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Toimituksen palsta

Huh	 kiirettä!	 Kun	 taittajalla	 on	 samalla	 viikolla	
koeviikko,	 yo-koeviikko	 ja	 vielä	 Pihauksen	 DL	
niin	on	rautaa	tulessa	oikein	olan	takaa.	Koko	pi-

haus	onkin	taitettu	vuorokauden	aikana	(usko	tai	älä).	
Lämpöinen	kesä	on	nyt	takana	ja	talvi	lumineen	odot-

taa.	Partiotoiminta	on	tietenkin	täydessä	vauhdissa	jo.
Tämän	 pihauksen	 erikoisuutena	 on	 värikannet,	 jotka	

mahdollisti	 Metro-lehden	 avokätinen	 sponsorointi.	Tässä	
Pihauksessa	 on	 myös	 normaalia	 enemmän	 kuvia,	 joten	
bongailkaa	itseänne	tai	perheitänne	lehden	sivuilta.

Kuvien	 suuresta	 määrästä	 ja	 siitä	 että	 kaikki	 kuvat	
ovat	tulleet	joko	Juliukselta	tai	Kaarlolta	on	kuvaajien	ni-
met	edellä	lyhennetty.	Jos	epäilet	ettet	tunnista	mitä	nimi-
kirjaimet	 tarkoittavat	 ne	 voi	 tarkistaa	 tuosta	 vasemmalta	
toimituskunnasta.

Hiljaa	hyvä	tulee	sanoi	joku,	mutta	kyllä	se	hyvä	tulee	
nopeastikkin!

Pihauksen toimitus
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Kesä	on	 jo	kaukana	 takanapäin	 ja	partiolaisten	syksy	on	kovassa	vauhdissa.	Tässä	
numerossa	luomme	katsauksen	kesän	ja	alkusyksyn	tapahtumiin,	joten	istu	alas	ja	
nauti	kesästä	vielä	kerran!

Kuten	 jo	 mainitsin,	 partiolaisten	 alkusyksy	 on	 ollut	 todella	 vauhdikas	 ja	 tulee	 vielä	
sellaisena	 jatkumaankin.	 Isommissa	kuvioissa	Partiotalo	 ja	piirin	 toimisto	on	muuttamas-
sa	aivan	naapuriimme	Töölönkadulle.	Tämä	tulee	varmasti	helpottamaan	piirin	toimistolla	
asiointia.	Kämpän	rakennustyömaalla	työt	ovat	edenneet	paljon,	ja	sauna	on	jo	pian	valmis.	
Kesällä	on	ollut	paljon	vapaaehtoisia	Tösejä	rakentamassa	saunaa	tuleville	jälkipolville.

TöSin	syksy	on	myös	saanut	aivan	unelma-alun,	sillä	uusia	jäseniä	on	liittynyt	lippu-
kuntaan	 paljon.	 Lippukunnassa	 onkin	 nyt	 pitkästä	 aikaa	 kolme	 laumaa	 ja	 kolme	 vartiota	
sekä	vaeltajaryhmä.	Harvoin	on	saatu	esim.	ekaluokkalaisten	laumaa	toimimaan	heti	syys-
kuun	alussa,	vaan	lauma	on	yleensä	aloittanut	itsenäisesti	vasta	lokakuun	tietämillä.	

Iloksemme	myös	Hespartto	on	saanut	toimintansa	hienosti	käyntiin,	ja	johtajavaihtoa	on	
yhä	laajenevassa	määrin	harrastettu	lippukuntien	välillä.	

Koskaan	ei	kuitenkaan	niin	täyttä	ole,	etteikö	muutama	vielä	joukkoon	mahtuisi.	Jos	siis	
nurkissanne	lojuu	ylimääräisiä	siskoja	tai	veljiä,	niin	mukaan	toimintaan	vaan!

Syksy	noudattaa	 lähes	perinteistä	kaavaa,	kun	 luvassa	on	vartioiden	 retkiä,	 lpk-retki,	
kisoja,	 joulukirkko	ja	-juhla,	vanhempainilta	sekä	paljon	muuta	mukavaa.	Samaan	aikaan	
lippukunnassa	on	jo	alkanut	kova	valmistautuminen	ensi	vuotta	varten.		Tulevana	vuonna	
�008	Töölön	Siniset	täyttää	huikeat	75	vuotta.	Juhlavuosi	tulee	näkymään	monella	tavalla	
toiminnassa,	joista	suurin	panostus	on	keväällä	juhlat	ja	Pihauksen	juhlajulkaisu.	Mikäli	ha-
luat	päästä	osalliseksi	järjestelyihin,	niin	voit	ottaa	yhteyttä	allekirjoittaneeseen.		Erityisesti	
juhlajulkaisun	tekemiseen	ja	mainostajien	hankintaan	kaivataan	apuasi.

Toivotaan	että	Tösin	toiminta	on	jatkossakin	yhtä	vankalla	pohjalla.	

TöSi	75	vuotta	–	eikä	suotta!

Antti Mielonen 

Lippukunnanjohtaja

Pääkirjoitus

Kuva K. S.

Tervehdys rakkaat TöSit!



Lyhyeterikoiset
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Metsäyöt top 10
 
1. Kake	 	 	 �0
�.	Olli	 	 	 19
�.	Miska		 	 	 19
�.Ville	 	 	 19
�.	Leo	 	 	 19
�.	Julius		 	 	 19
6.	Joona		 	 	 17
6.	Severi	 	 	 17
6.	Antti	 	 	 17
9.	Martti	Koivisto	 	 15
8.	Olli	M.	 	 	 1�
10.	Otto	Hyytiälä	 	 11

Raksayöt

Raksayöskabassa kisataan TöSi:n uu-
den kämpän työmaalla vietettyjen öiden 

määrästä. Kovin jätkä on se jolla on 
vuoden lopussa eniten näitä!

1.	Simo	 	 	 50
�.	Mara	 	 	 ��
3.	Kake	 	 	 �6
�.	Olli	M.	 	 	 17
5.	Ralf	 	 	 15
6.	Jänö	 	 	 1�
7.	Ville	 	 	 6
7.	Juho	 	 	 6
7.	Leo	 	 	 6
10.	Hansu	 	 	 5
11.	Miska	 	 	 �

Pihaukselle oma sähköposti

Pihauksen	toimitus	sai	oman	sähkö-
postiosoitteen,	jonne	kaikki	jutut	tulee	
lähettää	tulevaisuudessa.	Sähköpostiin	

voi	myös	laittaa	kommenttia/ideoita/pa-
lautetta	Pihauksesta.	Etenkin	mielipitei-

tä	uudesta	ulkonäöstä	kaivataan
pihaus@toolonsiniset.net

Kämppäyöt
 
1. Simo	 	 	 3
1.	Olli	M.	 	 	 3
3.	Samba	 	 	 �
3.	Hansu	 	 	 �
�.	Mara	 	 	 1
�.	Martti	Koivisto	 	 1
�.	Juho	 	 	 1
�.	Jiikku	 	 	 1
�.	Arsti	 	 	 1
�.	Ralf	 	 	 1
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Tapahtumat:
Syyskuu
 3-9.9	 	Kokoukset	alkoivat
	 15-16.9			Huhupunkku
	 21-23.9			Raksaviikonloppu	1
	 29-30.9			Kiljuvanlauman	Retki
Lokakuu
	 9.10	 	Ärjyvä	lauma	uimaan
	 12-14.10	Raksaviikonloppu	�
	 24.10	 	Vuosikokous
Marraskuu
 4.11	 	Hiipivä	Haamu
 9.11	 	Veljesillallinen
	 16-18.11	Lippukuntaretki

 Tausta: Maisemia vaellukselta
Kuvaajana K. S.

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.	
Asiaa	 koskevia	 kysymyksiä	 voi	 esittää	
toimitussihteeri	 Kaarlo	 Saukonpäälle		
pihaus@toolonsiniset.net.

Tuloksia	Rintamalta:
Espoon Punainen
   Muflonit 9.	sija	harmaassa	sarjassa
			Hirvet	Sarjojen	ulkopuolella
Riihitys Kesäleirillä
			Leo,	Miska,	Joona,	Olli	R.	ja	Julius
			Suorittivat	Ensimmäisen	Luokan
Riihitys Keväällä
   Antti	ja	Severi	
			Suorittivat	Toisen	Luokan
   Jalmari,	Alex,	Max,	Samuli	ja	Otto	
			Suorittivat	Kolmannen	Luokan

Uusi Vartio on muodostettu!
Nälkäinen	 lauma	 on	 jättänyt	 villin	 su-
denpentuaikansa	 kauas	 taakse	 ja	 muo-
dostanut	 Sudet-vartion,	 johtajinaan	
Miska	Rissanen	ja	Joona	Uitto.
Ryhmä	 kokoontuu	 keskiviikkoisin	 klo	
18-19.	Tilaa	on	vielä	muutamalle	�.	 tai	
5.	luokkalaiselle

Villi lahja Poppamiehelle
Perinteisesti	 on	 ollut	 tapana	kiittää	 lei-
rinjohtajaa	leirin	päätteeksi.	Viime	kesä-
nä	 sattui	 harmillinen	 kömmähdys,	 sillä	
vain	toinen	leirinjohtajista	muisti	tämän.	
Leirin	 poppamies	 Olli	 muisti	 urhoolli-
sesti	 heimojohtaja	 Tilliä,	 mutta	 jäikin	
itse	 vailla	 kiitosta.	 Nyt	 tämäkin	 asia	
on	saatu	korjattua.	Nyt	viimein	Olli	sai	
kiitokseksi	 ”Villi	 luonto”	 hedelmähau-
duketta.	Syksyn	kylminä	 ja	pimeinä	 il-
toina	Olli	voi	palata	mielessään	ihanaan	
kesäleiriin	ja	nauttia	kupillisen	kuumaa	
ja	villiä	luontoa.

Sivukisa 2007
Tösi	 on	 uskomattomien	 ponnisteluiden	
jälkeen	 julistanut	 sivukisat	 avatuksi!	
Kuten	 kaikki	 tietysti	 muistavat	 Töölön	
Sinisten	ylivoimaisen	murskavoiton	vii-
mevuotisissa	kotisivukilpailussa,	ja	niin	
myös	 kilpailutiimimme	 odottaa	 vas-
taavaa	 amazing	 race:a	 tämävuotiseen	
taistoon.	Sivuille	kannattaa	mennä	kat-
sastamaan	kisojen	1�-vuotista	historiaa,	
osallistujien	huikeaa	määrää	sekä	tietys-
ti	äänestämään	seuraavaa	voittajaa.
	*click*	sivukisa.partio.net
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Ulvahdus – Löydä virheet

TöSin ja Hespartton reippaat vartiolaiset lähtivät retkel-
le, mutta vanha Väiski päätti kujeilla heidän kanssaan ja 
sotki vartiolaisten taukopaikan. Löydä kuvista 10 eroavai-
suutta.

Bonus!	Kuinka	monta	TöSi-vaatetta	sivun	löydät	lehdestä? Kaarlo Saukonpää



Ralf Baumann

Sarjis



8

Pihaus	3/�007

Runonurkka

Järjetön Olemus

Alhaalta kuuluu kohinaa. En tiedä missä olen, vai olenko ylipäätänsä. Katso-
essani ylös pimeys valtaa näkökenttäni mutta katsoessani alas tuntuu kuin jokin 
autuas valo täyttäisi minut sisältä päin. Tunnen polvessani kipua iskiessäni sen jo-
honkin kovaan. Olemassaoloni on nyt niin sanotusti todistettu. 

Kohina tuntuu voimistuvan. Tekee mieli paeta samalla kun huvittaisi uteliai-
suuttaan tutkia tilannetta. Jokin kutittaa jalkapohjiani. Katson alas mutta valo on 
kadonnut. Kohina kuuluu nyt ylhäältä! Ylhäällä on nyt valo, ja yritän keskittää kat-
seeni valon keskelle erottaakseni jotain sen seasta. Ylhäältä putoaa vesipisara ne-
nälleni. Tunnen oloni kylmäksi.

Yhtäkkiä en tunne, näe enkä kuule. Mitä nyt tapahtui? Kuolinko? Tällainen tyh-
jä olo ei välttämättä ole ihan se mitä kaipasin. Tekisi mieli olla keskiviikkoisessa 
partiokokouksessa ystävien kanssa. Mutta näin ei ole. Vai onko? Enhän minä edes 
tiedä missä minä olen.

Joku ojentaa minulle käden. Tartun siihen, ja nousen ylös kohti valoa. Olen ta-
kaisin maanpäällä, mutta en tiedä mitä tapahtui. Nukahdinko? Ei, ei se sitä voinut 
olla, mutta kalenterin mukaan nyt on tiistai ja taidan mennä nukkumaan.

Kuva: J. H.

Ville Raitio
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KOKOUSKUTSU

1�.9.�007

TÖÖLÖN	SINISET	RY

Töölön	Siniset	ry:n	syysvuosikokous
Töölön	Sinisten	sääntömääräinen	syysvuosikokous	järjestetään	tiistaina	��.10.�007	kello	18.00
alkaen	Töölön	Sinisten	kololla,	Töölönkatu	3�.	Kokouksessa	käsitellään	sääntöjemme	15§:n
määräämät	asiat.

	 ESITYSLISTA
	 1.	Kokouksen	avaus
	 �.	Laillisuus	ja	päätösvaltaisuus
	 3.	Kokouksen	puheenjohtajan	vaali
	 �.	Kokouksen	toimihenkilöiden	vaali
	 �.1	Sihteerin	vaali
	 �.�	Pöytäkirjan	tarkastajien	vaali
	 �.3	Ääntenlaskijoiden	vaali
	 5.	Kokouksen	työjärjestys
	 6.	Lippukunnanjohtajan	vaali
	 7.	Lippukunnanapulaisjohtajan	vaali
	 8.	Lippukunnan	hallituksen	vaali
	 9.	Tilintarkastajien	vaali
	 10.	Talousarvio	vuodelle	�007
	 11.	Toimintasuunnitelma	vuodelle	�007
	 1�.	Jäsenmaksu	vuodelle	�007
	 13.	Muut	asiat
	 1�.	Kokouksen	lopetus

Töölössä,	1�.9.�007
Hallituksen	puolesta

Antti	Mielonen
Lippukunnanjohtaja

Osoite	
Töölönkatu	3�	 	 	 www.toolonsiniset.net
00�60	Helsinki
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Työt	 käynnistyivät	
kesän	 alussa	 osta-
miemme	 hirsien	

yhteydessä	 saatujen	 ikku-
noiden	 ja	 ovien	 kuunnos-
tamisella	 Simon	 verstaal-
la	 Töölössä.	 Tämä	 kevyt	
ikkunoiden	 kunnostami-
nen	 toimi	 hyvänä	 johdan-
tona	 loppukesän	 pitkiin	
ja	 (yleensä)	 tehokkaisiin	
työpäiviin.	 Työt	 siirtyivät	
kuitenkin	 nopeasti	 uudelle	
tontille,	 kun	 hirsien	 kulje-
tus	oli	saatu	järjestettyä.

	 Tästä	 alkoi	 kesän	
raskain	 ja	 hankalin	 osuus,	
hirsien	 järjestäminen	 alku-
peräisten	 seinien	 mukai-
seen	 järjestykseen	 hirsien	
päissä	 olevien	 koodien	
avulla.	 Työtä	 hankaloitti-
vat	 huomattavasti	 koodien	
epäselvyys,	 hirsien	 valtava	
määrä	 ja	 se	 psykologinen	
tekijä,	 ettei	 edistystä	 vai-
kuttanut	 tapahtuvan	vaikka	
hirsiä	 kantoi	 monta	 päivää	
edestakaisin.	 Onneksi	 mo-
nisatakiloiset	 hirret	 olivat	
kuitenkin	kevyitä	talkoopo-
rukalle,	ja	meidän	jokaisen	
rakkaus	 massiiviseen	 puu-
materiaalin	 kasvoi	 kesän	
aikana	valtavasti.
	 Hirsien	 järjestelyn	
jälkeen	 pääsimme	 saunan	
perustusten,	ja	itse	hirsisei-
nien	 rakentamiseen.	 Jokai-
selle	 meistä	 kävi	 nopeasti	
selväksi	miten	hankalaa	sa-
latiedettä	hirsien	kulmasal-
vosten	tekeminen	on,	mutta	
sen	 ei	 annettu	 haitata	 me-
noa.	Kun	seinät	olivat	pys-
tyssä,	 päästiin	 katon	 teke-
miseen,	 jonka	 ainakin	 itse	
koin	 mukavana	 hommana	
koska	 edistystä	 tapahtui	
nopeasti.	Saunaan	asennet-

tiin	lopulta	peltikatto	ja	val-
mishormi.	Nyt	ollaan	kesän	
loppupuolella,	 ja	 saunasta	
on	tekemättä	vielä	osia	lat-
tiasta	ja	sisäkatosta,	eristeet	

ja	ikkunat	sekä	suuri	määrä	
viimeistelytyötä.	Näillä	nä-
kymin	Sauna	on	kokonaan	
valmis	 joulukuussa,	 itse	
kämpästä	 on	 ehditty	 kesän	
aikana	 valaa	 vain	 kulma-
tolpat.	 Tämä	 on	 kaukana	
Unelmakämppä-sar jan	
edellisessä	osassa	annetuis-
ta	 (katteettoman	 suurista)	
lupauksista,	 mutta	 kuiten-
kin	hieno	suoritus	kun	ottaa	
huomioon	että	työ	on	tehty	
suurimmaksi	osaksi	vapaa-
ehtoispohjalta	 aktiivisten	
johtajien	toimesta.
	 Suurin	 kunnia	
projektin	 kesänaikaisesta	
etenemisestä	 kuuluu	 puu-

Unelmakämppä, 7. osa

Pihauksen	kirjoitussarja	”Unelmakämppä”	on	edennyt	seitsemänteen	osaan,	kirjoitus-
sarjassa	seurataan	TöSi:n	uuden	kämpän	rakentumista	Kirkkonummen	Långvikissa.	
Tähän	mennessä	on	tutustuttu	taustoihin,	tonttiin,	rakennuspiirustuksiin,	rakennuslu-
paprosessiin	ja	rakennustöiden	suunniteltuun	kulkuun.	Tässä	osassa	kerrotaan	mitä	
kesän	aikana	oikeasti	saatiin	aikaiseksi,	millaiset	säät	olivat	ja	minkälaisia	koitoksia	
on	vielä	edessä.

” Työtä hankaloit-
tivat huomattavasti 
koodien epäselvyys, 
hirsien valtava 
määrä ja se psyko-
loginen tekijä, ettei 
edistystä vaikutta-
nut tapahtuvan

”Itsenäisyyspäivänä valmis?”
”Tösi-varmasti onnistuu!”
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sepällemme	 Simo	 Laukka-
selle,	 jonka	 ammattitaito	
on	 ollut	 ensiarvoisen	 tär-
keää	 tähänastisen	 raken-
tamisen	 laadun	 kannalta.	
Kämpällä	 työskennellyt	
talkooporukka	 toimi	 koko	
kesän	 aktiivisesti	 ja	 hyväl-
lä	 hengellä,	 vaikka	 lahjoja	
rakentamiseen	ei	kauheasti	
ollutkaan.	 Minulle	 kesän	
kämppähommat	olivat	hie-
no	ja	kiinnostava	kokemus,	
jota	suosittelen	ensi	kesänä	
kaikille	 jotka	 ehtivät	 mu-
kaan.	 On	 mahtavaa	 nähdä	
sauna	nyt	pystyssä,	kun	oli	
itse	kesän	alussa	lapioimas-
sa	maata	pois	sen	paikalta!	
Kesän	 aikana	 työtä	 tehtiin	
yli	 3500	 talkootyötuntia,	

työpäivän	 keskimääräinen	
pituus	oli	n.11	tuntia	ja	oma	
saunamme	 on	 nyt	 todella	
komea!

Seuraavassa	osassa:	Mitä	
syksyn	 aikana	 saadaan	
tehtyä	 ja	 saadaanko	 sau-
na	 vielä	 joulukuuhun	
mennessä	valmiiksi?

K
uv

at
 K

. S
.

Pysäyttämättömän voiman (Tösi-voiman!) avulla sauna kohoaa kohti taivaita!

Olli Mattila

Raksan nähtävyyksiä: Tösiläi-
nen poraa
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Wälikäsi

• Hän on täällä jälleen. Mikään ei 
jää häneltä huomaamatta. Turha 
edes yrittää piiloutua tai piilotella, 
sillä sellaista juorua tai huhua ei 
olekaan, jota Wälikäsi, tuo mestari-
salapoliisi-toimittajamme, ei kuuli-
si.  Ole siis varuillasi sillä Wälikäsi 
voi iskeä jopa nukkuessasi!

• Lippukunnanjohtajamme Antti on 
liittynyt Tösin opiskelijakerhoon. 
Suurmogulimme on nimittäin syk-
syn alusta lähtien kuluttanut koulun 
penkkiä liiketalouden parissa. Legen-
daarinen K-Mielonen Töölöntorin 
kulmassa saa siis ainakin toistaiseksi 
selvitä suurimman osan ajasta ilman 
Mielosta. Wälikäden tietojen mukaan 
Antin nykyinen ura on kuitenkin vas-
ta väliporras matkalla kohti ikiomaa 
K-Mielosta. Wälikäsi toivottaa onnea 
opintoihin!

• Laumanjohtajamme Ollin opiske-
lukuvioissa on niin ikään tapahtunut 
muutoksia. Filosofian ylioppilas 
Mattila kun on nykyään myös lääke-
tieteen ylioppilas Mattila. Olli onkin 
näin ollen kiinnitetty lippukunnan 

EA-vastaavan pestiin ikuisiksi ajoik-
si. Wälikäsi toivottaa Ollillekin onnea 
opintoihin!

• Rahamestarimme Tapsa on selvinnyt 
hengissä vuoden kestäneestä odyssei-
astaan kaukaisilla mailla. Teekkarim-
me saapui maahan elokuun alkupuo-
lella, ja Wälikäden tietojen mukaan 
hän on kohtalaisen hyvissä voimissa 
hapankaalimakkarakuurista huoli-
matta. Wälikäden puolesta tervetuloa 
takaisin!

• Jatkuva sudareiden kanssa puuhailu 
on saanut Tösin virallisen lippukun-
nantaitelijan Ralfin suunnittelemaan 
ilmaston vaihtoa. Bauhaus suuntaa 
vuoden vaihteessa askeleensa Itäval-
taan, jossa aikaa on tarkoitus kuluttaa 
puoli vuotta. Ralf palannee Suomeen 
sopivasti ensi kesän raksan kulminaa-
tiovaiheeseen, mutta sitä odotellessa 
toivoo Wälikäsi Ralfin viihtyvän.

• Betoniduunaritaiteilija Ralf on 
osoittanut lahjoja jälleen uudella 
osa-alueella. Kesän raksalla osoitetut 
ruoanlaittotaidot eivät ole jättäneet 
ketään kylmäksi. Erityisesti Ralfin 
chilitonnikalapasta on saavuttanut 
legendaarisen maineen sekä Tösissä 
että sen ulkopuolella. Uusi retkikokki 
on kruunattu!
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Wälikäsi
• Tösin Virallinen Pelimies Kenny on 
saanut Juliuksesta kovan vastustajan 
tämän arvostetun tittelin hallinnasta 
käytävässä koitoksessa. Julius aikoo 
Wälikäden tietojen mukaan lähteä 
matkalle Roomaan, ja seuranaan 
hänellä on kaksi ihastuttavaa neitoa 
sisarlippukunnastamme Hespartosta. 
Wälikäsi ei tutkinnallisista syistä pal-
jasta tapaukseen liittyvien henkilöiden 
kuvia tai nimiä, mutta ottaa viipymät-
tä yhteyttä agenttiimme Roomassa. 
Tilannetta seurataan.

• Ahmat-vartion dynaaminen johtaja-
duo Ville & Kenny on saavuttamassa 
loppusuoran matkalla kohti ihanaa 
ylioppilasaikaa. Abiturienttikaksik-
komme teki vahvan pelinavauksen 
tämän syksyn kirjoituksissa, ja mikäli 
ennusmerkit toteutuvat, pääsevät Tösi-
johtajat jälleen keväällä sikailemaan 
jannujen lakkiaisissa. Johtajisto kai-
veleekin jo juhlapukuja naftaliinista. 
Wälkkäri toivottaa onnea kirjoituksiin 
ja jaksamista loppusuoralle!

Hehän	ovat	kuin	kaksi	marjaa..

Identtiset kaksoset

Kenny	Ronkainen
TöSi

Nukkumassa	hirrellä

Rodinin	”Mietiskelijä”
Patsas

Näyttämässä	mietiskelevältä



Vaeltajatoimintaa

Suihkuvaellus 25-29.7.2007

Edellisten	 kesien	 in-
noittamana	 päätti-
vät	 Tösin	 johtajat	

jälleen	 ottaa	 mittaa	 itses-
tään	 taistelemalla	 työvii-
kon	verran	nälkää,	hytty-
siä	 ja	 villipetoja	 vastaan.	
Tämänvuotisen	 koitoksen	
kohteeksi	 valikoitui	 jo	
suunnittelun	 alkuvaihees-
sa	luonnonkaunis	Repove-
den	kansallispuisto	ympä-
ristöineen.	Pian	kävi	 ilmi,	
että	 tänä	 kesänä	 rikottai-
siin	 aikaisemmat	 ennä-
tykset	 osallistujamäärän	
suhteen;	 kokonaista	 10	
jannua	 (Ralf,	 Juho,	 Olli,	
Ville,	 Julius,	 Leo,	 Olli	 R,	
Miska,	Joona	ja	Kake)	oli	
ilmoittautunut	 mukaan.	
Kaikki	 hyvä	 reissun	 ai-
nekset	 olivatkin	 kasassa,	
nimittäin	 hyvä	 porukka,	
hyvä	maasto,	veri,	hiki	 ja	
kyyneleet.	

Vaellus	 alkoi	 perinteitä	
kunnioittaen	 Tösin	 kololta,	
jonne	väki	kokoontui	aamu-
päivällä	 �5.6.�007.	 Varus-
teet	 oli	 viilailtu	 kuntoon	 jo	
edellisten	 viikkojen	 aikana,	
joten	viimeisen	aamun	puh-
teisiin	kuului	enää	perintei-
nen Ralfin odottelu.

Pehmeä	 lasku	 vaelluk-
sen	 hikiseen	 todellisuuteen	
saatiin	 kävelemällä	 kololta	
rautatieasemalle.	Lokoisalla	
junakyydillä	siirsimme	fyy-
sisen	olemuksemme	Mänty-
harjulle,	 jonka	 keskustassa	
ruoansulatustamme	 koe-
teltiin	 jo	 edellisiltä	 kesiltä	
tutuiksi	 tulleilla	 karvakäsi-
pitsoilla.	Tänä	 vuonna	 kes-
tityksestä	 vastasi	 mainio	
Pizzeria	 Dada.	 Aikaisem-
pien	 vuosien	 tunnelmaan	
virittäytyäksemme	 olimme	
myös	 kutsuneet	 paikalle	 ti-
lataksin,	 johon	 muitta	 mut-

kitta	 änkesimme.	 10	 mies-
tä	 ja	 10	 rinkkaa	 siirtyivät	
Voikoskelle,	 jossa	 viimein	
jalkauduimme	 ja	 otimme	
suunnan	kohti	 suurta	 tunte-
matonta.

Repoveden	 kansallis-
puisto	 ylitti	 kauneudessaan	
ainakin	 allekirjoittaneet	
kaikki	haaveet.	Alueen	omi-
naispiirteisiin	kuuluvat	kor-
keat,	 jylhät	 kalliot,	 joiden	
päällä	vaellusreitti	usein	kul-
ki,	 sekä	 karut	 kirkasvetiset	
lammet.	 Ensimmäinen	 yö-
pymispaikkamme	oli	upean	
kallion	 laella,	 josta	 avautui	
näköala	15	metriä	alempana	
olleeseen	 suureen	 erälam-
peen.	Mahtavien	maisemien	
vastakohtana	 olivat	 tietysti	
korkeuserot,	 joista	oli	 tosin	
varoiteltu	jo	etukäteen.	Eikä	
turhaan,	sillä	kerran	jos	toi-
senkin	kohtasimme	lyhyellä	
matikalla	arvioiden	noin	60	

Elävä esimerkki hankalahkosta maastosta
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asteen	 kulmassa	 laskevan/
nousevan	 mäen,	 jonka	 kul-
keminen	 oli	 hankalahkoa	
kaikkiin	suuntiin.

Vaelluksen	 kolmantena	
päivänä	 jäi	 kansallispuisto	
taakse.	 Päivän	 ehdottomia	
kohokohtia	 olivat	 jatkuva	
kaatosade,	joka	tosin	oli	jos-
sain	määrin	maustanut	reis-
suamme	maanantaista	saak-
ka,	 sekä	 ansaittu	 levähdys	
Tösiläisille	niin	 tutussa	Ve-
karanjärven	 varuskunnassa.	
Munkkeja	 upposi	 useampi-
kin	 henkeä	 kohden,	 ja	 taisi	
siinä	 lounaskin	 korvautua	
KarPizzaGrillin	 namina-
mihöhhöillä.	 Tankkauksen	
jälkeen	 jatkui	 matka	 sateen	
saattamana	kohti	etelää.

Sade	 lakkasi	 kolman-
nen	 ja	 neljännen	 päivän	
välisenä	 yönä.	 Aurinkokin	
käväisi	torstaiaamuna	ilkku-
massa	meille,	kadoten	tosin	
pilveen	rinkkojen	noustessa	
maasta.	 Kaiken	 kaikkiaan	
sujui	 päivä	 kuitenkin	 mu-
kiinmenevästi,	 maisemien	
ollessa	parempia	kuin	edel-
lisenä	 päivänä.	 Sadekin	 al-
koi	 uudestaan,	 satunnaisia	
kuuroja	 lukuun	 ottamatta,	
vasta	 illalla.	 Päivän	 kaarta-
essa	 kohti	 iltaa	 olimmekin	
jo	 Kouvolan	 välittömässä	
läheisyydessä,	 ja	 päätimme	
lähettää	 tiedustelupartion	
kaupungin	 pohjoisiin	 esi-
kaupunkeihin	 makkaraa	 ja	

sinappia	 noutamaan.	 Vii-
meistä	iltaa	vietettiin	kyrsää	
paistellen	 erään	 lammen	
rannalta	 löytämällämme	
nuotiopaikalla.	Läppä	lensi,	
ja	vaelluksen	kommelluksia	
jaksettiin	 muistella	 väsy-
myksestä	huolimatta.

Viimeisen	päivän	agen-
da	olikin	oikeastaan	Kouvo-
lan	rautatieasemalle	kävely.	
Matkaa	oli	jäljellä	noin	3	ki-
lometriä.	 Maalissa	 söimme	
nannajätskiä	 ja	 lähetimme	
stadiin	 jääneille	 veljillem-
me	 kortin.	 Vaelluksesta	 jäi	
käteen	rinkallinen	mahtavia	
muistoja,	 upeita	 maisemia,	

hyvää fiilistä ja kassillinen 
sisäpiirivitsejä.	 Omasta	
puolestani	 täytyy	 sanoa,	
että	näistä	reissuista	ne	par-
haat	partiomuistot	syntyvät,	
ja	 kaikkea	 kirjoittamisen	
arvoista	 ei	 mitenkään	 saa	
mahdutettua	 kahdelle	 si-
vulle.	 Suomen	 luonto	 on	
kaunis,	 sen	sai	 jälleen	huo-
mata.	 Onneksi	 sen	 parhaita	
paloja	 on	 ymmärretty	 sääs-
tää.	 	 Vaelluksen	 näppärä	
lempinimi	 juontuu	vaeltajia	
saattaneesta	sitkeästä	kaato-
sateesta,	 joka	 osaltaan	 lisä-
si	 reissun	 rambokerrointa.	
Mutta	eikös	se	ole	niin,	että	
mikä	ei	tapa,	se	kasvattaa?	

Kaarlo Saukonpää

Pojat, Karjala ja tuo ah niin mukava kaatosade
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”Päivän ehdottomia 
kohokohtia olivat jat-
kuva kaatosade, sekä 
ansaittu levähdys
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Ugala Bugala 31.7.-8.8.2007

Kirjava	 jouk-
ko	 arkkitehte-
ja,	 keksijöitä,	

muotisuunnittelijoita	 ja	
jokapaikanhöyliä	 lähti	
elokuun	 alussa	 Helsingin	
satamasta	 uudenaikaisel-
la	 luksusristeilijällä	 pit-
kään	suunnitellulle	loma-
matkalle	paratiisisaarille.	
Vaan	 kuinka	 kävikään!	
Matkalla	 laiva	 ajautui	
raivokkaaseen	myrskyyn.	
Sade	piiskasi	vaakatasos-
sa	 ja	 tuuli	 ujelsi	 kuin	 ih-
missusi	 täysikuulla.	 Alus	
keinui	 hallitsemattomasti	
puolelta	toiselle,	aallot	löi-
vät	laitojen	yli.	Lopulta	se	
haaksirikkoutui	 karttaan	
merkitsemättömän	 saa-
ren	 rantakivikkoon.	 On-
neksi	 henkilövahingoilta	
säästyttiin.

”Tuskin	 olimme	 saa-
neet	tavaramme	ulos	hylys-
tä	 kun	 rannalle	 tuli	 saaren	
alkuasukkaita.	 Luonnol-
lisesti	 pelästyimme	 aivan	
aluksi.	 Toisiamme	 jonkin	
aikaa	 kyräiltyämme	 eräs	
heistä,	 ilmeisesti	 johtaja,	
astui	 muutaman	 askeleen	
eteen	ja	puhui:

-	 Rauha!	 Te	 tarvita	
apua?

Näin	 jälkikäteen	 voin	
sanoa,	 etten	 tiedä	 miten	
olisimme	 pärjänneet	 ilman	
alkuasukkaiden	 vieraanva-
raisuutta.	He	kutsuivat	mei-
dät	luokseen,	antoivat	asua	
rakentamissaan	 majoissa,	
ruokkivat	 meidät	 ja	 pitivät	
meille	 juhlia	 iltaisin.	 Olen	
heille	 pohjattoman	 kiitolli-
nen.”	-	Lauri	Leiriläinen

Vartioihin	 jakamisen,	
toisiinsa	 tutumisen,	 sade-
vaatteiden	pukemisen	ynnä	
muun	 tutun	 alkuhässäkän	
lisäksi	 ensimmäisenä	 päi-
vänä	 alkuasukkaat	 muun	
muuassa	 esittivät	 käsityk-
sensä	maailman	synnystä.

Toisena	 päivänä	 juh-
limme	 juhlallista	 lipunnos-
toa	 myöten	 100-vuotiasta	
partioliikettä.	Niinkö	kauan	
Baden-Powellin	 neronlei-
mauksesta	on	tullut	jo	kulu-
neeksi,	moni	kysyi.	Vartiot	
tekivät	 kukin	 syntymäpäi-
väkakun	(toim.	huom.	suk-
laamousse	 ja	 vadelmahillo	
yhdessä	täytekakun	täyttee-
nä	 on	 varsin	 omaperäinen	
makuyhdistelmä,	 jolla	 voi	
yllättää	päivittäin	sekalaista	
ravintoa	nauttivan	karaistu-
neemmatkin	 makuhermot	
omaavan	 alkuasukkaan).	
Päivän	ohjelmassa	oli	myös	
suunnistusta	aarteenetsintä-
hengessä.	 Muutaman	 etsi-
jän	 pääsi	 jopa	 yllättämään	
vanhan	merirosvon	haamu.	
Henkilövahingoilta	säästyt-
tiin	jälleen.

” ..rakennettiin 
kelluvat pihlajado-
nitsit, joiden toimi-
vuus toki testattiin 
ja todettiin hyväksi. 
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Kolmas	 päivä	 huipen-
tui	 markkinoihin,	 jossa	
sai	 maksua	 vastaan	 muun	
muuassa	 lähettää	 kortin	
kotiväelle,	 maalauttaa	 kas-
voihinsa	hurjan	 sotamaala-
uksen	 ja	 kokeilla	 taitojaan	
vesipyssyllä	 ampumises-
sa.	 Hieman	 syrjemmässä	
pahanmaineinen	 kapteeni	
pyöritti	 uhkapeliä.	 Valuut-
tana	 toimivat	 kovalla	 vai-
valla	kalastetut	helmet.

Neljäntenä	 päivänä	
kaikki	 tekivät	 itselleen	ko-
run	 kookospähkinän	 kuo-
resta.	Pienempien	taaperoi-
den	oli	aika	lähteä	kotiin.		

Illemmalla	 salaperäi-
nen	 ja	 vihamielinen	 Yön	
heimo	 kidnappasi	 allekir-
joittaneen.	 Vankeuden	 kar-
meuksista	en	ala	kertoa	sen	
tarkemmin,	sillä	 tätä	 juttua	
ei	voitaisi	siinä	tapauksessa	
julkaista.

Viikonlopun	aikana	oli	
ainakin	 haikki,	 muuta	 en	
osaa	 kertoa.	 Pääsin	 pake-
nemaan	 vasta	 maanantai-
na	 iltapäivällä.	 Myöhään	
maanantaina	 harjoiteltiin	
maastoetsintää.	 Illalla	 oli	
iltanuotio.

Toiseksi	 viimeisenä	
leiripäivänä	 harjoiteltiin	
kalastusta	 ja	 rakennettiin	
kelluvat	 pihlajadonitsit,	
joiden	 toimivuus	 toki	 tes-
tattiin	 ja	 todettiin	 hyväksi.	
Donitsit	 oli	 melko	 helppo	
saada	 vesitiiviiksi,	 mutta	

donitsin	 tukevuus	 oli	 asia	
erikseen.	 Kyseisen	 päivän	
ilta	 oli	 leirin	 viimeinen	 ja	
iltanuotio	 sen	 mukainen.	
Söimme	 suklaafondueta	 ja	
viinirypäleitä,	 nuotio	 paloi	
kirkkaana	 ja	 laulu	 jatkui	
myöhään	yöhön.

Viimeinen	 päivä	 kului	
arvatenkin	 telttojen	 pak-
kaamisessa	 ja	 alueen	 sii-
voamisessa.	 Paluubussissa	
torkkui	yksi	jos	toinenkin	ja	
päässä	 soi	 tuttu	 heimolau-
lu:	”Ugala	Bugaala	/	Ugala	
Bugaala	 /	 Uh,	 uh,	 ugala	 /	
Bu,	bu,	bugala...”

Rohkeutta testattiin Survival 
Joen Ramboradalla

Juho Häme
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Ei epäjumalien palvontarinki vaan pihlajadonitsi

” Vankeuden 
karmeuksista en 
ala kertoa sen tar-
kemmin, sillä tätä 
juttua ei voitaisi 
siinä tapauksessa 
julkaista.
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Kuvia kesän tapahtumista

Lippukunnassa tapahtuu

Kahlaaminen on yksi vaelluksen perinteisimmistä 
liikkumismenetelmistä (heti kävelemisen jälkeen)

Riippusilloilla vaaditaan 10 metrin turvavälit. Ihan 

niinkuin se ei olisi tarpeeksi jännittävää, vaikka 

kaveri olisi nappaamisetäisyydellä 

Maisemien ihailu on yksi vaelluksen kohokohtia
Patentoidut TöSi-HyttysStoplaavu-hyttysverkot tositoimissa
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Riippusilloilla vaaditaan 10 metrin turvavälit. Ihan 

niinkuin se ei olisi tarpeeksi jännittävää, vaikka 

kaveri olisi nappaamisetäisyydellä 

”A Scout can!” hihkaisi Survival Joe, huitaisi vyöl-
tään teltan ja solmi bambukuiduista riippumaton

Pieni haaksirikko ei partiolaista lannaista. Menoa, 

vauhtia ja vilskettä kesäleirillä riitti vaikka  muille jakaa

Uusinta muotia leiririntamalta: 
TöSi-lippis ja -t-paita, sekä aidot  
Koivunkaarna™ aurinkolasit 

Saaren harvinaiset ja hämmästyttävät eliöt 

herättivät sekalaisia tunteita haaksirikkoutu-

neissa Kuvat: K. S. ja J. H.
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Kansallispuistot

Leo Heinonen

Jos	 aiot	 lähteä	 retkei-
lemään	 ja	 haluat	 näh-
dä	 hienoja	 maisemia	

ja	 kaunista	 metsää	 sekä	
mielellään	 kävelisit	 met-
säpolkua	pitkin,	ei	kannata	
mennä	 mihin	 tahansa	 pu-
sikkoon.	 Suomen	 parhaat	
retkimaastot	 löytyvät	 ni-
mittäin	 maamme	 35	 kan-
sallispuistosta.

Kansallispuistot	 ovat	
suuria,	yli	tuhannen	hehtaa-
rin	 luonnonsuojelualueita,	
jotka	 ovat	 samalla	 kaikil-
le	 avoimia	 nähtävyyksiä.	
Niiden	 ensisijaisena	 tar-
koituksena	 on	 turvata	

luonnon	 monimuotoisuus.	
Kansallispuistot	 ovat	 tyy-
pillistä	 suomalaista	 luon-
toa,	 mutta	 ne	 ovat	 myös	
kansallisesti	ja	kansainväli-
sesti	arvokkainta	osaa	luon-
nostamme.	 Niihin	 kuuluu	
kansallismaisemia	 ja	 mui-
ta	 luonnonnähtävyyksiä.	
Maamme	 kansallispuistoja	
hoitaa	Metsähallitus	lukuun	
ottamatta	 Kolin	 kansallis-
puistoa,	joka	on	Metsäntut-
kimuslaitoksen	hoidossa.

	 Helsingin	 lähin	
kansallispuisto	on	Nuuksio	
ja	 monet	 partioretkemme	
sijoittuvatkin	 sinne.	 Nuuk-
sio	on	hyvin	kaunista	seutua	
ja	siellä	on	helppo	retkeillä	
vaikkapa	 laavu	 majoittee-

naan.	 Siellä	 täällä	 on	
siistejä	telttapaikko-

ja,	 joihin	 laavu	
on	hyvä	pys-

t y t t ä ä .	

Nuuksiossa	 kasvaa	 myös	
useita	kymmeniä	uhanalai-
sia	 tai	 silmälläpidettäviä	
eläin-,	kasvi-	ja	sienilajeja.

	 Viime	 vuosina	 on	
vaelluksilla	 tullut	 koluttua	
myös	 monia	 muita	 kan-
sallispuistoja	 kuten	 Urho	
Kekkosen,	 Helvetinjärven,	
Seitsemisen	 ja	 Repoveden	
kansallispuistot.	 Ero	 kan-
sallispuistossa	 ja	 muussa	
metsikössä	kulkemisessa	on	
suuri.	 Esim.	 vuoden	 �005	
saunavaelluksella	 kävelim-
me	 osan	 matkasta	 kansal-
lispuiston	 ulkopuolella	 ja	
heti	 oli	 maasto	 latteampaa	
ja	polut	huonoja.

	 K a n s a l l i s p u i s -
toihin	 voi	 tutustua	 lisää	
netissä	 metsähallituksen	
kotisivuilla www.metsa.fi 
tai	 luontokeskuksissa,	 joita	
on	 rakennettu	 muutamien	
puistojen	yhteyteen.
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75-vuotis-Pihaus

Niin	 kuin	 jokainen	
kunnon	tösi	tietää,	
ensi	 vuonna	 tulee	

kuluneeksi	 75	 vuotta	 lip-
pukuntamme	 perustami-
sesta.	 Tämä	 tietää	 isojen	
juhlien	 lisäksi	myös	Piha-
uksen	juhlanumeroa.

Aiemmissa,	 50-,	 60-,	
ja	 70-vuotisjuhlien	 lehdissä	
on	 Tösin	 historia	 käsitelty	
hyvin	 ansiokkaasti,	 joten	
nyt	 painopiste	 on	 lähimen-
neisyydessä	 ja	 nykypäiväs-
sä,	 lähinnä	 90-	 ja	 �000-lu-
vuissa.	 Ei	 aikaisempiakaan	
vuosia	 kokonaan	 unohdeta,	
mutta	 tarkoitus	 on	 kääntää	
katse	 menneestä	 tulevaan.	
Lehdestä	 tulee	 artikkeli-
mainen	 ja	 pääteemoja	 ovat	

suurleirit	ja	jamboreet,	vael-
lukset	 ja	 muut	 suuremmat	
tempaukset.	Myös	ajankoh-
tainen	 uuden	 kämpän	 ra-
kennus	saa	oman	osuutensa	
palstatilasta.

Tösistä	löytyy	varmasti	
lukuisia	 taitavia	kirjoittajia,	
joilla	 on	 mielessä	 se	 oman	
partiouran	 huippuhetki,	
joka	 olisi	 mukava	 jakaa	
muiden	 lippukuntalaisten	
kanssa.	 Ja	 vaikkei	 aihetta	
vielä	olisikaan,	mutta	jotain	
haluaisit	 kirjoittaa,	 sinulle	

löytyy	 varmasti	
sopiva	aihe.	Muu-
takin	 materiaalia,	
esimerkiksi	 kuvia	
otetaan	 vastaan	
mielihyvin.	 Olet-
han	siis	yhteydes-
sä	toimitussihteeri	
Tapio	Levään	alla	
oleviin	 osoittei-
siin	 tai	 tulet	 ny-
käisemään	hihasta	
9.11.	 järjestettä-
vässä	Sämpyläkil-
lan	kokouksessa.

Juhla-Piha-
uksen	 julkaisu	 on	
tarkoitus	 kattaa	
mainoksilla.	 Pi-
hauksen	 julkai-

sun	 lisäksi	 myös	 kannatus-
yhdistyksen	kämppäprojekti	
kaipaa	 lisärahoitusta,	 joten	
ylijäävä	 osuus	 mainostu-
loista	 ohjataan	 kämpän	 ra-
kennukseen.	Näin	ollen	nyt	
onkin	oiva	sauma	tukea	niin	
Juhla-Pihausta	 kuin	 kämp-
päprojektia	 mainostamalla	
tulevassa	 75-vuotispainok-
sessa.	 Lisätietoja	 mainos-
tamisesta	 antaa	 niin	 ikään	
toimitussihteeri.

Jos	 edellinen	 Juhla-Pi-
haus	 ei	 jostain	 syystä	 ole	
enää	 käsillä,	 voi	 sähköistä	
versiota	 selailla	 TöSin	 net-
tisivuilla	 osoitteessa	 http://
www.toolonsiniset.net/tie-
dotus/tiedostot.	 70-vuotis-
painosta,	 kuten	 muitakin	
juhla-Pihauksia	 on	 vielä	
jonkin	 verran	 jäljellä	 kolon	
arkistoissa,	 joten	 sämpylä-
killan	kokouksessa	voit	saa-
da	itsellesi	oman	kopion.

Juhla-Pihauksen
Toimitussihteeri
  Tapio Levä

Sähköposti:
tapio.leva@toolonsiniset.net
Puhelin:	050	571	0073

Lippukunnassa tapahtuu

Edellisen Juhla-Pihauksen kansitaidetta
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Mikko Ylijoki – Ohjelmistoja BasWarella

Tösi-miehet siviilissä

Terve	tösiläinen!

Olipa	kerran	vuo-
den	1985	syksy.	Olin	tuol-
loin	8-vuotias	nuorimies,	
jokaliukasteli	ensimmäistä	
kertaa	TöSin	kolon	portaat	
alas	ja	liittyilippukuntaan	
sudenpennuksi.	Sittemmin	
�000-luvulle	mennessä	
ennätin	olemaanmonessa	
mukana	-	vartiolaisena,	
vartionjohtajana,	suden-
pentulaumanjohtajana,	
lippukunnanjohtajan	apu-
laisena,	lippukunnanjohta-
jana	ja	viimeksi	rahaston-
hoitajana	jäähdytellen.

Partion	 sivussa	 oli	
kyllä	 koulujakin	 käytävä.	
Koulutieni	 kulki	 Etu-Töö-
lön	kautta	Ressun	lukioon,	
josta	kirjoitin	ylioppilaaksi	
1997.	Lukion	aikana	vietin	
vaihto-oppilasvuoden	 Yh-
dysvalloissa.

Lukiosta	 opintieni	 jat-
kui	 Teknilliseen	 Korkea-
kouluun	Sähkö-	 ja	 tietolii-
kennetekniikan	 osastolle.	
Sähköllä	 totesin	 melko	
pian	 olevani	 *heikon	 vir-

ran*	 miehiä	 ja	 päätin	 kes-
kittyä	 tietoliikennepuo-
leen.	Arvelin	maan	vankan	
telesektorin	 työllistävän	
minut	 oitis.	 Kävi	 kuiten-
kin	 niin,	 että	 sivuaineeni	
ohjelmistotuotannon	 kaut-
ta	 kiinnostuin	 ohjelmisto-
alasta.	 Seuraavana	 vuonna	
pääsinkin	 alalle	 kesätöihin	
BasWareen,	 millä	 tiellä	
olen	 nyt,	 viitisen	 vuotta	
myöhemmin,	edelleen.

Jokusen	vuoden	TKK:
ssa	 opiskeltuani	 aloitin	
opinnot	 myös	 Helsingin	
Kauppakorkeakoulussa,	
jossa	 olen	 sittemmin	 opis-

kellut	 Kansainvälistä	 lii-
ketoimintaa	 ja	 Rahoitusta.	
Nykyisissä	 työtehtävissäni	
tuotemarkkinointipääl-
likkönä	 koen	 kyllä	 hyö-
tyneeni	 monipuolisesta	
koulutuksesta	 ja	 etenkin	
kielitaidosta.

TöSi	 on	 jättänyt	 mi-
nuun	 lähtemättömän	 vai-
kutuksen.	 Parhaiden	 ystä-
vieni	 lisäksi	 olen	 partiosta	
löytänyt	 vaimoni	 Lindan.	
Poikani	 Elias,	 kohta	 pari-
vuotias,	 on	 luonnollisesti	
jo	tösi.

Mikko Ylijoki

Viileämpi	kuin	Miehet	Mustissa,	komeampi	kuin	Sean	Connery	Ferrarissa,	vahvempi	
kuin	Supermies	ja	Hulk	yhteensä.	Vaikka	Tösiläinen	on	sankari,	on	joskus		palatta-
va	siviiliin.	Näitä	tosielämän	sankaritarinoita	kertoo	Tösimiehet	siviilissä.	Tänään	
vieraana	on	Mikko	Ylijoki,	ohjelmistoguru	BasWarelta
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ANTTI MIELONEN LPKJ, AKELA...............................................................050 535 3409
Kaarlo Saukonpää LPKJA, SAMPO.................................................... 041 511 6954
Juho Häme SIHTEERI................................................................................ 045 111 8502
Tapio Levä TALOUDENHOITAJA........................................................... 050 571 0073

Ralf Baumann LJ........................................................................................ 050 550 0740
Olli Mattila HALLITUKSEN JÄSEN................................................... 040 501 3607
Ville Raitio VJ AHMAT, VALTERMANNI......................................... 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 LJ..................................................................................... 050 329 3282
Juhana Joensuu.......................................................................................... 041 436 6663
Martti Kyyrö KOLOISÄNTÄ................................................................... 040 828 6411
Tilli Pesola LJ............................................................................................... 050 543 0148

Mika Bergman Nakkikone.................................................................. 040 865 0372
Julius Heporauta Nakkikone............................................................. 040 715 4143
 

Johtajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa  
etunimi.sukunimi@toolonsiniset.net ilman ääkkösiä.

Tösi tärkeitä puhelinnumeroita
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