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Pihaus TöSiläisten  

pää-äänenkannattaja 
jo vuodesta 1949. 

 
Pihauksen osittainenkin 
lainaaminen ilman lupaa 

on ehdottomasti kiellettyä. 

H yvät Pihauksen lukijat. Kädessänne oleva 
painotuote on nyt se odotettu uusin Pihaus. 
Tämä lehti jää historiaan; ensi kerran 2000-

luvulla Tösin lehti ilmestyi kolme kertaa vuodessa. 
Ensi vuoden tavoite on vieläkin korkeammalla, sil-
loin pitäisi saada kokonaiset neljä lehteä lukijoiden 
iloksi. 
 Tämän lehden tekemisen mahdollistivat ahke-
rat lippukuntalaiset, tavalliset ihmiset joiden mielestä 
on tärkeää, että Pihaus ilmestyy. Toimitus kiittää 
kaikkia lehden tekoon osallistuneita. Erityishuomion 
ansaitsevat Kettujen vartiolaiset, jotka tuottivat tämän 
lehden täytteeksi kokonaiset kolme juttua, sekä Juho 
Häme, joka ensi kertaa Pihauksen lähihistoriassa lä-
hetti artikkelin toimitukselle kymmenen päivää ennen 
deadlineä. Kannustakoon heidän esimerkkinsä tösi-
läiset tulevaisuudessa vieläkin uskomattomampiin 
suorituksiin! 
 Hyvät lukijat! Nauttikaa uusimmasta Pihauk-
sesta, ja edessä olevasta joululomasta. Toivotamme 
kaikille lukijoille ja lukutaidottomille hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta! 
  

Pihauksen toimitus 

Sisällys: 
   
1. Kansi, Juho Häme 
2. Toimituksen palsta ja sisällys 
3. Pääkirjoitus 
4. Lyhyeterikoiset 
5. Ketut-vartion retki 
6. Espoon Punainen 2005 
8. LPKJ-haastattelu 
10. Wälikäsi 
12. Tösiasiaa 
13. Ulvahdus 
14. Svenska Klubben 
15. Sarjakuva 
16. Hiipivä Haamu 2005 
18. Hallitus vuodelle 2006 
20. Puhelinnumerot 

Toimituksen palsta 
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Jäsen Kenny ”Kentuckyfriedchicken” Ronkainen 
Haukat-vartion johtaja Kenny aloitti syksyn alussa lukion Norssissa. 
Kun Kennyn ensimmäinen vuosi hallituksessa alkaa vuodenvaihtees-
sa, on hän 16-vuotiaana sen nuorin jäsen. Kennyn lukuisiin intohimoi-
hin kuuluvat mm. roolipelit ja vyölle kiinnitettävät esineet.  

Jäsen Ralf ”Bauhaus” Baumann 
Myös Norssin abiturientti Ralf on lippukunnan virallinen taiteilija, 
jonka kynästä syntyvät niin sarjikset kuin leirimainoksetkin. Bauhaus 
toimii menestyksellä myös Ketut-vartion toisena johtajana ja lauman-
johtajana. Intohimona piirtäminen. Hallituksessa vuodesta 2004. 

Jäsen Ville ”Spåra” Raitio 
Ahmat-vartion toinen johtaja on Kennyn ja Juhon tavoin uusi kasvo 
hallituksessa. 17-vuotiaan Spåran partiouraan sisältyy vartionjohtami-
sen lisäksi toimintaa Liblikas-vaeltajaryhmässä. Johtajiston harvoja  
töölöläisiä. Villen intohimoja ovat Jethro Tull ja kitaransoitto. 

Jäsen Juhana ”Dj Hana/Space” Joensuu 
Entisenä vartionjohtajana ja vaeltajajohtajana Juhana on ehtinyt tehdä 
hyvän uran lippukunnassa. Tällä hetkellä Spacen huomio on tosin 
keskittynyt varusmiespalveluksen suorittamiseen, ja sama projekti 
jatkuu vielä kevätkauden. Intohimoina maksalaatikko ja ranskan kieli. 
18-vuotiaalla Juhanalla on tällä hetkellä meneillään ensimmäinen hal-
litusvuosi.  

Jäsen Martti ”P-Mara/Kortsu” Koivisto 
Martti on ollut monessa mukana. Entisenä vartionjohtajana, leirinjoh-
tajana ja LPKJA:na sekä nykyisenä laumanjohtajana Kortsulla on 
vankka kokemus partiotyöstä. Hallituksen ylivoimainen idea-
automaatti. Intohimoina tietotekniikka ammattikorkeassa ja Malmi. 
Ikää 22 v., hallituksen jäsen vuodesta 2000. 

Lue myös: 
LPKJ-haastattelu, s. 8 Ulvahduksen kysymysten oikeat vastaukset:  

1c 2c 3bc 4a 5c 6a 7b 8a 
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Töölön Sinisten hallitus vuodelle 2006 

LPKJ Antti ”Mielzi” Mielonen 
20-vuotias Antti ottaa lippukunnan haltuunsa vuodenvaihteessa. Viime 
vuonna ylioppilaaksi kirjoittanut nykyinen akelamme tekee tällä hetkel-
lä uraa K-market Töölöntorissa. Akelan pestin lisäksi Mielzi on ansiok-
kaasti vaikuttanut LJ:nä , LJA:na ja hallituksessa vuodesta 2003. Into-
himona K-ryhmän kaupat ja Kolon siisteys. 

LPKJA Kaarlo ”Kake” Saukonpää 
Aikaisemmin vartionjohtajana ja vaeltajajohtajana uraa tehnyt Kake 
toimii tällä hetkellä Pihauksen toimitussihteerinä ja sampona. Tämän 
20-vuotiaan valtiotieteen ylioppilaan intohimoihin kuuluu mm. ruotsin 
kieli. Hallituksessa vuodesta 2002. 

Rahastonhoitaja Tapio ”Tapsa” Levä 
Pitkän linjan tösiläinen ja hallituksen tervaskanto opiskelee vapaa-
ajallaan Teknillisessä korkeakoulussa tietoliikennetekniikkaa ja vuolee 
kultaa Stockmannilla, mikäli partioinnilta ehtii. Tapion intohimoina 
ovat koripallo ja hyvä toiminta. Ikää Tapsalla on 22 vuotta, ja hallituk-
sessa hän on vaikuttanut vuodesta 2000. 

Sihteeri Olli ”Olai” Mattila 
Norssin abiturientti Olli on hallituksen viimeinen mustan kahvin juoja. 
Tämän lisäksi Ketut-vartion johtajan intohimoihin kuuluu kitaransoitto, 
EA ja Tösin kalusto. Pettämättömästä tyylistään tunnettu Olli on ollut 
mukana tekemässä Tösiläistä hallituspolitiikkaa jo vuodesta 2004. 

Jäsen Juho Häme 
Ahmojen toinen vartiojohtaja Juho nousee uutena jäsenenä hallituk-
seen. Partion ulkopuolella Juhon päätoimena on opiskelu lukiossa. Ikää 
Juholla on 17 vuotta. Intohimona musiikki. 

Lippukunnan vuosikokous valitsi 26.10.2005 lippukunnalle uuden halli-
tuksen vuodeksi 2006. Muutoksen tuulet puhaltavat, uusia kasvoja on ni-
mittäin sekä lippukunnan johtopaikoilla että muutenkin hallituksessa. 
Pihaus esittelee näin ollen uuden hallituksen kokoonpanon, mitään lisää-
mättä, poistamatta tahi kaunistelematta. 

3 

1 / Pihaus 2005 

H allituksen kokouksia, puhelinpalavereita, edustustilaisuuksia… Hienoja 
leirejä, uusia tösejä, hauskoja tapahtumia… Paljon on ehtinyt tapahtua näiden 
kahden vuoden aikana, jotka olen saanut toimia lippukunnanjohtajana. Olen 

päässyt tuomaan omia ideoita ja toivottavasti saanut jotakin todellista aikaiseksi. 
Välillä tehtävä on ollut todellista paperipartiointia, mutta ilahduttavan usein olen 
päässyt nauttimaan itsekin järjestetyistä tapahtumista. Tehtävää on tietysti helpottanut 
hyvä johtajistomme, joista haluan erityisesti kiittää apulaisina toimineita Martti 
Koivistoa (2004) ja Antti Mielosta (2005). 
 
 Ensi vuoden alusta lippukunnanjohtajan saappaisiin astuu Antti, joka on usean vuoden 
ajan tehnyt hyvää työtä sudenpentujen kanssa. Antti tuo varmasti uusia tuulia Tösiin ja 
uskon, että lippukunnalla menee entistäkin lujempaa. Muutenkin hallituksemme kokee 
nuorennusleikkauksen, josta voit lukea lisää tästä lehdestä. 
 
 Vuosikokouksessa tapahtuneiden hallituspäätösten ohella syksy on sujahtanut todella 
nopeasti peruspartioinnin parissa. Kolokokousten lisäksi tösit ovat osallistuneet 
kolmeen kisaan. Sudenpennut olivat ”Kapteeni Mustaparran jäljillä”, vartiolaiset ja 
vaeltajat retroilivat Punkussa sekä tutustuivat vaeltavaan aaveeseen Hiipparissa. 
Kisafiilikseen pääsee mukaan Pihauksen siivellä. 
 
 Loppuvuoden tapahtumia ovat lippukuntaretki ja joulukirkko sekä –juhla. Ne eivät 
ehtineet tähän lehteen, mutta Pihaus I/06 raportoi niistäkin. Ensi kevääseen ei 
välttämättä tarvitse odottaa sillä Tösin nettisivut raportoivat näistäkin tapauksista. 
Muutenkin sivuilla kannattaa muun surffailun 
lomassa pistäytyä tarkastamassa, mitä uutta 
lippukunnassa tapahtuu. Ja osoitehan on 
www.toolonsiniset.net. 
 
 Pestini päättyessä kiitän ja kumarran. Yli 70-
vuotiaassa lippukunnassa pari vuotta ei niin 
suuresti tunnu, mutta minulle vuodet ovat olleet 
tärkeässä roolissa. Kiitos kaikille tösiläisille, 
joiden kanssa olen saanut näiden parin vuoden 
aikana saanut toimia. Näin hienon kokemuksen 
jälkeen voin hyvillä mielin siirtyä 
vanhuskaartiin, joka sanoo ”vanhat ei tykkää”. 
 
 

Tapio Levä 

Pääkirjoitus 
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Ansionsa mukaan: 
 

Töölön Sinisten Hopeinen ansiomerkki myönnettiin: 
 

Tapio Levä 
 
Töölön Sinisten Hopeinen ansiomerkki myönnetään vähin-

tään 10 vuotta lippukunnassa ansiokkaasti toimineelle johta-
jalle. Merkin myöntöperusteena voi olla myös erittäin ansio-

kas teko. Vaatimuksena 18 vuoden ikä. 

Lyhyeterikoiset 

Tapio ottamassa vastaan ansiomerkkiä. 

Tulevaa  
toimintaa: 

 
25.-27.11. 
LPK-retki 

 
4.12. 

Joulujuhla  
 

23.1.2006 
Talvileirikokous  

 
Tammikuu 2006 

Johtajiston  
hiihtovaellus 

 
22.-26.2.2006 

Talvileiri 
 
 

Kisatuloksia: 
 

Tösistä on syksyn aikana käyty 
kiitettävällä innolla kisaamassa, ja 

menestystäkin on saavutettu! 
 

Espoon Punainen: 
Foxtrot valk. sarja    3.sija 
Zorro  valk. sarja    5.sija 
Muflonit harm. sarja    14.sija 
 
Sudenpentukisa ”Kapteeni Mus-
taparran jäjillä” 
Hukkaputki  16. sija 
 
Hiipivän Haamun tuloksia odo-
tellaan vielä. 

Syntymäpäiviä: 
 

Kari Teppola 60 v.  
21.9. 

 
Kari Teppola on Töölön Sinisten kanna-
tusyhdistyksen pitkäaikainen puheenjoh-

taja ja pitkän linjan tösiläinen.  
 

Antti Mielonen 20 v. 
26.10. 

 
Ralf Baumann 18 v. 

30.10. 
 

Töölön Siniset onnittelee kaikkia  
synttärisankareita! 

17 

1 / Pihaus 2005 

kuunnella uudestaan klo. 
12:00.  
Päätettiin ottaa rennosti, 
s u u n t a  m ä k k i i n 
(=McDonalds), jossa syötiin 
kunnolla, vaikka Miska söi 
vähän vajaasti. Ruoka jäi 
vähän pikaennätysyrityksek-
si, oli vain 2 min. aikaa ja 
piti syödä hampurilaisen 
puolikas, ranskalaiset peru-
nat ja juoda kokis. Joona sai 
vielä liukurinkin. Sen jäl-
keen lähdettiin kololle, jossa 
kuunneltiin morset. ”Ruotsin 
diplomaatti Rydin patsaal-
la.”, lähdettiin sinne, ja siel-
lähän oli piilorasti. Kuunnel-
tiin rastin sanoma ja mentiin 
Ralfille katsomaan alku-
DVD joka jäi näkemättä  
tökkivän koneen vuoksi ko-
lolla. 
 Matkattiin Ruskea-
suolle kuuntelemaan älytöntä 
riehuntaa poliisiautosta joka 

oli rikki, tylsää. Mentiin vii-
meiselle rastille, ns. lentoko-
neeseen, josta päästiin ns. 
viidakkoon jossa oli ns. 
Mustanaamion luola.. Muis-
tiinpanoja. 
Vihdoin maalissa, jossa teh-
tiin lopputehtävät, juonta ei 
saatu selville, liittyi selvästi 
kuitenkin banaaneihin. 

Oli ihan hyvä meininki, 
ensi kerralla uudestaan 

 
Joona Uitto & 
Olli Raitio 
 
Kuvat: Vaeltajaryhmä Kastemadot 

Kyyhkyläiset Victoria ja Carl Gustav, eli tuttavallisemmin Johis 
ja Kake. Vuoden pukeutumisteema oli Ruotsin kuningasperhe. 

Ketut ratkomassa visaisia lopputehtäviä maalissa. Olli, Joona, 
Miska ja Ralf 



16 

1 / Pihaus 2005 

Hiipivä Haamu 6.11.2005 

E li siis hiippari. Läh-
tö oli kahdeksalta, 
kokoonnuttiin siis 

kololle klo. 7:30, vaan mis-
sä viipyy Raition Olli? 
Soitto lähtee, Olli sanoo 
luulleensa lähdön olleen 
kahdeksalta kololta. Haja-
naisia ohjeita Ollille; 
”Mene Annantalolle” 
”Mene oikealle kunnes 
tulee vastaan Eerikinkatu.” 
”Mene stokkalle päin kun-
nes tulee vastaan ’Eerikin 
Pippuri’.”. Olli löysi kui-
tenkin perille. Paikalla oli 
siis Olli, Joona, Miska, 
Ralf. 

Alkuvideon jälkeen  lähdet-
tiin rastijahtiin. Ensimmäise-
nä mentiin Eläintarhan ken-
tälle, jolla tuli vastaan mate-
maattisia ongelmia ja jolla 
seurattiin juoksijamestari 
Martti Vainion harjoituksia. 
Päästiin eteenpäin, vaikka 
välissä tuli himo mennä osta-
maan Snickers-patukka, jota 
ei tullut ostettua. Ostettiin 
silti limua ja jogurttia. Pääs-
tiin lopulta seuraavalle rastil-
le joka oli varsin tylsä, kaik-
kialla lojui banaaninkuoria. 
Sitten muotitaloon jossa 
vaatteemme arvosteltiin. 
Kiedottiin nopeasti Miskan 

paavoa (=vessapaperi) ym-
päri ruumista ja Miskan pe-
ruukiksi, ja väitimme häntä 
prinsessa Madeleineksi. Pe-
rinteen vuoksi emme tieten-
kään olleet panostaneet pu-
kuun. 
 Matka jatkuu, kinas-
telua, mennäänkö ratikalla 
vaiko junalla, päädyttiin lo-
pulta ratikkaan. Päästiin ma-
kasiineille jossa oli rahtiyhti-
ön ilmaisesitys. Kuulusteluja 
ja muistiinpanoja, tavattiin 
tuttujakin. Huomattiin radi-
osta uutislähetys, jossa huo-
masimme morseviestin, ei 
saatu ylös joten päätettiin 

Kettujen lisäksi Tösiä edustivat Muflonit (kuvassa) ja kyyhkyläiset. 
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Ketut-vartion retki 28.-30.10.2005 

S yksy…ja jälleen 
syksyisen Ketut-
retken aika. Ret-

ki suuntautui suunni-
telmasta poiketen van-
halle kunnon Hirsalan 
(Friggesbyn, toim. 
huom.) kämpälle tällä 
kertaa oikeasti viimeis-
tä kertaa (sniff). Osal-
listujia oli Olli, Ralf, 
Miska, Leo ja Olli.  
 Lähdimme mat-
k a a n  p e r j a n t a i -
iltapäivällä Kampin kes-
kuksesta Hirsalaan me-
nevällä bussilla. Matka 
meni rattoisasti aina tu-
tulle päättärille saakka. 
Ja jo ennen kuin huomasim-
mekaan olimmekin jo käm-
pällä.  
 Illan viettoon kuului 
mm. vedenkantoa, uuniperu-
noiden mässäilyä ja Carcas-
sonen peluuta. Pehkuihin 
painuttiin joskus puolen yön  
maissa. Olli, Miska ja Leo 
(AKA. Pro-ketut :p) halusi-
vat nukkua Pikkukämpässä 
viimeisen kerran kunniaksi. 
Viimeinen operaatio sinä 
päivänä oli homeen poisto 
Miskan makuusijalta (et tie-
doks vaan :p).  
 Lauantaiaamuna Antti 
tuli tuomaan tilaamiamme 
eineksiä väärin arvioitujen 
ostosmäärien takia (me kun 
ollaan ahmatteja :p). Kun 
vartiolaisetkin pääsivät ylös 
punkasta nostimme lipun ja 
menimme kyökkiin teke-

mään mannapuuroa (nami 
nami… oikeesti :p). Päivällä 
suoritimme heraldiikkamerk-
kiä kilpien teon merkeissä 
(hienoja tuli :p).  
 
 
”Hän siis dyykkasi 
kuoppaan ja juoksi 
pimeässä päin puuta.” 
 
 
Siinä vierähtikin koko päivä. 
Illalla käytiin saunassa (olipa 
löylyt :p) ja uimassa (kaikki 
kävi :p). Präidis kuului myös 
illan/yön ohjelmaan. Pikku-
Olli onnistui dyykkaamaan 
mörskäriin, jolloin se meni 
mäiskäleeksi (tiedoksi vaan!! 
:p). Leo onnistui myös telo-
maan perinteisesti itsensä 
henkihieveriin. Hän siis 
dyykkasi kuoppaan ja juoksi 

pimeässä päin puuta. Nukku-
maan klo 0100.  
 Viimeinen päivä oli-
kin pääosin siivoamista, radi-
on kuuntelemista, yleistä 
häsellystä ja tiskaamista. 
Vietettiin myös Ralfin synty-
mäpäivää – onnea 18-
vuotiaalle! Käytiin myös 
joka paikassa ottamassa ku-
via ja muistelemassa mennei-
tä. Lopuksi sitten leikimme 
kaikenlaista parkkipaikalla 
siihen saakka kunnes Ralfin 
isä tuli noutamaan meitä 
hienolla ja tilavalla citymaas-
turilla. Oli kivaaaaaaaaaa!!! 
 

Miska Rissanen & 
Leo Heinonen 

Tarinan sankarit eli Ketut-vartio.  
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S yyskuun alussa Tösin 
urhot lähtivät kokeile-
maan voimiaan Punkussa. 

Kisaan osallistui Tapion, Juhon 
ja Kaken muodostama Muflonit 
harmaassa sarjassa ja Ketut-
vartio valkoisessa sarjassa. Seu-
raavassa vartioiden raportit 
kisaviikonlopun tapahtumista. 
  
Mufloneiden kisa siten kun 
Juho Häme sen muistaa: 
Partiotaitokisa Espoon Punanen 
kesti yhden yön ja kaksi päivää. 
Töölön Sinisiä lähti harmaaseen 
sarjaan edustamaan Muflonit-
kisavartio, johon kuului allekir-
joittaneen lisäksi Tapio ja Kake. 
Kysymys kuuluu: ”Miksi Juho oli 
mukana?”. 
 Kolmikkomme oli vauh-
dissa heti alusta alkaen. Alkuväsä-
yksen omenanpoimija jäi haavitta. 
Saa arvata kaksi kertaa, kenen 
homma oli tehdä se. Kolmannen 
rastin, yksin suoritettavan piste-
suunnistuksen menestyksestä 
vastasi samainen henkilö. Ensi 
kerralla kannattaa vain varmistua 
siitä, että ottaa suunnan lähdöstä 

eikä maalista, ja lähtee ensin ras-
tille numero 1 eikä rastille numero 
4.  
 Ensiapurasti ei liittynyt 
ensiavun antamiseen, vaan 
”Hospitaali” -rastin kirjallisten 
kysymysten vastaamiseen vaadit-
tiin vain muutama hassu lääketie-
teeseen liittyvä nippelitieto. Kysy-
mykset lääkeannosten milligram-
mojen määristä hoituivat helposti 
meiltä lääketieteen opiskelijoilta.  
 
 
”Kysymykset lääkean-
nosten milligrammo-
jen määristä hoituivat 
helposti meiltä lääke-
tieteen opiskelijoilta. ” 
 
 
Seuraava rasti ”Ampu tulee!” 
meni perustuurilla. Solmurastilla 
aikaa oli kolmisen minuuttia, 
Esse-rastilla kyseltiin Espoon 
katuja, Näköradio-rastilla kätketty 
kyltti maamerkkeineen jäi huo-
maamatta ja pantomiimirasti meni 

sanalla sanoen mielipuolisesti. 
Lauantain rasteista paremmin 
meni Luontopolku-rasti, jossa oli 
normaalin 1-3 minuutin sijaan 
vapaasti aikaa miettiä eri kivi- ja 
viljalajeja. 
 Yörastin tehtävät hoituvat 
Tapion ja Kaken ammattitaidolla. 
Ohjelmassa oli helikopterin raken-
nus, karjalanpiirakan paisto ja 
yösuunnistus. Allekirjoittanut piti 
makuupussia lämpimänä. 
 Sunnuntain rasteista hyvi-
nä mainittakoon suunnistuksen 
kaltainen rastin paikkojen määri-
tys kartalla, suureiden arviointi -
rasti ja kiritaival. Ei-niin-
miellyttäviin rastitehtäviin lukeu-
tui merimiesten suosimien köy-
töksien teko, älyn puutetta vaati-
van materiansiirtimen sähköjoh-
don pistokkeeseen kytkeminen ja 
viidentoista eri tehtävän suoritta-
minen noin minuutissa. 
 Tehtäviin kuului myös 
syötävien kasvien keräily ja ratki-
riemukas kivi, sakset, paperi -peli 
muita vartioita vastaan. Koko 
kisaa kantoi tehtävä nimeltään 
Don’t Worry Be Happy, jonka 
tehtäviin kuului muun muassa yli 
tunninkin kestävien jonotuksien 
kestäminen hymyillen. Oli oikeas-
taan epäselvää, oliko kantavana 
teemana partiomielen ylläpito 
koko kisan ajan vai pelkästään 
jonottaminen. 
 Sijoituimme neljänneksi-
toista kahdestakymmenestä, mutta 
sillä ei ole niin väliä. Tärkeämpää 
oli maalin saunaan tullessaan 
nähdä, että Ilvesveikkojen vartio 
jäi viidenneksitoista. 
 
Kettujen kisa Joona Uiton mu-
kaan: 
…eli Punkku. Lähdetään siis 
Espooseen riehumaan, lähtö oli 
Tapiolasta. Kokoonnuttiin paikal-
le, ja kinasteltiin banaanien kohta-
losta, päätyivät kuitenkin roskik-

Espoon Punainen 17.-18.9.2005 

Kyllä herääminen jo maittoi kolmen tunnin yöunen jälkeen! 
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H ejsan svejsan till alla läsare av 
Väsningen! Det har skickats 
igen massvis med frågor till 

mig, och jag har försökt plocka ut de 
mest intressanta. Här har ni den viktiga 
dosen av information igen, läs den med 
glädje och glöm inte att alltid kontakta 
mig om man har något att komma med! 
För övrigt önskar jag er alla god jul och 
gott nytt år! 
 
hälsningar: Calle 
 
Hej Calle! Som en stor djurälskare har 
jag redan länge undrat varför man inte 
kan sälja kattmat som har smaken av 
möss? Alla vet att katter gärna äter av 
dessa små kreationer, och samtidigt kun-
de mänskligheten effektivera nyttopro-
duktionen genom att göra något nyttigt 
av mössen. 
H: Valentino 
 
Bästa Valentino. Tänk på stackars katter 
som, ifall ditt plan skulle förverkligas, 
skulle gå miste om nöjet att jaga möss. 
Precis som någon skulle förbjuda oss att 
titta på Fellinis filmer. Om man frågade 
katten, vore svaret säkert: nej!  
 
Tjäna Calle! Eftersom människan trots 
allt är en ganska enkel varelse, tänkte 
jag fråga av dig något som har retat 
mina hjärnceller en längre tid. Varför 
trycker man hårdare på fjärrkontroll-
knapparna när batterierna börjar ta slut? 
H: BabyAngel_1985 
 
Gode BabyAngel_1985. Svaret på frågan 
är ju enkel. Men för att förstå det måste 
jag beskriva först lite Homo Sapiens Sapi-

ens psykiska sida. För att överleva i natu-
ren var de tidiga människorna tvungna att 
vara sega, finurliga och ihärdiga. Om man 
gav lätt upp, kunde man inte räkna med att 
man överlevde. Denna tvång att kämpa till 
slut lever ofta kvar fortfarande, ty ett flera 
miljoner år gammalt arv kan man inte ska-
ka av sig över en natt. Effekten av denna 
gamla vana syns fortfarande i användning-
en av t.ex. fjärrkontrollen. Om den vill 
inte fungera, ska man tusan också kämpa 
till slut! Om man ger upp för en fjärrkon-
troll, kan man inte räkna med att livet 
skulle le precis. Och nya batterier köper 
man inte om de gamla fungerar!   

Svenska Klubben 
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seen. Bussiin kamat, ja matkaan. 
Voimme vakuuttaa että rastien 
järjestys ei ole oikea. 

 Bussimatka päättyi Nuuk-
sioon. Alkurasti, piti kyhätä per-
hoshaavi, joka onnistui väkivallan 
avulla kohtuullisesti. Sitten itse 
asiaan, eli lähdettiin ravaamaan 
metsään, liikuimme kahdessa 
vartiossa. Ensimmäisen nimi oli 
Foxtrot, jossa oli Olli x 2, Kasimir 
ja Joona. Toisessa, eli Zorroissa 
oli Leo, Miska, Antti ja Ralf. 
 Foxtrot, eli me, lähdimme 
ensin. Tapasimme kuitenkin mat-
kan varrella Zorrot, ja läppä lensi 
Suohomppelin ja Jyrkin suklaate-
haan taistoista, kahdesta eeppises-
tä Nuuksion soturista. 

Patikoimme kohti toista rastia, 
taidettiin lingota palloa oudolla 
katapultilla, ihan hauska vaikkei 
pisteitä syntynytkään. Kolmannel-
le rastille jo, solmurasti kyseessä, 
solmuja solmujen perään. Rastin 
nimi oli ”Umlos”, kyseessä ana-
grammi. Myös pähkinä– ja ru-
sinasuklaata tuli popsittua, loista-
va energianlähde. 

Matka jatkui neljännelle, 
liikuimme yhä yhdessä vitsaillen 
jälleen samoista hahmoista. Nel-
jännellä rastilla kyseessä oli En-
siapurasti, joka oli varsin typerä. 
Mentiin vain ja vastailtiin kysy-

myksiin, eikä päästy tositoimiin, 
kuten auttamaan hilloon sotkeutu-
nutta miestä. Sitten tuli sen toinen 
osa, eli juoksusuunnistus. Meni 
ensin varsin huonosti, sillä juok-
simme suoraan umpimähkää päin 
metsää, kiitos erään nimettömän 
henkilön, emme nyt ala julkisesti 
ketään syytellä. 

Rynnistys viidennelle, piti 
tietää Espoon paikkojen nimiä  
sekä slangiksi että ihan normaalis-
ti. Mokomatkin Espoon suosijat, 
ei meillä ollut mahdollisuuden 
häivääkään. Kuudennella oli maa-
näytetunnistaminen, meni aika 
nappiin. 

Yörasti Bodom-järvellä, edes-
sä olisi kohtalokas yö. Kokosim-
me laavun, aika kämäsesti, koska 
ei ollut puita. Tehtiin mannapuu-
roa, meni hyvin, Zorrot kaatoivat 
maidon mäkeen ja tekivät vedestä, 
mutta omien aineiden käyttö oli 
kielletty, ja he huijasivat, ja saivat 
lisäksi paremmat pisteet kuin me. 

Yö oli turhan kylmä, oli aa-
mulla kauhean kylmä jaloilla. 
Herätys viideltä. Lähdettiin kuu-
delta meininkeihin, katsottiin 
sijamme, oltiin neljänsiä! 

Matka ensimmäiselle rastille 
oli hieno, järvi oli hienon sumun 
peitossa joka hyöri ympäri järveä 
ja oli auringon nousun kaunista-
mia pilviä. 

Ensimmäisellä rastilla piti 
arvioida tuulta, ilmanpainetta 
yms. Aika tylsä Rastin toisessa 
osassa piti kastella n. neliömetrin 
aluetta, ja se meni ihan hyvin, 
kunhan heitettiin vedet kannusta. 
Kolmannessa osassa piti kävellä 
10m/30s, meni huonosti. Ihan 
hauska rasti oli. 

Toiselle rastille menossa oli jo 
v ä h ä n  l ä m p i m ä m -
pi.kreppipaperisuunnistus. Meni 
ihan hyvin, mutta perillä Olli 
Mattila sai ihmeellisen hypoter-
mia-liiankylmä-janottaa-nälättää-
oksettaa-kohtauksen. Meni ma-
kuupussin sisälle värisemään, 
syötiinpä salaa suklaat loppuun, 

Mattila oli kyllä saanut osansa. 
Zorrot saapuivat puolen tunnin 
päästä, Ralf puhui jotain Ollin 
kanssa, oli aika lähellä että olisim-
me vieneet pisteet kotiin ilman 
Mattilaa. Mattila saatiin kuitenkin 
pystyyn. 

Matka jatkuu, solmurasti taas. 
Piti tehdä osmonsolmu, jokuihme 
ja jokuihme. Meni aika heikosti. 

Syötiin leivät loppuun ja mat-
ka jatkuu. 

Mentiin partioihanteiden 
rastille, Neljäs rasti. Meni kai 
sekin vähän niin ja näin. 

Viidennelle, tai siis itse asias-
sa maaliin. Menimme halki asfalt-
tisen unelmakaupungin halki, 
jossa kieriskelimme alfaltilla 
ihmeissämme. 

Maalirasti, piti kiinnittää 
johonkin ryhmän jäsenistä teippi, 
ja saatiin selville että hän ei saanut 
koskettaa maata. No, onnekkaasti 
teipin sai Olli Raitio, ja hän-
tä/minua kantoi Olli Mattila. Meni 
aika hyvin. Päästiin lopultakin itse 
maaliin. No, venattiin bussia, 
jätettiin sauna väliin. Päästiin 
himaan. 

Oli ihan hyvä meininki, herä-
tykset vähän huonoja. 

Jyrkimmätkään luonnonesteet 
eivät pysäyttäneet Tösien 
etenemistä! 

Väsyneinä mutta onnellisina 
muflonit esittelevät yörastin 
aikaansaannosta.  
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Ei mitään turhia jätkiä! 

K aksi vuotta lippukun-
nanjohtajanamme 
toiminut Tapio Levä 

jättää paikkansa vuoden vaih-
teessa. Vuosikokouksessa hänen 
seuraajakseen valittiin Antti 
Mielonen. Koska LKPJ on yh-
distyksen tärkein toimihenkilö, 
jonka henkilökohtaiset mielipi-
teet ovat tärkeä osa lippukun-
nan suuntaviivojen vetämisessä, 
herää kysymys: mitä tapahtuu? 
Mikä muuttuu kun Antti tart-
tuu lippukunnan ohjaksiin vuo-
den vaihteessa? Mitä mieltä hän 
on partiosta ja Tösistä? Ja mi-
ten hänen mielipiteensä eroavat 
nykyisen LPKJ:n Tapion käsi-
tyksistä partiosta? Pihaus päätti 
tarttua toimeen ja kysyä asiaa 
heiltä itseltään. 
 
 
Tösin LPKJA Antti, mitä partio 
merkitsee sinulle? 
Partio merkitsee minulle kavereita 
ja hauskanpitoa sekä monipuolisia 
haasteita. 

Minkälainen on tä-
hänastinen partiourasi 
ollut? 
Sudenpennuista asti Tö-
Sissä -vartiosta vaeltajak-
si ja sieltä LJa:ksi ja 
LJ:ksi. Myöhemmin 
myös Akelan tehtävät 
ovat siirtyneet minulle. 
Toimin LPKJa:na vuoden 
2005 ja tietysti muutama 
hallitusvuosikin on taka-
na. Tarkalleen en enää 
edes muista... 
 
Mitä teet ja olet tehnyt 
”siviilissä”? 
Siviilipuolella on takana 
9 vuotta peruskoulua  ja 3 
vuotta lukiota sekä siinä 
ohella työelämää 15-
vuotiaasta lähtien, ruoka-

kauppa-alalla. Koulun 
suhteen vähän välivuotta on kir-
joitusten jälkeen pidetty... 
 
Mikä on parasta Tösissä? 
TöSissä parasta on tietysti se upea 
lippukunta lippukuntalaisi-
neen, siis TöSihenki! 
 
Jos saisit muuttaa Tösissä jo-
tain, niin mitä se olisi?  
Jos jotain voisi muuttaa niin johta-
jia saisi olla enemmän, ja tietysti 
lapsia myös, mutta mitä sitä muu-
ten täydellistä porukkaa muutta-
maan! ; ) 
 
Mikä on partion tarkoitus? 
Partion tarkoitus minun mielestäni 
on tarjota nuorille laadukasta ja 
mielekästä toimintaa sekä yhdessä 
oloa, perustuen tervehenkisiin 
arvoihin ja arvomaailmaan. 
 
Onko lasisi puoliksi täysi vai 
puoliksi tyhjä? 
puoliksi täysi 
 
 

Onko em. lasissa oleva neste 
juotavaa? 
useimmiten... siis tietysti light 
coca colaa! 
 
Mitä partio on antanut sinulle? 
Paljon kokemuksia, kavereita, 
taitoja ja varmasti elämäni par-
haimpia muistoja. 
 
Mikä on paras partiomuistosi? 
Niitä on luonnollisesti paljon, 
mutta yksi on esimerkiksi suden-
pentuajaltani. Olimme kämpällä 
koko lippukunnan voimin ja siellä 
ehkä ensi kertaa näki kuinka pal-
jon meitä on oman lauman ulko-
puolellakin, ja kuinka jänniä juttu-
ja sitä pääsikään tekemään vähän 
vanhempien vartiolaisten ja johta-
jien avustuksella... 
 
Heräät aamulla Tillin ja Han-
nan välistä. Mitä on tapahtu-
nut? 
On selvästikin kesäleirin kolmas 
aamu ja johtajateltassa on hiottu 
seuraavan päivän ohjelmaa pikku-
tunneille saakka... 
 
Jatka seuraavia lauseita: 
a) Jos en olisi partiossa... 
niin elämäni olisi köyhempää. 
b) Kun LPKJ puhuu, niin... 
muut ottavat onkeensa. 
c) Merirosvous on LPKJ:lle... 
seikkalua siinä missä hulluilla 
päivillä käyntikin.  
d) Kun LPKJ liikkuu, niin... 
muut katselevat hiljaa ihaillen 
sivusta. 
 
Kiitos haastattelusta! Tösin 
nykyinen LPKJ Tapio, mitä 
partio merkitsee sinulle? 
Partio on elämäni tärkein harras-
tus, joka on on vaikuttanut suures-
ti siihen, millainen ihminen olen. 
 
Minkälainen on tähänastinen 
partiourasi ollut? 

Akelamme Antti, tuleva LPKJ. 

LPKJ-haastattelu 
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Ulvahdus 
Tällä kertaa Ulvahduksessa on ensimmäisenä on eläintehtävä. Mikä elikko on piiloutunut pisteisiin? Yhdistä 
pisteet viivoilla, mutta muista kulkea  numerojärjestyksessä. Helppoa kun sen osaa. 
 
Kun olet saanut selville tämän taianomaisen metsän eläimen, voimme siirtyä jo hieman haastavampiin tehtäviin, 
eli kysymyksiin. 
 
  
1. Töölön Siniset on perustettu... 
a) 1994 
b) 1867 
c) 1933 
 
 2. Joulun perinteiset värit ovat... 
a) sininen ja valkoinen 
b) keltainen ja vihreä 
c) vihreä ja punainen 
 
 3. Haluatko lahjaksi... 
a) paljon pehmeitä paketteja 
b) laatikoittain karkkia 
c) kasoittain kovia paketteja 
 4. Parasta jouluruokaa on... 
a) Sipulipuuro 
b) Sipulinakit 
c) Grillatut sipulit 
 
 5. Laumanjohtaja Ralfin sukunimi on... 
a) Baumannnnn 
b) Olitäällä 
c) Baumann 
 
 6. Smackdown on... 
a) Pellepainia 
b) Vapaata painia 
c) Apinointia 
 
 7. Paras sarja on... 
a) Digimon 
b) Pokemon 
c) Duel Masters 
 
 8. Joulukalentereiden myyminen on kivaa 
koska... 
a) Saa säikäyttää ohikulkijoita 
b) Saa paljon rahaa 
c) Saa seisoa ulkona kylmässä 
d) Muu, mikä__________? 
 
 Noin. Muistakaa, että jokaiseen kysymykseen on vain yksi (joskus 2) ainoaa oikeaa vastausta ja parhaiten pisteitä 
saanut on voittaja. Viimeisen kysymyksen d) osaan vastanneet voivat kinastella keskenään mikä on kivointa. 
 
 Oikeat vastaukset ovat sivulla 19  
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WOSM– Partiolaisten maailmanjärjestö 

T osi on: maailmassa 
on yli 28 miljoonaa 
partiolaista. Se 

tarkoittaa että ainakin joka 
250 ihminen maailmassa on 
partiossa. Pelkästään jo 
Suomessa on 72 000 
partiolaista, eli siis joka 75. 
.  
Tällaiset jäsenmäärät ovat 
a i k a  h y v ä  s u o r i t u s 
va p a a e h t o i s j ä r j e s t ö l t ä . 
Niinpä partiojärjestöillä on 
olemassa ylä- ja alajärjestöjä 
aina viimeisestä sudarista, 
joista kuulemma kuullaan 
liikaakin, mysteeriseen 
maailmanjärjestöön asti. 
Maailmanjärjestö WOSM:in 
(World Organisation of 
Scout Movement) suora ja 
selkokielinen käännös menisi 
“ P a r t i o l i i k k e e n 
maailmanjärjestö”. Mitä se 
siis tarkoittaa? No sitäpä 
hyvinkin, että WOSM:iin ei 
kuu lu  va in  j oka ine n 
partiotyttö ja –poika vaan 

m y ö s  k a i k k i 
t a u s t a j ä r j e s t ö j e n 
jäsenet. Kuten TÖSI:n 
k a n n a t u s yh d i s t y s 
(kiitos teille kaikesta 
muu ten )  j a  ne 
vanhemmat ehkä 
eläkkeelle jääneet 
partiolaiset, jotka 
j o l l a i n  t a v a l l a 
t o t e u t t a v a t 
p a r t i o t o i m i n t a a . 
Wosmissa, on mukana 
144 kansallista partiojärjes-
töä. Mukana on myös 42 ns. 
ei-tunnustettua partiomaata.  

W O S M : i n 
tärkeimpiin periaatteisiin 
kuuluu uskollisuus isämaata 
k o h t a a n  j a 
m a a i l m a n l a a j u i n e n 
partioveljeys. WOSM on 
myös  po l i i t t ises t i  j a 
uskonnollisesti sitoutumaton. 
Korkeimpana päättävänä 
e l i m e n ä  t o i m i i 
maailmankonferenssi, ja 
m a a i l m a n k o m i t e a 

t o i m e e n p a n e e  s e n 
päätökset.  W O S M 
o m i s t a a  u s e i t a 
toimipaikkoja ympäri 
m a a i l m a a ,  m m . 
Kanderstegin partiokodin 
Sveitsissä, Lontoossa 
sijaitsevan Baden-Powell 
Housen sekä Kairossa 
s i j a i t s e v a n 
k a n s a i n v ä l i s e n 
k e s k u k s e n ,  j o i s s a 
par t io la i se t  vo iva t 
t y ö s k e n n e l l ä  j a 
tarvittaessa majoittua. 

WOSM:illa on 6 
maantieteellistä toiminta-
aluetta: Afrikka, Arabia, 
Aasia ja Tyynimeri, Euroop-
pa, Amerikka ja Euraasia. 
Niillä jokaisella on omat 
päättävät elimensä ja järjes-
tönsä. Suomi kuuluu Euroo-
pan aluejärjestöön PäPa kuu-
luu Uudenmaan partiopiirin 
kautta Suomen Partiolaisiin 
ja TÖSI PäPa:an ja niin edes-
päin. 

Vielä mainitsemisen 
arvoinen on Scout U Fund, 
joka on WOSM:in osa ja 
rahoittaa partiotoimintaa 
ympäri maailmaa, tukien 
etenkin kehitysmaiden par-
tiokoulutusta sekä partiotoi-
minnan aloitusta. Se myös 
osallistuu erilaisiin kehitys-
yhteistyöhankkeisiin, tukee 
sisupartiointia sekä antaa 
katastrofiapua. 

 
 Kenny Ronkainen 
 WOSM:in tunnus on meille kaikille 

tuttu, löytyyhän sama merkki jo-
kaisen Tösiläisen partiopaidasta! 

Baden-Powell House Lontoossa on 
eräs maailmanjärjestön kurssikes-
kuksista. 
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Tulin Tösiin 7-vuotiaana suden-
pentuihin. Tämän jälkeen siirryin 
Peurat-vartioon, jota johtivat Panu 
ja Martti. Vartion jälkeen minusta 
tuli Koiviston Martin kanssa Su-
det-vartion johtaja. Viimeiset 
vuodet ovat sujuneet erilaisissa 
johtotehtävissä, kuten LPKJa:na 
ja LPKJ:na. Toiminnan puolella 
erityisesti vaeltajat kiinnostavat 
kovasti. 
 
Mitä teet ja olet tehnyt 
”siviilissä”? 
Suurimman osan ajastani täyttää 
tietoliikennetekniikan opiskelu 
TKK:lla. Puolivälin etappi meni 
ohitse vähän aikaa sitten, mutta 
opiskeluissa kestänee vielä kolmi-
sen vuotta. Osan vapaa-ajastani 
käytän kullan vuolemiseen Stock-
mannin puhelinosastolla, minkä 
lisäksi koripallo on lähellä sydän-
täni. Pelaan kaveriporukalla mies-
ten 4. divaria. 
 
Mikä on parasta Tösissä? 
Parasta ovat kaverit, toiseksi pa-
rasta toiminta. Syy siihen, että 
itsekin on 15 vuotta ollut Tösissä, 
löytyy noista kahdesta. Kumpaa-
kin tarvitaan, jotta homma pysyy 
mielekkäänä. Tösin toiminta on 
ollut kautta vuosien monipuolista 
ja omaan makuuni sopien riittävän 
erähenkistä. Jokaisessa ikäryh-
mässä on tarjottu sopivan tasoista 
ja mielenkiintoista ohjelmaa. 
Hyvien kavereiden arvon on huo-
mannut erityisesti viime vuosina 
lippukunnanjohtajana tehtävän 
ollessa osittain paperipartiointia. 
Hyvä johtajaporukka on innosta-
nut ja auttanut kovasti lippukun-
nanjohtajan tehtävien hoidossa. 
 
Jos saisit muuttaa Tösissä jo-
tain, niin mitä se olisi?  
Toivoisin retkille lisää osallistujia. 
Erityisesti vartioikäisten ohjel-
massa retket ovat tärkeässä roolis-
sa. Voihan sitä kolollakin tehdä 
trangialla ruokaa, mutta on se sata 
kertaa siistimpää tähtitaivaan alla 

iltanuotiolla muutaman 
hyvän kaverin kesken. 
 
Mikä on partion tarkoi-
tus? 
Olla kasvattava ja hauska 
harrastus, joka yhdistää 
erilaisia ihmisiä tarjoten 
jokaiselle elämyksiä ja 
itsensä voittamisen koke-
muksia. Partiossa kasvaa 
vastuuntuntoisia nuoria, 
jotka osaavat ottaa huomi-
oon itsensä lisäksi niin 
ympäristönsä kuin muutkin 
ihmiset. 
 
Onko lasisi puoliksi täysi 
vai puoliksi tyhjä 
LPKJ:n tehtävässä lasini on 
puoliksi tyhjä, mutta on-
neksi Tösi saa Antista 
todella hyvän uuden johta-
jan. Muuten lasini on puoliksi 
täysi – positiivisella ajattelulla 
pääsee pidemmälle. 
 
Onko em. lasissa oleva neste 
juotavaa? 
Hmm, jos siellä on mustaa kahvia, 
niin ei ole. 
 
Mitä partio on antanut sinulle? 
Ystäviä, kokemuksia, elämyksiä, 
tietoa, taitoa, johtamiskokemuk-
sia, sosiaalisia taitoja, vastuullisia 
tehtäviä, suvaitsevaisuutta, orga-
nisointikykyä… Kaikkea ei pysty 
listaamaan, mutta kuten jo ensim-
mäisessä kohdassa sanoin, partio 
on vaikuttanut suuresti siihen, 
millainen ihminen olen. 
 
Mikä on paras partiomuistosi? 
Viimeaikaiset muistot ovat tietysti 
päällimmäisinä, joten lapinvaellus 
tuntuu tällä hetkellä parhaalta 
partiomuistolta. Muutenkin par-
haimmat partiomuistot ovat retkil-
tä, leireiltä, ja kisoista luonnon 
keskeltä. Sen takia toivoisinkin, 
että kaikki tösiläiset osallistuisivat 
ahkerasti retkille ja leireille. 
 

 
Heräät aamulla Tillin ja Han-
nan välistä. Mitä on tapahtu-
nut? 
Olemme jutelleet talvileirillä 
partiosta ja elämästä ja ilta on 
venähtänyt pitkäksi. Puolijouk-
kueteltasta on löytynyt juuri kol-
men sopiva kohta ja olen tietysti 
valinnut parhaan paikan tyttöjen 
välistä. 
 
Jatka seuraavia lauseita: 
a) Jos en olisi partiossa... 
olisi elämäni huomattavasti köy-
hempää. 
b) Kun LPKJ puhuu, niin... 
Kyyrö kirjoittaa, Koivisto ideoi, 
Kake kommentoi, Olli kuuntelee 
ja Ralf on kuutamolla ☺ 
c) Merirosvous on LPKJ:lle... 
tämänvuotisen hiipparin pahis. 
d) Kun LPKJ liikkuu, niin... 
hitaammat tippuvat kyydistä. 

Tösin nykyinen LPKJ Tapio 

Lue myös: 
Uuden hallituksen esit-
tely, s. 18 

LPKJ-haastattelu 



10 

1 / Pihaus 2005 

Wälikäsi 

◘Tösiläiset ovat kurssittautuneet suu-
rella innolla syksyn aikana. Juho ja 
Olli kävivät PJ-kurssin Kiljavalla, ja 
Kake ja Antti LPKJ-kurssin samassa 
paikassa. Kenny ja Ville hakivat oppia 
VJ-vihjareilta, kun taas Ralf vietti 
viikonloppua leikkikurssin merkeissä. 
Wälikäden tietojen mukaan Tösit eivät 
rakentaneet mainittavaa ystävyyttä yli 
rajojen. 

◘ Hän on täällä jälleen. Mikään ei jää häneltä huomaa-
matta. Turha edes yrittää piiloutua tai piilotella, sillä 
sellaista juorua tai huhua ei olekaan, jota Wälikäsi, tuo 

mestarisalapoliisitoimittajamme, ei kuulisi. Ole siis varuil-
lasi sillä Wälikäsi voi iskeä jopa nukkuessasi! 

◘Sisarlippukuntamme Hesparton 
lippukunnanjohtaja vaihtui mar-
raskuun lopussa. Lippukuntaa 
kolme vuotta johtanut Hanna 
Ström jätti paikkansa Tilli Peso-
lalle. Wälikäsi onnittelee Tilliä 
uudesta pestistä! 

◘Wälikäden tietojen mukaan Ralf 
on täysi-ikäisyyden lähestyessä 
ryhtynyt toteuttamaan miehen ai-
kuistumisriittiä nro. 1 eli aloittanut 
autokoulun. Riitti nro. 2 eli intti on 
edessä Wälikäden tietojen mukaan 
ensi kesänä, vielä tuntemattomassa 
paikassa. Wälikäsi toivottaa onnea 
opintoihin! 

Otos LPKJ-kurssilta Kiljavalta. Kurssi 
järjestettiin yläkämpällä. Kuva: Katja 
Arvilommi, Leppäpirkot. 
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Wälikäsi 

 
 

Hehän ovat kuin kaksi marjaa... 
 
 
 
 
 

 
       
 

IDENTTISET KAKSOSET 

Kaarlo Saukonpää, 
Tösi 

Ralph Fiennes, 
Näyttelijä 

◘Kolon sudarihuoneen lattia on syksyn aikana ollut 
saamaisillaan uuden maalipeitteen. Projekti aloitet-
tiin suurella innolla syyskuussa, ja se jatkuu edel-
leen. Mutta valmistuttuaan lattiasta tulee varmasti 
todella hieno. Wälikäsi seuraa tilannetta! 

Sudenpentuhuoneen lattiatyömaa. 

◘Kolon kommuutis-
sa Tösiä pitkään pal-
velleet ja jo eläke-
ikään ehtineet kodin-
koneet ovat vihdoin-
kin saaneet viimei-
sen leposijansa, kun 
Samba haki ne pois 
ja toimitti kierrätyk-
seen. Kyseessä on 
tietenkin mahtava 
jääkaappimme ja 
mustavalkotelevisi-
omme, jonka tosin 
oli aika jättänyt jo 
vuonna 0. Perimätie-
don mukaan jääkaap-
pi  toimi vielä kolol-
le tullessaan. 

◘Joulukalenterimyynti on tämän vuoden osalta täydessä vauhdissa. Tösin myynti-
tykkejä liikkuu pitkin kaupunkia, joten kannattaa pitää silmät auki ja iskeä kiinni 
ennen kuin kaikki kalenterit viedään käsistä! 

◘Wälikäsi  
toivottaa  

Pihauksen  
lukijoille  

hyvää joulua  
ja onnellista  
uutta vuotta! 
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WOSM– Partiolaisten maailmanjärjestö 

T osi on: maailmassa 
on yli 28 miljoonaa 
partiolaista. Se 

tarkoittaa että ainakin joka 
250 ihminen maailmassa on 
partiossa. Pelkästään jo 
Suomessa on 72 000 
partiolaista, eli siis joka 75. 
.  
Tällaiset jäsenmäärät ovat 
a i k a  h y v ä  s u o r i t u s 
va p a a e h t o i s j ä r j e s t ö l t ä . 
Niinpä partiojärjestöillä on 
olemassa ylä- ja alajärjestöjä 
aina viimeisestä sudarista, 
joista kuulemma kuullaan 
liikaakin, mysteeriseen 
maailmanjärjestöön asti. 
Maailmanjärjestö WOSM:in 
(World Organisation of 
Scout Movement) suora ja 
selkokielinen käännös menisi 
“ P a r t i o l i i k k e e n 
maailmanjärjestö”. Mitä se 
siis tarkoittaa? No sitäpä 
hyvinkin, että WOSM:iin ei 
kuu lu  va in  j oka ine n 
partiotyttö ja –poika vaan 

m y ö s  k a i k k i 
t a u s t a j ä r j e s t ö j e n 
jäsenet. Kuten TÖSI:n 
k a n n a t u s yh d i s t y s 
(kiitos teille kaikesta 
muu ten )  j a  ne 
vanhemmat ehkä 
eläkkeelle jääneet 
partiolaiset, jotka 
j o l l a i n  t a v a l l a 
t o t e u t t a v a t 
p a r t i o t o i m i n t a a . 
Wosmissa, on mukana 
144 kansallista partiojärjes-
töä. Mukana on myös 42 ns. 
ei-tunnustettua partiomaata.  

W O S M : i n 
tärkeimpiin periaatteisiin 
kuuluu uskollisuus isämaata 
k o h t a a n  j a 
m a a i l m a n l a a j u i n e n 
partioveljeys. WOSM on 
myös  po l i i t t ises t i  j a 
uskonnollisesti sitoutumaton. 
Korkeimpana päättävänä 
e l i m e n ä  t o i m i i 
maailmankonferenssi, ja 
m a a i l m a n k o m i t e a 

t o i m e e n p a n e e  s e n 
päätökset.  W O S M 
o m i s t a a  u s e i t a 
toimipaikkoja ympäri 
m a a i l m a a ,  m m . 
Kanderstegin partiokodin 
Sveitsissä, Lontoossa 
sijaitsevan Baden-Powell 
Housen sekä Kairossa 
s i j a i t s e v a n 
k a n s a i n v ä l i s e n 
k e s k u k s e n ,  j o i s s a 
par t io la i se t  vo iva t 
t y ö s k e n n e l l ä  j a 
tarvittaessa majoittua. 

WOSM:illa on 6 
maantieteellistä toiminta-
aluetta: Afrikka, Arabia, 
Aasia ja Tyynimeri, Euroop-
pa, Amerikka ja Euraasia. 
Niillä jokaisella on omat 
päättävät elimensä ja järjes-
tönsä. Suomi kuuluu Euroo-
pan aluejärjestöön PäPa kuu-
luu Uudenmaan partiopiirin 
kautta Suomen Partiolaisiin 
ja TÖSI PäPa:an ja niin edes-
päin. 

Vielä mainitsemisen 
arvoinen on Scout U Fund, 
joka on WOSM:in osa ja 
rahoittaa partiotoimintaa 
ympäri maailmaa, tukien 
etenkin kehitysmaiden par-
tiokoulutusta sekä partiotoi-
minnan aloitusta. Se myös 
osallistuu erilaisiin kehitys-
yhteistyöhankkeisiin, tukee 
sisupartiointia sekä antaa 
katastrofiapua. 

 
 Kenny Ronkainen 
 WOSM:in tunnus on meille kaikille 

tuttu, löytyyhän sama merkki jo-
kaisen Tösiläisen partiopaidasta! 

Baden-Powell House Lontoossa on 
eräs maailmanjärjestön kurssikes-
kuksista. 
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Tulin Tösiin 7-vuotiaana suden-
pentuihin. Tämän jälkeen siirryin 
Peurat-vartioon, jota johtivat Panu 
ja Martti. Vartion jälkeen minusta 
tuli Koiviston Martin kanssa Su-
det-vartion johtaja. Viimeiset 
vuodet ovat sujuneet erilaisissa 
johtotehtävissä, kuten LPKJa:na 
ja LPKJ:na. Toiminnan puolella 
erityisesti vaeltajat kiinnostavat 
kovasti. 
 
Mitä teet ja olet tehnyt 
”siviilissä”? 
Suurimman osan ajastani täyttää 
tietoliikennetekniikan opiskelu 
TKK:lla. Puolivälin etappi meni 
ohitse vähän aikaa sitten, mutta 
opiskeluissa kestänee vielä kolmi-
sen vuotta. Osan vapaa-ajastani 
käytän kullan vuolemiseen Stock-
mannin puhelinosastolla, minkä 
lisäksi koripallo on lähellä sydän-
täni. Pelaan kaveriporukalla mies-
ten 4. divaria. 
 
Mikä on parasta Tösissä? 
Parasta ovat kaverit, toiseksi pa-
rasta toiminta. Syy siihen, että 
itsekin on 15 vuotta ollut Tösissä, 
löytyy noista kahdesta. Kumpaa-
kin tarvitaan, jotta homma pysyy 
mielekkäänä. Tösin toiminta on 
ollut kautta vuosien monipuolista 
ja omaan makuuni sopien riittävän 
erähenkistä. Jokaisessa ikäryh-
mässä on tarjottu sopivan tasoista 
ja mielenkiintoista ohjelmaa. 
Hyvien kavereiden arvon on huo-
mannut erityisesti viime vuosina 
lippukunnanjohtajana tehtävän 
ollessa osittain paperipartiointia. 
Hyvä johtajaporukka on innosta-
nut ja auttanut kovasti lippukun-
nanjohtajan tehtävien hoidossa. 
 
Jos saisit muuttaa Tösissä jo-
tain, niin mitä se olisi?  
Toivoisin retkille lisää osallistujia. 
Erityisesti vartioikäisten ohjel-
massa retket ovat tärkeässä roolis-
sa. Voihan sitä kolollakin tehdä 
trangialla ruokaa, mutta on se sata 
kertaa siistimpää tähtitaivaan alla 

iltanuotiolla muutaman 
hyvän kaverin kesken. 
 
Mikä on partion tarkoi-
tus? 
Olla kasvattava ja hauska 
harrastus, joka yhdistää 
erilaisia ihmisiä tarjoten 
jokaiselle elämyksiä ja 
itsensä voittamisen koke-
muksia. Partiossa kasvaa 
vastuuntuntoisia nuoria, 
jotka osaavat ottaa huomi-
oon itsensä lisäksi niin 
ympäristönsä kuin muutkin 
ihmiset. 
 
Onko lasisi puoliksi täysi 
vai puoliksi tyhjä 
LPKJ:n tehtävässä lasini on 
puoliksi tyhjä, mutta on-
neksi Tösi saa Antista 
todella hyvän uuden johta-
jan. Muuten lasini on puoliksi 
täysi – positiivisella ajattelulla 
pääsee pidemmälle. 
 
Onko em. lasissa oleva neste 
juotavaa? 
Hmm, jos siellä on mustaa kahvia, 
niin ei ole. 
 
Mitä partio on antanut sinulle? 
Ystäviä, kokemuksia, elämyksiä, 
tietoa, taitoa, johtamiskokemuk-
sia, sosiaalisia taitoja, vastuullisia 
tehtäviä, suvaitsevaisuutta, orga-
nisointikykyä… Kaikkea ei pysty 
listaamaan, mutta kuten jo ensim-
mäisessä kohdassa sanoin, partio 
on vaikuttanut suuresti siihen, 
millainen ihminen olen. 
 
Mikä on paras partiomuistosi? 
Viimeaikaiset muistot ovat tietysti 
päällimmäisinä, joten lapinvaellus 
tuntuu tällä hetkellä parhaalta 
partiomuistolta. Muutenkin par-
haimmat partiomuistot ovat retkil-
tä, leireiltä, ja kisoista luonnon 
keskeltä. Sen takia toivoisinkin, 
että kaikki tösiläiset osallistuisivat 
ahkerasti retkille ja leireille. 
 

 
Heräät aamulla Tillin ja Han-
nan välistä. Mitä on tapahtu-
nut? 
Olemme jutelleet talvileirillä 
partiosta ja elämästä ja ilta on 
venähtänyt pitkäksi. Puolijouk-
kueteltasta on löytynyt juuri kol-
men sopiva kohta ja olen tietysti 
valinnut parhaan paikan tyttöjen 
välistä. 
 
Jatka seuraavia lauseita: 
a) Jos en olisi partiossa... 
olisi elämäni huomattavasti köy-
hempää. 
b) Kun LPKJ puhuu, niin... 
Kyyrö kirjoittaa, Koivisto ideoi, 
Kake kommentoi, Olli kuuntelee 
ja Ralf on kuutamolla ☺ 
c) Merirosvous on LPKJ:lle... 
tämänvuotisen hiipparin pahis. 
d) Kun LPKJ liikkuu, niin... 
hitaammat tippuvat kyydistä. 

Tösin nykyinen LPKJ Tapio 

Lue myös: 
Uuden hallituksen esit-
tely, s. 18 

LPKJ-haastattelu 
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Ei mitään turhia jätkiä! 

K aksi vuotta lippukun-
nanjohtajanamme 
toiminut Tapio Levä 

jättää paikkansa vuoden vaih-
teessa. Vuosikokouksessa hänen 
seuraajakseen valittiin Antti 
Mielonen. Koska LKPJ on yh-
distyksen tärkein toimihenkilö, 
jonka henkilökohtaiset mielipi-
teet ovat tärkeä osa lippukun-
nan suuntaviivojen vetämisessä, 
herää kysymys: mitä tapahtuu? 
Mikä muuttuu kun Antti tart-
tuu lippukunnan ohjaksiin vuo-
den vaihteessa? Mitä mieltä hän 
on partiosta ja Tösistä? Ja mi-
ten hänen mielipiteensä eroavat 
nykyisen LPKJ:n Tapion käsi-
tyksistä partiosta? Pihaus päätti 
tarttua toimeen ja kysyä asiaa 
heiltä itseltään. 
 
 
Tösin LPKJA Antti, mitä partio 
merkitsee sinulle? 
Partio merkitsee minulle kavereita 
ja hauskanpitoa sekä monipuolisia 
haasteita. 

Minkälainen on tä-
hänastinen partiourasi 
ollut? 
Sudenpennuista asti Tö-
Sissä -vartiosta vaeltajak-
si ja sieltä LJa:ksi ja 
LJ:ksi. Myöhemmin 
myös Akelan tehtävät 
ovat siirtyneet minulle. 
Toimin LPKJa:na vuoden 
2005 ja tietysti muutama 
hallitusvuosikin on taka-
na. Tarkalleen en enää 
edes muista... 
 
Mitä teet ja olet tehnyt 
”siviilissä”? 
Siviilipuolella on takana 
9 vuotta peruskoulua  ja 3 
vuotta lukiota sekä siinä 
ohella työelämää 15-
vuotiaasta lähtien, ruoka-

kauppa-alalla. Koulun 
suhteen vähän välivuotta on kir-
joitusten jälkeen pidetty... 
 
Mikä on parasta Tösissä? 
TöSissä parasta on tietysti se upea 
lippukunta lippukuntalaisi-
neen, siis TöSihenki! 
 
Jos saisit muuttaa Tösissä jo-
tain, niin mitä se olisi?  
Jos jotain voisi muuttaa niin johta-
jia saisi olla enemmän, ja tietysti 
lapsia myös, mutta mitä sitä muu-
ten täydellistä porukkaa muutta-
maan! ; ) 
 
Mikä on partion tarkoitus? 
Partion tarkoitus minun mielestäni 
on tarjota nuorille laadukasta ja 
mielekästä toimintaa sekä yhdessä 
oloa, perustuen tervehenkisiin 
arvoihin ja arvomaailmaan. 
 
Onko lasisi puoliksi täysi vai 
puoliksi tyhjä? 
puoliksi täysi 
 
 

Onko em. lasissa oleva neste 
juotavaa? 
useimmiten... siis tietysti light 
coca colaa! 
 
Mitä partio on antanut sinulle? 
Paljon kokemuksia, kavereita, 
taitoja ja varmasti elämäni par-
haimpia muistoja. 
 
Mikä on paras partiomuistosi? 
Niitä on luonnollisesti paljon, 
mutta yksi on esimerkiksi suden-
pentuajaltani. Olimme kämpällä 
koko lippukunnan voimin ja siellä 
ehkä ensi kertaa näki kuinka pal-
jon meitä on oman lauman ulko-
puolellakin, ja kuinka jänniä juttu-
ja sitä pääsikään tekemään vähän 
vanhempien vartiolaisten ja johta-
jien avustuksella... 
 
Heräät aamulla Tillin ja Han-
nan välistä. Mitä on tapahtu-
nut? 
On selvästikin kesäleirin kolmas 
aamu ja johtajateltassa on hiottu 
seuraavan päivän ohjelmaa pikku-
tunneille saakka... 
 
Jatka seuraavia lauseita: 
a) Jos en olisi partiossa... 
niin elämäni olisi köyhempää. 
b) Kun LPKJ puhuu, niin... 
muut ottavat onkeensa. 
c) Merirosvous on LPKJ:lle... 
seikkalua siinä missä hulluilla 
päivillä käyntikin.  
d) Kun LPKJ liikkuu, niin... 
muut katselevat hiljaa ihaillen 
sivusta. 
 
Kiitos haastattelusta! Tösin 
nykyinen LPKJ Tapio, mitä 
partio merkitsee sinulle? 
Partio on elämäni tärkein harras-
tus, joka on on vaikuttanut suures-
ti siihen, millainen ihminen olen. 
 
Minkälainen on tähänastinen 
partiourasi ollut? 

Akelamme Antti, tuleva LPKJ. 

LPKJ-haastattelu 
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Ulvahdus 
Tällä kertaa Ulvahduksessa on ensimmäisenä on eläintehtävä. Mikä elikko on piiloutunut pisteisiin? Yhdistä 
pisteet viivoilla, mutta muista kulkea  numerojärjestyksessä. Helppoa kun sen osaa. 
 
Kun olet saanut selville tämän taianomaisen metsän eläimen, voimme siirtyä jo hieman haastavampiin tehtäviin, 
eli kysymyksiin. 
 
  
1. Töölön Siniset on perustettu... 
a) 1994 
b) 1867 
c) 1933 
 
 2. Joulun perinteiset värit ovat... 
a) sininen ja valkoinen 
b) keltainen ja vihreä 
c) vihreä ja punainen 
 
 3. Haluatko lahjaksi... 
a) paljon pehmeitä paketteja 
b) laatikoittain karkkia 
c) kasoittain kovia paketteja 
 4. Parasta jouluruokaa on... 
a) Sipulipuuro 
b) Sipulinakit 
c) Grillatut sipulit 
 
 5. Laumanjohtaja Ralfin sukunimi on... 
a) Baumannnnn 
b) Olitäällä 
c) Baumann 
 
 6. Smackdown on... 
a) Pellepainia 
b) Vapaata painia 
c) Apinointia 
 
 7. Paras sarja on... 
a) Digimon 
b) Pokemon 
c) Duel Masters 
 
 8. Joulukalentereiden myyminen on kivaa 
koska... 
a) Saa säikäyttää ohikulkijoita 
b) Saa paljon rahaa 
c) Saa seisoa ulkona kylmässä 
d) Muu, mikä__________? 
 
 Noin. Muistakaa, että jokaiseen kysymykseen on vain yksi (joskus 2) ainoaa oikeaa vastausta ja parhaiten pisteitä 
saanut on voittaja. Viimeisen kysymyksen d) osaan vastanneet voivat kinastella keskenään mikä on kivointa. 
 
 Oikeat vastaukset ovat sivulla 19  
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H ejsan svejsan till alla läsare av 
Väsningen! Det har skickats 
igen massvis med frågor till 

mig, och jag har försökt plocka ut de 
mest intressanta. Här har ni den viktiga 
dosen av information igen, läs den med 
glädje och glöm inte att alltid kontakta 
mig om man har något att komma med! 
För övrigt önskar jag er alla god jul och 
gott nytt år! 
 
hälsningar: Calle 
 
Hej Calle! Som en stor djurälskare har 
jag redan länge undrat varför man inte 
kan sälja kattmat som har smaken av 
möss? Alla vet att katter gärna äter av 
dessa små kreationer, och samtidigt kun-
de mänskligheten effektivera nyttopro-
duktionen genom att göra något nyttigt 
av mössen. 
H: Valentino 
 
Bästa Valentino. Tänk på stackars katter 
som, ifall ditt plan skulle förverkligas, 
skulle gå miste om nöjet att jaga möss. 
Precis som någon skulle förbjuda oss att 
titta på Fellinis filmer. Om man frågade 
katten, vore svaret säkert: nej!  
 
Tjäna Calle! Eftersom människan trots 
allt är en ganska enkel varelse, tänkte 
jag fråga av dig något som har retat 
mina hjärnceller en längre tid. Varför 
trycker man hårdare på fjärrkontroll-
knapparna när batterierna börjar ta slut? 
H: BabyAngel_1985 
 
Gode BabyAngel_1985. Svaret på frågan 
är ju enkel. Men för att förstå det måste 
jag beskriva först lite Homo Sapiens Sapi-

ens psykiska sida. För att överleva i natu-
ren var de tidiga människorna tvungna att 
vara sega, finurliga och ihärdiga. Om man 
gav lätt upp, kunde man inte räkna med att 
man överlevde. Denna tvång att kämpa till 
slut lever ofta kvar fortfarande, ty ett flera 
miljoner år gammalt arv kan man inte ska-
ka av sig över en natt. Effekten av denna 
gamla vana syns fortfarande i användning-
en av t.ex. fjärrkontrollen. Om den vill 
inte fungera, ska man tusan också kämpa 
till slut! Om man ger upp för en fjärrkon-
troll, kan man inte räkna med att livet 
skulle le precis. Och nya batterier köper 
man inte om de gamla fungerar!   

Svenska Klubben 
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seen. Bussiin kamat, ja matkaan. 
Voimme vakuuttaa että rastien 
järjestys ei ole oikea. 

 Bussimatka päättyi Nuuk-
sioon. Alkurasti, piti kyhätä per-
hoshaavi, joka onnistui väkivallan 
avulla kohtuullisesti. Sitten itse 
asiaan, eli lähdettiin ravaamaan 
metsään, liikuimme kahdessa 
vartiossa. Ensimmäisen nimi oli 
Foxtrot, jossa oli Olli x 2, Kasimir 
ja Joona. Toisessa, eli Zorroissa 
oli Leo, Miska, Antti ja Ralf. 
 Foxtrot, eli me, lähdimme 
ensin. Tapasimme kuitenkin mat-
kan varrella Zorrot, ja läppä lensi 
Suohomppelin ja Jyrkin suklaate-
haan taistoista, kahdesta eeppises-
tä Nuuksion soturista. 

Patikoimme kohti toista rastia, 
taidettiin lingota palloa oudolla 
katapultilla, ihan hauska vaikkei 
pisteitä syntynytkään. Kolmannel-
le rastille jo, solmurasti kyseessä, 
solmuja solmujen perään. Rastin 
nimi oli ”Umlos”, kyseessä ana-
grammi. Myös pähkinä– ja ru-
sinasuklaata tuli popsittua, loista-
va energianlähde. 

Matka jatkui neljännelle, 
liikuimme yhä yhdessä vitsaillen 
jälleen samoista hahmoista. Nel-
jännellä rastilla kyseessä oli En-
siapurasti, joka oli varsin typerä. 
Mentiin vain ja vastailtiin kysy-

myksiin, eikä päästy tositoimiin, 
kuten auttamaan hilloon sotkeutu-
nutta miestä. Sitten tuli sen toinen 
osa, eli juoksusuunnistus. Meni 
ensin varsin huonosti, sillä juok-
simme suoraan umpimähkää päin 
metsää, kiitos erään nimettömän 
henkilön, emme nyt ala julkisesti 
ketään syytellä. 

Rynnistys viidennelle, piti 
tietää Espoon paikkojen nimiä  
sekä slangiksi että ihan normaalis-
ti. Mokomatkin Espoon suosijat, 
ei meillä ollut mahdollisuuden 
häivääkään. Kuudennella oli maa-
näytetunnistaminen, meni aika 
nappiin. 

Yörasti Bodom-järvellä, edes-
sä olisi kohtalokas yö. Kokosim-
me laavun, aika kämäsesti, koska 
ei ollut puita. Tehtiin mannapuu-
roa, meni hyvin, Zorrot kaatoivat 
maidon mäkeen ja tekivät vedestä, 
mutta omien aineiden käyttö oli 
kielletty, ja he huijasivat, ja saivat 
lisäksi paremmat pisteet kuin me. 

Yö oli turhan kylmä, oli aa-
mulla kauhean kylmä jaloilla. 
Herätys viideltä. Lähdettiin kuu-
delta meininkeihin, katsottiin 
sijamme, oltiin neljänsiä! 

Matka ensimmäiselle rastille 
oli hieno, järvi oli hienon sumun 
peitossa joka hyöri ympäri järveä 
ja oli auringon nousun kaunista-
mia pilviä. 

Ensimmäisellä rastilla piti 
arvioida tuulta, ilmanpainetta 
yms. Aika tylsä Rastin toisessa 
osassa piti kastella n. neliömetrin 
aluetta, ja se meni ihan hyvin, 
kunhan heitettiin vedet kannusta. 
Kolmannessa osassa piti kävellä 
10m/30s, meni huonosti. Ihan 
hauska rasti oli. 

Toiselle rastille menossa oli jo 
v ä h ä n  l ä m p i m ä m -
pi.kreppipaperisuunnistus. Meni 
ihan hyvin, mutta perillä Olli 
Mattila sai ihmeellisen hypoter-
mia-liiankylmä-janottaa-nälättää-
oksettaa-kohtauksen. Meni ma-
kuupussin sisälle värisemään, 
syötiinpä salaa suklaat loppuun, 

Mattila oli kyllä saanut osansa. 
Zorrot saapuivat puolen tunnin 
päästä, Ralf puhui jotain Ollin 
kanssa, oli aika lähellä että olisim-
me vieneet pisteet kotiin ilman 
Mattilaa. Mattila saatiin kuitenkin 
pystyyn. 

Matka jatkuu, solmurasti taas. 
Piti tehdä osmonsolmu, jokuihme 
ja jokuihme. Meni aika heikosti. 

Syötiin leivät loppuun ja mat-
ka jatkuu. 

Mentiin partioihanteiden 
rastille, Neljäs rasti. Meni kai 
sekin vähän niin ja näin. 

Viidennelle, tai siis itse asias-
sa maaliin. Menimme halki asfalt-
tisen unelmakaupungin halki, 
jossa kieriskelimme alfaltilla 
ihmeissämme. 

Maalirasti, piti kiinnittää 
johonkin ryhmän jäsenistä teippi, 
ja saatiin selville että hän ei saanut 
koskettaa maata. No, onnekkaasti 
teipin sai Olli Raitio, ja hän-
tä/minua kantoi Olli Mattila. Meni 
aika hyvin. Päästiin lopultakin itse 
maaliin. No, venattiin bussia, 
jätettiin sauna väliin. Päästiin 
himaan. 

Oli ihan hyvä meininki, herä-
tykset vähän huonoja. 

Jyrkimmätkään luonnonesteet 
eivät pysäyttäneet Tösien 
etenemistä! 

Väsyneinä mutta onnellisina 
muflonit esittelevät yörastin 
aikaansaannosta.  
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S yyskuun alussa Tösin 
urhot lähtivät kokeile-
maan voimiaan Punkussa. 

Kisaan osallistui Tapion, Juhon 
ja Kaken muodostama Muflonit 
harmaassa sarjassa ja Ketut-
vartio valkoisessa sarjassa. Seu-
raavassa vartioiden raportit 
kisaviikonlopun tapahtumista. 
  
Mufloneiden kisa siten kun 
Juho Häme sen muistaa: 
Partiotaitokisa Espoon Punanen 
kesti yhden yön ja kaksi päivää. 
Töölön Sinisiä lähti harmaaseen 
sarjaan edustamaan Muflonit-
kisavartio, johon kuului allekir-
joittaneen lisäksi Tapio ja Kake. 
Kysymys kuuluu: ”Miksi Juho oli 
mukana?”. 
 Kolmikkomme oli vauh-
dissa heti alusta alkaen. Alkuväsä-
yksen omenanpoimija jäi haavitta. 
Saa arvata kaksi kertaa, kenen 
homma oli tehdä se. Kolmannen 
rastin, yksin suoritettavan piste-
suunnistuksen menestyksestä 
vastasi samainen henkilö. Ensi 
kerralla kannattaa vain varmistua 
siitä, että ottaa suunnan lähdöstä 

eikä maalista, ja lähtee ensin ras-
tille numero 1 eikä rastille numero 
4.  
 Ensiapurasti ei liittynyt 
ensiavun antamiseen, vaan 
”Hospitaali” -rastin kirjallisten 
kysymysten vastaamiseen vaadit-
tiin vain muutama hassu lääketie-
teeseen liittyvä nippelitieto. Kysy-
mykset lääkeannosten milligram-
mojen määristä hoituivat helposti 
meiltä lääketieteen opiskelijoilta.  
 
 
”Kysymykset lääkean-
nosten milligrammo-
jen määristä hoituivat 
helposti meiltä lääke-
tieteen opiskelijoilta. ” 
 
 
Seuraava rasti ”Ampu tulee!” 
meni perustuurilla. Solmurastilla 
aikaa oli kolmisen minuuttia, 
Esse-rastilla kyseltiin Espoon 
katuja, Näköradio-rastilla kätketty 
kyltti maamerkkeineen jäi huo-
maamatta ja pantomiimirasti meni 

sanalla sanoen mielipuolisesti. 
Lauantain rasteista paremmin 
meni Luontopolku-rasti, jossa oli 
normaalin 1-3 minuutin sijaan 
vapaasti aikaa miettiä eri kivi- ja 
viljalajeja. 
 Yörastin tehtävät hoituvat 
Tapion ja Kaken ammattitaidolla. 
Ohjelmassa oli helikopterin raken-
nus, karjalanpiirakan paisto ja 
yösuunnistus. Allekirjoittanut piti 
makuupussia lämpimänä. 
 Sunnuntain rasteista hyvi-
nä mainittakoon suunnistuksen 
kaltainen rastin paikkojen määri-
tys kartalla, suureiden arviointi -
rasti ja kiritaival. Ei-niin-
miellyttäviin rastitehtäviin lukeu-
tui merimiesten suosimien köy-
töksien teko, älyn puutetta vaati-
van materiansiirtimen sähköjoh-
don pistokkeeseen kytkeminen ja 
viidentoista eri tehtävän suoritta-
minen noin minuutissa. 
 Tehtäviin kuului myös 
syötävien kasvien keräily ja ratki-
riemukas kivi, sakset, paperi -peli 
muita vartioita vastaan. Koko 
kisaa kantoi tehtävä nimeltään 
Don’t Worry Be Happy, jonka 
tehtäviin kuului muun muassa yli 
tunninkin kestävien jonotuksien 
kestäminen hymyillen. Oli oikeas-
taan epäselvää, oliko kantavana 
teemana partiomielen ylläpito 
koko kisan ajan vai pelkästään 
jonottaminen. 
 Sijoituimme neljänneksi-
toista kahdestakymmenestä, mutta 
sillä ei ole niin väliä. Tärkeämpää 
oli maalin saunaan tullessaan 
nähdä, että Ilvesveikkojen vartio 
jäi viidenneksitoista. 
 
Kettujen kisa Joona Uiton mu-
kaan: 
…eli Punkku. Lähdetään siis 
Espooseen riehumaan, lähtö oli 
Tapiolasta. Kokoonnuttiin paikal-
le, ja kinasteltiin banaanien kohta-
losta, päätyivät kuitenkin roskik-

Espoon Punainen 17.-18.9.2005 

Kyllä herääminen jo maittoi kolmen tunnin yöunen jälkeen! 
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Hiipivä Haamu 6.11.2005 

E li siis hiippari. Läh-
tö oli kahdeksalta, 
kokoonnuttiin siis 

kololle klo. 7:30, vaan mis-
sä viipyy Raition Olli? 
Soitto lähtee, Olli sanoo 
luulleensa lähdön olleen 
kahdeksalta kololta. Haja-
naisia ohjeita Ollille; 
”Mene Annantalolle” 
”Mene oikealle kunnes 
tulee vastaan Eerikinkatu.” 
”Mene stokkalle päin kun-
nes tulee vastaan ’Eerikin 
Pippuri’.”. Olli löysi kui-
tenkin perille. Paikalla oli 
siis Olli, Joona, Miska, 
Ralf. 

Alkuvideon jälkeen  lähdet-
tiin rastijahtiin. Ensimmäise-
nä mentiin Eläintarhan ken-
tälle, jolla tuli vastaan mate-
maattisia ongelmia ja jolla 
seurattiin juoksijamestari 
Martti Vainion harjoituksia. 
Päästiin eteenpäin, vaikka 
välissä tuli himo mennä osta-
maan Snickers-patukka, jota 
ei tullut ostettua. Ostettiin 
silti limua ja jogurttia. Pääs-
tiin lopulta seuraavalle rastil-
le joka oli varsin tylsä, kaik-
kialla lojui banaaninkuoria. 
Sitten muotitaloon jossa 
vaatteemme arvosteltiin. 
Kiedottiin nopeasti Miskan 

paavoa (=vessapaperi) ym-
päri ruumista ja Miskan pe-
ruukiksi, ja väitimme häntä 
prinsessa Madeleineksi. Pe-
rinteen vuoksi emme tieten-
kään olleet panostaneet pu-
kuun. 
 Matka jatkuu, kinas-
telua, mennäänkö ratikalla 
vaiko junalla, päädyttiin lo-
pulta ratikkaan. Päästiin ma-
kasiineille jossa oli rahtiyhti-
ön ilmaisesitys. Kuulusteluja 
ja muistiinpanoja, tavattiin 
tuttujakin. Huomattiin radi-
osta uutislähetys, jossa huo-
masimme morseviestin, ei 
saatu ylös joten päätettiin 

Kettujen lisäksi Tösiä edustivat Muflonit (kuvassa) ja kyyhkyläiset. 
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Ketut-vartion retki 28.-30.10.2005 

S yksy…ja jälleen 
syksyisen Ketut-
retken aika. Ret-

ki suuntautui suunni-
telmasta poiketen van-
halle kunnon Hirsalan 
(Friggesbyn, toim. 
huom.) kämpälle tällä 
kertaa oikeasti viimeis-
tä kertaa (sniff). Osal-
listujia oli Olli, Ralf, 
Miska, Leo ja Olli.  
 Lähdimme mat-
k a a n  p e r j a n t a i -
iltapäivällä Kampin kes-
kuksesta Hirsalaan me-
nevällä bussilla. Matka 
meni rattoisasti aina tu-
tulle päättärille saakka. 
Ja jo ennen kuin huomasim-
mekaan olimmekin jo käm-
pällä.  
 Illan viettoon kuului 
mm. vedenkantoa, uuniperu-
noiden mässäilyä ja Carcas-
sonen peluuta. Pehkuihin 
painuttiin joskus puolen yön  
maissa. Olli, Miska ja Leo 
(AKA. Pro-ketut :p) halusi-
vat nukkua Pikkukämpässä 
viimeisen kerran kunniaksi. 
Viimeinen operaatio sinä 
päivänä oli homeen poisto 
Miskan makuusijalta (et tie-
doks vaan :p).  
 Lauantaiaamuna Antti 
tuli tuomaan tilaamiamme 
eineksiä väärin arvioitujen 
ostosmäärien takia (me kun 
ollaan ahmatteja :p). Kun 
vartiolaisetkin pääsivät ylös 
punkasta nostimme lipun ja 
menimme kyökkiin teke-

mään mannapuuroa (nami 
nami… oikeesti :p). Päivällä 
suoritimme heraldiikkamerk-
kiä kilpien teon merkeissä 
(hienoja tuli :p).  
 
 
”Hän siis dyykkasi 
kuoppaan ja juoksi 
pimeässä päin puuta.” 
 
 
Siinä vierähtikin koko päivä. 
Illalla käytiin saunassa (olipa 
löylyt :p) ja uimassa (kaikki 
kävi :p). Präidis kuului myös 
illan/yön ohjelmaan. Pikku-
Olli onnistui dyykkaamaan 
mörskäriin, jolloin se meni 
mäiskäleeksi (tiedoksi vaan!! 
:p). Leo onnistui myös telo-
maan perinteisesti itsensä 
henkihieveriin. Hän siis 
dyykkasi kuoppaan ja juoksi 

pimeässä päin puuta. Nukku-
maan klo 0100.  
 Viimeinen päivä oli-
kin pääosin siivoamista, radi-
on kuuntelemista, yleistä 
häsellystä ja tiskaamista. 
Vietettiin myös Ralfin synty-
mäpäivää – onnea 18-
vuotiaalle! Käytiin myös 
joka paikassa ottamassa ku-
via ja muistelemassa mennei-
tä. Lopuksi sitten leikimme 
kaikenlaista parkkipaikalla 
siihen saakka kunnes Ralfin 
isä tuli noutamaan meitä 
hienolla ja tilavalla citymaas-
turilla. Oli kivaaaaaaaaaa!!! 
 

Miska Rissanen & 
Leo Heinonen 

Tarinan sankarit eli Ketut-vartio.  
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Ansionsa mukaan: 
 

Töölön Sinisten Hopeinen ansiomerkki myönnettiin: 
 

Tapio Levä 
 
Töölön Sinisten Hopeinen ansiomerkki myönnetään vähin-

tään 10 vuotta lippukunnassa ansiokkaasti toimineelle johta-
jalle. Merkin myöntöperusteena voi olla myös erittäin ansio-

kas teko. Vaatimuksena 18 vuoden ikä. 

Lyhyeterikoiset 

Tapio ottamassa vastaan ansiomerkkiä. 

Tulevaa  
toimintaa: 

 
25.-27.11. 
LPK-retki 

 
4.12. 

Joulujuhla  
 

23.1.2006 
Talvileirikokous  

 
Tammikuu 2006 

Johtajiston  
hiihtovaellus 

 
22.-26.2.2006 

Talvileiri 
 
 

Kisatuloksia: 
 

Tösistä on syksyn aikana käyty 
kiitettävällä innolla kisaamassa, ja 

menestystäkin on saavutettu! 
 

Espoon Punainen: 
Foxtrot valk. sarja    3.sija 
Zorro  valk. sarja    5.sija 
Muflonit harm. sarja    14.sija 
 
Sudenpentukisa ”Kapteeni Mus-
taparran jäjillä” 
Hukkaputki  16. sija 
 
Hiipivän Haamun tuloksia odo-
tellaan vielä. 

Syntymäpäiviä: 
 

Kari Teppola 60 v.  
21.9. 

 
Kari Teppola on Töölön Sinisten kanna-
tusyhdistyksen pitkäaikainen puheenjoh-

taja ja pitkän linjan tösiläinen.  
 

Antti Mielonen 20 v. 
26.10. 

 
Ralf Baumann 18 v. 

30.10. 
 

Töölön Siniset onnittelee kaikkia  
synttärisankareita! 
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kuunnella uudestaan klo. 
12:00.  
Päätettiin ottaa rennosti, 
s u u n t a  m ä k k i i n 
(=McDonalds), jossa syötiin 
kunnolla, vaikka Miska söi 
vähän vajaasti. Ruoka jäi 
vähän pikaennätysyrityksek-
si, oli vain 2 min. aikaa ja 
piti syödä hampurilaisen 
puolikas, ranskalaiset peru-
nat ja juoda kokis. Joona sai 
vielä liukurinkin. Sen jäl-
keen lähdettiin kololle, jossa 
kuunneltiin morset. ”Ruotsin 
diplomaatti Rydin patsaal-
la.”, lähdettiin sinne, ja siel-
lähän oli piilorasti. Kuunnel-
tiin rastin sanoma ja mentiin 
Ralfille katsomaan alku-
DVD joka jäi näkemättä  
tökkivän koneen vuoksi ko-
lolla. 
 Matkattiin Ruskea-
suolle kuuntelemaan älytöntä 
riehuntaa poliisiautosta joka 

oli rikki, tylsää. Mentiin vii-
meiselle rastille, ns. lentoko-
neeseen, josta päästiin ns. 
viidakkoon jossa oli ns. 
Mustanaamion luola.. Muis-
tiinpanoja. 
Vihdoin maalissa, jossa teh-
tiin lopputehtävät, juonta ei 
saatu selville, liittyi selvästi 
kuitenkin banaaneihin. 

Oli ihan hyvä meininki, 
ensi kerralla uudestaan 

 
Joona Uitto & 
Olli Raitio 
 
Kuvat: Vaeltajaryhmä Kastemadot 

Kyyhkyläiset Victoria ja Carl Gustav, eli tuttavallisemmin Johis 
ja Kake. Vuoden pukeutumisteema oli Ruotsin kuningasperhe. 

Ketut ratkomassa visaisia lopputehtäviä maalissa. Olli, Joona, 
Miska ja Ralf 
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Töölön Sinisten hallitus vuodelle 2006 

LPKJ Antti ”Mielzi” Mielonen 
20-vuotias Antti ottaa lippukunnan haltuunsa vuodenvaihteessa. Viime 
vuonna ylioppilaaksi kirjoittanut nykyinen akelamme tekee tällä hetkel-
lä uraa K-market Töölöntorissa. Akelan pestin lisäksi Mielzi on ansiok-
kaasti vaikuttanut LJ:nä , LJA:na ja hallituksessa vuodesta 2003. Into-
himona K-ryhmän kaupat ja Kolon siisteys. 

LPKJA Kaarlo ”Kake” Saukonpää 
Aikaisemmin vartionjohtajana ja vaeltajajohtajana uraa tehnyt Kake 
toimii tällä hetkellä Pihauksen toimitussihteerinä ja sampona. Tämän 
20-vuotiaan valtiotieteen ylioppilaan intohimoihin kuuluu mm. ruotsin 
kieli. Hallituksessa vuodesta 2002. 

Rahastonhoitaja Tapio ”Tapsa” Levä 
Pitkän linjan tösiläinen ja hallituksen tervaskanto opiskelee vapaa-
ajallaan Teknillisessä korkeakoulussa tietoliikennetekniikkaa ja vuolee 
kultaa Stockmannilla, mikäli partioinnilta ehtii. Tapion intohimoina 
ovat koripallo ja hyvä toiminta. Ikää Tapsalla on 22 vuotta, ja hallituk-
sessa hän on vaikuttanut vuodesta 2000. 

Sihteeri Olli ”Olai” Mattila 
Norssin abiturientti Olli on hallituksen viimeinen mustan kahvin juoja. 
Tämän lisäksi Ketut-vartion johtajan intohimoihin kuuluu kitaransoitto, 
EA ja Tösin kalusto. Pettämättömästä tyylistään tunnettu Olli on ollut 
mukana tekemässä Tösiläistä hallituspolitiikkaa jo vuodesta 2004. 

Jäsen Juho Häme 
Ahmojen toinen vartiojohtaja Juho nousee uutena jäsenenä hallituk-
seen. Partion ulkopuolella Juhon päätoimena on opiskelu lukiossa. Ikää 
Juholla on 17 vuotta. Intohimona musiikki. 

Lippukunnan vuosikokous valitsi 26.10.2005 lippukunnalle uuden halli-
tuksen vuodeksi 2006. Muutoksen tuulet puhaltavat, uusia kasvoja on ni-
mittäin sekä lippukunnan johtopaikoilla että muutenkin hallituksessa. 
Pihaus esittelee näin ollen uuden hallituksen kokoonpanon, mitään lisää-
mättä, poistamatta tahi kaunistelematta. 
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H allituksen kokouksia, puhelinpalavereita, edustustilaisuuksia… Hienoja 
leirejä, uusia tösejä, hauskoja tapahtumia… Paljon on ehtinyt tapahtua näiden 
kahden vuoden aikana, jotka olen saanut toimia lippukunnanjohtajana. Olen 

päässyt tuomaan omia ideoita ja toivottavasti saanut jotakin todellista aikaiseksi. 
Välillä tehtävä on ollut todellista paperipartiointia, mutta ilahduttavan usein olen 
päässyt nauttimaan itsekin järjestetyistä tapahtumista. Tehtävää on tietysti helpottanut 
hyvä johtajistomme, joista haluan erityisesti kiittää apulaisina toimineita Martti 
Koivistoa (2004) ja Antti Mielosta (2005). 
 
 Ensi vuoden alusta lippukunnanjohtajan saappaisiin astuu Antti, joka on usean vuoden 
ajan tehnyt hyvää työtä sudenpentujen kanssa. Antti tuo varmasti uusia tuulia Tösiin ja 
uskon, että lippukunnalla menee entistäkin lujempaa. Muutenkin hallituksemme kokee 
nuorennusleikkauksen, josta voit lukea lisää tästä lehdestä. 
 
 Vuosikokouksessa tapahtuneiden hallituspäätösten ohella syksy on sujahtanut todella 
nopeasti peruspartioinnin parissa. Kolokokousten lisäksi tösit ovat osallistuneet 
kolmeen kisaan. Sudenpennut olivat ”Kapteeni Mustaparran jäljillä”, vartiolaiset ja 
vaeltajat retroilivat Punkussa sekä tutustuivat vaeltavaan aaveeseen Hiipparissa. 
Kisafiilikseen pääsee mukaan Pihauksen siivellä. 
 
 Loppuvuoden tapahtumia ovat lippukuntaretki ja joulukirkko sekä –juhla. Ne eivät 
ehtineet tähän lehteen, mutta Pihaus I/06 raportoi niistäkin. Ensi kevääseen ei 
välttämättä tarvitse odottaa sillä Tösin nettisivut raportoivat näistäkin tapauksista. 
Muutenkin sivuilla kannattaa muun surffailun 
lomassa pistäytyä tarkastamassa, mitä uutta 
lippukunnassa tapahtuu. Ja osoitehan on 
www.toolonsiniset.net. 
 
 Pestini päättyessä kiitän ja kumarran. Yli 70-
vuotiaassa lippukunnassa pari vuotta ei niin 
suuresti tunnu, mutta minulle vuodet ovat olleet 
tärkeässä roolissa. Kiitos kaikille tösiläisille, 
joiden kanssa olen saanut näiden parin vuoden 
aikana saanut toimia. Näin hienon kokemuksen 
jälkeen voin hyvillä mielin siirtyä 
vanhuskaartiin, joka sanoo ”vanhat ei tykkää”. 
 
 

Tapio Levä 

Pääkirjoitus 
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on ehdottomasti kiellettyä. 

H yvät Pihauksen lukijat. Kädessänne oleva 
painotuote on nyt se odotettu uusin Pihaus. 
Tämä lehti jää historiaan; ensi kerran 2000-

luvulla Tösin lehti ilmestyi kolme kertaa vuodessa. 
Ensi vuoden tavoite on vieläkin korkeammalla, sil-
loin pitäisi saada kokonaiset neljä lehteä lukijoiden 
iloksi. 
 Tämän lehden tekemisen mahdollistivat ahke-
rat lippukuntalaiset, tavalliset ihmiset joiden mielestä 
on tärkeää, että Pihaus ilmestyy. Toimitus kiittää 
kaikkia lehden tekoon osallistuneita. Erityishuomion 
ansaitsevat Kettujen vartiolaiset, jotka tuottivat tämän 
lehden täytteeksi kokonaiset kolme juttua, sekä Juho 
Häme, joka ensi kertaa Pihauksen lähihistoriassa lä-
hetti artikkelin toimitukselle kymmenen päivää ennen 
deadlineä. Kannustakoon heidän esimerkkinsä tösi-
läiset tulevaisuudessa vieläkin uskomattomampiin 
suorituksiin! 
 Hyvät lukijat! Nauttikaa uusimmasta Pihauk-
sesta, ja edessä olevasta joululomasta. Toivotamme 
kaikille lukijoille ja lukutaidottomille hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta! 
  

Pihauksen toimitus 
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3. Pääkirjoitus 
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Jäsen Kenny ”Kentuckyfriedchicken” Ronkainen 
Haukat-vartion johtaja Kenny aloitti syksyn alussa lukion Norssissa. 
Kun Kennyn ensimmäinen vuosi hallituksessa alkaa vuodenvaihtees-
sa, on hän 16-vuotiaana sen nuorin jäsen. Kennyn lukuisiin intohimoi-
hin kuuluvat mm. roolipelit ja vyölle kiinnitettävät esineet.  

Jäsen Ralf ”Bauhaus” Baumann 
Myös Norssin abiturientti Ralf on lippukunnan virallinen taiteilija, 
jonka kynästä syntyvät niin sarjikset kuin leirimainoksetkin. Bauhaus 
toimii menestyksellä myös Ketut-vartion toisena johtajana ja lauman-
johtajana. Intohimona piirtäminen. Hallituksessa vuodesta 2004. 

Jäsen Ville ”Spåra” Raitio 
Ahmat-vartion toinen johtaja on Kennyn ja Juhon tavoin uusi kasvo 
hallituksessa. 17-vuotiaan Spåran partiouraan sisältyy vartionjohtami-
sen lisäksi toimintaa Liblikas-vaeltajaryhmässä. Johtajiston harvoja  
töölöläisiä. Villen intohimoja ovat Jethro Tull ja kitaransoitto. 

Jäsen Juhana ”Dj Hana/Space” Joensuu 
Entisenä vartionjohtajana ja vaeltajajohtajana Juhana on ehtinyt tehdä 
hyvän uran lippukunnassa. Tällä hetkellä Spacen huomio on tosin 
keskittynyt varusmiespalveluksen suorittamiseen, ja sama projekti 
jatkuu vielä kevätkauden. Intohimoina maksalaatikko ja ranskan kieli. 
18-vuotiaalla Juhanalla on tällä hetkellä meneillään ensimmäinen hal-
litusvuosi.  

Jäsen Martti ”P-Mara/Kortsu” Koivisto 
Martti on ollut monessa mukana. Entisenä vartionjohtajana, leirinjoh-
tajana ja LPKJA:na sekä nykyisenä laumanjohtajana Kortsulla on 
vankka kokemus partiotyöstä. Hallituksen ylivoimainen idea-
automaatti. Intohimoina tietotekniikka ammattikorkeassa ja Malmi. 
Ikää 22 v., hallituksen jäsen vuodesta 2000. 

Lue myös: 
LPKJ-haastattelu, s. 8 Ulvahduksen kysymysten oikeat vastaukset:  

1c 2c 3bc 4a 5c 6a 7b 8a 
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KIHOKKARONKKA 
 

TAPIO LEVÄ LPKJ 050 571 0073 

ANTTI MIELONEN LPKJA, AKELA 050 535 3409 

         ANTIN VANHA NUMERO 050 309 5384 

MARTTI KYYRÖ SIHTEERI 040 828 6411 

MIKKO YLIJOKI TALOUDENHOITAJA  050 528 8920 

KAARLO SAUKONPÄÄ SAMPO 041 511 6954 

JUHANA JOENSUU 041 436 6663 

 

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 041 589 4872 

 

LAUMANJOHTAJAT 
 

MARTTI KOIVISTO HUKKAPUTKI 050 329 3282 

ENNA LYYTIKÄINEN  040 725 3636 

 

 

JOHTAJIEN SÄHKÖPOSTIOSOITTEET OVAT MUOTOA ETUNIMI.SUKUNIMI@TOOLONSINISET.NET 

ILMAN ÄÄKKÖSIÄ. 
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