net.  

 

1. Minä vuonna Tösin kajakit hommattiin? 

2. Mikä päivä pidettiin marraskuun Talvileirikokous? 

3. Mitä tehtiin hallituksen kokouksessa 28.10.04 kohdassa 11? 

4. Mitä on pikkukämpässä Kämpän pohjapiirustuksessa? 

5. Miten menee liblikkaan huuto? 

6. Monta kertaa Pihaus ilmestyy ensi vuonna? 

Ulvahdukseen 

voit halutessasi 

lähettää lisää 

hauskoja  

partiomaisia  

vitsejä tai tosi-

tarinoita haus-

koista kömmäh-

dyksistä. Niitä 

voit antaa tai  

lähettää Tapio 

Levälle. 
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Y 
ksi hieno partiosyksy on taas takana. Jäljellä on enää joulukirkko ja -
juhla sekä ryhmien viimeiset kokoukset. Syksyn aikana onkin tehty 
monenlaista. Perinteinen lippukuntaretki kämpän maastossa oli 

onnistunut, samoin jo syksyn alussa ollut ensimmäisen luokan riihitys. Muista 
tapahtumista Espoon Punkku, sudenpentukisa ja Hiipivä Haamu puolestaan 
tarjosivat erilaisia elämyksiä ja kosketuksen Töölön ulkopuoliseen elämään, 
jota todistetusti on kuin onkin olemassa. Ilahduttavasti olen saanut myös 
tutustua moneen uuteen nuoreen tösiläiseen – merkki siitä, että TöSi elää ja 
voi hyvin. Uusille jäsenille tämä lehti onkin ensimmäinen kosketus Pihauksen 
ihmeelliseen maailmaan. 
 
Kattojärjestömme Suomen Partiolaiset on julkistanut ensi vuonna alkavan 
teeman ”Partiolainen osaa – Scouter kan!”. Se korostaa ja keskittyy 
partiolaisen perustaitoihin. Tavoitteena on, että jokainen partiolainen on 
taitava, neuvokas ja yhteiskunnallisesti mallikas yksilö, joka selviää 
tiukassakin tilanteessa. Tämän rinnalle piirimme PäPa on julkaissut oman 
tavoitteensa, joka on ”Toimiva lippukunta”. Tavoitetta tukeakseen piiri 
lanseeraa keväällä lippukuntien välisen toimintakilpailun, jossa aktiivisimmat 
ja monipuolisinta toimintaa järjestävät lippukunnat palkitaan. 
 
TöSin toimintaan SP:n ja PäPan tavoitteet sopivat hyvin. Meillä on aina 
panostettu partiotaitoihin ja vahva retki- ja eräperinne pitää huolen siitä, että 
tösiläiset osaavat oikeasti laittaa laavun pystyyn ja tehdä nuotiolla ruokaa. 
Kokouksissa opittuja asioita pääsee siis myös kunnolla kokeilemaan. Silti 
haluaisin kannustaa ryhmiä panostamaan myös kolokokouksiin. 
Kaupungissakin pystyy tekemään monenlaista, kun käyttää hieman 
mielikuvitustaan. 
 

Joulu lähestyy kovaa vauhtia ja lahjalistat on jo 
toimitettu korvatunturille. Toivotaan, että pukin 
kontista löytyy aattona jotain muuta kuin sarjakuvan 
pojilta (22-23). Kinkkua ja laatikoita syödessä partio 
on hetken tauolla, mutta toiminta jatkuu 
monipuolisena myös ensi vuonna. Vartioikäisillä ja 
vanhemmilla se seuraava iso juttu – talvileiri Töölö-
Dakar – onkin jo ihan pian tammikuun alussa. Siellä 
nähdään kuinka Senegalin paahde ja Suomen talvi 
sopii samaan pakettiin. 
 
Hyvää joulua kaikille! 
 
t. Tapio 
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PIHAUS 
TöSin lippukuntalehti 

2/04 
Joulukuussa 2004 

 
Julkaisija: 

Töölön Siniset ry. 
Töölönkatu 34 

00260 HELSINKI 
 

Päätoimittaja: 
Tapio Levä 

 
Toimitussihteeri: 

Martti Koivisto 
 

Toimituskunta: 

Ralf Baumann 
Jussi Haapkylä 
Leo Heinonen 

Juhana Joensuu 
Martti Kyyrö 

Markku Lahtela 
Olli Mattila 

Tobias Heiskanen 
Miska Rissanen 
Kari Teppola 

Kasimir Tulenmaa 
 

Talous: 

Sampo Pankki 800020-37030755 
 

Kuvat: 
Pihauksen arkisto 

 

Painopaikka: 
Nuorisoasiainkeskus 

 
Painos: 

100 kappaletta 
 

Pihaus 1/05 
ilmestyy  keväällä 2005 

 
 

Pihaus TöSiläisten  
pää-äänenkannattaja 

jo vuodesta 1949 alkaen. 
 

Pihauksen osittainenkin 
lainaaminen ilman lupaa 

on ehdottomasti kiellettyä. 

Keväällä oli suunnitelmana tehdä kaksi 
pihausta syksyllä. Kävikin niin että lehtiä 
tulikin vain yksi, mutta yhä niin erinomainen. 
Toimituskunnan koko on kasvanut ja juttujen 
määrä lisääntynyt. Tässä lehdessä pääset 
tutustumaan kesän ja syksyn tapahtumiin, 
sekä muihin juttuihin, kuten Tösin internet -
sivuihin. Tätä lehteä on taitettu innolla niin 
yömyöhällä että aamuhämärissä. Tällä kertaa 
myös kirjoitusvirheitä on etsitty ja poistettu 
Tapion avulla sekä ulkoasua on yhtenäistetty. 
Nyt on myös toimituskunnan aika mennä 
kirjoittamaan toivomuslistaa Joulupukille. 
Älkää unohtako, että wälikäden toimittajien 
lisäksi teitä vahtii joulukuussa myös tontut. 
 
T: Pihauksen toimitus 

Sisällys: 
   
1. Kansi 
2. Toimituksen palsta 
3. Pääkirjoitus 
4. Lyhyet erikoiset 
5. Lassi 80 vuotta 
6. Kastelli 
7. Tarus 
8. The Amazing Race 
10. Viikinki –Punkku 
11. Lippukuntaretki 
12. Jarrut Nuuksiossa 
14. Ilvesveikot 70 vuotta 
15. Wälikäsi 
16. Tösin sämpyläkilta 
18. Ketut vartion retki 
20. Hiipivä Haamu 
22. Sarjakuva 
24. Svenska klubben 
26. Ulvahdus 
27. TösiAsiaa 
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Lippukuntamme Töölön Siniset siirtyi nykyaikaan syksyn alussa rekisteröimällä 

internet-domainin toolonsiniset.net. Osoitteesta löytyy kaikki tarvittava ja tarpee-

ton tieto Töölön Sinisistä aina historiasta yhteystietoihin asti. 

 

Sivujen tarkoituksena on antaa kaikille nykyisille ja vanhoillekin tösiläisille mah-

dollisuus seurata, mitä lippukunnassa tapahtuu. Kaikista tulevista tapahtumista tie-

dotetaan sivuilla ja menneistäkin tapahtumista pyritään kirjoittamaan selostuksia 

kuvien kera. Näin kaikilla ei-niin-aktiivisesti toiminnassa mukana olevilla on sor-

mi aina ajan valtimolla. 

 

Yhteydenpito johtajiin on helpottunut, kun ei tarvitse muistaa käsittämättömän pit-

kiä sähköpostiosoitteita. Jokaiselle johtajalle on varattu sähköpostialias muotoa 

etunimi.sukunimi@toolonsiniset.net. Rohkeasti vaan postia omalle johtajalle, jos 

on kysyttävää. Jos tunnet tarvitsevasi aliaksen, niin ota yhteyttä ylläpitoon. 

 

Sivujen ylläpidosta ja aktiivisesta päivityksestä vastaa lippukunnanjohtajamme 

Tapio Levä (tapio.leva@toolonsiniset.net). 
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TÖSI TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA  
 

 

 

Tapio Levä LPKJ   050 571 0073 
Martti Koivisto LPKJA,    050 329 3282 
Martti Kyyrö SIHTEERI   040 828 6411 
Mikko Ylijoki TALOUDENHOITAJA 050 528 8920 
 
VARTIONJOHTAJAT 
 
Ralf Baumann KETUT   050 550 0740 
Olli Mattila KETUT   040 501 3607 
 
Juho Häme AHMAT 09 446 098 
Ville Raitio AHMAT 040 519 2642 
 
Kenny Ronkainen HAUKAT  040 751 6828 
 
 
LAUMANJOHTAJAT 
 
Antti Mielonen AKELA   050 309 5384 
 
VALTERMANNIT 
 
Juhana Joensuu HERWOTON 041 436 6663 
Kaarlo Saukonpää HERWOTON 041 511 6954 
 

  1111    Pihaus 2/2004Pihaus 2/2004Pihaus 2/2004Pihaus 2/2004    
 

2/04 

 


