
24 

3 / Pihaus 2006 

 

2 postimerkki 

3 / Pihaus 2006 

   

3/2006 



2 

3 / Pihaus 2006 

 

PIHAUS 
TöSin lippukuntalehti 

Numero 3 
Syyskuussa 2006 

 
Julkaisija: 

Töölön Siniset ry. 
Töölönkatu 34 

00260 HELSINKI 
 

Päätoimittaja: 
Antti Mielonen 

 
Toimitussihteeri: 
Kaarlo Saukonpää 

 
Taittaja: 

Kaarlo Saukonpää 
 

Toimituskunta: 
Ville Raitio  

Leo Heinonen  
Martti Koivisto 

Tapio Levä 
Olli Mattila 

Kenny Ronkainen 
Joona Uittto 

Miska Rissanen 
Olli Raitio 

 
Talous: 

Sampo Pankki 800020-37030755 
 

Kuvat: 
Pontus Westerback 
Kaarlo Saukonpää 

Tapio Levä 
Pihauksen arkisto 

 

Painopaikka: 
Kopio-Niini Oy 

 
Painos: 

250 kappaletta 
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Pihauksen osittainenkin 
lainaaminen ilman lupaa 

on ehdottomasti kiellettyä. 

N äin syyskuussa toteamme kesän jääneen 
taakse. Nyt voikin hyvillä mielin katsoa 
taakseen ja muistella, mitä kaikkea tuli 

tehtyä. Mennyt kesä oli Suomen lämpimin 156 
vuoteen, joten on hienoa, että osa siitä saatettiin 
käyttää partiointiin. Kesällä tapahtui paljon; oli 
Pykällys ja johtajien vaellus, ja tietysti vuoden 
päätapahtuma kesäleiri. Hyvä sää suosi koko 
ajan, ja näin syksyn alkaessa on mieli monella 
korkealla. Tästä lehdestä voitte, arvon lukijat, 
palauttaa menneen kesän mieliinne, sillä yksien 
kansien välissä on kattava paketti partiokesän 
2006 sisällöstä. 
 Mutta saivartelu sikseen. On kiva, että Pi-
hausta on jälleen kerran tehty palavalla innolla, 
ja lippukunnan jäsenet ovat kantaneet kortensa 
kekoon lehden vuoksi. Toimitus kiittää kaikkia 
lehden tekoon osallistuneita. Ja syyskuun kunni-
aksi toivotettakoon hauskaa syksyä kaikille!   
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MARTTI KYYRÖ ...................................................................................040 828 6411 

 

JOHTAJIEN SÄHKÖPOSTIOSOITTEET OVAT MUOTOA ETUNIMI.SUKUNIMI@TOOLONSINISET.NET  
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Tösi tärkeitä puhelinnumeroita 

Olli ja Kake Koverojärvellä kesäkuussa. 
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KesäleiriKesäleiriKesäleiriKesäleiri    

vanhemmille johtajille se 
antoi rakkaita muistoja. 
Viimeksi kesäleirillä oli 
ollut riukula vuoden 1998 
Rooma-leirillä, jolloin 
kaikki nykyiset johtajat 
olivat vielä vartiolaisia ja 
sudenpentuja. 
 Alkuviikon ohjel-
massa oli taitomerkin suo-
rittamista, ensiapurataa, 
missä vaeltajat toimivat 
rastimiehinä, pientä haik-
kia sudareille, suunnistus-
ta vartiolaisille, erätaitora-
taa ja jouluteemaiset 
markkinat, missä pääsi 
kuvauttamaan itsensä jou-
lupukin kanssa. Joulupuk-
kia lukuun ottamatta oh-
jelmissa näkyi Kalevala-
teema. Muun muassa li-
punnostossa oli aina pieni 
näytelmä, missä pääsi 
esiintymään Koirien Kale-
valaa mukaillen. 

 Vierailupäivä koitti 
ja hiljalleen leirin keski-
ikä rupesi nousemaan. 
Vanhemmat pääsivät tu-
tustumaan perinteiseen 
leirielämään ja Kaleva-
laan. Vanhemmille tarjoil-
tiin perinteistä herkku her-
nekeittoa ja päivä huipen-
tui iltanuotiolle, missä oli 
niin merkkien jakoa, Ka-
levala visaa ja yhteislau-
lua. Päivän päätteeksi su-
denpennut lähtivät kotiin 
vanhempiensa kanssa. 
 Lopuille leiriläisille 
päivänohjelma vielä jat-
kui. Yhdestä pienestä ide-
asta, että voiko haikki olla 
kaksi öinen, syntyi uutta 
intoa. Haikin tarinana oli 
tällä kertaa Pohjolan nei-
don kosinta, eli luvassa oli 
niin Hiiden hirven pyytä-
mistä, sitten tulisuisen 
Hiiden ruunan ja kolman-

neksi joutsenen kaato 
Tuonelan joelta. Kuten 
koko leiriä oli hyvä sää 
siunannut, oli myös hai-
killa mahtavat kelit. 
 Vihdoin oltiin ta-
kaisin leirissä ja luvassa 
paljon kaivattua vapaa-
aikaa ja saunomista. Illan 
päätteeksi täytyi vielä 
ryöstää viljaa, kultaa ja 
suolaa työstävä Sampo. 
Eli voitettiin jättiläis-
hauki, tuuditettiin Pohjo-
lan väki uneen, avattiin 
yhdeksän lukon portti, 
irrotettiin sampo maasta ja 
paettiin pohjolasta. Vii-
meisenä päivänä pidettiin 
perinteiset leiriolympialai-
set ja illalla iltanuotio, 
missä oli vartiolaisten 
näytelmiä ja paistettiin 
tikkupullaa. 
 Kaikki kiva on lo-
puttava aikanaan, ja se 
loppui siihen mistä alkoi-
kin. Tavaraa kannettiin 
bussi paikalle koko päi-
vän. Aurinko paistoi ja 
hiki valui, kuitenkin vih-
doin päästiin matkaan. 
Perillä vanhemmat odotti-
vat lapsia kotiin palaavik-
si ja ystävällisemmät ehti-
vät jäädä vielä purkamaan 
bussia kololle. Kaiken 
kaikkiaan oli mahtava leiri 
ja siitä kiitos kaikille! 

 

    Martti KoivistoMartti KoivistoMartti KoivistoMartti Koivisto    

Vartio Iku-Turson performanssi sammon taonnasta. 
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Taas on mukavan lämmin kesä vierähtänyt ja syksy tekee kovasti tuloaan, jos ei 
muuten niin ensimmäinen flunssa-aalto on ainakin saapunut, kokemusta on. 
Monille syksy tarkoittaa koulun jatkumista ja toisille myös täysin uuden koulun 
alkamista, mutta kaikille meistä se tärkein on partion alkaminen! 
 Lippukuntamme syksy on alkanut suurten muutosten tahdittamana. Syksyn 
alussa jokaisessa ryhmässä on tapahtunut suurempia tai pienempiä muutoksia. 
Uusi vartio on päässyt aloittamaan toimintansa reippaasti, vain nimeä enää 
jännitetään. Uuden lauman taival sen sijaan on alkanut viimevuoden kuopuksen 
Kiljuvanlauman siivellä, ja uusi Karjuvalauma pääseekin aloittamaan oman 
kokoustoimintansa vasta syyskuun loppupuolella. 
 Muutosten myötä eri tehtävissä on aloittanut useita johtajia, jotka eivät 
aikaisemmin ole olleet vastaavissa asemissa. Muutokset auttavat usein jaksamaan 
tehtävissä, kun ns. leipääntymistä ei pääse tapahtumaan. Toisaalta voi olla myös 
rasite jos johtajalla ei ole tietoa, kuinka kauan hänen on tarkoitus toimia 
tehtävässään. Tällainen tilanne ei ole myöskään lippukunnalle hyvä, koska 
jatkuvuudelle ei saada takeita. 
 Toki myös meillä osa tehtävistä on sovittu määräajoiksi, jo pelkästään 
sääntöjen ja lain puitteissa. Tällaisia tehtäviä on lähinnä vuosikokouksessa 
määrätyt pestit kuten lippukunnanjohtaja ja apulainen sekä hallituksen jäsenet. 
Näissä toimissa lähdetään aina seuraavaan vuoteen ns. nollatilanteesta, 
periaatteessa ainakin. Epäselviä tehtäviä ovatkin enemmän hallituksen säätämät 
tehtävät kuten laumanjohtaja, vartionjohtaja jne. 
Näidenkin tehtävien hoitoon on olemassa SP:n kehittelemä pesti-järjestelmä joka 
muistuttaa melkoisesti työsopimusta. Pesti  kuulostaa kuitenkin, vapaaehtoista 
partiotyötä tehneistä ihmisistä, usein enemmän kirosanalta kuin johtamisen 
apuvälineeltä. Itsekin olen tätä mieltä joskus ollut. Sanotaan että vanhemmiten 
ihminen viisastuu. Näin on käynyt itselleni myös pestikäytännön suhteen, ovathan 
sen aikanaan kehittäneet ns. vanhat parrat. 
 Uskoisin että johtajat ja lippukuntamme voisi 
hyötyä järjestelmällisestä pestauskäytännöstä, jossa 
sovitaan pestin alkaminen, päättyminen, sen sisältö ja se 
joka tämän onnistumista valvoo lippukunnanjohtajan 
lisäksi. Tällaisella toimintamallilla uskoisin, että olisi 
mahdollista saada enemmän johtajaresursseja 
hyödynnettyä. Näillä aatteilla haluan jättää tämän asian 
erityisesti lippukuntamme johtajille pohdittavaksi 
tulevaa toimikautta ennakoiden. 

Antti MielonenAntti MielonenAntti MielonenAntti Mielonen    

LippukunnanjohtajaLippukunnanjohtajaLippukunnanjohtajaLippukunnanjohtaja    

PääkirjoitusPääkirjoitusPääkirjoitusPääkirjoitus    

Heipä hei rakkaat Tösi-veljet! 
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Tulevaa toimintaa: 

Syyskuu: 

 16.-17.9. Espoon punainen 

 21.9.  Hallituksen kokous 

 22.-24.9. Sudenpentuosaston retki  

Lokakuu: 

 14.10.  Mowgli-06-sudariretki 

 16.-22.10. Syyslomaviikko 

 18.10.  Syysvuosikokous 

 27.-29.10 Vartio-osaston retki 

Marraskuu: 

 5.11.  Hiipivä Haamu 

 10.-12.11 Lippukuntaretki 

 17.-19.11. PäPan kurssiviikonloppu 

Joulukuu:  
 ?.12.  Joulujuhla 
 viikko 50 Viimeiset kokoukset 
 

Uusi kirkkoherra 

Taustayhteisömme Töölön seura-

kunnan kirkkoherra vaihtui hiljat-

tain. Virkaa hoitaa nykyään Auvo 

Naukkarinen. Tösin oli edustettuna 

virkaanastujaisissa. Töölön Siniset 

toivottaa uudelle kirkkoherralle 

onnea viran johdosta! 
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Taustakuva: vesileikkejä kesäleirillä. 

Uusi vartio 

Elokuussa aloitti toimintansa uusi 

vartio, joka kasteessa sai nimek-

seen Hirvet. Vartio on muodostet-

tu viime vuonna Hukkaputki-

laumassa olleista, ja sitä johtaa 

Leo ja Olli. Näinköhän saavat Ah-

mat taistella hakaskaban voitosta? 

Alku ainakin on lupaava.  

Lyhyeterikoiset 

Metsäyötilanne: 
 
1. Martti Koivisto,   
 Kaarlo Saukonpää 21 
2. Leo Heinonen  18 
3. Antti Kosunen, 
 Severi Rahikainen 15 
4. Olli Mattila, 
 Olli Raitio  14 
5. Ville Raitio,   
 Kenny Ronkainen 13 
6. Tapio Levä  10 
7. Antti Mielonen  3 
8. Juho Häme  2 

 
Kämpän puutteen vuoksi kämppäöitä  

ei vuonna 2006 lasketa.  
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leirivarusteita meni sisälle 
autoon kuin puukko tup-
peen. Matkaahan meillä ei 
ollut pitkälti, mutta moni 
yritti jo latailla akkujaan, 
koska kantamista oli lu-
vassa. Johtajat vielä jakoi-
vat oman ohjelmiensa ti-
lanteet toistensa kanssa ja 
omat kuulumisensa. Las-
ten kasvoilla näkyi kasva-
va innostus ja jännitys. 
 Perillä odotti raskas 
työn teko. Partiossa on 
paljon kantamista, sen 
oppii viimeistään kun pää-
see vartioon.  Kysyttäessä 
mitä partio on, tulee mo-
nelle mieleen, että kanta-
mista. Kantamiseen osal-
listuvat kaikki, pienim-
mistä sudenpennuista van-
himpiin johtajiin. Kaikille 
tulee yhteinen päämäärä ja 
jokainen voi osallistua 
omien kykyjensä mukai-
sesti. Yksi tärkeimmistä 
partion opetuksista, että 
mikään ei tipu valmiina 
puusta pöytään, ensin täy-
tyy kantaa pöytä.  
 Vaeltajille oli tällä 
kertaa suunniteltu enem-
män ohjelmaa, koska van-
himpina leiriläisinä he 
toimivat myös vartioiden 
johtajina ja ovat ensim-
mäisenä katsomassa, ettei 
kenellekään satu mitään. 
Ensimmäisenä yönä vael-
tajat suorittivat pahkalil-
jan, missä on tarkoitus 

valvoa 24 tuntia. Itse toi-
min suorituksen valvojana 
ja järjestin tekemistä, että 
yö ei tunnu liian pitkältä. 
Yöllä muun muassa her-
kuteltiin ja pohdittiin  
 
”Illan päätteeksi täytyi 

vielä ryöstää viljaa, 
kultaa ja suolaa työs-

tävä sampo” 
 
eriarvoisuutta. Mutta ei 
kerrota liikaa, vaeltajuus 
kuuluu vaeltajille. 
 Seuraavana aamu-

na, kun vaeltajat pääsivät 
nukkumaan, alkoi kunnon 
leirielämä. Ohjelmassa oli 
niin luonnontuntemusta, 
seikkailua ja yhdessä toi-
mimista. Leirillä on tär-
keätä syödä paljon ja kun-
nolla, kun koko ajan toi-
mitaan, kuluu paljon ener-
giaa ja nestettä. Mutta kun 
syödään koko ajan, niin 
sillä on myös seuraus ja 
tänä kesänä seuraus oli 
riukula. Riukula muutti 
monen nuoremman lapsen 
silmät pyöreiksi, mutta 

KesäleiriKesäleiriKesäleiriKesäleiri    

Leirin riukula toi monille muistoja mieleen. 
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O 
npas kaunis 
lauantaiaamu, 
ajattelin kun 

vihdoin olin päässyt läh-
temään kololle. Oma 
lähtöni leirille oli ollut 
aika moista sähellystä, 
itse asun Malmilla, mut-
ta partiokamani ovat 
vanhempieni luona Mei-
lahdessa ja rinkkani on 
jäänyt kololle kesän 
vaelluksesta. Kaiken 
kiertelyn jälkeen pidin 
kuitenkin hyvää säätä 
hyvänä enteenä.   
 Kololla odotti upea 
näky. Piha oli täynnä lap-
sia, melkein yhtä paljon 

lasten vanhempia ja älytön 
määrä leirivarusteita. Mo-
ni epäuskoinen vanhempi 
epäili, miten nuo tavarat 
mahtuvat bussiin. Me joh-
tajat huikkasimme toisil-
lemme tervehdykset, te-
hokkaammat olivat tulleet 
jo aikaisemmin nostamaan  
tavarat kololta kadulle. 
Kaikkein urheimmat joh-
tajista olivat jo menneet 
edellispäivänä rakenta-
maan leirialuetta. 
 Yleensä ensimmäi-
set päivän tapahtumat ovat 
niin kiireisiä ja paljon tär-
keitä tehtäviä täynnä, että 
johtaja saa ensimmäisen 

rauhallisen hetkensä vasta 
illalla. Hetken vartoiltuani 
bussia oloni muuttui sees-
teiseksi ja väsymys kaik-
kosi. Tämähän menee ai-
van väärin päin, ihmette-
lin ja tajusin että bussi ei 
ole vielä tullut. Antti oli jo 
ruvennut soittelemaan 
bussin perään ja vanhem-
pien silmät pyörivät kuin 
napakelkka. Bussimme oli 
ymmärtääkseni levinnyt 
varikolle ja meille on uusi 
tulossa tilalle. Ikuisena 
optimistina iloitsin, ettei 
se levinnyt allemme. 
 Kyytimme saapui 
vihdoin ja valtava määrä 

Kalevala 29.7.-5.8.2006 

KesäleiriKesäleiriKesäleiriKesäleiri    

Sammon ryöstö huipentui jännittävään matkaan yli vetten. 
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Sudenpääsolki myönnettiin: 
  

Petja Heiskaselle ja 
Max Naumaselle 

 
tunnustuksena innokkaasta toiminnasta 

sudenpentulaumassa. 
 

Mainostaminen Pihauksessa 

Kiinnostaako mainostaminen Töölön 

parhaassa lehdessä? Pihaus hakee kiin-

nostuneita tahoja tukemaan toimintaan-

sa. Vaivaisella 50 eurolla saa takakan-

nen kokonaan käyttöönsä! Mainosten 

tuotto käytetään lehden kohonneiden 

painatuskustannusten kattamiseen. Asi-

aa koskevia kysymyksiä voi esittää toi-

mitussihteeri Kaarlo Saukonpäälle. 

Ansionsa mukaan: 
 

Kesäleirillä palkittiin ansioituneita jäseniämme.
  

 
 
 
 
 
 
 

Pihaus onnittelee ansiomerkin saaneita! 
 

Syntymäpäiviä: 

 

Jalmari Aalste  10 v. 2.6. 

Simo Laukkanen  36 v. 8.6. 

Viktor Edwards  9 v. 17.6. 

Atte Raami  8 v. 23.6. 

Markus Joensuu  21 v. 14.7. 

Mikko Ylijoki  29 v. 16.7. 

Ilkka Saarnilehto  13 v. 17.7. 

Samba Haapkylä  30 v. 23.7. 

Kenny Ronkainen  17 v. 25.7. 

Lassi Järvenpää  11 v. 29.7. 

William Richter  9 v. 1.8. 

Martti Koivisto  23 v. 5.8. 

Antti Nupponen  14 v. 16.8. 

Tobias Heiskanen  34 v. 16.8. 

Olli Mattila  18 v. 18.8. 

Niilo Aro  9 v. 25.8.  

Kasperi Pitkänen  13 v. 8.9. 

Petri Ijäs  47 v. 9.9. 

 

Töölön Siniset onnittelee kaikkia  

synttärisankareita! 
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K 
ämpän raken-
tuminen on lok-
sahtanut taas 

eteenpäin. Poikkeuslupa 
saatiin ja se tuli lainvoi-
maiseksi juhannuksen 
tienoilla. Näin ollen seu-
raava vaihe on raken-
nusluvan saaminen. Tä-
tä varten tarvitaan tar-
kempia teknisiä piirus-
tuksia, joten Kiki siirtyy 
sivuun ja piirustukset 
toteuttaa arkkitehti Kari 
Repo. Poikkeusluvan 
saatuamme rakennuslu-
van saamisessa ei pitäisi 
olla suuria ongelmia, 
tosin lienee parempi ko-
puttaa sitä kuuluisaa 
puuta. 
 Kaikkiin asioihin 
rakennuslupaa ei tarvita, 
joten tontilla pystytään 

toteuttamaan jo joitakin 
valmisteluja. Kämpän ra-
kentamiseen tarvittava tie 
tullaankin toteuttamaan 
joko syksyllä tai aivan 
alkukeväästä, heti lumien 
sulettua. Samoin joitakin 
raivaustoimenpiteitä pys-
tytään tarpeen tullen to-
teuttamaan. Varsinainen 
kämpän rakentaminen on 
tarkoitus aloittaa keväällä 

mahdollisimman ajoissa. 
 Mutta miltäs tuleva 
saunamme sitten näyttää? 
Kuten aiemmissa osissa 
on jo mainittu, sauna ei 
ole pelkästään peseytymi-
seen tarkoitettu rakennus, 
vaan sitä on tarkoitus 
käyttää myös kämppäisän-
nän tupana ja esimerkiksi 
vartioretkien tukikohtana. 
Sauna sijoitetaankin hie-
man erilleen, noin sadan 
metrin päähän varsinaises-
ta kämpästä. Saunan ra-
kentamisessa käytetään 
hyväksi aiemmin samalla 
paikalla sijainneen VTT:n 
rakennuksen perustuksia. 
 Saunasta tulee kool-
taan n. 7 x 5 m, ja se ra-
kennetaan osittain kahteen 
kerrokseen. Ovesta sisään 
astuttaessa tullaan etei-
seen, josta on pääsy pesu-
huoneeseen ja takkahuo-
neen puolelle. Takkahuo-
neesta pukuhuoneeseen 
liikuttaessa on siis kuljet-
tava eteisen kautta, joten 
eteinen erottaa oivasti kui-
van ja märän tilan toisis-
taan. Pesuhuoneeseen si-
joitetaan kuumavesipata. 
Pesuhuoneesta pääsee 
saunaan, jossa on tilaa 
kuudelle isolle miehelle ja 
kymmenelle sudenpennul-
le. 

Kämppäprojekti 

Unelmakämppä,                     
 3. osa 
Kirjoitussarjassa seura-

taan TöSin uuden kämpän 

rakentumista Kirkkonum-

men Långvikissa. Tähän 

mennessä on tutustuttu 

taustoihin, tonttiin ja käm-

pän pohjapiirustukseen. 

Tässä osassa esitellään 

saunan pohjapiirustus. 

Maastossa on valmiit perustukset saunarakennukselle. 
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SarjakuvaSarjakuvaSarjakuvaSarjakuva    



18 

3 / Pihaus 2006 

 

SarjakuvaSarjakuvaSarjakuvaSarjakuva    

Ville RaitioVille RaitioVille RaitioVille Raitio    

3 / Pihaus 2006 

7  

 Takkahuone on 
muita huoneita korkeam-
pi. Siellä on tietenkin tu-
lisija, joka on sijoitettu 
kiuasta ja kuumavesipataa 
lähinnä olevalle seinälle, 
jolloin selvitään yhdellä 
piipulla. Takkahuonee-
seen tulee myös pöydät ja 
penkit tunnelmallista il-
lanviettoa varten. Lisäksi 
huoneeseen sijoitetaan 
mahdollisesti siirrettävä, 
kaksilevyinen kaasuliesi, 
jolloin vartio voi tarpeen 
tullen kokkailla jotain 
pientä. 
 Takkahuoneen ta-
kakulmasta lähtee portaat 

ylös parvelle, joka sijoit-
tuu saunan ja pesuhuo-
neen päälle. Parvelle ma-
joittuu helposti suurempi-
kin vartio. Saunomisen 
jälkeen parvella ei pitäisi 
olla ainakaan kylmä nuk-
kua. Parvi jatkuu myös 
eteisen päälle, jonne tulee 
varastotilaa. 
 Erityistä terassia 
saunaan ei vielä ole suun-
niteltu, mutta katto jatkuu 
oven puolella sen verran 
pitkälle, että siinä voi käy-
dä hyvin saunan jälkeen 
viilentymässä. Tässä vai-
heessa toteutusta muutok-
set ovat vielä mahdollisia, 

joten terassi voidaan tar-
peen tullen lisätä niin etu– 
kuin takapuolellekin. 
 

Tapio LeväTapio LeväTapio LeväTapio Levä    

 
Lippukunnan projektiryh-
män yhteyshenkilö: 
Tapio Levä                 
tapio.leva@toolonsiniset.net, 
050-5710073 
 
 

Seuraavassa osassa:  

Tietoa lupaprosessin 

edistymisestä.  

Tösin urhoja uuden saunan paikalla. 
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Saunan pohjapiirustusSaunan pohjapiirustusSaunan pohjapiirustusSaunan pohjapiirustus    

Uuden saunarakennuksen pohjapiirustus, yllä alakerta ja alla parvikerros. 
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dä ottamaan pidemmäksi-
kin aikaa, mutta yöpaikal-
le Karhukosken laavulle 
oli vielä matkaa.  
 Karhukosken laavu 
oli reissun ehdottomasti 
tunnelmallisin yöpaikka.  
Koski kuohui ja viilensi 
mukavasti leiripaikkaa. 
Kahluusyvyisessä Hauk-
kajoessa oli hyvä kokeilla 
muun muassa vedessä 
punnertamista. Hauskaa 
oli.  
 Kolmas päivä oli 
kaikista puuduttavin. Ret-
keilyreitiksi merkitty pol-
ku oli pari-kolme metriä 
leveä pehmeä latupohja, 
jota oli raskasta kävellä.  
Lisärasitteena oli juoma-
veden vähäisyys, sillä ve-
sipisteitä oli reitin varrella 
aivan liian vähän. Esimer-
kiksi koko Helvetinjärven  
kansallispuiston alueella 
oli vain yksi kaivo. Lähel-
lä 30 astetta ollut  
lämpötila yhdistettynä 15-
20 km päivämatkoihin 
rinkka selässä kulutti  
älyttömän määrän nestet-
tä. Niinpä yöpaikalla Riut-
taskorven virkistysmetsäs-
sä odottanut kaivo täytti-
kin ajatuksemme viimeis-
ten kilometrien ajan. 
 Neljäntenä päivänä 
pääsimme vihdoin pois 
surkealta latupohjalta 
Seitsemisen kansallispuis-
ton alueelle. Seitseminen 

oli Helvetinjärveen  ver-
rattuna loistavasti hoidettu 
alue. Eroa oli yhtä paljon 
kuin alueiden luontotyy-
peillä, suometsällä ja rot-
komaisemalla. Metsän 
siimeksessä puut suojasi-
vat paahteelta, tosin reis-
sun ärsyttävimpiä eliöitä, 
hyttysiä ei mikään karkot-
tanut.  
 
”Ruovesi voitti Ivalon 

eksoottisuudessa” 
 
Yöpaikka oli Koveron 
vanhan tilan lähellä, jossa 
ryhmämme pääsi tutustu-
maan lampaiden hypnoot-
tiseen ryhmätärinään ja 
peri nte isee n v i nss i-
kaivoon.  
 Viimeisenä päivänä 
tuntui, että kaikilla oli jo 
kiire kotiin. Seitsemisen 

luontokeskuksessa ehdit-
tiin kuitenkin nauttia 
evästä ja tutustua luonto-
keskuksen näyttelyihin. 
Hienon reissun päätteeksi 
saimme nauttia vielä Par-
kanon rautatieasemasta 
ylimääräisen tunnin ajan, 
sillä VR oli ilmeisesti siir-
tänyt jo tuolloin puoli 
Suomea toiselle aika-
vyöhykkeelle. Asemalla 
ehdittiin myös jo muistel-
la reissun koettelemuksia. 
Hikinen reissu sai nimek-
seen "Saunavaellus 06" ja 
ensi vuodeksi laitettiin 
tilaukseen hieman vii-
leämpää säätä. Nyt onkin  
jäljellä enää yksi kysy-
mys: Missä vaelletaan 
ensi kesänä? 
 

Tapio LeväTapio LeväTapio LeväTapio Levä    

Tauolla oli sopivasti aikaa komeiden kaverien kuvaamiseen. 
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Saunavaellus 17.-21.6.2006 

T 
öSin orastava 
kesäv aelluspe-
rinne sai jatkoa 

kesäkuun puolivälissä. 
Tiivis viiden hengen ryh-
mämme suuntasi kohti 
Hämettä, Helvetinjärven 
ja Seitsemisen kansallis-
puistojen alueelle. Mu-
kana hikoilivat Leo, Olli, 
Ralf, Kake ja Tapio. 
 Lähtöaamuna kolol-
la ei kukaan osannut arva-
ta, kuinka hikinen reissu 
oli tiedossa. Lämmintä oli 
luvattu, mutta onhan se 
vesisateeseen verrattuna  
mukavaa, ajateltiin. Ensin 

juna vei Tampereelle, jos-
ta jatkettiin bussilla Ruo-
vedelle. Ruoveden cityssä 
söimme perinteitä noudat-
taen karvakäsipitseriassa, 
täytyy sanoa että Ruovesi 
voitti Ivalon eksoottisuu-
dessa. Syötyämme alkoi 
varsinainen vaellus ensim-
mäisellä etapilla Helvetin-
järven kansallispuiston 
kaakkoisosiin.  
 Jo ensimmäisten 
kilometrien aikana tuli 
selväksi pelin henki. As-
kelta toisen eteen, suurim-
mat puhehalut vei paahta-
va aurinko. Helvetinjärven  

kansallispuisto alkoi yllät-
täen, sillä niin epämääräi-
nen oli alueelle johtava 
polku. Odotuksissa oli 
kuitenkin hoidettu puisto 
selkeine polkuineen ja 
opasteineen. Kartan ja 
kompassin avulla ensim-
mäinen leiripaikka Kove-
rojärven keittokatoksella 
löytyi kuitenkin helposti.  
Jokailtaiseksi rituaaliksi 
muodostuneen uimisen 
jälkeen ruoka maittoi,  
olihan ensimmäiseksi il-
laksi varattu loimulohta 
uusien perunoiden kera.  
Mihinkään kakkoslaatuun 
emme tyytyneet, sillä tuo-
reostokset oli hankittu  
Nääsvillen Stockmannilta. 
 Toisena päivänä 
vuorossa olivat reissun 
upeimmat luonnonnähtä-
vyydet - Helvetinkolu ja 
Haukkajärven Haudan-
hieta, jotka Olli oli tietysti  
ehtinyt jo aiemmin käydä 
katsastamassa. Tällä ker-
taa Olli halusi kuitenkin 
nauttia niistä toistamiseen 
ja piti kiikareistaan huolta.  
Helvetinkolu oli pari met-
riä leveä rotko, joka laski 
Helvetinjärven rantaan. 
Suosittelen. Lounasta siir-
ryimme nauttimaan Hau-
danhiedan alueelle, jossa 
oli upeat hiekkarannat. 
Aurinkoa olisi voinut jää-

Seitsemisen kansallispuistoa hallitsivat komeat harjut 
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Sudarin sudoku 
Täytä ruudukko niin, että jokaiseen neljästä laatikosta, vaakarivistä ja pystyrivistä 
tulee numerot 1, 2, 3 ja 4 vain kerran. Näyttää yksinkertaiselta mutta onkohan 
näin? 

 

         

T 
revlig höst! På grund av den 
extrema torkan i somras har 
mitt utrymme krympt till 

hälften av det ursprungliga. Men man 
måste vänja sig, kanske återställer en 
regnig höst läget? Ja, höst har det de-
finitivt blivit, men nu skall jag inte 
snacka mer, utan låta dagens fråga ta 
över! 

H: CalleCalleCalleCalle    

 
Morjens! Varför finns det myggor i 

skogen? 

h: en utsugen stackare 
 
Gode Stackare. Under sommaren som 
gick har den där frågan säkert ställts 
många gånger. Orsaken är antagligen att 
det inte skall vara för kiva i skogen. 

Myggor finns, eftersom hela Finlands 
befolkning skulle utan dem fortfarande 
leva i skogarna. Tack vare dem har vi 
varit tvungna att skapa en ny form av 
bosättning, nämligen staden. 

Ulvahdus 

SudenpentusivuSudenpentusivuSudenpentusivuSudenpentusivu    

Svenska Klubben 
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Pykällys 10.-11.6.2006 

V iikonloppu alkoi 
aikaisella herä-
tyksellä, kun 

vaeltajaosasto Hirfsala 
(miinus Kasimir) tapasi 
ra u ta tiease ma n R-
kioskin edessä. Etukä-
teisohjeiden mukaan 
meidän piti tiedustella 
kioskilta Jarkkoa.  
 Jarkko olikin yllät-
täen paperia ja junalippu-
ja. Jarkko kertoi, että ju-
naliput pitää käyttää Jor-
vaksen  Shellille suuntau-
tuvaan matkaan. Perillä 
oli määrä tiedustella span-
gum kuleksigevua(tai jo-
tain vastaavaa) (spagnum 
gi rge ns o hni i ,  t o i m. 

huom.).  Vas tauksena 
saimme lisäohjeita, pullaa 
ja mehua.  
 Lisäohjeisiin kuului 
kartta ja koordinaatit. Ras-
tien sijainti piti siis itse 
selvittää. Niinpä lähdettiin 
matkaan ja kohta oltiinkin 
jo ensimmäisen rastin tie-
noilla. Mutta missä rasti  
 
”eikä kukaan muu ol-
lut muistanut ottaa 

mukaan  vettä” 
 
on? Huomasimme, että 
kyseinen nyppylä oli laa-
jennettu golfkentäksi. 
Hetken (noin tunnin) har-
hailtuamme Miskan jalka 

vääntyi ja kipu oli kova. 
Sitten soitto Martille ja  
Miska reppuselässä tien 
laitaan , johon Kaken am-
bulanssi kurvasi hetken 
kuluttua. Sieltä Miska   
siirtyi toipilaaksi yöpy-
mispaikalle, joka oli uu-
den kämpän tontti.  
     Muu seurue jatkoi mat-
kaa ja ensimmäinen rasti 
löytyikin pian. Iltapäiväl-
lä, kun olimme talsineet jo 
aika matkan, olimme hy-
vin väsyneitä, eikä kukaan 
muu kuin Olli ollut muis-
tanut ottaa mukaan  vettä. 
Kaikki oli tietenkin juotu 
jo aikoja sitten ja olimme 
janoissamme. Mutta… 

Långvikin yössä kelpasi viettää iltaa nuotiolla. 

VaeltajakasteVaeltajakasteVaeltajakasteVaeltajakaste    3 / Pihaus 2006 
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SyysvuosikokousSyysvuosikokousSyysvuosikokousSyysvuosikokous    

TÖÖLÖN SINISET RY   KOKOUSKUTSU 
     15.9.2006 

Osoite 
Töölönkatu 34 
www.toolonsiniset.net 

 
  

Töölön Siniset ry:n syysvuosikokous 
 
Töölön Sinisten sääntömääräinen syysvuosikokous järjestetään tiistaina 

17.10.2006 kello 18.00 alkaen Töölön Sinisten kololla, osoitteessa Töölönkatu 34. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjemme 15§:n määräämät asiat. 
 
  
 ESITYSLISTA 
 

1. Kokouksen avaus 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3. Kokouksen puheenjohtajan vaali 
4. Kokouksen toimihenkilöiden vaali 

4.1. Sihteerin vaali 
4.2. Pöytäkirjan tarkastajien vaali 
4.3. Ääntenlaskijoiden vaali 

5. Kokouksen työjärjestys 
6. Lippukunnanjohtajan vaali 
7. Lippukunnanapulaisjohtajan vaali 
8. Lippukunnan hallituksen vaali 
9. Tilintarkastajien vaali 
10. Talousarvio vuodelle 2007 
11. Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 
12. Jäsenmaksu vuodelle 2007 
13. Muut asiat 
14. Kokouksen lopetus 
 

 
 Töölössä, 15.9.2006   Hallituksen puolesta, 
 
     Antti Mielonen 
     Lippukunnanjohtaja 
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TösiasiaaTösiasiaaTösiasiaaTösiasiaa    

Lukuja partiosta 

U seimmille tösiläi-
sille partio on 
v i i k o i t t a i s t a 

hauskanpitoa retkien ja 
leirien ohessa. Mutta 
mitä toiminnan taustalta 
löytyy? Millä tavalla asi-
at tapahtuvat? Pihaus 
on koonnut joukon 
avainlukuja viime kesä-
leirin suunnittelusta, 
jotta asiaan vihkiyty-
mättömät saisivat käsi-
tyksen partioon vääjää-
mättä liittyvän taustatoi-
minnan laajuudesta. 
 Yleisiä lukuja parti-
osta: Maailmassa on 38 
miljoonaa partiolaista. 
levittyneenä 155 maahan. 
Suomen yli  70 000 par-
tiolaista jakautuvat 850 
lippukuntaan, jotka on 
jaettu 18 piiriin. Pääkau-
punkiseudun Partiopiirissä 
(johon mekin siis kuulum-

me) on 150 lippukuntaa. 
 Lukuja Kesäleireis-
tä: Kesäleiriä suunnitelta-
essa tarvitaan vähintään 
20 tuntia kokouksia, 40 
pannua kahvia, 15 roiske-
läppää (valmispitsaa), 15 
johtajaa, 300 lihapullaa, 
noin 200 sähköpostivies-
tiä, 1 nettifoorumi, yli 100 
min. puheluita, 3 paniikki-
kohtausta,  1 valvottu 
vuorokausi, ämpäri, 15 
kynää, 1 laminointikone 
(kyllä johtajilla pitää 
hauskanpitoakin olla) ja 
reilusti yli 250 A4-
paperiarkkia. 
 Kesäleirille men-
nessä: Pitää siirtää 1500 
kiloa tavaraa, ostaa 15 
ruokakassillista ruokaa, 
ajaa 1 bussikuski hulluksi, 
odottaa 52:a henkilöä, 
lainata 2 autoa, käyttää 
150 metriä puutavaraa ja 

600 metriä narua, ja sietää 
1 tunnin myöhästyminen. 
 Kesäleirillä: Kas-
tellaan 12 telttaa, naure-
taan keskimäärin 5 kertaa 
tunnissa, nukutaan keski-
määrin 8 tuntia yössä, val-
votaan (ehkä) 24 tuntia 
putkeen,  keitetään 42 tun-
nin ajan ruokaa, kulute-
taan 48 rullaa paperia, 1.5 
metriä laastaria, saadaan 
15 grammaa sinappia sil-
mään, syödään 20 kiloa 
perunamuusia, 10 kiloa 
jauhelihaa ja juodaan 350 
litraa mehua. 
 Kesäleiriltä pois 
tullessa: Huomataan huk-
kuneeksi 10 paria sukkia, 
3 partiohuivia, 2 pyyhettä, 
1 uimapuku, 1 partiopaita 
ja 30 pussia karkkia 
(eihän niitä syötykään 
voida olla..), tuodaan 2 
laatikollista löytötavaroita 
jotka eivät löydä omista-
jaansa kololle, siirretään 
(taas) 1500 kiloa tavaraa, 
pistetään 12 telttaa kuivu-
maan,  jaetaan 2 kiloa yli-
määräistä voita. Mennään 
kotiin ja vietetään 30 mi-
nuuttia suihkussa, 10 mi-
nuuttia wc:ssä, sekä 14 
tuntia sängyssä. 

    

Kenny RonkainenKenny RonkainenKenny RonkainenKenny Ronkainen    

Tämän ääressä vierähtää tovi jos toinenkin ennen leirejä.  
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HAA!!! Edessähän  näkyy 
kioski ja taskun pohjalla 
sattuu lepäämään muuta-
ma kolikko. Ja seuraavana 
ohjelmassa oli  terassilla 
oleskelua ja limun lipittä-
mistä. Sattuipa siitä muu-
tama pullo mukaankin. 
Pian olimmekin jo  yöras-
tilla ja siellä Attila ja Hu-
dahuda (kämpän henki ja 
hänen paras kaverinsa) 
olivat vastassa. 
     Aluksi nautimme nuo-
tion antimista, kunnes 
pilkoimme perunat sun 
muut ja saatiin aikaan na-
mi-nami-herkku, joka 
syötiin innolla. Lepäilim-
me tovin jos toisen, kun-
nes olikin jo pimeää ja 
yösuunnistuksen aika. 
Kartat kouraan ja menok-
si. Rastit löytyivät kaikki-
en osalta ihan hyvin, pie-
nen  asiaankuuluvan säh-
läyksen jälkeen. Lopulta 

joukot palasivat musta-
laisleiriä kohden, ja saim-
me juhlavan ilotulitusesi-
tyksen illan päätteeksi. 
Kaikki olivat jo väsyneitä 
ja menimme makuupussia 
kohti. 
     Aamulla valmistimme 

englantilaisen aamiaisen, 
rasvaisella pekonilla ja 
munakkaalla mansikkai-
sen juoman kera. Ruoka 
onnistui yllättävän hyvin, 
ja aterian jälkeen oli Mar-
tilla meille vaeltajakivaa. 
Hän kuulusteli erilaisia 
asioita partiosta, erilaisia 
tilanteita ja ihanteita. Pian 
lähdimmekin kotia kohti, 
ja kaikki pääsivät onnelli-
sesti perille. 
 

 Vaeltajaryhmä  Vaeltajaryhmä  Vaeltajaryhmä  Vaeltajaryhmä     
HirfsalaHirfsalaHirfsalaHirfsala    

    

Toimituksen lisäys: Vael-
tajaryhmä Hirfsalan jäse-
net yöpyivät ensimmäisi-
nä  tösiläisinä uudella ton-
tilla kyseisellä retkellä. 

Uudelle tontille muuttaneet kämpän henget Attila ja Huda-Huda 
olivat ottamassa vaeltajia vastaan. 

VaeltajakasteVaeltajakasteVaeltajakasteVaeltajakaste    

Kolmijallalla syntyi herkullisia keitoksia. 
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Wälikäsi 
 
◘ Hän on täällä 
jälleen. Mikään ei 

jää häneltä huomaa-
matta. Turha edes yrittää 

piiloutua tai piilotella, sillä sellaista 
juorua tai huhua ei olekaan, jota Wä-
likäs i,  tuo mestarisalapoliis i-
toimittajamme, ei kuulisi. Ole siis va-
ruillasi sillä Wälikäsi voi iskeä jopa 
nukkuessasi! 
 
◘ Juhon asepalveluksen paikaksi on va-
kiintunut tösiläisille hieman tuntematto-
mampi Santahamina. Siellä, armaan ko-
tikaupunkimme rajojen sisällä, pitää 
Juho Tösin lippua korkealla tammikuu-
hun saakka, eli yhteensä kuusi kuukaut-
ta. Wälikäsi toivottaa hyvää loppupalve-
lusta!  

◘ Sihteerimme Olli on aloittanut akatee-
misen uransa syksyn alussa Helsingin 
yliopistolla, Biotieteellisessä tiedekun-
nassa. Wälikäden tietojen mukaan opis-
kelupaikka ei olisi lopullinen, vaan 
vaihto uuteen olisi edessä keväällä. Wä-
likäsi toivottaa onnea opintoihin! 
 
◘ Kake jätti kesän aikana Rööperin ja 
sivistyksen taakseen muuttaessaan poi-
kamiesboksiin Helsingin laitamille Tou-
kolaan. Uuteenkin osoitteeseen päässee 
raitiovaunulla, joten ihan unholaan Kake 
tuskin pääsee painumaan. 

 

◘ Martti otti ja repäisi  käymällä kesän 
aikana KoGi-kurssin ensimmäisenä tö-
siläisenä tosi pitkään aikaan. Wälikäsi ei 
suoralta kädeltä osaa sanoa koska Tösin 
urhot ovat viimeksi näin korkealta tasol-
ta oppia hakeneet. KoGi-työnsä Martti 
aikoo Wälikäden tietojen mukaan tehdä 
piiritasolla. 

 
 
 

◘ Kaken kortteeri Toukolassa 

◘ Ralf vaihtoi armeijan vihreisiin.  
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Wälikäsi 
◘ Virallisen taiteilijamme Ralfin kuvi-
oista Suomen raskaassa Vekaranjärvellä 
liikkuu monenlaisia huhuja. Eräiden 
mukaan saattaa Bauhausin palvelus kes-
tää vuoden päivät, valtio kun on  huo-
mannut hänen rautaisen sotilasluonteen-
sa. Toisten tarinoiden mukaan jää intti-
aika hänen osaltaan puoleen vuoteen. 
Wälikäsi ei ole saanut selville lopullista 
totuutta, mutta toivotettakoon Ralfille-
kin hyvää palvelusta! 

 
◘ KoGikurssi ei jää Martin ainoaksi 
repäisyksi, sillä aikoopa hän ainoana 
Tösinä osallistua ensi kesänä maailman-
jamboreelle. Kyseinen hässäkkä järjes-
tetään Isossa-Britanniassa, samalla pai-
kalla jolla BP järjesti ensimmäisen par-
tioleirin vuonna 1907.    
 
◘ Taloudenhoitajamme Tapio jättää Tö-
sin ja kotimaan taakseen toistaiseksi, ja 
lähtee Saksaan, makkaran ja nahka-
housujen maahan. Vaihto-opiskeluaika 
kestää Wälikäden tietojen mukaan ensi 
kesään. Tapion matkakohteena on 

Müchen Baijerissa. Wälikäsi toivottaa 
P i h a u k s e n  u u d e l l e  S a k s a n -
kirjeenvaihtajalle mukavaa aikaa Töö-
lön ulkopuolella! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◘ Viime aikoina on saattanut huomata 
tösiläisten parveilevan Töölönkadun 
porttikongissa kuin ampiaisten, joiden 
pesän suuaukko on tukittu. Syynä tähän 
lienee kolon uusittu ovi, jonka teolli-

s u u s ma is e n v a ras t o ha l l i -
ulkonäön ei saa antaa hämätä 
kololle pyrittäessä. Sama vanha 
kolo se siellä on, vaikka vanha 
ovi saikin väistyä uuden, hie-
nomman ja tarkoituksenmukai-
semman luomuksen tieltä. Edel-
linen ovi oli jo kesällä tullut 
tiensä päähän, tosin eräiden läh-
teiden mukaan olisi se ollut 
konkurssikypsä jo kaksi lippu-
kunnanjohtajaa sitten. 

Hehän ovat kuin kaksi marjaa... 
 
 
 
 
 

IDENTTISET KAKSOSETIDENTTISET KAKSOSETIDENTTISET KAKSOSETIDENTTISET KAKSOSET    

Joulupukki 
Tösi 

Joulupukki 
Korvatunturi 

◘ Tapio 
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Wälikäsi 
 
◘ Hän on täällä 
jälleen. Mikään ei 

jää häneltä huomaa-
matta. Turha edes yrittää 

piiloutua tai piilotella, sillä sellaista 
juorua tai huhua ei olekaan, jota Wä-
likäs i,  tuo mestarisalapoliis i-
toimittajamme, ei kuulisi. Ole siis va-
ruillasi sillä Wälikäsi voi iskeä jopa 
nukkuessasi! 
 
◘ Juhon asepalveluksen paikaksi on va-
kiintunut tösiläisille hieman tuntematto-
mampi Santahamina. Siellä, armaan ko-
tikaupunkimme rajojen sisällä, pitää 
Juho Tösin lippua korkealla tammikuu-
hun saakka, eli yhteensä kuusi kuukaut-
ta. Wälikäsi toivottaa hyvää loppupalve-
lusta!  

◘ Sihteerimme Olli on aloittanut akatee-
misen uransa syksyn alussa Helsingin 
yliopistolla, Biotieteellisessä tiedekun-
nassa. Wälikäden tietojen mukaan opis-
kelupaikka ei olisi lopullinen, vaan 
vaihto uuteen olisi edessä keväällä. Wä-
likäsi toivottaa onnea opintoihin! 
 
◘ Kake jätti kesän aikana Rööperin ja 
sivistyksen taakseen muuttaessaan poi-
kamiesboksiin Helsingin laitamille Tou-
kolaan. Uuteenkin osoitteeseen päässee 
raitiovaunulla, joten ihan unholaan Kake 
tuskin pääsee painumaan. 

 

◘ Martti otti ja repäisi  käymällä kesän 
aikana KoGi-kurssin ensimmäisenä tö-
siläisenä tosi pitkään aikaan. Wälikäsi ei 
suoralta kädeltä osaa sanoa koska Tösin 
urhot ovat viimeksi näin korkealta tasol-
ta oppia hakeneet. KoGi-työnsä Martti 
aikoo Wälikäden tietojen mukaan tehdä 
piiritasolla. 

 
 
 

◘ Kaken kortteeri Toukolassa 

◘ Ralf vaihtoi armeijan vihreisiin.  
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Wälikäsi 
◘ Virallisen taiteilijamme Ralfin kuvi-
oista Suomen raskaassa Vekaranjärvellä 
liikkuu monenlaisia huhuja. Eräiden 
mukaan saattaa Bauhausin palvelus kes-
tää vuoden päivät, valtio kun on  huo-
mannut hänen rautaisen sotilasluonteen-
sa. Toisten tarinoiden mukaan jää intti-
aika hänen osaltaan puoleen vuoteen. 
Wälikäsi ei ole saanut selville lopullista 
totuutta, mutta toivotettakoon Ralfille-
kin hyvää palvelusta! 

 
◘ KoGikurssi ei jää Martin ainoaksi 
repäisyksi, sillä aikoopa hän ainoana 
Tösinä osallistua ensi kesänä maailman-
jamboreelle. Kyseinen hässäkkä järjes-
tetään Isossa-Britanniassa, samalla pai-
kalla jolla BP järjesti ensimmäisen par-
tioleirin vuonna 1907.    
 
◘ Taloudenhoitajamme Tapio jättää Tö-
sin ja kotimaan taakseen toistaiseksi, ja 
lähtee Saksaan, makkaran ja nahka-
housujen maahan. Vaihto-opiskeluaika 
kestää Wälikäden tietojen mukaan ensi 
kesään. Tapion matkakohteena on 

Müchen Baijerissa. Wälikäsi toivottaa 
P i h a u k s e n  u u d e l l e  S a k s a n -
kirjeenvaihtajalle mukavaa aikaa Töö-
lön ulkopuolella! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◘ Viime aikoina on saattanut huomata 
tösiläisten parveilevan Töölönkadun 
porttikongissa kuin ampiaisten, joiden 
pesän suuaukko on tukittu. Syynä tähän 
lienee kolon uusittu ovi, jonka teolli-

s u u s ma is e n v a ras t o ha l l i -
ulkonäön ei saa antaa hämätä 
kololle pyrittäessä. Sama vanha 
kolo se siellä on, vaikka vanha 
ovi saikin väistyä uuden, hie-
nomman ja tarkoituksenmukai-
semman luomuksen tieltä. Edel-
linen ovi oli jo kesällä tullut 
tiensä päähän, tosin eräiden läh-
teiden mukaan olisi se ollut 
konkurssikypsä jo kaksi lippu-
kunnanjohtajaa sitten. 

Hehän ovat kuin kaksi marjaa... 
 
 
 
 
 

IDENTTISET KAKSOSETIDENTTISET KAKSOSETIDENTTISET KAKSOSETIDENTTISET KAKSOSET    

Joulupukki 
Tösi 

Joulupukki 
Korvatunturi 

◘ Tapio 



14 

3 / Pihaus 2006 

 

TösiasiaaTösiasiaaTösiasiaaTösiasiaa    

Lukuja partiosta 

U seimmille tösiläi-
sille partio on 
v i i k o i t t a i s t a 

hauskanpitoa retkien ja 
leirien ohessa. Mutta 
mitä toiminnan taustalta 
löytyy? Millä tavalla asi-
at tapahtuvat? Pihaus 
on koonnut joukon 
avainlukuja viime kesä-
leirin suunnittelusta, 
jotta asiaan vihkiyty-
mättömät saisivat käsi-
tyksen partioon vääjää-
mättä liittyvän taustatoi-
minnan laajuudesta. 
 Yleisiä lukuja parti-
osta: Maailmassa on 38 
miljoonaa partiolaista. 
levittyneenä 155 maahan. 
Suomen yli  70 000 par-
tiolaista jakautuvat 850 
lippukuntaan, jotka on 
jaettu 18 piiriin. Pääkau-
punkiseudun Partiopiirissä 
(johon mekin siis kuulum-

me) on 150 lippukuntaa. 
 Lukuja Kesäleireis-
tä: Kesäleiriä suunnitelta-
essa tarvitaan vähintään 
20 tuntia kokouksia, 40 
pannua kahvia, 15 roiske-
läppää (valmispitsaa), 15 
johtajaa, 300 lihapullaa, 
noin 200 sähköpostivies-
tiä, 1 nettifoorumi, yli 100 
min. puheluita, 3 paniikki-
kohtausta,  1 valvottu 
vuorokausi, ämpäri, 15 
kynää, 1 laminointikone 
(kyllä johtajilla pitää 
hauskanpitoakin olla) ja 
reilusti yli 250 A4-
paperiarkkia. 
 Kesäleirille men-
nessä: Pitää siirtää 1500 
kiloa tavaraa, ostaa 15 
ruokakassillista ruokaa, 
ajaa 1 bussikuski hulluksi, 
odottaa 52:a henkilöä, 
lainata 2 autoa, käyttää 
150 metriä puutavaraa ja 

600 metriä narua, ja sietää 
1 tunnin myöhästyminen. 
 Kesäleirillä: Kas-
tellaan 12 telttaa, naure-
taan keskimäärin 5 kertaa 
tunnissa, nukutaan keski-
määrin 8 tuntia yössä, val-
votaan (ehkä) 24 tuntia 
putkeen,  keitetään 42 tun-
nin ajan ruokaa, kulute-
taan 48 rullaa paperia, 1.5 
metriä laastaria, saadaan 
15 grammaa sinappia sil-
mään, syödään 20 kiloa 
perunamuusia, 10 kiloa 
jauhelihaa ja juodaan 350 
litraa mehua. 
 Kesäleiriltä pois 
tullessa: Huomataan huk-
kuneeksi 10 paria sukkia, 
3 partiohuivia, 2 pyyhettä, 
1 uimapuku, 1 partiopaita 
ja 30 pussia karkkia 
(eihän niitä syötykään 
voida olla..), tuodaan 2 
laatikollista löytötavaroita 
jotka eivät löydä omista-
jaansa kololle, siirretään 
(taas) 1500 kiloa tavaraa, 
pistetään 12 telttaa kuivu-
maan,  jaetaan 2 kiloa yli-
määräistä voita. Mennään 
kotiin ja vietetään 30 mi-
nuuttia suihkussa, 10 mi-
nuuttia wc:ssä, sekä 14 
tuntia sängyssä. 

    

Kenny RonkainenKenny RonkainenKenny RonkainenKenny Ronkainen    

Tämän ääressä vierähtää tovi jos toinenkin ennen leirejä.  
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HAA!!! Edessähän  näkyy 
kioski ja taskun pohjalla 
sattuu lepäämään muuta-
ma kolikko. Ja seuraavana 
ohjelmassa oli  terassilla 
oleskelua ja limun lipittä-
mistä. Sattuipa siitä muu-
tama pullo mukaankin. 
Pian olimmekin jo  yöras-
tilla ja siellä Attila ja Hu-
dahuda (kämpän henki ja 
hänen paras kaverinsa) 
olivat vastassa. 
     Aluksi nautimme nuo-
tion antimista, kunnes 
pilkoimme perunat sun 
muut ja saatiin aikaan na-
mi-nami-herkku, joka 
syötiin innolla. Lepäilim-
me tovin jos toisen, kun-
nes olikin jo pimeää ja 
yösuunnistuksen aika. 
Kartat kouraan ja menok-
si. Rastit löytyivät kaikki-
en osalta ihan hyvin, pie-
nen  asiaankuuluvan säh-
läyksen jälkeen. Lopulta 

joukot palasivat musta-
laisleiriä kohden, ja saim-
me juhlavan ilotulitusesi-
tyksen illan päätteeksi. 
Kaikki olivat jo väsyneitä 
ja menimme makuupussia 
kohti. 
     Aamulla valmistimme 

englantilaisen aamiaisen, 
rasvaisella pekonilla ja 
munakkaalla mansikkai-
sen juoman kera. Ruoka 
onnistui yllättävän hyvin, 
ja aterian jälkeen oli Mar-
tilla meille vaeltajakivaa. 
Hän kuulusteli erilaisia 
asioita partiosta, erilaisia 
tilanteita ja ihanteita. Pian 
lähdimmekin kotia kohti, 
ja kaikki pääsivät onnelli-
sesti perille. 
 

 Vaeltajaryhmä  Vaeltajaryhmä  Vaeltajaryhmä  Vaeltajaryhmä     
HirfsalaHirfsalaHirfsalaHirfsala    

    

Toimituksen lisäys: Vael-
tajaryhmä Hirfsalan jäse-
net yöpyivät ensimmäisi-
nä  tösiläisinä uudella ton-
tilla kyseisellä retkellä. 

Uudelle tontille muuttaneet kämpän henget Attila ja Huda-Huda 
olivat ottamassa vaeltajia vastaan. 

VaeltajakasteVaeltajakasteVaeltajakasteVaeltajakaste    

Kolmijallalla syntyi herkullisia keitoksia. 
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Pykällys 10.-11.6.2006 

V iikonloppu alkoi 
aikaisella herä-
tyksellä, kun 

vaeltajaosasto Hirfsala 
(miinus Kasimir) tapasi 
ra u ta tiease ma n R-
kioskin edessä. Etukä-
teisohjeiden mukaan 
meidän piti tiedustella 
kioskilta Jarkkoa.  
 Jarkko olikin yllät-
täen paperia ja junalippu-
ja. Jarkko kertoi, että ju-
naliput pitää käyttää Jor-
vaksen  Shellille suuntau-
tuvaan matkaan. Perillä 
oli määrä tiedustella span-
gum kuleksigevua(tai jo-
tain vastaavaa) (spagnum 
gi rge ns o hni i ,  t o i m. 

huom.).  Vas tauksena 
saimme lisäohjeita, pullaa 
ja mehua.  
 Lisäohjeisiin kuului 
kartta ja koordinaatit. Ras-
tien sijainti piti siis itse 
selvittää. Niinpä lähdettiin 
matkaan ja kohta oltiinkin 
jo ensimmäisen rastin tie-
noilla. Mutta missä rasti  
 
”eikä kukaan muu ol-
lut muistanut ottaa 

mukaan  vettä” 
 
on? Huomasimme, että 
kyseinen nyppylä oli laa-
jennettu golfkentäksi. 
Hetken (noin tunnin) har-
hailtuamme Miskan jalka 

vääntyi ja kipu oli kova. 
Sitten soitto Martille ja  
Miska reppuselässä tien 
laitaan , johon Kaken am-
bulanssi kurvasi hetken 
kuluttua. Sieltä Miska   
siirtyi toipilaaksi yöpy-
mispaikalle, joka oli uu-
den kämpän tontti.  
     Muu seurue jatkoi mat-
kaa ja ensimmäinen rasti 
löytyikin pian. Iltapäiväl-
lä, kun olimme talsineet jo 
aika matkan, olimme hy-
vin väsyneitä, eikä kukaan 
muu kuin Olli ollut muis-
tanut ottaa mukaan  vettä. 
Kaikki oli tietenkin juotu 
jo aikoja sitten ja olimme 
janoissamme. Mutta… 

Långvikin yössä kelpasi viettää iltaa nuotiolla. 

VaeltajakasteVaeltajakasteVaeltajakasteVaeltajakaste    3 / Pihaus 2006 
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SyysvuosikokousSyysvuosikokousSyysvuosikokousSyysvuosikokous    

TÖÖLÖN SINISET RY   KOKOUSKUTSU 
     15.9.2006 

Osoite 
Töölönkatu 34 
www.toolonsiniset.net 

 
  

Töölön Siniset ry:n syysvuosikokous 
 
Töölön Sinisten sääntömääräinen syysvuosikokous järjestetään tiistaina 

17.10.2006 kello 18.00 alkaen Töölön Sinisten kololla, osoitteessa Töölönkatu 34. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjemme 15§:n määräämät asiat. 
 
  
 ESITYSLISTA 
 

1. Kokouksen avaus 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3. Kokouksen puheenjohtajan vaali 
4. Kokouksen toimihenkilöiden vaali 

4.1. Sihteerin vaali 
4.2. Pöytäkirjan tarkastajien vaali 
4.3. Ääntenlaskijoiden vaali 

5. Kokouksen työjärjestys 
6. Lippukunnanjohtajan vaali 
7. Lippukunnanapulaisjohtajan vaali 
8. Lippukunnan hallituksen vaali 
9. Tilintarkastajien vaali 
10. Talousarvio vuodelle 2007 
11. Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 
12. Jäsenmaksu vuodelle 2007 
13. Muut asiat 
14. Kokouksen lopetus 
 

 
 Töölössä, 15.9.2006   Hallituksen puolesta, 
 
     Antti Mielonen 
     Lippukunnanjohtaja 
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Saunavaellus 17.-21.6.2006 

T 
öSin orastava 
kesäv aelluspe-
rinne sai jatkoa 

kesäkuun puolivälissä. 
Tiivis viiden hengen ryh-
mämme suuntasi kohti 
Hämettä, Helvetinjärven 
ja Seitsemisen kansallis-
puistojen alueelle. Mu-
kana hikoilivat Leo, Olli, 
Ralf, Kake ja Tapio. 
 Lähtöaamuna kolol-
la ei kukaan osannut arva-
ta, kuinka hikinen reissu 
oli tiedossa. Lämmintä oli 
luvattu, mutta onhan se 
vesisateeseen verrattuna  
mukavaa, ajateltiin. Ensin 

juna vei Tampereelle, jos-
ta jatkettiin bussilla Ruo-
vedelle. Ruoveden cityssä 
söimme perinteitä noudat-
taen karvakäsipitseriassa, 
täytyy sanoa että Ruovesi 
voitti Ivalon eksoottisuu-
dessa. Syötyämme alkoi 
varsinainen vaellus ensim-
mäisellä etapilla Helvetin-
järven kansallispuiston 
kaakkoisosiin.  
 Jo ensimmäisten 
kilometrien aikana tuli 
selväksi pelin henki. As-
kelta toisen eteen, suurim-
mat puhehalut vei paahta-
va aurinko. Helvetinjärven  

kansallispuisto alkoi yllät-
täen, sillä niin epämääräi-
nen oli alueelle johtava 
polku. Odotuksissa oli 
kuitenkin hoidettu puisto 
selkeine polkuineen ja 
opasteineen. Kartan ja 
kompassin avulla ensim-
mäinen leiripaikka Kove-
rojärven keittokatoksella 
löytyi kuitenkin helposti.  
Jokailtaiseksi rituaaliksi 
muodostuneen uimisen 
jälkeen ruoka maittoi,  
olihan ensimmäiseksi il-
laksi varattu loimulohta 
uusien perunoiden kera.  
Mihinkään kakkoslaatuun 
emme tyytyneet, sillä tuo-
reostokset oli hankittu  
Nääsvillen Stockmannilta. 
 Toisena päivänä 
vuorossa olivat reissun 
upeimmat luonnonnähtä-
vyydet - Helvetinkolu ja 
Haukkajärven Haudan-
hieta, jotka Olli oli tietysti  
ehtinyt jo aiemmin käydä 
katsastamassa. Tällä ker-
taa Olli halusi kuitenkin 
nauttia niistä toistamiseen 
ja piti kiikareistaan huolta.  
Helvetinkolu oli pari met-
riä leveä rotko, joka laski 
Helvetinjärven rantaan. 
Suosittelen. Lounasta siir-
ryimme nauttimaan Hau-
danhiedan alueelle, jossa 
oli upeat hiekkarannat. 
Aurinkoa olisi voinut jää-

Seitsemisen kansallispuistoa hallitsivat komeat harjut 
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Sudarin sudoku 
Täytä ruudukko niin, että jokaiseen neljästä laatikosta, vaakarivistä ja pystyrivistä 
tulee numerot 1, 2, 3 ja 4 vain kerran. Näyttää yksinkertaiselta mutta onkohan 
näin? 

 

         

T 
revlig höst! På grund av den 
extrema torkan i somras har 
mitt utrymme krympt till 

hälften av det ursprungliga. Men man 
måste vänja sig, kanske återställer en 
regnig höst läget? Ja, höst har det de-
finitivt blivit, men nu skall jag inte 
snacka mer, utan låta dagens fråga ta 
över! 

H: CalleCalleCalleCalle    

 
Morjens! Varför finns det myggor i 

skogen? 

h: en utsugen stackare 
 
Gode Stackare. Under sommaren som 
gick har den där frågan säkert ställts 
många gånger. Orsaken är antagligen att 
det inte skall vara för kiva i skogen. 

Myggor finns, eftersom hela Finlands 
befolkning skulle utan dem fortfarande 
leva i skogarna. Tack vare dem har vi 
varit tvungna att skapa en ny form av 
bosättning, nämligen staden. 

Ulvahdus 

SudenpentusivuSudenpentusivuSudenpentusivuSudenpentusivu    

Svenska Klubben 
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Saunan pohjapiirustusSaunan pohjapiirustusSaunan pohjapiirustusSaunan pohjapiirustus    

Uuden saunarakennuksen pohjapiirustus, yllä alakerta ja alla parvikerros. 
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dä ottamaan pidemmäksi-
kin aikaa, mutta yöpaikal-
le Karhukosken laavulle 
oli vielä matkaa.  
 Karhukosken laavu 
oli reissun ehdottomasti 
tunnelmallisin yöpaikka.  
Koski kuohui ja viilensi 
mukavasti leiripaikkaa. 
Kahluusyvyisessä Hauk-
kajoessa oli hyvä kokeilla 
muun muassa vedessä 
punnertamista. Hauskaa 
oli.  
 Kolmas päivä oli 
kaikista puuduttavin. Ret-
keilyreitiksi merkitty pol-
ku oli pari-kolme metriä 
leveä pehmeä latupohja, 
jota oli raskasta kävellä.  
Lisärasitteena oli juoma-
veden vähäisyys, sillä ve-
sipisteitä oli reitin varrella 
aivan liian vähän. Esimer-
kiksi koko Helvetinjärven  
kansallispuiston alueella 
oli vain yksi kaivo. Lähel-
lä 30 astetta ollut  
lämpötila yhdistettynä 15-
20 km päivämatkoihin 
rinkka selässä kulutti  
älyttömän määrän nestet-
tä. Niinpä yöpaikalla Riut-
taskorven virkistysmetsäs-
sä odottanut kaivo täytti-
kin ajatuksemme viimeis-
ten kilometrien ajan. 
 Neljäntenä päivänä 
pääsimme vihdoin pois 
surkealta latupohjalta 
Seitsemisen kansallispuis-
ton alueelle. Seitseminen 

oli Helvetinjärveen  ver-
rattuna loistavasti hoidettu 
alue. Eroa oli yhtä paljon 
kuin alueiden luontotyy-
peillä, suometsällä ja rot-
komaisemalla. Metsän 
siimeksessä puut suojasi-
vat paahteelta, tosin reis-
sun ärsyttävimpiä eliöitä, 
hyttysiä ei mikään karkot-
tanut.  
 
”Ruovesi voitti Ivalon 

eksoottisuudessa” 
 
Yöpaikka oli Koveron 
vanhan tilan lähellä, jossa 
ryhmämme pääsi tutustu-
maan lampaiden hypnoot-
tiseen ryhmätärinään ja 
peri nte isee n v i nss i-
kaivoon.  
 Viimeisenä päivänä 
tuntui, että kaikilla oli jo 
kiire kotiin. Seitsemisen 

luontokeskuksessa ehdit-
tiin kuitenkin nauttia 
evästä ja tutustua luonto-
keskuksen näyttelyihin. 
Hienon reissun päätteeksi 
saimme nauttia vielä Par-
kanon rautatieasemasta 
ylimääräisen tunnin ajan, 
sillä VR oli ilmeisesti siir-
tänyt jo tuolloin puoli 
Suomea toiselle aika-
vyöhykkeelle. Asemalla 
ehdittiin myös jo muistel-
la reissun koettelemuksia. 
Hikinen reissu sai nimek-
seen "Saunavaellus 06" ja 
ensi vuodeksi laitettiin 
tilaukseen hieman vii-
leämpää säätä. Nyt onkin  
jäljellä enää yksi kysy-
mys: Missä vaelletaan 
ensi kesänä? 
 

Tapio LeväTapio LeväTapio LeväTapio Levä    

Tauolla oli sopivasti aikaa komeiden kaverien kuvaamiseen. 
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SarjakuvaSarjakuvaSarjakuvaSarjakuva    

Ville RaitioVille RaitioVille RaitioVille Raitio    
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 Takkahuone on 
muita huoneita korkeam-
pi. Siellä on tietenkin tu-
lisija, joka on sijoitettu 
kiuasta ja kuumavesipataa 
lähinnä olevalle seinälle, 
jolloin selvitään yhdellä 
piipulla. Takkahuonee-
seen tulee myös pöydät ja 
penkit tunnelmallista il-
lanviettoa varten. Lisäksi 
huoneeseen sijoitetaan 
mahdollisesti siirrettävä, 
kaksilevyinen kaasuliesi, 
jolloin vartio voi tarpeen 
tullen kokkailla jotain 
pientä. 
 Takkahuoneen ta-
kakulmasta lähtee portaat 

ylös parvelle, joka sijoit-
tuu saunan ja pesuhuo-
neen päälle. Parvelle ma-
joittuu helposti suurempi-
kin vartio. Saunomisen 
jälkeen parvella ei pitäisi 
olla ainakaan kylmä nuk-
kua. Parvi jatkuu myös 
eteisen päälle, jonne tulee 
varastotilaa. 
 Erityistä terassia 
saunaan ei vielä ole suun-
niteltu, mutta katto jatkuu 
oven puolella sen verran 
pitkälle, että siinä voi käy-
dä hyvin saunan jälkeen 
viilentymässä. Tässä vai-
heessa toteutusta muutok-
set ovat vielä mahdollisia, 

joten terassi voidaan tar-
peen tullen lisätä niin etu– 
kuin takapuolellekin. 
 

Tapio LeväTapio LeväTapio LeväTapio Levä    

 
Lippukunnan projektiryh-
män yhteyshenkilö: 
Tapio Levä                 
tapio.leva@toolonsiniset.net, 
050-5710073 
 
 

Seuraavassa osassa:  

Tietoa lupaprosessin 

edistymisestä.  

Tösin urhoja uuden saunan paikalla. 
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K 
ämpän raken-
tuminen on lok-
sahtanut taas 

eteenpäin. Poikkeuslupa 
saatiin ja se tuli lainvoi-
maiseksi juhannuksen 
tienoilla. Näin ollen seu-
raava vaihe on raken-
nusluvan saaminen. Tä-
tä varten tarvitaan tar-
kempia teknisiä piirus-
tuksia, joten Kiki siirtyy 
sivuun ja piirustukset 
toteuttaa arkkitehti Kari 
Repo. Poikkeusluvan 
saatuamme rakennuslu-
van saamisessa ei pitäisi 
olla suuria ongelmia, 
tosin lienee parempi ko-
puttaa sitä kuuluisaa 
puuta. 
 Kaikkiin asioihin 
rakennuslupaa ei tarvita, 
joten tontilla pystytään 

toteuttamaan jo joitakin 
valmisteluja. Kämpän ra-
kentamiseen tarvittava tie 
tullaankin toteuttamaan 
joko syksyllä tai aivan 
alkukeväästä, heti lumien 
sulettua. Samoin joitakin 
raivaustoimenpiteitä pys-
tytään tarpeen tullen to-
teuttamaan. Varsinainen 
kämpän rakentaminen on 
tarkoitus aloittaa keväällä 

mahdollisimman ajoissa. 
 Mutta miltäs tuleva 
saunamme sitten näyttää? 
Kuten aiemmissa osissa 
on jo mainittu, sauna ei 
ole pelkästään peseytymi-
seen tarkoitettu rakennus, 
vaan sitä on tarkoitus 
käyttää myös kämppäisän-
nän tupana ja esimerkiksi 
vartioretkien tukikohtana. 
Sauna sijoitetaankin hie-
man erilleen, noin sadan 
metrin päähän varsinaises-
ta kämpästä. Saunan ra-
kentamisessa käytetään 
hyväksi aiemmin samalla 
paikalla sijainneen VTT:n 
rakennuksen perustuksia. 
 Saunasta tulee kool-
taan n. 7 x 5 m, ja se ra-
kennetaan osittain kahteen 
kerrokseen. Ovesta sisään 
astuttaessa tullaan etei-
seen, josta on pääsy pesu-
huoneeseen ja takkahuo-
neen puolelle. Takkahuo-
neesta pukuhuoneeseen 
liikuttaessa on siis kuljet-
tava eteisen kautta, joten 
eteinen erottaa oivasti kui-
van ja märän tilan toisis-
taan. Pesuhuoneeseen si-
joitetaan kuumavesipata. 
Pesuhuoneesta pääsee 
saunaan, jossa on tilaa 
kuudelle isolle miehelle ja 
kymmenelle sudenpennul-
le. 

Kämppäprojekti 

Unelmakämppä,                     
 3. osa 
Kirjoitussarjassa seura-

taan TöSin uuden kämpän 

rakentumista Kirkkonum-

men Långvikissa. Tähän 

mennessä on tutustuttu 

taustoihin, tonttiin ja käm-

pän pohjapiirustukseen. 

Tässä osassa esitellään 

saunan pohjapiirustus. 

Maastossa on valmiit perustukset saunarakennukselle. 
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SarjakuvaSarjakuvaSarjakuvaSarjakuva    
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O 
npas kaunis 
lauantaiaamu, 
ajattelin kun 

vihdoin olin päässyt läh-
temään kololle. Oma 
lähtöni leirille oli ollut 
aika moista sähellystä, 
itse asun Malmilla, mut-
ta partiokamani ovat 
vanhempieni luona Mei-
lahdessa ja rinkkani on 
jäänyt kololle kesän 
vaelluksesta. Kaiken 
kiertelyn jälkeen pidin 
kuitenkin hyvää säätä 
hyvänä enteenä.   
 Kololla odotti upea 
näky. Piha oli täynnä lap-
sia, melkein yhtä paljon 

lasten vanhempia ja älytön 
määrä leirivarusteita. Mo-
ni epäuskoinen vanhempi 
epäili, miten nuo tavarat 
mahtuvat bussiin. Me joh-
tajat huikkasimme toisil-
lemme tervehdykset, te-
hokkaammat olivat tulleet 
jo aikaisemmin nostamaan  
tavarat kololta kadulle. 
Kaikkein urheimmat joh-
tajista olivat jo menneet 
edellispäivänä rakenta-
maan leirialuetta. 
 Yleensä ensimmäi-
set päivän tapahtumat ovat 
niin kiireisiä ja paljon tär-
keitä tehtäviä täynnä, että 
johtaja saa ensimmäisen 

rauhallisen hetkensä vasta 
illalla. Hetken vartoiltuani 
bussia oloni muuttui sees-
teiseksi ja väsymys kaik-
kosi. Tämähän menee ai-
van väärin päin, ihmette-
lin ja tajusin että bussi ei 
ole vielä tullut. Antti oli jo 
ruvennut soittelemaan 
bussin perään ja vanhem-
pien silmät pyörivät kuin 
napakelkka. Bussimme oli 
ymmärtääkseni levinnyt 
varikolle ja meille on uusi 
tulossa tilalle. Ikuisena 
optimistina iloitsin, ettei 
se levinnyt allemme. 
 Kyytimme saapui 
vihdoin ja valtava määrä 

Kalevala 29.7.-5.8.2006 

KesäleiriKesäleiriKesäleiriKesäleiri    

Sammon ryöstö huipentui jännittävään matkaan yli vetten. 
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Sudenpääsolki myönnettiin: 
  

Petja Heiskaselle ja 
Max Naumaselle 

 
tunnustuksena innokkaasta toiminnasta 

sudenpentulaumassa. 
 

Mainostaminen Pihauksessa 

Kiinnostaako mainostaminen Töölön 

parhaassa lehdessä? Pihaus hakee kiin-

nostuneita tahoja tukemaan toimintaan-

sa. Vaivaisella 50 eurolla saa takakan-

nen kokonaan käyttöönsä! Mainosten 

tuotto käytetään lehden kohonneiden 

painatuskustannusten kattamiseen. Asi-

aa koskevia kysymyksiä voi esittää toi-

mitussihteeri Kaarlo Saukonpäälle. 

Ansionsa mukaan: 
 

Kesäleirillä palkittiin ansioituneita jäseniämme.
  

 
 
 
 
 
 
 

Pihaus onnittelee ansiomerkin saaneita! 
 

Syntymäpäiviä: 

 

Jalmari Aalste  10 v. 2.6. 

Simo Laukkanen  36 v. 8.6. 

Viktor Edwards  9 v. 17.6. 

Atte Raami  8 v. 23.6. 

Markus Joensuu  21 v. 14.7. 

Mikko Ylijoki  29 v. 16.7. 

Ilkka Saarnilehto  13 v. 17.7. 

Samba Haapkylä  30 v. 23.7. 

Kenny Ronkainen  17 v. 25.7. 

Lassi Järvenpää  11 v. 29.7. 

William Richter  9 v. 1.8. 

Martti Koivisto  23 v. 5.8. 

Antti Nupponen  14 v. 16.8. 

Tobias Heiskanen  34 v. 16.8. 

Olli Mattila  18 v. 18.8. 

Niilo Aro  9 v. 25.8.  

Kasperi Pitkänen  13 v. 8.9. 

Petri Ijäs  47 v. 9.9. 

 

Töölön Siniset onnittelee kaikkia  

synttärisankareita! 



4 

3 / Pihaus 2006 

 

Tulevaa toimintaa: 

Syyskuu: 

 16.-17.9. Espoon punainen 

 21.9.  Hallituksen kokous 

 22.-24.9. Sudenpentuosaston retki  

Lokakuu: 

 14.10.  Mowgli-06-sudariretki 

 16.-22.10. Syyslomaviikko 

 18.10.  Syysvuosikokous 

 27.-29.10 Vartio-osaston retki 

Marraskuu: 

 5.11.  Hiipivä Haamu 

 10.-12.11 Lippukuntaretki 

 17.-19.11. PäPan kurssiviikonloppu 

Joulukuu:  
 ?.12.  Joulujuhla 
 viikko 50 Viimeiset kokoukset 
 

Uusi kirkkoherra 

Taustayhteisömme Töölön seura-

kunnan kirkkoherra vaihtui hiljat-

tain. Virkaa hoitaa nykyään Auvo 

Naukkarinen. Tösin oli edustettuna 

virkaanastujaisissa. Töölön Siniset 

toivottaa uudelle kirkkoherralle 

onnea viran johdosta! 
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Taustakuva: vesileikkejä kesäleirillä. 

Uusi vartio 

Elokuussa aloitti toimintansa uusi 

vartio, joka kasteessa sai nimek-

seen Hirvet. Vartio on muodostet-

tu viime vuonna Hukkaputki-

laumassa olleista, ja sitä johtaa 

Leo ja Olli. Näinköhän saavat Ah-

mat taistella hakaskaban voitosta? 

Alku ainakin on lupaava.  

Lyhyeterikoiset 

Metsäyötilanne: 
 
1. Martti Koivisto,   
 Kaarlo Saukonpää 21 
2. Leo Heinonen  18 
3. Antti Kosunen, 
 Severi Rahikainen 15 
4. Olli Mattila, 
 Olli Raitio  14 
5. Ville Raitio,   
 Kenny Ronkainen 13 
6. Tapio Levä  10 
7. Antti Mielonen  3 
8. Juho Häme  2 

 
Kämpän puutteen vuoksi kämppäöitä  

ei vuonna 2006 lasketa.  
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leirivarusteita meni sisälle 
autoon kuin puukko tup-
peen. Matkaahan meillä ei 
ollut pitkälti, mutta moni 
yritti jo latailla akkujaan, 
koska kantamista oli lu-
vassa. Johtajat vielä jakoi-
vat oman ohjelmiensa ti-
lanteet toistensa kanssa ja 
omat kuulumisensa. Las-
ten kasvoilla näkyi kasva-
va innostus ja jännitys. 
 Perillä odotti raskas 
työn teko. Partiossa on 
paljon kantamista, sen 
oppii viimeistään kun pää-
see vartioon.  Kysyttäessä 
mitä partio on, tulee mo-
nelle mieleen, että kanta-
mista. Kantamiseen osal-
listuvat kaikki, pienim-
mistä sudenpennuista van-
himpiin johtajiin. Kaikille 
tulee yhteinen päämäärä ja 
jokainen voi osallistua 
omien kykyjensä mukai-
sesti. Yksi tärkeimmistä 
partion opetuksista, että 
mikään ei tipu valmiina 
puusta pöytään, ensin täy-
tyy kantaa pöytä.  
 Vaeltajille oli tällä 
kertaa suunniteltu enem-
män ohjelmaa, koska van-
himpina leiriläisinä he 
toimivat myös vartioiden 
johtajina ja ovat ensim-
mäisenä katsomassa, ettei 
kenellekään satu mitään. 
Ensimmäisenä yönä vael-
tajat suorittivat pahkalil-
jan, missä on tarkoitus 

valvoa 24 tuntia. Itse toi-
min suorituksen valvojana 
ja järjestin tekemistä, että 
yö ei tunnu liian pitkältä. 
Yöllä muun muassa her-
kuteltiin ja pohdittiin  
 
”Illan päätteeksi täytyi 

vielä ryöstää viljaa, 
kultaa ja suolaa työs-

tävä sampo” 
 
eriarvoisuutta. Mutta ei 
kerrota liikaa, vaeltajuus 
kuuluu vaeltajille. 
 Seuraavana aamu-

na, kun vaeltajat pääsivät 
nukkumaan, alkoi kunnon 
leirielämä. Ohjelmassa oli 
niin luonnontuntemusta, 
seikkailua ja yhdessä toi-
mimista. Leirillä on tär-
keätä syödä paljon ja kun-
nolla, kun koko ajan toi-
mitaan, kuluu paljon ener-
giaa ja nestettä. Mutta kun 
syödään koko ajan, niin 
sillä on myös seuraus ja 
tänä kesänä seuraus oli 
riukula. Riukula muutti 
monen nuoremman lapsen 
silmät pyöreiksi, mutta 

KesäleiriKesäleiriKesäleiriKesäleiri    

Leirin riukula toi monille muistoja mieleen. 
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KesäleiriKesäleiriKesäleiriKesäleiri    

vanhemmille johtajille se 
antoi rakkaita muistoja. 
Viimeksi kesäleirillä oli 
ollut riukula vuoden 1998 
Rooma-leirillä, jolloin 
kaikki nykyiset johtajat 
olivat vielä vartiolaisia ja 
sudenpentuja. 
 Alkuviikon ohjel-
massa oli taitomerkin suo-
rittamista, ensiapurataa, 
missä vaeltajat toimivat 
rastimiehinä, pientä haik-
kia sudareille, suunnistus-
ta vartiolaisille, erätaitora-
taa ja jouluteemaiset 
markkinat, missä pääsi 
kuvauttamaan itsensä jou-
lupukin kanssa. Joulupuk-
kia lukuun ottamatta oh-
jelmissa näkyi Kalevala-
teema. Muun muassa li-
punnostossa oli aina pieni 
näytelmä, missä pääsi 
esiintymään Koirien Kale-
valaa mukaillen. 

 Vierailupäivä koitti 
ja hiljalleen leirin keski-
ikä rupesi nousemaan. 
Vanhemmat pääsivät tu-
tustumaan perinteiseen 
leirielämään ja Kaleva-
laan. Vanhemmille tarjoil-
tiin perinteistä herkku her-
nekeittoa ja päivä huipen-
tui iltanuotiolle, missä oli 
niin merkkien jakoa, Ka-
levala visaa ja yhteislau-
lua. Päivän päätteeksi su-
denpennut lähtivät kotiin 
vanhempiensa kanssa. 
 Lopuille leiriläisille 
päivänohjelma vielä jat-
kui. Yhdestä pienestä ide-
asta, että voiko haikki olla 
kaksi öinen, syntyi uutta 
intoa. Haikin tarinana oli 
tällä kertaa Pohjolan nei-
don kosinta, eli luvassa oli 
niin Hiiden hirven pyytä-
mistä, sitten tulisuisen 
Hiiden ruunan ja kolman-

neksi joutsenen kaato 
Tuonelan joelta. Kuten 
koko leiriä oli hyvä sää 
siunannut, oli myös hai-
killa mahtavat kelit. 
 Vihdoin oltiin ta-
kaisin leirissä ja luvassa 
paljon kaivattua vapaa-
aikaa ja saunomista. Illan 
päätteeksi täytyi vielä 
ryöstää viljaa, kultaa ja 
suolaa työstävä Sampo. 
Eli voitettiin jättiläis-
hauki, tuuditettiin Pohjo-
lan väki uneen, avattiin 
yhdeksän lukon portti, 
irrotettiin sampo maasta ja 
paettiin pohjolasta. Vii-
meisenä päivänä pidettiin 
perinteiset leiriolympialai-
set ja illalla iltanuotio, 
missä oli vartiolaisten 
näytelmiä ja paistettiin 
tikkupullaa. 
 Kaikki kiva on lo-
puttava aikanaan, ja se 
loppui siihen mistä alkoi-
kin. Tavaraa kannettiin 
bussi paikalle koko päi-
vän. Aurinko paistoi ja 
hiki valui, kuitenkin vih-
doin päästiin matkaan. 
Perillä vanhemmat odotti-
vat lapsia kotiin palaavik-
si ja ystävällisemmät ehti-
vät jäädä vielä purkamaan 
bussia kololle. Kaiken 
kaikkiaan oli mahtava leiri 
ja siitä kiitos kaikille! 

 

    Martti KoivistoMartti KoivistoMartti KoivistoMartti Koivisto    

Vartio Iku-Turson performanssi sammon taonnasta. 

3 / Pihaus 2006 

3  

Taas on mukavan lämmin kesä vierähtänyt ja syksy tekee kovasti tuloaan, jos ei 
muuten niin ensimmäinen flunssa-aalto on ainakin saapunut, kokemusta on. 
Monille syksy tarkoittaa koulun jatkumista ja toisille myös täysin uuden koulun 
alkamista, mutta kaikille meistä se tärkein on partion alkaminen! 
 Lippukuntamme syksy on alkanut suurten muutosten tahdittamana. Syksyn 
alussa jokaisessa ryhmässä on tapahtunut suurempia tai pienempiä muutoksia. 
Uusi vartio on päässyt aloittamaan toimintansa reippaasti, vain nimeä enää 
jännitetään. Uuden lauman taival sen sijaan on alkanut viimevuoden kuopuksen 
Kiljuvanlauman siivellä, ja uusi Karjuvalauma pääseekin aloittamaan oman 
kokoustoimintansa vasta syyskuun loppupuolella. 
 Muutosten myötä eri tehtävissä on aloittanut useita johtajia, jotka eivät 
aikaisemmin ole olleet vastaavissa asemissa. Muutokset auttavat usein jaksamaan 
tehtävissä, kun ns. leipääntymistä ei pääse tapahtumaan. Toisaalta voi olla myös 
rasite jos johtajalla ei ole tietoa, kuinka kauan hänen on tarkoitus toimia 
tehtävässään. Tällainen tilanne ei ole myöskään lippukunnalle hyvä, koska 
jatkuvuudelle ei saada takeita. 
 Toki myös meillä osa tehtävistä on sovittu määräajoiksi, jo pelkästään 
sääntöjen ja lain puitteissa. Tällaisia tehtäviä on lähinnä vuosikokouksessa 
määrätyt pestit kuten lippukunnanjohtaja ja apulainen sekä hallituksen jäsenet. 
Näissä toimissa lähdetään aina seuraavaan vuoteen ns. nollatilanteesta, 
periaatteessa ainakin. Epäselviä tehtäviä ovatkin enemmän hallituksen säätämät 
tehtävät kuten laumanjohtaja, vartionjohtaja jne. 
Näidenkin tehtävien hoitoon on olemassa SP:n kehittelemä pesti-järjestelmä joka 
muistuttaa melkoisesti työsopimusta. Pesti  kuulostaa kuitenkin, vapaaehtoista 
partiotyötä tehneistä ihmisistä, usein enemmän kirosanalta kuin johtamisen 
apuvälineeltä. Itsekin olen tätä mieltä joskus ollut. Sanotaan että vanhemmiten 
ihminen viisastuu. Näin on käynyt itselleni myös pestikäytännön suhteen, ovathan 
sen aikanaan kehittäneet ns. vanhat parrat. 
 Uskoisin että johtajat ja lippukuntamme voisi 
hyötyä järjestelmällisestä pestauskäytännöstä, jossa 
sovitaan pestin alkaminen, päättyminen, sen sisältö ja se 
joka tämän onnistumista valvoo lippukunnanjohtajan 
lisäksi. Tällaisella toimintamallilla uskoisin, että olisi 
mahdollista saada enemmän johtajaresursseja 
hyödynnettyä. Näillä aatteilla haluan jättää tämän asian 
erityisesti lippukuntamme johtajille pohdittavaksi 
tulevaa toimikautta ennakoiden. 

Antti MielonenAntti MielonenAntti MielonenAntti Mielonen    

LippukunnanjohtajaLippukunnanjohtajaLippukunnanjohtajaLippukunnanjohtaja    

PääkirjoitusPääkirjoitusPääkirjoitusPääkirjoitus    

Heipä hei rakkaat Tösi-veljet! 



2 

3 / Pihaus 2006 

 

PIHAUS 
TöSin lippukuntalehti 

Numero 3 
Syyskuussa 2006 

 
Julkaisija: 

Töölön Siniset ry. 
Töölönkatu 34 

00260 HELSINKI 
 

Päätoimittaja: 
Antti Mielonen 

 
Toimitussihteeri: 
Kaarlo Saukonpää 

 
Taittaja: 

Kaarlo Saukonpää 
 

Toimituskunta: 
Ville Raitio  

Leo Heinonen  
Martti Koivisto 

Tapio Levä 
Olli Mattila 

Kenny Ronkainen 
Joona Uittto 

Miska Rissanen 
Olli Raitio 

 
Talous: 

Sampo Pankki 800020-37030755 
 

Kuvat: 
Pontus Westerback 
Kaarlo Saukonpää 

Tapio Levä 
Pihauksen arkisto 

 

Painopaikka: 
Kopio-Niini Oy 

 
Painos: 

250 kappaletta 
 

Pihaus TöSiläisten  
pää-äänenkannattaja 
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Pihauksen osittainenkin 
lainaaminen ilman lupaa 

on ehdottomasti kiellettyä. 

N äin syyskuussa toteamme kesän jääneen 
taakse. Nyt voikin hyvillä mielin katsoa 
taakseen ja muistella, mitä kaikkea tuli 

tehtyä. Mennyt kesä oli Suomen lämpimin 156 
vuoteen, joten on hienoa, että osa siitä saatettiin 
käyttää partiointiin. Kesällä tapahtui paljon; oli 
Pykällys ja johtajien vaellus, ja tietysti vuoden 
päätapahtuma kesäleiri. Hyvä sää suosi koko 
ajan, ja näin syksyn alkaessa on mieli monella 
korkealla. Tästä lehdestä voitte, arvon lukijat, 
palauttaa menneen kesän mieliinne, sillä yksien 
kansien välissä on kattava paketti partiokesän 
2006 sisällöstä. 
 Mutta saivartelu sikseen. On kiva, että Pi-
hausta on jälleen kerran tehty palavalla innolla, 
ja lippukunnan jäsenet ovat kantaneet kortensa 
kekoon lehden vuoksi. Toimitus kiittää kaikkia 
lehden tekoon osallistuneita. Ja syyskuun kunni-
aksi toivotettakoon hauskaa syksyä kaikille!   

  Pihauksen toimitusPihauksen toimitusPihauksen toimitusPihauksen toimitus 
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ANTTI MIELONEN LPKJ, AKELA ..........................................................050 535 3409 

KAARLO SAUKONPÄÄ LPKJA, SAMPO ................................................041 511 6954 

OLLI MATTILA SIHTEERI, LJ KILJUVA LAUMA..................................040 501 3607 

TAPIO LEVÄ TALOUDENHOITAJA .....................................................050 571 0073 

 

RALF BAUMANN (ARMEIJASSA).........................................................050 550 0740 

JUHO HÄME (ARMEIJASSA)...............................................................09 446 098 

VILLE RAITIO VJ AHMAT.....................................................................040 519 2642 

KENNY RONKAINEN VJ AHMAT, KALUSTONHOITAJA ......................041 589 4872 

 

LEO HEINONEN VJ HIRVET.................................................................050 518 8548 

OLLI RAITIO VJ HIRVET .....................................................................040 575 0970 

MISKA RISSANEN LJA KILJUVA LAUMA.............................................050 597 3357 

JOONA UITTO LJA KARJUVA LAUMA ................................................041 543 8433 

 

MARTTI KOIVISTO VALTERMANNI......................................................050 329 3282 

MIKKO YLIJOKI ....................................................................................050 528 8920 

JUHANA JOENSUU ................................................................................041 436 6663 

MARTTI KYYRÖ ...................................................................................040 828 6411 

 

JOHTAJIEN SÄHKÖPOSTIOSOITTEET OVAT MUOTOA ETUNIMI.SUKUNIMI@TOOLONSINISET.NET  

ILMAN ÄÄKKÖSIÄ. 

 

Tösi tärkeitä puhelinnumeroita 

Olli ja Kake Koverojärvellä kesäkuussa. 
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