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PARTIOLUPAUS

Tahdon rakastaa Jumalaani
ja lähimmäistäni,
isänmaatani
ja ihmiskuntaa
toteuttaen
elämässäni
partioihanteita.
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PÄÄKIRJOITUS

Töölön Siniset – 2008

öölön Siniset täyttää huomenna, 30.3., 75 vuotta. Hienoa saavutusta
juhlistetaan kädessäsi olevalla Pihauksen juhlanumerolla, joka on katsaus 90- ja 2000-lukujen toimintaan. Edelliset juhla-Pihaukset kertovat ansiokkaasti aiemman historian, joten lehteä tehdessämme halusimme kääntää katseen vähemmän käsiteltyyn lähimenneisyyteen. Tällä kertaa lehden
toimittaminen on ollut kaiken lisäksi vahvasti aktiivijohtajiston vastuulla,
joten näkökulma on luonteva.

T

75-vuotislehti ei olekaan mikään varsinainen historiikki, vaan lähtökohdaksi on otettu lippukunnan monipuolinen toiminta. Kaupunkitoiminta, retket,
leirit, vaellukset, kisat, kämppä, Pihaus, tösiläisyys – kaikki nuo kuuluvat
olennaisena osana TöSiin niin viime vuosikymmeninä kuin aiemminkin. Lyhyitä esittelytekstejä seuraa liuta artikkeleja, joissa lähivuosien kohokohdat
pääsevät esille. Eniten lehdestä saavatkin varmasti irti tapahtumiin osallistuneet, mutta toivottavasti myös varttuneemmat tösit löytävät lehdestä mielenkiintoista luettavaa.
Lehteä tehdessämme tutustuimme arkistojen kätköihin. Vanhat Pihaukset,
toimintakertomukset ja buugit palauttivat mieleen monia hyviä muistoja.
Samalla ymmärrys lippukuntamme toiminnan laajuudesta parani. Kuinka
monet nuoret ovatkaan saaneet elämäänsä eväitä TöSin toiminnasta. Pitkä
historia tarjoaa valtavan henkisen voimavaran, jonka voimin lippukunta
selviää vaikeidenkin aikojen yli. Viime vuosina uudistunut Sämpyläkilta ja
käynnissä oleva kämppäprojekti yhdistävät eri sukupolvia. Tösiläinen veljespiiri onkin jäsenilleen jotain todella ainutlaatuista.
Juhlahumun keskellä katseet kääntyvät väistämättä menneeseen, mutta
toiminnassa suunta on vahvasti tulevaisuudessa. Partio ja TöSi sen mukana
uudistuu. Toimintaan saadaan vuosittain uusia ikäluokkia, jotka jatkavat
tösiläistä perinnettä lisäten siihen oman vivahteensa. Lehden avulla hekin
voivat liittää itsensä 75 vuotta sitten alkaneeseen tarinaan.
29. maaliskuuta 2008
Pihauksen toimituskunta
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Lippukunnanjohtajan tervehdys
K

olme vuotta sitten olimme Tösin johtajiston
kanssa pitkällä vaelluksella UKK:n kansallispuistossa
Saariselällä. Oli jo myöhäinen ilta, kun saavuimme toisena vaelluspäivänä määränpäähämme
Sarvijoen
autiotuvalle. Olimme sinä
päivänä kävelleet vaelluksen
pisimmän päivämatkan, 26
kilometriä, ja väsymys näkyi
meistä kaikista. Muiden tehdessä illallista päätin käydä
peseytymässä viereisessä
Sarvijoessa.
Noustuani joesta aloin nopeasti ihmetellä, miksi kaikki
ympärilläni näytti niin sumealta, oliko silmissäni jotain
vikaa? Tunnustelin kasvojani
ja tajusin äkisti, ettei päässäni ollut silmälaseja. Olinko
jättänyt ne jonnekin? Tässä

vaiheessa iski paniikki. Olin
hukannut silmälasini jokeen!
Nopeasti aloitetut etsinnät
eivät jatkuneet pitkään, sillä
kevyet muovisankaiset silmälasit olivat luultavimmin jo
usean sadan metrin päässä
matkalla muille maille.
Vaelluksen kolmas päivä
oli minulle kaikista vaikein.
Erittäin huonosta näöstä
kärsivänä matka eteni kiviin
ja juuriin kompastellen ja
jouduin kävelemään äärimmäisen varovasti. Pian iski
myös silmien rasituksesta
johtuva vihlova päänsärky, ja
kulkeminen muuttui entistä
vaikeammaksi. Jatkaminen
oli kuitenkin välttämätöntä,
sillä lähin tie oli usean kymmenen kilometrin päässä,
enkä pääsisi pois kuin omilla
jaloillani.

Onnekseni matkassa oli
mukana hyvät partiokaverini, joiden kanssa epäonneni
muuttui lopulta nauruksi. Eihän Lapissa nyt mitään katseltavaa olekaan, tärkeintä on
itse matkanteko! Seuraavien
päivien aikana kävelin yli 70
kilometriä, ja kiipesin kansallispuiston korkeimmalle
tunturille ilman silmälasejani. Vaikken tunturin huipulta
mitään nähnytkään, pystyin
tyytyväisenä toteamaan että
olin todella ylittänyt itseni ja
kokenut jotain täysin uutta.
Partiotoiminta Tösissä on
juuri tätä: itsensä ylittämistä, jännittäviä seikkailuja ja
hyviä ystäviä joiden kanssa
pääsee vaikeampienkin aikojen yli. Vaikka ajat ja ihmiset muuttuvat, on Tösi pysynyt tärkeänä yhteisönä oman

Olli Mattila
LPKJ

alueensa nuorille ja auttanut
heitä löytämään itsensä. Toivon että Tösi jatkaa tätä tehtäväänsä vielä pitkälle tulevaisuuteen!
Onnea 75-vuotiaalle Tösille!

75-vuotiaille Töölön Sinisille
T
änä vuonna partioliike
Suomessa on suuressa
muutoksessa. Syyskaudeksi
valmistuva uusi partio-ohjelma on väline suuren haasteen päihittämiseksi: partion
jäsenmäärä on jo pitkään
ollut laskusuuntainen. Yhtenä
syynä partioinnostuksen hiipumiseen on mainittu se, että
lupaus tekemisestä ja toiminnasta on suurempi kuin
totuus siitä, mitä kokouksissa
tapahtuu. Toisaalta myös harrastusten suuri määrä ja tarjonta ovat luoneet kilpailua.
Tässä kilpailussa on helppo
jäädä häviölle, jos ei pysy
ajassaan mukana.
Partio on siis uudistumassa, mutta perimmältään se
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pysyy samana. Partion arvot
ovat muuttumattomat ajasta
aikaan. Toisen ihmisen auttaminen ja palveleminen, yhteisen hyvän eteen työskenteleminen ja rauhan tavoittelu ovat asioita, jotka tekevät
partiosta partion. Suomalaiselle partiolle ominaiset
eräretkeily ja erilaiset muut
taidot ovat vahvasti läsnä uudessakin partio-ohjelmassa.
Muutosten keskipisteessä ja avainasemassa on lippukunta. Elinvoimaiset lippukunnat takaavat partion
tulevaisuuden. Lippukuntien
tukemiseksi meillä on piiriorganisaatio, jossa lippukunnista tulevat partiojohtajat
yhdistävät omat voimansa

järjestääkseen koulutusta ja
tapahtumia ja yhdistääkseen
piirin alueen partiolaisia
viestimällä yhteisistä asioista.
Töölön Siniset on 75-vuotisen historiansa aikana tehnyt erinomaista partiotyötä
alueellaan.
Erähenkisenä
ja reippaana
poikalippukuntana tunnettu joukkonne
on tärkeä osa piirimme jäsenistöä. Sinnikäs kämpän
u u d e l l e e n ra k e n t a m i n e n
vastoinkäymisten jälkeen on
osoittanut ulkopuolisellekin,
että lippukunnassa on hyvä
yhteishenki. Teillä on kaikki
menestyksen avaimet tulevaisuuteen.
Onnittelen lämpimästi lip-

Saara Heinänen
Piirinjohtaja

pukuntaanne ja toivon teille
useita elinvoimaisia toimintavuosia lisää!
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Töölön seurakunta onnittelee
O

n mieluisaa lähettää tervehdys ja parhaat onnittelut pitkäaikaiselle ja arvostetulle yhteistyökumppanille,
partiolippukunta Töölön Sinisille. Töölön seurakunnan
ja partion välinen yhteistyö
on jatkunut erinomaisesti jo
vuosikymmeniä. Lippukunta
kokoontuu Töölön seurakunnan järjestämissä tiloissa ja
toteuttaa omalta osaltaan sitä
näkyä ja perustehtävää, jota
seurakuntakin on kutsuttu toteuttamaan.
Tämän ajan lapsi ja nuori

tarvitsee elämäänsä kestävän perustan ja niiden arvojen tuntemisen, jotka ovat olleet aina osa suomalaisuutta
ja sen arvopohjaa. Kodilla,
uskonnolla ja isänmaalla on
vahva tuki partiotoiminnassa
niin kuin myös seurakunnan toiminnassa. Kestävälle
perustalle rakentaminen on
jokaisen yhteisön tärkeä velvoite. Siinä saamme tehdä
työtä käsi kädessä.
Partiotoiminta on pitkän
historiansa aikana myös
Töölössä kasvattanut ja tuot-

tanut uusia sukupolvia tämän
kaupungin ja sen yhteisöjen
jäseniksi ja johtajiksi. Siinä
työssä voimme nähdä hyvän
Jumalan johdatusta ja siunauksen, joka on tuottanut
meille paljon kiitoksen aiheita. Saakoon partiotoiminta
jatkua myös tulevien polvien,
lasten ja nuorten hyväksi tässä kaupungissa ja kaupunginosassa.
Toivotan Töölön Sinisille
parhainta menestystä ja paljon armorikkaita vuosia tärkeässä työssään.

Auvo Naukkarinen
Töölön kirkkoherra

Mitä partio on sinulle antanut?

L

ähdin aamulla hiihtämään läheiselle laavulle
koiran kanssa ajatuksenani
miettiä ideoita tähän kirjoitukseen. Siinä mentiin umpihankea pentukoiran roikkuessa välillä sauvoissa ja
välillä pureskellessa suksia.
Mietiskelin siinä niitä aikoja,
kun Tösi vietti 60-vuotisjuhliaan ja olin itse hetken lippukunnanjohtajanakin. Jo silloin oli muuten samat sukset
käytössä, niitä pureskeleva
kaveri on kylläkin jo vaihtunut muutamaan otteeseen.
Parisenkymmentä
vuotta
sitten osui elämääni aika, jolloin järjestetty partiotoiminta vaihtui jatkuvaan kololla
hengaamiseen ja retkeilyyn.
Voi kait sanoa, että partio vei
silloin mennessään. Senaikaista toimintaa leimasi aikamoinen spontaanius. Meitä
oli pieni joukko, joka retkeili
ja harrasteli yhdessä, milloin
milläkin nimellä. Kuvioissa

oli vahvasti myös PT-kisat ja
kaikenlainen remonttivääntö
kololla ja kämpällä. No niinhän siinä sitten kävi muutamille, että aloimme pitää
joidenkin Hespartto-siskojen
kanssa vaelluskenkiä samassa eteisessä.
Tösiläisten ja hesparttojen välisiä avioliittojakin on
porukassamme saatu juhlia.
Joitain satunnaisia lipeämisiä on toki ollut muihinkin
töölöläislippukuntiin. Tuon
ajan tuotteena on eteisessä
nykyään neljät vaelluskengät. Lapsemme ovat kaksoiskansalaisia, eli täällä Lapissa
olemme mukana Napapiirin
poikien ja tyttöjen toiminnassa.
Retki eteni laavulle, ja koira häsläsi innokkaana edelleen, vuolin kiehiset ja koira
nappasi ne suuhunsa, sotki
lumihankeen ja katseli pää
vinossa isäntäänsä. No tulet
kuitenkin sain aikaiseksi ja

makkurit paistettua. Syönnin
päälle tuijottelin hiillokseen
ja mietin, mitä partio on antanut minulle.
Partiotaidot ovat olleet
pohjana itselläni ammattiakin
valitessa, ja tietysti retkeilen
edelleen, ehkä enemmän
kuin koskaan aikaisemmin.
Parhaat ystäväni olen joko
saanut partiosta tai tuonut
partioon.
Mutta-mutta... Tärkein juttu
on se partiolaisuus itsessään.
Kun se pääsee juurtumaan oikein syvälle se ohjaa elämän
valintoja ihan huomaamatta.
Tösiläisyys-partiolaisuus on
muokannut omaa luonnettani
ja perheeni arvoja enemmän
kuin mikään muu tekijä. Lapset ovat luontevasti partiolaisia, raukat kun eivät muusta
tiedä. Ilman Tösiä minä en
olisi minä.
Aivan lähivuosina koittaa
aika, jolloin omien lasteni
kololla hengaaminen saavut-

Tobias Heiskanen
Eräopas ja keittiömestari,
Rovaniemi

taa maksimaalisen tasonsa,
ja faijan on syytä tarkkailla
vaelluskenkien määrää eteisessä.
Nostan virttynyttä pipoani
75-vuotiaalle Tösille! Synttärilahjaksi saat vähintään viikon talkootyötä kämpällä. Ja
pitkiä päiviä.
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Juhlaviikon ohjelma
Maanantai 24.3.
Tutustuminen kämpän uuteen saunaan ja kämpän
rakennustyömaahan klo 12–17 välisenä aikana.
Keskiviikko 26.3.
Lippukunnan kevätvuosikokous klo 19.00 alkaen
osoitteessa Töölönkatu 34.
Lauantai 29.3.
Juhlapäivän ohjelma
klo 13.00 Juhlatilaisuus Töölön Kirkolla, kirkkosalissa (2. krs)
Tilaisuudessa Huomionosoitusten vastaanotto
Ansiomerkkien jako
Juhlapuheet
Kakkukahvit tarjoillaan seurakuntasalissa heti kirkkosalin
tilaisuuden päätteeksi.
Kello 15.30–17.30 Avoimien Ovien tilaisuus kololla
(osoitteessa Töölönkatu 34, sisäänkäynti porttikongista)
esillä mm. vanhoja vartioiden buugeja.
Klo 18.00 Illallinen Ravintola Laulumiehissä (Hietaniemenkatu 2)
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Ansionsa mukaan
nsiomerkit ovat tärkeä
tapa kiittää hyvästä ja
onnistuneesta partiotoiminnasta. Suomessa partiolaisten ansiomerkkejä jaetaan
kolmella eri tasolla: Suomen
Partiolaisten, partiopiirien ja
lippukuntien omien ansiomerkkijärjestelmien toimes-

A

ta. Kaikkia näitä merkkejä
kannetaan partiopaidassa.
Tösin omien merkkien jakamisesta päättää Tösin
ansiomerkkitoimikunta. Tältä sivulta löytyy lista Tösin
75-vuotisjuhlissa
jaetuista
merkeistä, ja esittelyitä osasta näistä.

Ansiomerkit
29.3.2008

Jude ja Titi palkitsevat ansioituneita kolon edessä olevassa puistossa 90-luvun loppupuolella.

75-vuotisjuhlissa jaettiin seuraavat ansiomerkit.
TöSi:n merkit
Kultainen
Janne Bäckman
Jussi Haapkylä
Tuomas Haapkylä
Arvo Haarti
Mikko Ylijoki
Monsieur
Hopeinen
Kaarlo Saukonpää
Pronssinen
Ralf Baumann
Juho Häme
Olli Mattila
Ville Raitio
Kenny Ronkainen

PäPa:n merkit
Kultainen ansioristi
Kari Teppola
(jaettu 5.3.2008)
Eino Tunkelo
Pronssinen ansiomitali
Antti Mielonen

Rautainen
Antti Jäppinen
Tilli Pesola
Severi Rahikainen
Kuparinen moska
Petu Tapio
Kunniavaeltaja
Jarkko Nyström nimettiin
TöSin kunniavaeltajaksi
80-vuotissyntymäpäivillään 17.1.2008.
Kuparinen plaketti
Lauri Peltola
Eeva Pyörälä
Mervi Salokangas
SP:n merkit
Collanin solki
Ralf Baumann
Sudenpääsolki
Janne Kivinen
Mitja Raja-Halli
Mikko Seppinen

Ansiosolki
Juho Häme
Kenny Ronkainen
Töölön Siniset onnittelee kaikkia ansioituneita!
HYVÄ KIVA BRA,
ANTAA TULLA LISÄÄ VAAN!

Tösi-merkit
Tösi-merkit ovat Tösin tunnuksen näköisiä ansiomerkkejä,
joita jaetaan eritasoisia. Myöntämisperusteena on aktiivinen
toiminta tai ansiokas teko lippukunnan hyväksi. Merkkejä on
yhteensä viisi erilaista: rautainen, kuparinen, pronssinen, hopeinen ja kultainen.
Kuparinen plaketti
Mainittava työskentely lippukunnan hyväksi.

Ansiosolki (PäPa)
PäPa:n ansiosolki voidaan
myöntää
jakamispäivänä
14-19-vuotiaalle partiolaiselle kannustuksena vastuuntuntoisesta, tavoitteellisesta ja innostuneesta toiminnasta vaeltajaryhmässä,
vartiossa tai laumassa.

Sudenpääsolki (SP)
Sudenpäänsolki jaetaan lauman parhaalle sudenpennulle. Ansioitunut sudenpentu
on esimerkillisellä käytöksellään ja toiminnallaan osoittanut omaksuneensa partiotoiminnan sisällön ja periaatteet ikätovereitaan selvästi
paremmin.

Pronssinen ansiomitali (PäPa)
PäPa:n pronssisen ansiomitalin myöntämisperusteena on 4-5 vuoden menestyksellinen
toiminta tavanomaisissa lippukuntatehtävissä (lpkja, lpkj, akela tms.) tai merkittävässä
lippukuntatason projektitehtävässä.
Kultainen ansioristi (PäPa)
Piirin kultainen ansioristi on PäPa:n
korkein ansiomerkki.
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1990–1999
ösiläinen partiotoiminta
1990-luvulla oli sisällöltään rikasta, vaikka monia
haasteitakin koettiin. Toiminnan päälinjat noudattelivat
hyväksi havaittuja perinteitä,
joissa pääosaa esittivät Töölönkadun kololla vietetyt kokousillat, retket ja leirit Hirsalan Kämpällä, vaellukset sekä
muutamat suurleirit. Alituisena haasteena vuosikymmenellä tuntui olevan jäsenistön
lukumäärän heittely. Onnistuneiden
markkinointitoimenpiteiden sekä toiminnan
laatuun keskittymisen myötä
jäsenmäärä kuitenkin nousi
tasaisesti 90-luvun loppupuoliskolla. Ydinjoukko pysyi
kuitenkin aktiivisena koko
vuosikymmenen ajan toteuttaen normaalia partiotoimin-

T

taa. Erityisen aktiivisena toimi vuonna 1990 perustettu
vaeltajaryhmä Liblikas, joka
toteutti omia normaaleja,
sekä ei niin normaaleja, tempauksiaan. Uusjäsenhankinnan ohella jäsenmäärän säilyttäminen edellytti ryhmiltä
säännöllistä, jatkuvaa toimintaa, jossa myös lasten pitkät
kesälomat tuli huomioida.
Eri ikäluokkiin vakiintuneet
ydinryhmät, joiden toiminta
sopivasti ristesi keskenään,
takasivat turvallisen jatkumon aina 2000-luvulle asti.
Vuosikymmenen aikana
vartioiden lukumäärä vakiintui kolmeen. Sudenpentulaumoja oli eri vaiheissa yhdestä jopa kolmeen. Keskeistä
ryhmien toimintaa olivat
viikoittaiset kokoukset Ko-

Sudarihuoneessa otettu ryhmäkuva 90-luvun alusta.

lolla ja sen lähiympäristössä.
Johtajisto sekä vaeltajaikäiset
nuoret viettivät paljon aikaansa Kolon Komuutissa – kokousaikoina ja niiden ulkopuolella. Ennen kännyköiden
yleistymistä (mikä säväytti
myös partioelämää 90-luvulla) Kolon puhelinnumero
olikin keskeisin yhteystieto,
joka teini-ikäisen tösin vanhempien tuli muistaa. Omaa
tavoitettavuuttaan
nuoriso
edisti muun muassa syömällä riittävästi töölöntorilaista
pizzaa, mistä palkintona Komuuttiin saatiin kylkiäisenä
punainen puhelin. Myöhemmin kyseinen kampanja katsottiin epäasialliseksi, mutta
jo saavutettu telefooni palveli
lippukuntaa seuraavalle vuosituhannelle asti.

la tontilla Kirkkonummen
Hirsalassa. Vuokrasopimuksen jatkuvuus oli useaan otteeseen uhattuna. Toiminta ei
silti missään vaiheessa katkennut, vaan Kämpällä vietettiin retkiä aktiivisemmin
kuin koskaan. Yleisen huolen

Kämpän vuokrasopimus katkolla

Tösiläistä mieskauneutta parhaimmillaan. Artsi ja Tobias
Vanhan kämpän parkkipaikalla
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Epävarmuutta
retkeilytoimintaan 90-luvun aikana toi
vaihteleva tilanne Hirsalan
Kämpällä. Kämppä sijaitsi
Metsähallituksen omistamal-

Mikon tyylinäyte vuoden 1999
hiihtovaellukselta. (J.H.)
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lisäksi tilanne kuitenkin aiheutti sen, että laajamittaisiin
parannustöihin ei ryhdytty ja
kiinteistö rapistui hiljalleen.
Vuonna 1997 vuokrasopimukseen saatiin kuitenkin
selkeästi sovittu jatko, minkä
innoittamana johtajisto remontoi Kämppää ja saunaa
pitkin kesää. Suurin muutos
oli keittiön siirtäminen terassin laidassa olleeseen varastotilaan. Muita merkittäviä
toimenpiteitä olivat varastotilan järjestäminen vintille
ja lukuisat maalaus- ja muuraustyöt. Lisäksi lattiat tuettiin, eristepurut poistettiin ja
muurahaiset vaihdettiin.

Leirit ja retket
tärkeässä roolissa
Kesäleirit kuuluivat olennaisesti tösiläiseen toimintaan
myös 90-luvulla. Leirit järjestettiin aina yhteistyössä Hes-

Kyllä Kakekin osaa, kuva
samaiselta vaellukselta. (J.H.)

Kirkkovenevaellus oli yksi 90-luvun kohokohdista. (J.H.)

parton kanssa. Vuosina 1990
ja 1996 lippukunta osallistui
valtakunnallisille suurleireille, mistä syystä omia leirejä
ei järjestetty, tosin sudenpennuille järjestettiin molempina suurleirivuosina omat
normaalia lyhyemmät leirit.
Vuoden 1996 suurleiristä,
Lappohjassa
järjestetystä
Loistosta, muodostui merkittävä tapahtuma töölöläisten
lippukuntien yhteistyön kannalta. Leirillä (entisestään)
vahvistuneen Töölö-aatteen
siivittämänä Töölön seudun
lippukunnat (IVE, TöTä, TNV,
VT, H-O ja TöSi) päättivät
aloittaa johdon yhteiset teeillat. Myös partiopaidan paikkakuntatunnukseksi hankittiin Töölö-merkit. Yhteistyön
myötä lippukunnat järjestivät
yhteiset Töölö-PT-kisat ja
varsinaisena huipentumana
oli vuoden 2000 ikimuistoinen Töölö-leiri.
1990-luvulla – kuin tiet-

tävästi aiemminkin – kaikkinainen metsän siimeksessä
väijyminen oli tösiläisten
mieleen.
Metsävaelluksia
järjestettiin paljon Kirkkonummella; etenkin siten, että
päätepisteenä oli lopulta
oma Kämppä. Vaelluksia tehtiin luonnollisesti myös Nuuksion suuntaan paljon. Eräänä
tavanomaisesta poikkeavana
vaellusmuotona
mainittakoon Töölöstä TöSin Kämpälle suuntautunut reissu,
joka taitettiin kirkkoveneellä
soutaen. Joka tapauksessa, etenemismenetelmästä
riippumatta, saavutettujen
metsäöiden laskeminen oli
kova, ympärivuotinen kilpailun aihe. Ajoittain metsäyön
määritelmä tosin joutui koetukselle, kun tuli tarpeelliseksi punnita, myönnetäänkö
niitä Töölöntorin liikenneympyrässä laavussa yöpyneille.
Allekirjoittaneen
lämpimimmät
vaellusmuistot

liittyvät kuitenkin lukuisiin
yrityksiin ja vaivalloisiin onnistumisiin ylittää oma kotoinen Stormossenin suomme
Porkkalanniemellä. Joskus
upposi saapasta, joskus kainaloa myöten; mutta lopulta
leirituli kuivasi aina.
Mikko Ylijoki

Kämppäremontin aikana
havaijipaidat ja aurinkolipat
olivat kuuminta hottia. Kuvassa
vasemmalta Samba, Simo, Tobias ja Jude.
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2000–2008
Sukupolvenvaihdos
Vuosituhansien taitteeseen
ajoittui myös Tösissä muutoksen aika. 90-luvun Liblikassukupolvi poistui hiljalleen
takavasemmalle tehden tilaa
80-luvulla syntyneille johtajille. Vahvan ja omaleimaisen
ydinryhmän poistuminen jätti aukon, jota ei välittömästi
pystytty täyttämään. Vaikka
perustoiminta kokouksineen
ja retkineen toimi vanhaa
tuttua kaavaa noudattaen, jäi
toiminnasta kaikki ylimääräinen vähemmälle. Esimerkiksi Pihaukselle ei riittänyt
innokkaita tekijöitä, minkä
takia vuosina 2000-2003 lehteä ei julkaistu.
Uusi johtajasukupolvi on
vuosikymmenen edetessä
tuonut oman mausteensa

toimintaan. Viimeisen parin
vuoden aikana johtajiston
porukasta on muodostunut
yhtä tiivis kuin Liblikkaasta
aikoinaan. Nykyinen laaja
johtajapohja on mahdollistanut monien toimintaa tukevien projektien toteuttamisen,
mikä on vaikuttanut lippukunnan toimintaedellytysten
parantumiseen.
Vuonna 2004 saatiin herätettyä Pihaus henkiin ja
samoihin aikoihin luodut ja
vuonna 2006 päivitetyt nettisivut ovat parantaneet tiedotusta ja toiminnan suunnittelua. Vaikka musta kahvi
on nykyjohtajille ”so last
season” eivät huumorintaju
ja tösihenki ole lisääntyneen
suunnitelmallisuuden ja paperipartioinnintakia toiminnasta kadonneet.

Sudenpentutoiminnassa
menee lujaa
Kokoustoiminnassa suurin
muutos näkyi kasvaneena
laumojen määränä. Lähes
koko 2000-luvun alun laumanjohtajana ja akelana
toiminut Mielosen Antti on
panostuksellaan
pystynyt
vakiinnuttamaan laumojen
määrän kolmeen ja viimeisten vuosien aikana on joka
syksy aloittanut uusi lauma.
Uusien jäsenien hankinta on
onnistunut ja laumanjohtajiakin on riittänyt kohtuullisen
hyvin.
Laumanjohtajaneuvosto on pitänyt Antin johdolla huolta laumanjohtajien
koulutuksesta.
Suuremman haasteen on
muodostanut vartiotoiminta,
erityisesti siirtymävaihe sudenpennuista vartiolaisiksi,
jolloin moni lapsi on lopettanut. No, ehkä luonnollinen
poistuma on valikoinut vain
ne todelliset helmet, joiden
harteilla tulevaisuuden TöSi
lepää. Vaeltajatoiminnassa
ajan henki on ollut vahvasti
läsnä. Magic-kortit, lautapelit
ja pelikonsolit ovat tuoneet
uuden elementin toimintaan
eikä muun muassa videotykki ole nykypäivänä harvinainen kapistus kololla. Vanhaakaan ei sovi unohtaa, sillä
partiotaitokilpailut ja vaellukset ovat edelleen monille sitä
parasta partiota.

Kämppäprojekti
vuosikymmenen juttu

Sudenpennut tekemiensä lumiukkojen edessä. (K.S.)
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Kun satavuotisjuhlissa muistellaan 2000-luvun alkua, tulee monelle varmasti ensimmäisenä mieleen Kämppä.
Ja nyt on siis kyse uudesta

Kämppäprojektin ahkerimmat
tekijät, ”puuseppäjedi” Simo
ja ”vanhat ei tykkää” Martti.
(K.S.)

kämpästä, jonka hankkimisen eteen alettiin tehdä töitä
vanhan kämpän vuokrasopimuksen päätyttyä vuoden
2002 lopussa. Onneksemme
saimme käyttää kämppää
vielä vuoden 2005 loppuun,
kun Metsähallitus etsi meille
uutta tonttia. Uusi tontti löytyi
Långvikista ja kannatusyhdistyksen varoilla saimme
hankittua sen. Tästä alkoikin sitten rakennusprojektin
suunnittelu ja toteutus, jossa
niin kannatusyhdistyksellä,
vanhoilla jarruilla kuin nykytöseilläkin on ollut iso rooli.
75-vuotisjuhliin mennessä on
lähes pelkästään talkoovoimin noussut tontille jo saunarakennus ja vuosikymmenen
loppuun mennessä seisoo
siellä upea kämppäkin. Vielä
on kuitenkin paljon tehtävää,
joten jokaisella on mahdollisuus antaa oma panoksensa.
Kämpän puute ei ole voinut olla näkymättä retkitoi-

TÖÖLÖN SINISET 75 VUOTTA
minnassa. Varsinkin pieniä
ryhmien retkiä on järjestetty hieman vähemmän
viime vuosina, joten jo saunan valmistuminen parantaa huikeasti erätoiminnan
mahdollisuuksia. Retkien järjestäminen muilla kämpillä
on kuitenkin mahdollistanut
uusiin alueisiin tutustumisen.
Samalla on saatu arvokkaita
ideoita oman kämpän suunnitteluun.

Kaikki alkoi
Kekkosesta
Vuonna 2005 sai Tösin johtajisto idean lähteä pitkälle,
viikon mittaiselle vaellukselle Urho Kekkosen kansallispuistoon. Olihan 2000-luvulla järjestetty lyhyitä vaelluksia niin suksin, jalkaisin kuin
meloenkin, mutta todellinen
jalkapatikka oli vielä kokematta. Seitsemän urhon
voimin valloitettu porojen
valtakunta poiki Pihauksen
erikoisnumeron lisäksi myös
alun vaelluskulttuurille. Joka
kesä tämän jälkeen ovatkin
johtajat ja vaeltajat valinneet
uuden kansallispuiston kohteekseen. Nämä reissut ovat
olleet mahtava tekijä tösihengen luomisessa, mistä

Näin upeita maisemia oli vuoden 2006 Saunavaelluksella Helvetinjärven ja Seitsemisen kansallispuistoissa. (K.S.)

vaellusten olosuhteita kuvaavat nimet ”Saunavaellus”
ja ”Suihkuvaellus” kertovat
kaiken olennaisen.
Vaikka talvileireillä hiihtäminen on lumitilanteen ja
nykynuorison nollissa olevan
hiihtotaidon takia jäänyt vähemmälle, ovat varttuneemmat tösit käyneet lähes joka
talvi suksimassa. Kohteena
on ollut usein jonkin lippukuntalaisen kesämökki, jossa on reissun jälkeen päästy saunomaan ja laittamaan
kunnon murkinat. Johtaja-

Vuoden 2004 lippukuntaretki järjestettiin
vielä kämpän maastossa. Kuvassa Miska
Rissanen ja Riku Hukka. (T.L.)

huollosta ovat pitäneet huolta
myös Hesparttojen kanssa
järjestetyt
rentoutumisviikonloput esimerkiksi Villa
Widablickissa.

Mitä tulevaisuus
tuo tullessaan?
Viime vuosien kuuma puheenaihe kaikkien partiolaisten keskuudessa on ollut
partion imago-ongelma elämyksiä etsivien, kiireisten
nykynuorien keskuudessa.
Myös Tösin piirissä on ha-

TöSin uusin telttahankinta on nimeltään Hawu.
Kuvassa myös Ralf Baumann. (T.L.)

vaittu lasten harrastusten
määrän kasvu. Pikku-Jesselle
kun ei partsikka ja kavereiden kanssa hengailu enää
riitä vaan pitää pelata jalkapalloa, soittaa kitaraa, harrastaa telinevoimistelua, lumilautailla...
Uusi ikäkausijako ja sen
mukana tuleva uudistettu
ohjelma ovat ne lääkkeet,
joiden toivotaan tepsivän.
Partion perimmäinen ajatus
ei muutu, mutta ohjelmasta
pyritään tekemään houkuttelevampaa. Tösissä uuden
ohjelman käyttöönotosta ei
vielä olla keskusteltu, mutta
siirtyminen lienee ajankohtaista parin vuoden sisällä.
Yleisesti ottaen lippukunnan toimintaedellytykset ovat 75-vuotiaana mahtavat. Sudenpentutoiminta
on kattavaa, aktiivijohtajia
toistakymmentä ja lähitulevaisuudessa valmistuu oma
kämppä. Uusi ikäkausijako
ja toiminnan vakauttaminen
vaatisivat kuitenkin maltillista
jäsenmäärän kasvattamista,
missä toivottavasti onnistutaan seuraaviin isoihin juhliin
mennessä.
Tapio Levä
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Tösiläinen kaupunkitoiminta
öölön Siniset on helsinkiläinen lippukunta, ja näin
ollen valtaosa toiminnasta tapahtuu kaupunkiympäristössä. Nimensä mukaisesti lippukunta toimii Töölössä, jonka
ytimessä TöSin kokoontumistila eli Kolo sijaitsee. Kolo on
keskus, jossa niin laumat kuin
vartiotkin järjestävät kokouksiaan pitkin vuotta kerran
viikossa. Vaeltajat saattavat
kokoontua harvemmin.
Kaupunkipartioinnin selkärangan muodostavat juuri
kokoukset. Laumat ja vartiot noudattavat yhden lukukauden mittaisia toimintasuunnitelmia, joiden aikana
suoritetaan muun muassa
taitomerkkejä. Kokouksissa
toteutetaan kunkin suoritusaiheen teemaa, esimerkiksi
sudenpentujen liikuntamerkin yhteydessä leikitään paljon, käydään uimassa ja kannustetaan liikkumaan myös
partion ulkopuolella.
Peruskokous alkaa leikillä tai parilla. Sitten luvassa
voi olla pikainen kertaus
viime kerralla käsitellyistä
asioista, mitä seuraa uusi
aihe. Sen päätteeksi voidaan
jatkaa leikkiä sisällä tai ulkona. Sudenpennuille voidaan lukea myös jokin satu.

T

Tösiläisiä odottamassa paraatiohjelman alkua Senaatintorilla vuonna 2004. Vas. Ralf, Olli, Kenny,
Leo, Eljas, Martti ja Tapio.

Kokous päättyy veljespiiriin
ja – etenkin sudenpennuilla – perinteiseen huutoon:
”Hyvää yötä, onni myötä, kiitos tästä päivästä, nukkukaa
hyvin!” Vartioilla on kullakin
oma buuginsa. Se on kirja,
johon vartio kokouksittain
kirjoittaa, piirtää tai muuten
ikuistaa toimintaansa. Buugi
myös kiertää henkilöltä toiselle viikoittain, jolloin kukin
kotona itse tarinoittaa ja koristaa kirjaa. Sudenpennuilla
samoin kuin vartiolaisilla on
oma piste- ja milliskabansa

Martit Koivisto ja Kyyrö harjoittelevat ensiapua Tösin ja Hesparton
yhteisellä ensiapukurssilla.
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eli leikkimielinen, aktiivisuuteen perustuva pisteidenkeruukilpailu. Jouluisin kilvan
voittaja palkitaan partioaiheisella palkinnolla.
Kokoukset ovat vaihtelevia. Talviaikaan ne painottuvat enemmän sisätoimintaan,
jolloin ohjelmassa voi olla esimerkiksi solmuja, ensiapua
tai virkistäviä leikkejä. Syysja kevätaikaan sisätoiminta
jatkuu, mutta aikaa vietetään
entistä enemmän ulkona
kolon ympäristössä. Tällöin
suunnistetaan kaupungissa,
pelataan jalkapalloa tai leikitään ulkona. Erityistä suosiota nauttii perinteinen kirkonrotta, tuttavallisemmin kirkkis. Vierailut muun muassa
kisahallissa, taidemuseoissa
ja Laaksossa puistosuunnistuksen merkeissä tuovat mukavaa vaihtelua toimintaan.
Vierailtu on myös paloasemalla. Lukukauden viimeisessä kokouksessa pidetään
perinteisesti nyyttärit. Silloin
herkutellaan hyvässä seurassa ja leikitään.

Viimeisten 15 vuoden ajan
toiminta on pysynyt perinteikkäänä. Vuotuiset merkkitapahtumat antavat kaupunkitoimintaan väriä. Joulukirkko
juhlineen on TöSissä perinne. Silloin myös jaetaan usein
ansiomerkkejä lippukuntalaisille. Myös lippukunnan
omat erikoisemmat ohjelmat
tuovat mukavaa säpinää. Perinteeksi kasvava N3RD-pelitapahtuma on yksi esimerkki
siitä monipuolisuudesta, jota
aktiivinen ja kekseliäs nykyjohtajisto toteuttaa.
Paraati on kaupunkipartioinnin ehdoton huipentuma.
Se ajoittuu partioviikolle,
joka on vuosittain se viikko,
jolloin on Yrjönpäivä. Paraatissa
pääkaupunkiseudun
lippukunnat kerääntyvät Senaatintorille juhlallisuuksiin,
joiden jälkeen ne marssivat
Helsingin keskustan poikki.
Töölön Sinisillä on pitkä paraatihistoria, jota jatketaan
rummut päristen ja lippu
hulmuten.
Julius Heporauta
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Kokoontumistilamme Kolo
ösiä, ja osittain Hesparttoa, on siunattu loistavalla kokoontumistilalla keskellä Töölöä, Töölönkatu 34:ssä.
Ryhmien kokouksia on pidetty kololla pidempään
kuin norsukaan muistaa, tarkalleen ottaen jo vuodesta
1954. Järjestys huoneissa ja
kololla on säilynyt hyvin samanlaisena tähän päivään
asti. Kahden viimeisimmän
vuosikymmenen suurimmat
muutokset kololla ovat olleet
sudenpentuhuoneen remontointi 90-luvulla, komuutin
nahkasohvien päällisten uusiminen ja useiden nojatuolien hankkiminen sekä vuonna 2006 toteutettu sähköjärjestelmän uusiminen.Vuoden

Sudenpentuhuone

T

Sudenpennut odottavat innokkaina uudistetun Sudarihuoneen avaamista. Verkon
kimpussa laumanjohtaja
Mikko. (J.H.)

2006 kesällä uusittiin myös
kolon ulko-ovi, sillä vanha
oli käynyt jo liian heikoksi.
Seuraavaksi tarkempaa tietoa kolon huoneista vessaa,
keittiötä ja varastoa lukuun
ottamatta.

Komuutti
Komuutti on johtajiston yleinen oleskeluhuone. Siellä
pidetään kuitenkin mm. hallituksen kokouksia. Sinne
johtajat kerääntyvät ennen
kokouksia ja niiden jälkeen
suunnittelemaan tarkemmin
kokouksen kulkua ja puhumaan mukavia. Vuonna
2007 vaeltajaryhmä Hirfsala
toteutti vaeltajien ihannetta
”Palvelen” sisustaen komuutin järkevämmäksi.

Kantti
Kantti on harvemmin käytetty huone, ja siksi sinne onkin
kerääntynyt pikku hiljaa kaikenlaista rompetta. Siellä on
kuitenkin pidetty vartion kokouksia, jos Pyöreän pöydän
huone on ollut varattu. Kantissa on jokaisella vartiolla oma
säilytyskaappi.

Pyöreän pöydän huone on
saanut nimensä siellä olevasta pöydästä, jonka ääressä
suuri osa kokoustoiminnasta tapahtuu. Kolon huoneista
pyöreä on pienimpiä, joita
käytetään kokoustamiseen,
mutta sielläkin mahtuu tekemään hyvin vaikka mitä.
Erityisesti mainittakoon huoneen yhden seinän täyttävä
solmutaulu, jossa on yli 100
solmua esillä.

Sudenpentuhuoneenkin nimi
paljastaa, mihin huonetta
pääosin käytetään. Huone
on kokouksiin käytettävistä
isoin ja siellä on paljon tilaa
leikkiä ja tehdä muuta tilaa
vievää. Sudenpentukokousten lisäksi huonetta käytetään vuosikokouksien järjestämiseen ja elokuvien katsomiseen sekä muihin suurempiin aktiviteetteihin. Muista
huoneista poiketen täällä ei
ole tuoleja, vaan istuimina
käytetään joko huoneessa
olevia vanhoja tammitynnyreitä, tai sitten tuolit haetaan
komuutista.
Olli Raitio ja Joona Uitto

Hesparttojen huone
Hesparttojen huone on nimensä mukaisesti Hesparton käytössä, lähinnä vartiotoiminnassa ja johtajien
kokoustilana. Huone on
huomattavasti muita huoneita uudemman ja siistimmän
näköinen. Ennen kuin Hespartot saivat TöSiltä oman
huoneen, tässä huoneessa
oli toimisto.

Komuutin pöytää koristaa partiolilja. Pöytää ympäröivien
sohvien nahkaverhoilu on niin
ikään uusittu viime vuosien
aikana.(J.He.)

Pyöreän pöydän
huone

Pyöreässä huoneessa kokoontuvat lähinnä vartiolaiset.
(J.He.)

”Pyöreä” huone on ollut pitkään varsinkin uudempien
ja nuorempien vartioiden
käytössä kokoushuoneena.

Kantin seinälle maalattiin upea fresko 90-luvun remontin aikana.
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Skutta
22.4.2006

inä vuonna partio todellakin näkyi Helsingissä.
Partioviikon tapahtumat järjestettiin näyttävästi kaupungin keskustassa. Viikon kohokohta oli paraatin lisäksi
eittämättä Skutta-leiri, joka
kokosi noin 300 partiolaista
Sanomatalon ja makasiinien
väliselle kentälle. Keskellä
Helsinkiä teltoissa vietetty yö
on varmasti kokemus, joka
jää mieliin ainiaaksi.
Leiri kokosi partiolaisia
kaikkialta pääkaupunkiseudulta ja jopa muualta Uudeltamaalta. Puolijoukkueet,
joissa nukuimme, pystytettiin
Sanomatalon vieressä sijaitsevalle sorakentälle. Soraää-

S

niä tämän johdosta kuului,
sillä kaikkien mielestä sepeli makuualustan alla ei ole
kaikkein siistein vaihtoehto.
Onni onnettomuudessa, että
leiriä ei järjestetty alustavien suunnitelmien mukaisesti
Senaatintorin mukulakivillä.
Siinä olisivat olleet Helsingin
fysioterapeutit helisemässä.
Skutta oli onnistunut tapahtuma, ja kaikilla oli ilmeisesti tösi kivaa. Leirin
pitäminen kaupungissa on
hauska tapa saada partiolle
näkyvyyttä ja kivaa vaihtelua
metsätoiminnalle.
Kaarlo Saukonpää
TöSin enkelit telttojen seassa. (K.S.)

Aito tösiläinen säilyttää tyylikkyytensä vaikka pupunkorvat päässään.
(M.K.)

Paraati
23.4.2006

ähtö oli suunnilleen kymmenen maissa. TöSissä
tehtäviä sai seuraavanlaisesti: Miska kantoi kylttiä ja johti
TöSin matkaa, hänen perässään tuli Kenny lippu kourissaan, Kennyä saattoivat Olli
R. ja Leo. Rumpalit Ville ja
Juho talsivat seuraavina rum-

L

mut päristen. Sitten tuli muu
konkkaronkka, joka talsi mukana pitäen henkeä yllä. Kävelimme yhdessä Hesparton
kanssa Senaatintorille. Siellä
oli jonkinlainen lämmittelybändi, ja akustiikka oli hirveä,
jonkinlainen hevin tapainen
soi taustalla aluksi. OsanotMiska, Leo ja Olli Senaatintorilla.(K.S.)

Suurkirkon edusta aamuauringossa. (K.S.)
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tajia näkyi olevan tällä kertaa
huimasti enemmän kuin normaalisti. Hyvä niin. Partioaate
on nousemassa. Pian bändi
ponkaisi käyntiin Black Sabbathin legendaarisen Paranoidin. Hyi vai jee, siitä voi olla
monenlaisia mielipiteitä. Olli
M. ja Ralf ilmaantuivat näköpiiriini, rinnukset kimaltaen
uusista merkeistä – Mannerheim-soljista. Matkasimme
Tähtitorninmäelle Hesparton kera piknikille. Ihka uusi

Hirfsala -vaeltajaryhmä oli
kyhännyt mölkkypalikat Raitioiden edesmenneestä lipputangosta, ja niillä pelailtiin.
Oli kivaa, ja voimme olla tyytyväisiä osallistujamäärästä.
Olli Raitio

Artikkelit ovat ilmestyneet
ensimmäistä kertaa Pihauksessa 2/06.
Koonneet Leo Heinonen &
Miska Rissanen

TOIMINTAA KAUPUNGISSA

Nerd 1337
19.–20.1.2007

hteiskunnan uudistuessa aikojen saatossa
on partiotoimintakin laajentanut toimialaansa muuallekin kuin perinteisiin
retki- ja kisaympäristöihin.
Partio on eräällä tavalla modernisoitunut ja mukaillut
nykyajan meininkiä. Tämä
ilmeni erittäin vahvasti johtajiston Nerd 1337 ’07 tapahtumassa 19.–20.1.2007,
joka toimi eräänlaisena virkistyksenä.
On perjantai-ilta ja valmistaudun yhtä aikamme
kummallisinta partiotapahtumaa varten. Nyt on siis TöSin
ja Hesparton vaeltajien ja
johtajiston nörttitapahtuman
aika. Luvassa ilmainen Texas
Hold ’em -turnaus, Worms
Armageddonia,
Magicia,
lautapelejä ja larppausta.
Pakkaan kannettavan tietokoneeni, pokerichipit, mankan ja musiikkia.
Ilta aloitetaan käynnistämällä pokeriturnaus. Joukko
jaetaan kahteen pöytään,
joista kummastakin pääsee
jatkoon kolme kärkipelaajaa.
Shuffle up and deal!
Peli on erilaista eri pöydissä. Toisessa pöydässä se
on hidasta ja kestää pitkään
ennen kuin ensimmäinen
osanottaja putoaa, kun taas
pöytä jossa minä pelaan hoitaa homman pussiin puolen
tunnin sisällä. Omassa pöydässäni johdin suvereenisti,
ja pääsin hyvällä itseluottamuksella jatkoon.
Siirrymme
asettamaan
Worms-peliä käyntiin sillä aikaa kun toinen pöytä saattaa
peliään loppuun. Wormsista
saa paljon iloa irti, kaikkien
näiden vuosien jälkeen en
muistanut, että se näin hyvä

Y

Psyykkaus ja näkymättömät aivosäteet ovat osa partiopokeria. (V.R.)

Tommi Hallikaisen (Joona) ja Benjamin Brogeriuksen (Miska) grungebändi sai tyttöjen sydämet läpättämään larpissa. (V.R.)

olisi. Joukko tösejä huutamassa ja kannustamassa
yhden koneen ääressä on
huvittava näky.
Pokerifinaaliin selviytyivät
Aliisa, Hansu, Miska, Joona,
Olli Mattila ja minä. Pettymys
iskee pudotessani alkumetreillä Joonan pirullisen ohivedon takia. Turnaus jatkuu
tämän jälkeen kiihkeänä ja
päättyy Miskan ja Joonan
suureen kaksintaistoon, jonka ensin mainittu voittaa.
Palkinnoksi hän saa korttipakan.
Ilta jatkuu Wormsin ja
Magicin parissa ja venyy yli
puolen yön. Nyt on aika matkata kotiin ja valmistautua
lauantain larppia varten.

Taktiikka voi ratkaista kaiken, kun pitää pamauttaa mahdollisimman monta matoa kerrallaan
taivaan tuuliin. (V.R.)

Herään aamulla ja etsin
puvun itselleni. Yhdeltätoista
pitäisi olla kololla larpin ohjeistusta varten. Tänään minä
olen Lauri Brogerius, tarkoituksenani olla masentunut ja
saattaa Oy Brogerius Ab kärsimään veronkierrosta sun
muusta laittomasta toiminnastaan. Asiaa hankaloittaa
se, että läheisenikin joutuisivat kärsimään tästä. Mutta
hehän eivät kuitenkaan minua ymmärrä, joten voinko
väittää heitä läheisiksi? Lisäksi etsin omaa isääni, joka
katosi kun olin pieni.
Päivän aikana tapahtuu
kaikkea kummallista: juonittelua, terapiaa, valokuvien
ottoa ja angstaamista. Ta-

pahtuma huipentuu siihen,
että saan selville oikean isäni
henkilöllisyyden, synnytän
meuhkan ja päätän jättää
koko perheen.
Larpin pelattuamme siirrymme taas muiden pelien
pariin. Jälleen ovat Magic ja
Worms kovia sanoja. Näiden lisäksi pelaamme Carcassonea, Nintendo Wiitä ja
Pokemon-korttipeliä. Nörtteily jatkuu yömyöhään, mutta kaikilla on siitä huolimatta
pirteä ja iloinen fiilis. Vaihtelu
voi silloin tällöin virkistää.
Ville Raitio

Juttu on kirjoitettu Pihauksessa 1/07 julkaistun artikkelin
pohjalta.
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Jos metsään haluat mennä nyt...
etket ovat aina olleet
partion suola. Hengähdys harmaasta arjesta ja
kaupungin
betonipölystä.
Rauhallisen havumetsän luoma tunnelma on jäljittelemätön ja siellä oleminen parhaiden kavereiden kanssa on
pitkään ollut parasta partiossa. Kokoukset, vaikka kuinka hyvin suunniteltuja, eivät
koskaan voi voittaa viikonlopun vertaista hauskanpitohulabaloota. Kun raikkaana
lauantaiaamupäivällä kuunnellaan auringon valossa
progerokkia ja juostaan metsässä leikkien Piitä, tajuaa,
ettei kaipaa taakse jäänyttä
urbaania kiirettä.
Retket kestävät usein perjantaista sunnuntai-iltapäivään. Monta vuotta niiden
määränpäänä toimi Hirsalan
eräkämppämme ja sen kattavan soinen lähimaasto, mutta
nykyään retkikohteiden kirjo on kasvanut. Usein retki
voi suuntautua esimerkiksi
Nuuksioon, jolloin rinkan sivussa roikkuu muutama laavu. Yöpymispaikka voi olla
myös sadan kilometrin päässä, jonne päästään helposti
polkupyörillä. Ja jos maata
peittää lumi, ei ole ennen
kuulumatonta kaivaa kaapista vanhat sukset ja hiihtää
retkialueelle. Tärkeintä ei ole
miten retki järjestetään, vaan
se että kaikilla on lopulta
hauskaa ja ollaan hetkeksi
päästy pois kaupungista ja
haukattu hieman happea.
Partiossa kaikki käyvät
retkillä. Sudenpennut käyvät sudenpenturetkillä, jotka
ovat usein joko päiväretkiä
tai yhden yön mittaisia laavupatikoita tai kämppävierailuja. Vartiolaiset pyrkivät
käymään vuosittain kahdella

R
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Vaeltajaryhmä Hirfsala keittelee ruokaa kolmijalan avulla
vaeltajariitti Pykällyksellä. (K.S.)

Ville Raitio harjoittelee sammuttamista LPK-retkellä vuonna 99. (J.H.)

metsäseikkailulla. Vaeltajilla
ei ole määrättyä rytmiä ja
heidän retkensä ovat usein
yksilöllisiä ja tarkkaan harkitun erikoisia. Koko lippukunnan kattavia lippukuntaretkiä
tehdään myös kahdesti vuodessa, jolloin viikonlopun aikana metsästä löytyy lippukunnan koko edustus.
Kuten viisaammat ovat
joskus sanoneet, mitä parempi vartio, sitä enemmän
sillä on retkiä plakkarissaan.

Ralf Baumann, Olli Mattila ja
Juho Häme John Wayne –riihityksessä. (J.H.)

Vartiolaiset kilpailevat nuotionsytytyksessä syksyn 2006 lippukuntaretkellä. (K.S.)

Muistan aina kuinka ihailin
vanhemman Karhut-vartion
muhkeata retkilistaa, ja kuuntelin kateellisena tarinoita
Balderdash-retkistä ja sen
maagisista jatko-osista. Ollin
ja itseni vetämä Ketut-vartio
suoritti vuosien varrella itsekin monta hienoa retkeä
nyt jo menetetylle Hirsalan
basecampille. Ja näistä onkin
kertynyt monet parhaimmista partiomuistoista.
Näinä päivinä on tärkeää

muistuttaa ihmisille, että luontoa on vielä oikeasti olemassa, vaikkei sitä joka päivä näkisikään. On eri asia nukkua
yönsä mäntymetsässä, kuin
hölkkäillä iltalenkki Laakson
puiston läpi. Eikä siihen ole
mielestäni mitään parempaa
tapaa kuin oikeasti viedä ihminen luonnon keskelle. Ja
siitähän on retkissä kyse –
nyt ja tulevaisuudessa.
Ralf Baumann

RETKET

The Amazing Race
I-luokan riihitys 28.–29.8.2004
nopeinta reittiä maaliin. Tietenkin mukana oli myös rosvosektori.
Ensimmäisen päivän rämpiminen märässä metsässä
huipentui täydelliseen pimeyteen. Kello oli jo paljon,
kun ensimmäiset saapuivat
yörastille ja viimeinen ryhmä
joutui jäämään yöpymään

Petra

liset jalkakivut. Päivä kului
rattoisasti rastien ongelmien
ratkomisessa ja vaelluskaveriin tutustuessa. Riihitys huipentui yhteiseen lounasteluun metsässä ja ajomatkaan
bussilla Töölöön. Nuuksio oli
tehnyt riihittäjiin lähtemättömän vaikutuksen ylä- ja alamäkineen.
Mukana riihittämässä olivat TöSistä Juho, Kenny ja
Olli sekä Hespartosta Aliisa,
Karkki, Katri, Nanna ja Petra.
Kaikki suoriutuivat vaelluksesta kiitettävästi.

matkan varrelle, kun eteneminen oli jo mahdotonta. Yöunien jäädessä lyhyiksi, aika
kului kuivatteluun ja lämmittelyyn.
Toisena päivänä aurinko valaisi Nuuksion täyteen
kauneuteensa. Hienot maisemat ja helppokulkuiset
reitit saivat unohtamaan ei-

Olli

Martti Koivisto

Osallistujien
kommentteja
riihityksen jälkeen
”Tokana päivänä oli sopivan
lepposa meininki. Onneks ei
tiedä millasta retkillä tai leireillä tulee olemaan, vois jäädä osa käymättä.”

Kenny ja Karkki

”Oli siistiä elää yksi viikonloppu lähempänä omaa fyysistä
sietokykyä kuin yleensä.”
”Oli hauskaa kuivattaa makuupussi omalla ruumiinlämmöllä.”

Katri

”Oli kivaa vaikka kartat oli
huonot! Yörastilla oli ihana fiilis, kun oltiin pimeen metsän
ympäröimässä keittokatoksessa ja lämmiteltiin jalkoja
takassa/notskissa/grillissä.”

Juho

”Oli kivaa ku löydettiin niin
täydellinen paikka laavulle.”

(Kuvat: T.L.)

iihitys on partio-ohjelman mukainen vartiolaisten luokkasuoritus. I-luokan riihitys järjestetään usein
vaelluksena, jossa koetellaan
suorittajan erä- ja sosiaalisia taitoja, sekä kykyä ottaa
itsestään ja muista vastuuta.
Yleensä osallistuja on siirtynyt jo vaeltajiin ja aloittanut
vartionjohtajana.
The Amazing Race on
legendaarisen
riihityksen
maineessa. Muun muassa
nykyinen lippukunnanjohtaja suoritti ensimmäisen
luokkansa tällä riihityksellä.
Riihitys järjestettiin yhdessä
hesparttojen kanssa ja toteutettiin kaksipäiväisenä vaelluksena Nuuksiossa.
Vaellus suoritettiin pareittain. Riihittäjien saapuessa
kololle paikalla oli vain vaellusvarusteet sekä The Amazing Race -vihko. Ohjeena
oli ottaa tarvittavat omavalintaiset varusteet mukaan
ja käydä ostamassa ruokaa.
Ohje ensimmäiselle rastipaikalle oli vain pieni kuva kartasta, josta tarkkasilmäiset
riihittäjät huomasivat, minne
retki suuntautuu ja selvittivät,
miten sinne julkisilla pääsee.
Riihitys oli tavallista haastavampi, varsinkin reitin pituus
lisäsi rankkuutta. Vaelluksella
testattiin myös Afrikan tähti
-suunnistusta, joka on vähintään yhtä kovassa maineessa
kuin itse riihityskin. Tehtävänä oli suoriutua mahdollisimman nopeasti ja vähän rastipisteitä läpi käyden. Aluksi
annettiin vain yksi rasti, jolta
selvisi kaksi seuraava ja niin
edelleen, kunnes yksi rasti
veisi maaliin. Mahdollisuutena oli onnesta riippuen joko
kiertää kaikki rastit tai päästä

R

”Tosi kiva paikka kun oli niin
ihq maisemii. Kartat oli kyl
tosi huonoi, mut kyllä me kestettiin.”
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Lippukuntaretki
15.–17.5.2005

Tapion valmentamien vartiolaisten tulinen taidonnäyte. (T.L.)

h, oma lippukuntaretki.
Jokaisen nuorehkon johtajan askel kohti suurempaa
tulevaisuutta. Minulle tämä
retki oli hieman kivuliaampi.
Näin alkajaisiksi mainittakoon, että lippukuntaretkissä
on se huono puoli, että ne
tuppaavat jäämään helposti historian hämärään, sillä
ne monasti toistavat itseään.
Kaikki muistavat sen ylimageen haikin sieltä vuoden
’78 ”Hipit on rautaa” kesäleiriltä ja tietysti sen parhaan
hankipallomatsin viime talvileiriltä. Minulla on aina ollut
huono muisti ja juuri nämä,
koko lippukunnan kattavat
metsäseikkailut, ovat vajonneet aivosopukoiden labyrintteihin. Niitä on aina ollut
ja niitä tulee aina olemaan,
mutta mitä jää käteen?
LPK-retken ideana on saada koko lippukunta mukaan
hieman suuremmalle retkelle, jonka kohteena toimii
usein meidän Kämppä. Siellä
sitten juoksennellaan viikon-

A
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lopun verran ja suoritetaan
pari taitomerkkiä. Lopulta
kaikki saapuvat väsyneinä ja
pari taitomerkkiä rikkaampina kotiin ja rojahtavat sängylle. Tällä kertaa oli hieman
juonenkäänteitä.
Ensinnäkin allekirjoittanut
johti retkeä, joten mikään ei
ollut varmaa ja kommelluksia olisi luvassa. Ainakin alkukohinaa oli tarpeeksi. Mel-

kein unohdin ottaa mukaani
vuokrakämpän avaimet, ja
niinpä jouduin torstai-iltana
juoksemaan vieraan lippukunnan kämppäemännän luo
rukoilemaan avainta. Onneksi en ollut ottanut huomioon
bussiaikataulujakaan, niinpä
loppuilta ei käynyt tylsäksi.
Ruokakin oli mitoitettu väärin laskelmissani, joten viime
tingassa tehdyt korjaukset
pelastivat lippukuntamme
Jorvaksen grilliruoalta. Loppujen lopuksi kaikki pääsivät
kuitenkin turvallisesti määränpäähän.
Satuimme tällä kertaa
olemaan vuokralaisia. Saimme käyttöömme punaiseksi
maalatun ja TöSin mittapuun
mukaan yltiösiistin tuvan, jota
katsoimme heti ”sillä silmällä”. Saisiko tästä ideoita tulevaan Kämppäämme?
Ensin vaikutti siltä, ettei
teltoille olisikaan tilaa, mutta hieman tarkkailtuamme
maastoa löysimme mitä
mainioimman paikan. ”Mainiota”, minä lausahdin ja
siirryin katsastamaan saunatilannetta. Tässä vaiheessa
kaikki retkellä olleet sanovat

Antti ja Santeri saivat vihdoin levähtää hetkisen. (T.L.)

Juho poseeraamassa uuden
puuystävänsä kanssa. (T.L.)

yhteen ääneen, ”mutta eihän
siellä ollut saunaa”. Ja minä
naurahdan ja vastaan, ”ei
niin, mutta kyllä siellä oli järvi, jossa olisi aivan hyvin voinut vaikka uida tai harrastaa
kuviokelluntaa”. Valitettavasti vuodenaika teki luonnonvesistä hieman kylmemmän
puoleiset. Ties mitä kuvioita
olisimme saaneet aikaan. Oli
miten oli, korvasimme saunan tunnelmallisella iltanuotiolla. Harvinaiseksi tämän
iltanuotion teki se seikka, että
Töölön Siniset jopa lurauttivat muutaman laulun ilman
hesparttojen
kannustusta.
Hieman harjoitusta ja pian
Tösin pojat kansoittaisivat jo
Kansallisoopperan lavoja.
Yleiskatsausta haluaville
voisin sanoa, että Anttimme
huolehti sudenpennuista ja
takoi ne täyteen tarkkaan
harkittua tietoutta. Tapio
var tiolaiskumppaneineen
lämmitteli kipinäsilmineen
iltanuotioita ja Juho ja Ville
sitoivat köysiä ja naruja met-

RETKET
ritolkulla. Olli oli järjestänyt
mitä suomalaisimman suunnistuksen eli oivallisen Näkkäriviuhkasuunnistuksen!
Ideana oli, että osanottajat
palaavat aina rastilta takaisin
keskuspaikkaan, jossa saavat uuden rastin olinpaikan
ja samalla näkkileivän mutusteltavaksi. (Huom. Näkkäreitä ei saa löytyä keskeltä
metsää vaan ne pitää syödä
kokonaan.)
Yleensä hienot tekstit lopetetaan aina hienoilla sitaateille, mutta nytpä tyydyn
vain omiin sanoihini. Kaikesta huolimatta retki sujui ihan
mukavasti, ja toivon että kaikilla oli kivaa. Vaikka muut
tulevat varmasti unohtamaan
myös tämänkertaisen LPKhäsellyksen, niin todettakoon, että varmaan ainoa
lippukuntaretki, jota ei tule
heti unohtamaan, on se, jota
itse pääsee johtamaan. Mutta
kysykää minulta kymmenen
vuoden kuluttua tästä viikonlopusta ja katsokaa, kun ihmettelen teidän kanssanne,
mitä ihmettä me silloin oikein
teimmekään?
Ralf Baumann

Julkaistu ensimmäisen kerran Pihauksessa 1/05.

Päivän lopuksi maittoi paistetun maukas nuotioleipä. (T.L.)

Joukkuretki Hirfsalaan
4.–6.4.1997

Vartionjohtajat Veksi, Paavo ja Martti.

o aiemmin talvella olimme Karhujen kokouksessa
päättäneet, että keväällä on
metsään päästävä, ja loppujen lopuksi valinneet kohtuullisen vahingossa saman
viikonlopun toisen TöSin
vartion, Peurojen kanssa.
Päätimme yhteistuumin yöpyä talviteltassa, sillä ilmoista ei ainakaan näyttänyt retkemme onnistumisen olevan
kiinni.
Olimme sopineet tapaavamme kololla iltapäivällä
VJ:den kanssa ostaaksemme
yhteiset ruoat, joita sitten tulikin hankittua tolkuton määrä
Panun hengittäessä jatkuvasti niskaan.
Matkan taitoimme mukavasti viiden tähden Wikströmillä sekä Veksin sportti-Corollalla. Perille päästyämme
aloimmekin itse asiassa välittömästi järjestellä polttopuita
talvileiripaikalle, jonne siis
olimme telttamme vaihteeksi
pystyttäneet. Teltan pystytys
sujui hitaasti mutta varmasti,
ja grillattuamme kämpässä
makkaraa ja pottua aloimmekin hiljalleen olla kypsiä
petiin.

J

Seuraavana aamuna pääsimme nauttimaan Veksin
taidolla valmistamasta puurosta ennen päivän ohjelmaa. VJ:den johdolla tutustuttiin puukkojen teroittamisen
ja vuolemisen jännittävään
maailmaan allekirjoittaneen
valmistaessa samalla lounaan. Iltapäivä sujui leikin
ja työnteon merkeissä, sillä
teimme kaikki puita vaihtelevalla menestyksellä saunaa
varten, jonka luonnollisesti
Peurojen VJ:t TODELLA kuumaksi lämmittivät.
Saunan jälkeen oli vuoros-

sa taas makkaraa ja muuta iltapalaa, jonka jälkeen kaikki
urheat retkeläiset alkoivat
kaatuilla väsyksissään ympäri lavereita. VJ:den yhteisellä päätöksellä haimme
kaikkien makuupussit teltalta ja nukuimme toisen yön
kämpällä.
Sunnuntain
valjetessa
saimme jälleen herkullista
huttua Veksin tapaan ennen
päivän toimintoja. Ennen
lähtöä olimme päättäneet
hieman suunnistaa ja niinpä Veksi ja Mara hurauttivat
Corollalla korpeen viemään
rasteja. Päivä menikin suunnistaessa ja sen parissa puuhastellessa, joten muuta ei
enää ollut tehtävissä kuin siivota, pakata ja kadota.
P.S Allekirjoittanut suosittelee myös muille vartioille
tämänkaltaisia viikonloppuja,
joissa yhdessä tehdään ruoat
ja muut askareet, sillä kahden vartion resursseilla saa
paljon enemmän aikaiseksi
ja VJ:llekin jää enemmän aikaa kun vastuuta jaetaan.
Karhujen VJ, Paavo Perttula

Julkaistu ensimmäisen kerran Pihauksessa 2/97.

Karhujen ja Peurojen vartiolaiset lipputangon juurella.
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TöSin kajakkilaivue

Tavaroiden pakkaamista ennen lähtöä vas: Levä, Kyyrö, Koivisto.
(S.L.)

Kajakit lintuperspektiivistä. (S.L.)

000-luvun alussa heräsi
idea siirtymisestä vesille.
Hirsalan ja Jorvaksen välisen
alueen tunsi jokainen jo niin
hyvin, ettei tarvinnut karttaakaan siellä liikkuessaan.
Toisaalta Porkkalanniemen
saaret, joissa riittää retkeilymahdollisuuksia
hyvän
keittokatosverkoston ansiosta, olivat lähes täysin tutkimatonta seutua. Oli niissä
talvisin käyty hiihtäen, mutta
kesällähän ne ovat kauneimmillaan.
Näin ollen päätettiin hankkia Töölön Poikien avustuksella kaksi kaksikkokajakkia
ja yksi yksikkö Keilaniemestä
Bear and Water -nimisestä
firmasta. Kyseiset pelit ovat
käytettyjä retkikajakkeja, jotka eroavat peruskajakeista

2
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Samba ja yksikkö.

virtaviivaisemman muotonsa
ja paremmin retkeilyyn sopivan varustuksensa perusteella. Punainen kaksikko sai siitä
löytyneen tarran perusteella
nimekseen RAY, keltainen
kaksikko ja valkoinen yksikkö ovat vielä nimiä vailla.
Kajakkien neitsytmatkana
toimi kesäkuussa 2002 viikonlopun kestänyt vaellus,
jolle osallistuivat Tuomas
Haapkylä, Martti Koivisto,
Martti Kyyrö, Simo Laukkanen ja Tapio Levä. Reitti oli
sekalaista kiemurointia, joka
lännessä rajoittui Porkkalan
avomerimaisemiin ja idässä
Morsfjärdenin kaislikkoryteikköön. Kilometrejä kertyi siis huomattavat määrät,
mutta kajakit kulkivat kuin
unelma. Yöpyminen tapah-

tui perinteiseen laavutyyliin.
Normaalia kesäkuista hyttysten inisemistä säesti tällä
kertaa merilintujen yöttömän
yön läpi kestävä konsertti, ja
unet taisivatkin jäädä vähän
vähemmälle.
Kajakkien
rungossa,
edessä ja takana sijaitsevat
säilytystilat olivat sopivat juuri tämänmittaiseen reissuun.
Tavarat kulkivat hyvin mukana eivätkä tehneet melomista raskaaksi. Jaloilla tapahtuva peräsinohjailukin helpotti
asioita, kun tarvitsi vain meloa tasaisesti molemmilta
puolilta ilman ylimääräistä
hosumista.
Myöhemmin kajakit ovat
olleet käytössä lyhyemmillä
päiväreissuilla Hirsalan lähivesistöillä, jolloin nuorem-

matkin ovat päässeet opettelemaan niiden käyttöä. Myös
leireillä, kuten Partiopoukamassa vuonna 2002 järjestetyllä Kiltillä, kajakit ovat osoittautuneet loistohankinnaksi.
Juhlaleirillekin ne pyritään
saamaan mukaan.
Tällä hetkellä kajakit on
varastoitu uudelle tontille,
josta tulevaisuudessa on
näppärä päästä koluamaan
Espoon saaristoa. Kajakit eivät vielä ole liiasta käytöstä
päässeet kulumaan, joten
jo ensi kesänä kannattaakin
harkita tutustumista merelliseen luontoon niiden avulla.
Mahdollisuudet ovat rajattomat, Töölökin vain päivämatkan päässä. Ensin vain pitää
meloa Långvikista ulos.
Martti Kyyrö

RETKET

Jarrut Nuuksiossa
19.–21.11.2004
okoonnuimme ensin jo
torstaina kololle, johon
oli kasattu vähän tarvikkeita
ym. sälää ja kertasimme, mitä
kaikkea on järkevää ja mitä
ei ole järkevää ottaa retkelle
mukaan. Seuraavan päivän
ohjelma joutui läpikäymään
uudelleenorganisointia, sillä
bussilakon takia jouduimme hieman muuttelemaan
alkuperäistä suunnitelmaa
ja ottamaan alle muutaman
henkilöauton. Perjantaina siis
survottiin edustava joukkio
nuoria ja vähän vanhempiakin tösejä ajoneuvoihin ja
otettiin suunta kohti Espoossa sijaitsevaa Töölön Sinisten
luonnonpuistoa, Nuuksiota.
Ensimmäinen pysäkki oli
Hölmölän grilli, jossa saatiin
Yrjö ruokittua retkeilykuntoon tuplahampurilaisella.
Itse retki sitten lopulta
käynnistyi Nuuksion Haukkalammelta, josta pyörähti
vauhtiin lumisateessa tarpominen kohti yöpaikkaa
eli Holma-Saarijärveä. Alkuperäinen leiripaikka vaihtui
järven toiselle puolelle sillä
suunnittelemamme kohde
oli jo varattu toisten partiolaisten toimesta. Ei hätää,
sillä löytämämme paikka olikin kelpo alue johon saimme
hienon leirin pykättyä. Iltapalaksi nautimme pekonipastaa
sekä muutaman litran teetä,
kyllä maistuikin hyvältä. Ilta
sujui sukkelasti mukavia turisten iltanuotion ääressä.
Osa majoittautui vaellustelttaan ja loput laavuun; rankan
päivän jälkeen uni tulikin
nopeasti silmään. Ja ah, miten lämmintä oli nukkua, kun
pakkastakaan ei ollut paljon
mitään.
Aamulla joukkueemme

K

joutui luopumaan hyvin jykevästä jäsenestään, nimittäin Kyyrön Martista, joka
lähti juhlimaan isoveljensä
Arriva, Risto Kyyrö, Ribexin
kolmikymppisiä.
Onneksi
saimme vaihdossa pari kovaa vahvistusta, nimittäin
Inkan ja Tapsan. Suuntasimme matkamme pohjoiseen
suuntana Kattila kulkien
Iso-Holman kautta. Matka
sujui yhdessä hujauksessa
nuorien vetreiden miesten
pitäessä vauhtia ja vanhojen
miesten puuskuttaessa perässä. Kattilassa jouduimme
toteamaan, että ennen niin
mukava taukopaikka, kammi, oli tylysti jyrätty maan
tasalle. Onneksi löysimme
läheltä lähes bränikän keittokatoksen, jossa saatoimme
nauttia ravitsevan thaimaalaisen kängphetsaparotkai-lounaan.Totta kai laitoimme taas
notskin päälle, ja borgaakin
tuli nautittua. Iltapäivällä jatkoimme matkaa kohti Haukkalampea, jossa oli tarkoitus
yöpyä toinen yö.
Mutta mitä!! Saapuessamme yöpaikalle jouduimme
toteamaan Nuuksion haittapuolen, ylikansoittumisen.
Yöpaikka oli jälleen viety
muiden toimesta. Kutsuimme
johtoryhmän koolle ja uudelleenorganisoimme toimintasuunnitelmamme. Autot alle
ja pois turistien pilaamasta
Nuuksiosta kohti Hirsalan
neitseellistä erämaata. Välikommenttina voidaan todeta, että Nuuksio on komea ja
kelpo retkikohde, mutta liian
suosittu... Ja kun siellä vielä
tultaneen kieltämään partioja suunnistuskilpailujen järjestäminen, alkaa toden teolla tulla tarve vaihtoehtoisten

Nuuksiossa oli vain melkein talvi. (T.L.)

kohteiden etsimiselle. Mutta
nyt takaisin alkuperäiseen
tarinaan. Nuuksiosta moottorisiirryimme Hirsalaan, tarkemmin ns. talvileiripaikalle.
Komea leiri nousi pystyyn
ennätysajassa ja kyllä sitten
kelpasikin ihailla nuotion
ääreltä laavujen havupatjoja.
Iltapalaksi nautimme K-Töölöntorista kalastettuja lohia,
jotka loimutimme nuotion
reunalla (välillä nuotiossakin), ja maustoimme reilulla
suolalla ja sitruunapippurilla.
Taas hulahti ilta rehvakkaasti nuotion äärellä rupatellen
joutuisia ja vitsaillen leikkimielisesti. Uni tuli silmään
nopeasti havuvuoteella ja
mallikelpoisesti pystytetyissä laavuissa.
Sunnuntaina leiri sai nousta aivan käsittämättömän
kauniiseen talviaamuun, pehmeää pakkaslunta oli yön aikana tuprutellut viitisentoista
senttiä ja aku ei säästellyt
säteitään. Aamutoimet tehtiin
kiirettä pitämättä ja vietettiin
mukava aamupäivä tutustuen
Stormosseniin, suosaareen

ja leirintäalueen kallioihin,
jotka todettiin taas vertaansa
vailla oleviksi erämaakohteiksi. Seuraavana saimme
kunnian tutustua leirintäalueen ansiokkaasti kunnostettuun keittokatokseen, jonka
varustelu oli viety Värnäreiden toimesta häkellyttävälle
tasolle: TV, radio, tanssilava,
sähkövalot, verhot, ym. Pitkä
hyi vanhoilta jarruilta! Iltapäivällä päätettiin, ettemme
jääkään asumaan talvileiripaikalle, koska otsalamppujen paristot alkoivat olla
loppumassa, ja Tapsalla on
vielä kohtuullinen määrä
opiskeltavaakin jäljellä. Näin
oli taas yksi mukava retki
valmis lisättäväksi muistojen
plakkariin!
Mukana meiningissä olivat: Jude, Tobias, Samba,
Ykko, Jiikku, Olli, Juho, Mara
Kyy, Tapsa ja Inka.
Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pihauksessa
2/04.
Jussi Haapkylä ja
Tobias Heiskanen
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Unelmakämppä
T

öölön Siniset on Hesparton avustamana rakentamassa uutta eräkämppää
Kirkkonummelle. Lippukunta
joutui luopumaan vanhasta
kämpästään vuoden 2005
lopussa.
Töölön Sinisten kannatusyhdistyksen
omistama,
vanha, vuonna 1959 rakennettu eräkämppä sijaitsi
vuokramaalla
Kirkkonummella Friggesbyn kylässä.
Metsähallitus asetti omistamansa tontin myyntiin vuokrasopimuksen päätyttyä joulukuussa 2005, ja vanhasta
kämpästä jouduttiin luopumaan, koska sen siirtäminen
osoittautui mahdottomaksi
eikä tontin hinta kohdannut
rahatilanteen kanssa. Siitä
lähtien on uusi kämppä ollut
hakusessa.
Töölön Sinisten kannatusyhdistys on ostanut Kirkkonummelta uuden tontin, jolle
uuden erämajan on tarkoitus nousta. Tontti on hyvällä
paikalla noin 40 kilometrin
päässä Töölöntorista, joten
sijainnin puolesta se sopii
loistavasti tarkoitukseensa.
Paikalle on tarkoitus rakentaa

Sauna on tarjonnut talkooväelle jo monet hyvät löylyt. (S.L.)
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Saunarakennus 3.1.2008. Ulkoa puuttuvat ainoastaan nurkkalaudat ja vuorilaudat, jotka kiinnitetään ensi kesänä. (K.S.)

vanhoista hirsistä saunarakennus ja päärakennus, joiden yhteispinta-ala tulee olemaan noin 140 neliömetriä.
Tontilla on viime kesäkuusta lähtien huhkittu talkoovoimin saunarakennuksen pystyttämiseksi. Suunnitelmana on rakentaa ensin
sauna, ja käydä ensi kesänä
itse päärakennuksen kimppuun. Viime kesän ja syksyn
aikana lippukuntien johtajat
tekivät talkoovoimin yli 4000
tuntia töitä työmaalla. Talvella
viimeisteltiin saunaa ja kunnostettiin Simon verstaalla
lahjoituksena saatuja, vanhoja ikkunoita, joita uudessa
kämpässä tullaan käyttämään. Sauna otettiin retkikäyttöön maaliskuun alussa,
juuri ennen lippukunnan
75-vuotisjuhlia.
Tällä hetkellä tilanne vaikuttaa siis hyvältä, mutta
huolenaiheena on rahoituksen riittävyys. Alusta asti on
ollut selvää, että lippukuntien rahkeet eivät tule riittä-

mään koko projektin onnelliseen loppuunsaattamiseen.
Tästä syystä Töölön Siniset
ja Hespartto ovatkin olleet
erittäin kiitollisia kaikesta
ulkopuolisesta avusta, jota valitettavasti tarvitaan vielä reilusti. Mikäli tunnet, että haluat
auttaa partiolaisia tavoitteen
saavuttamisessa, kannattaa
ottaa yhteyttä Töölön Sinisten
lippukunnanjohtajaan.

Lisätietoja Tösin ja Hesparton kämppäprojektista
saa Töölön Sinisten lippukunnanjohtaja Olli Mattilalta
ja Tösin internetsivuilta osoitteesta www.toolonsiniset.net.
Verkossa voi tutustua muun
muassa talkooporukan blogiin, johon on kerätty liuta
mielenkiintoisia kokemuksia
projektin kulusta.
Kaarlo Saukonpää

Sauna otettiin retkikäyttöön maaliskuun alussa, kun parvelle
vievät portaat ja takka oli asennettu. (S.L.)

KÄMPPÄ

Apua tarvitaan

ämpän rakennustyö on
hyvässä vauhdissa, ja
tulokset ovat olleet loistavia.
Rahkeemme eivät kuitenkaan nykyisellään riitä projektin loppuun saattamiseen,
koska vaikka työtä tehdään
talkoovoimin, on rakentaminen kallista. Erityisesti
puutavara on hinnoissaan, ja
sitä puurakennukseen tarvitaan paljon. Töölön Siniset
ja Hespartto ovat erittäin
kiitollisia kaikesta avusta,
jota projektiin saamme. Tukimuotoja on useita, ja kaikki
apu on tervetullutta. Tukemalla kämppäprojektiamme
voit varmistaa laadukkaan
partiotoiminnan jatkumisen
Töölöntorin kupeessa myös
tulevaisuudessa!

työmaalla voisi olla hyötyä?
Otamme myös materiaalista
tukea mielellämme vastaan,
mm. rakennustarvikkeet ovat
tervetulleita!

K

쑺 tarjota auttavaa kättä
Ei haittaa vaikket olisi rakennusmestari, talkooapu on
tervetullutta, ja kaikille löytyy
sopivaa tehtävää. Mikäli ajan
viettäminen mukavassa seurassa kiinnostaa, kannattaa
ottaa yhteyttä!
Kämpän hyväksi voi
쑺 lahjoittaa rahaa
Avustuksia otetaan mielellään vastaan, koska raha
pitää pyörämme pyörimässä. Lahjoittaa voi projektin
omalle tilille, jonka numero

on Sampo 800010-410069.
Lahjoituksen voi halutessaan
osoittaa johonkin tiettyyn
kohteeseen.
쑺 lahjoittaa tarvikkeita
Onko nurkkiin jäänyt ylimääräisiä tarvikkeita, joista

쑺 vinkata kontakteja
Tiedätkö yrityksen tai säätiön, joka voisi olla halukas
auttamaan? Ilmianna heidät,
jotta voimme tiedustella halukkuutta osallistua!
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Tasapainoilua korkeuksissa.
Tapio Levä rakentaa telinettä,
jonka päältä katto on tarkoitus
tehdä. (K.S.)

Muistikuvia raksalta
esä 2007 ei ollut erityisen lämmin, eikä oikeastaan erityisen viileäkään.
Tuolloin ei tapahtunut suuria
luonnonmullistuksia,
eikä
Suomi edes voittanut lätkän
maailmanmestaruutta. Mistä tösiläiset sitten muistavat
tuon kesän?
Kesä 2007 on jäänyt mieleen siitä erikoisesta tavasta,
jolla moni sitä vietti. Partiokämpän rakentaminen maaseudulla on kokemus, joka
oli aivan uusi korkeakouluissa opiskelevalle johtajistollemme, eikä allekirjoittanut
ainakaan unohda sitä kesää
koskaan. Tuona kesänähän
Tösin vaeltajat ja johtajat,
satunnaisten hesparttolaisten avustamana, rakensivat
lippukunnalle uuden sauna-

K
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rakennuksen
Kirkkonummelle. On ihmeellistä päästä
seuraamaan
rakennuksen
nousemista ennen samma-

leen peittämälle kalliolle, ja
ennen kaikkea on mahtavaa
itse olla osallisena tuossa
prosessissa, ja niin konk-

Saunan pohjaa puhdistetaan sammalesta, vasemmalta Kaarlo
Saukonpää, Olli Mattila ja Ralf Baumann. (S.L.)

reettisesti nähdä omien käsien jälki. Näin jälkeenpäin
ajateltuna saavutus ei ole
hullumpi; liuta akateemisia
räkänokkia yhden ammattimiehen johdolla nostaa ihan
oikean talon kalliolle, ja aikaa
kuluu reilun kesän verran.
Suuri kiitos projektin onnistumisesta kuuluu puuseppä
Simo Laukkaselle, jota ilman
mistään ei olisi tullut mitään.
Projekti ei toki ole vielä
päättynyt. Itse asiassa siinä
on vasta päästy vauhtiin, sillä tulevana kesänä on tavoitteena itse kämpän pystyttäminen, ja se on oleva kolme
kertaa saunan kokoinen. Voisi sanoa, että sauna on vasta
harjoituskappale. Mutta huima suoritus sekin on.
Kun toukokuun alussa

KÄMPPÄ
2007 annoin rekrytoida itseni kesäksi työmaalle palkatta, oli mielikuvani hirsitalon
rakentamisesta ja tulevasta
kesästä virheellinen ja hatara. Lähtökohtaisesti oletin,
että hirsikehikko nousee kuin
legopalikkatalo, samoin oletin, että valtiotieteen ylioppilas on pelkästään tiellä, kun
perustuksia valetaan. Oletin
myös, että tuleva ”kesätyöni”
olisi perinteistä 8-16-hommaa, ja illaksi kotiin. Kaikki
oletukset osoittautuivat vääriksi.
Kesä osoitti, että valtiotieteen yo, kuten mikä tahansa
yo tai vaikka ei olisikaan, on
varsin kuranttia tavaraa hirsityömaalla, kunhan paikalla
on asiantunteva työnjohto.
Nyt on hanskassa kaikki talonrakennuksen työvaiheet,
joten kesä oli mitä mainioin
oppijakso.
Edellä mainittu työaikaoletus ei olisi voinut osua
enempää pieleen. Työtä
tehtiin viisi päivää viikossa,
keskiviikosta sunnuntaihin, ja
majoittuminen hoidettiin viereisellä tontilla sijaitsevalla
Hakatyttöjen kämpällä (kiitos
heille kämpän lainasta!) Suihkua ei ollut, eikä saunaakaan,
koska naapurimme saunara-

Oulunkylän valtava hirsipino odottaa kantajiaan kesän alussa.
(S.L.)

Heinäkuun puolessa välissä hirsikehikko alkoi jo muotoutua. Vasemmalta Simo Laukkanen, Olli Raitio ja Olli Mattila. (K.S.)

kennuksen pesutiloissa ei ollut lattiaa. Kesällä päästiinkin
naureskelemaan, että Tösi
rakentaa koko saunan siinä
missä naapuri pelkän lattian!
Työaika ei ollut 8-16, vaan
pyöreästi 9-21, pisimpien
päivien venyessä seuraavan
puolelle. Mutta vapaaehtoisillahan ei ole työaikoja.
Kesä sujui kuitenkin mukavasti tonnikalapastan ja espresson voimalla, ja rakennus
valmistui kuin valmistuikin.
Kesän aikana tehtiin yli 4000
tuntia vapaaehtoistyötä, ja
työmaalla oli jatkuvasti keskimäärin 3-5 johtajaa. Tunnelma oli toverillinen, ja yhteisen tavoitteen saavuttaminen
kangasteli kaikilla mielessä.
Rakennustyö on siinä mielessä palkitsevaa, että edistystä
tapahtuu jatkuvasti, ja oman
työn jälki näkyy saman tien.
Eräänä päivänä nostettiin ensimmäinen hirsi paikalleen,
toisena päivänä tuli jo toinen
hirsikerta ja saunan huonejako alkoi hahmottua.
Suosittelen
lämpimästi raksaamista kaikille! Työ
tarjoaa sellaisia elämyksiä ja
kokemuksia, joita ei muualta
saa. Päivääkään en antaisi
pois.
Kaarlo Saukonpää

Pisimmät hirret olivat 11 metriä pitkiä ja painoivat 200 kiloa. Tässä sellaista siirretään. Vasemmalta Artsi, Jiikku, Simo, Kenny, Samba ja
Mara. (K.S.)
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Ralf Baumann piirsi Hakatyttöjen kämpän buukiin tilannekuvia raksakesän aikana.
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Otteita Raksablogista
Raksatiimi on pitänyt Tösin
nettisivuilla blogia, jossa on
kerrottu kuulumisia työmaalta.

3.–5.8. ”Sää oli molempina
päivinä niin paahtava että
pelkkä paikoillaan olo sai
hien virtaamaan enemmän
kuin hirsien kanssa pelatessa. Varsinkaan kun ylhäällä
ei ollut varjoa ollenkaan. Tuli
ikävä niitä harmaita, epävakaita päiviä.”

4.6. ”Ennusmerkit olivat hyvät, olihan ulkona jo aamulla
lähes 25 astetta ja tiedossa
reipasta kantamista ja nostelua!”

15.–16.8. ” (Sauna) Onpa ainakin tekijöidensä näköinen:
rehellinen, toimiva, ei kovin
kaunis.”

6.6. ”Julistimme virallisen
rusketuskilpailun alkaneeksi. Kesän lopussa katsotaan,
kenen atleettisessa kropassa on komein mokkakahvin
sävy.”
8.6. ”Allekirjoittanut (Ralf) ja
Kalle ”Kovin rapsuttaja ikinä”
Öhman muodostivat terästäkin rautaisemman maalinpoistoduon, joka rankaisi
rankkaan tahtiin hengenvaarallista lyijymaalia.”
17.6. ”Rekkakuski Hanz piti
lupauksensa kuin Iso-Arska
konsanaan, ja ilmestyi Ogeliin murskaten pihan portinpylvään.”

Korkean paikan kammo saa
kyytiä, kun on pakko kivuta
ylös kiinnittämään hirsiä. Tässä Joona Uiton näyte. (K.S.)

17.–19.8. ”Viimeisen reiän
kohdalla poraaminen hidastui hidastumistaan ja lopulta
huomasin, ettei pora liiku
liiemmin ylös- eikä alaspäin.
Simo sai kyllä poran mukaansa, mutta veivaamisesta
huolimatta terä jäi siihen. Ja
siinä se on tänäkin päivänä.”

18.6. ”Radio soi, hyttyset
härnäsivät, aurinko piileksi
pilvien takana, pilvet vuodattivat hitaita kyyneliä, ja
hiki valui valumistaan. Tämä
on sitä mitä tulee partiossa
kaipaamaan loikoiluaikoina:
raakaa kantamista ja maastossa kompurointia.”

22.–26.8. ”Käytännössä siis
viikonloppuna kymmenelle hengelle, joista kaksi oli
hesparttoja, kannatti varata
lähes kolme kiloa lihaa. Siitä
oli uhkailtu jo etukäteen, että
sanktioita – tai ainakin murinaa – tulee, jos ruoka ei ole
tarpeeksi lihapitoista.”

19.6. ”Makua riitti seuraavassa ruokalajissa, extratulisessa tonnikala-annoksessa,
mikä on Ranen spesialiteettia.”
27.–29.6. ”Valumuottien tekoa ja muutenkin saunan perustusten valamisen valmistelua vajaalla vahvuudella
vatsatautisina muiden ollessa
vaelluksella.”

Tappeja varten hirsiin piti
porata pitkiä reikiä. Olli Raitio
ja Olli Mattila työn touhussa.
(K.S.)

Kaarlo oli yksi ahkerimmista
työmyyristä. (S.L.)

29.8.–2.9. ”Henkilökohtaisella partiokiva-listalla meni
nyt kantamisesta ohi piippuharkkojen raahaaminen
sateen liukastamalla katolla
iltahämärässä.”

4.–27.7. ”Viikot ovat vierineet
salvosten teossa, reikien porailussa, saunan hirsien paikalleen asettelussa ja tellingeillä tasapainoillessa.”
Raksalla on tösi kivaa. (K.S.)
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Raksatyömaan innostava ohjetaulu. (S.L.)
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Hirsala R.I.P.
H

irsalan vanhan kämpän
taru oli lopussa vuonna
2006. Viimeinen virallinen
tapahtuma tösiläisten toimesta järjestettiin 4.2.2006,
jolloin kämpältä siirrettiin
pois jäljelle jäänyt irtaimisto,
kuten kaasuhella, jääkaappi

ja kaksikerroksinen, neljä
metriä leveä laveri. Tavaroiden poiskuljettaminen päätti
Tösin lähes 50 kestäneen
läsnäolon Haukkalanmäellä. Vanhan kämpän hirsinen
puuvaja oli jo aikaisemmin
siirretty viiden kilometrin

päähän uudelle tontille, ja
nyt irtaimisto seurasi perässä. Hirsalasta raavitiin mukaan kaikki mikä irti lähti,
joten ahneelle Metsähallitukselle jäi vain talon kuori ja
kasa romua. Joskus vanhan
kämpän paikalla seisoo var-

maan jonkun pösön omakotitalo. Olkoot Attila ja HudaHuda uudelle asukkaalle
suopeita, sikäli kun eivät jo
ole muuttaneet Metsäkolon
maastoon!
Kaarlo Saukonpää

Vanha hieno saunamme, josta toivottavasti on iloa tontin tulevalle
omistajalle. (K.S.)

Vuosien saatossa Hirsalan kämppä ehti olla mitä erilaisimpien
aktiviteettien näyttämönä. Ohessa laatuaikaa vuodelta 2003.
(K.S.)

Tuhkatkin pesästä. Uudelle omistajalle jäi vain seinät. (K.S.)

Viimeinen kuva Hirsalan kämpästä tösiläisten hallussa. (K.S.)

Laverit purettiin osiin ja siirrettiin Metsäkolon tontille. Nauloja irroittamassa Hannele Airola. (K.S.)

Tösin vanha puuvaja oli jo aiemmin siirretty uudelle tontille,
ja siihen pakattiin kämpältä evakuoitua irtaimistoa. (K.S.)
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LEIRIT

Leirielämää
itä eroa on talvi- ja
kesäleirillä? Mikä on
hike? Tai oikeastaan mikä on
leiri? Alla hieman selvennystä Töölön Sinisten leirikulttuuriin.
Leiri on samantapainen
kuin retki. Kumpikin suuntautuu metsään. Siinä missä retki kestää viikonlopun yli, leiri
on useamman yön reissu.
Retkelle lähtee usein vartion
kokoinen joukko, korkeintaan lippukunta. Leirejä taas
on jo useamman vuoden ajan
järjestetty yhdessä sisarlippukunta Hespartton kanssa,
mikä tarkoittaa, että väkeä
on todella kaksin kerroin!
Osallistujien määrä ja leirin
pituus mahdollistavat monia ohjelmia, joita ei retkellä
ehtisi millään tehdä. Töölön
Sinisillä on ollut perinteisesti
vuoden aikana kaksi leiriä,
yksi kesällä ja yksi talvella.
Voisi sanoa, että partiovuoden kohokohta on yhdeksän päivän mittainen kesäleiri. Se on yleensä pidetty
kesän loppupuolella, heinä–
elokuun vaihteessa. Kesäleiripaikalla on usein jokin
rakennus tukikohtana, jossa

M

Vuoden 2007 Ugala Bugala
-leirin juliste. Piirtäjä Ralf
Baumann.
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syödään, mutta kaikki muu
toiminta tapahtuu ulkona. Leiriltä löytyy ihmisiä vauvasta
vaariin, eli sudenpennuista
ja vartiolaisista vierailupäivinä leirillä käyviin lippukunnan kunniajäseniin. Vierailupäivä on yleensä leirin neljäs päivä, jona vanhemmat
pääsevät tutustumaan leiriin
ja hakevat sudenpennut kotiin. Vierailupäivää edeltää
markkinat. Leiriläisille annetaan leikkirahaa, jolla he voivat ostaa esimerkiksi karkkia, kasvomaalauksen, tai
osallistua peliin. Vartiolaiset
jaetaan heti leirin alussa kesäleirivartioihin, ja he toimivat pääosin näissä var tioissa
koko leirin ajan. Vartiot nukkuvat omissa teltoissaan, ja
he saavat päivittäin vartiokohtaisia tehtäviä, esimerkiksi tiskausta, vedenkantoa
tai puiden pilkkomista. Hike,
tai tuttavallisemmin haikki,
kävellään myös vartioittain.
Se on yön yli kestävä, rastilta
rastille suunnistettava vaellus
leirialueen ulkopuolelle.
Kesäleirillä ehditään myös
sekä tehdä leirimerkki että
suorittaa taitomerkkejä. Leirimerkki on kotiin muistoksi
vietävä esine. Monesti leirimerkkinä on toiminut leirihuivi, joka on koristeltu leirin
teeman mukaan. Esimerkiksi
vuoden 1999 Granaatti-leirillä leirihuiviin painettiin omenan kuva. Leirimerkki voi
myös olla kookospähkinän
kuoren palanen tai vaikka
naamari. Suoritettavat taitomerkit ovat samantyyppisiä
kuin taitomerkit, joita ryhmät
suorittavat
kokouksissaan
vuoden mittaan. Kesäleirillä
on luonnollisesti helpompaa
suorittaa esimerkiksi suositut
intiaani-, uinti- tai kalastus-

Samba tekee Veksille intiaanikesäleiriin sopivaa sotamaalausta.
Takana seuraamassa Laura ja Tulkku. (J. H.)

merkit. Vuoden 2005 Strippikesäleirilllä, jonka teemana
oli sarjakuvat, suoritettiin leirin oma sarjakuvamerkki.
Talvileiri on pidetty joko
heti uudenvuoden jälkeen
tai koululaisten talvilomalla
helmikuun lopussa. Se kestää neljä yötä ja sinne ovat
tervetulleita vartiolaiset ja
sitä vanhemmat lippukunnan
jäsenet. Tukikohtana on ollut
jokin vuokrattu rakennus, ja
nukkuminen on tapahtunut
lämmitetyssä puolijoukkueteltassa. Toisin kuin kesäleireillä, on talvileireillä yleensä sen verran vähemmän
osallistujia, että vartioihin
jakaminen ei ole järkevää.
Hiihtämistä ja pulkkailua on
yritetty harrastaa varmasti
jokaisella talvileirillä, mutta
viime vuosina lunta on ollut
talvileiripaikoilla hyvin niukanlaisesti, jos ollenkaan.
Talvileirillä on myös hike, tosin vain päivän mittainen.
Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana suosituimmat leirikohteet ovat ehdottomasti olleet Porvoosta
etelään sijaitseva Partiopoukama sekä Kirkkonummen
perukoilla oleva vanha Hirsa-

lan kämppämme. Muita leiripaikkoja ovat olleet muun
muuassa Kavalahti Inkoon lähistöllä, Teijo Salon suunnalla ja Kuhmalahti Tampereen
itäpuolella.
Leireillä on usein teema,
kuten Rooma, haaksirikko tai
viikingit. Teema on kantanut
läpi koko leirin, ja suuri osa
ohjelmasta liittyy siihen. Esimerkiksi Kalevala-kesäleirillä koko hike kertoi sammon
ryöstämisestä. Leirejä on
järjestetty Töölön Sinisten
perustamisesta lähtien, mutta teemaleiri on suhteellisen
uusi idea Töölön Sinisissä:
tiettävästi ensimmäinen teemaleiri, ”Excalibur”, järjestettiin vuonna 1991.
Töölön Siniset on myös
osallistunut joillekin Suomessa järjestetyille suurleireille,
joihin on tullut partiolaisia
ympäri maailmaa. Viime
vuosina on ollut Tervas-leiri
vuonna 1990, Loisto-leiri
vuonna 1996 ja Tarus-leiri
vuonna 2004. TöSi osallistui
myös töölöläisten lippukuntien Töölö-leirille, joka järjestettiin vuonna 2000.
Juho Häme
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Bumtzägälägä
TöSin ja Hesparton talvileiri 15.–18.2.1997
änä vuonna talvileirimme järjestettiin tutuissa
Hirsalan maisemissa kämppämme lähettyvillä. Huhut
olivat kertoneet, että joutuisimme mahdollisesti kanssakäymisiin maan ulkopuolisten asukkaiden kanssa!
Lähtö tapahtui lauantaiaamuna kololtamme Töölöstä
ja linja-auton kuljettajana oli
tietenkin tuttu ja turvallinen
Jänö. Pakkasta oli 15 astetta,
joten toivoa hyvistä hiihtokeleistäkin oli. Johtajia tosin kalvoi pelko, sillä Vihku kämppänaapurilippukunnastamme
Sinihaukoista oli edellisenä
viikonloppuna polviaan myöten lumessa seisten kertonut,
että metsässä ei ole tarpeeksi
lunta hiihtämiseen. Aikomuksenamme oli kuitenkin uhmata Vihkua, joten kaikki olivat
ottaneet suksensa mukaan.
Perille päästyämme aloitimme leirin lipunnostolla.
Tämän jälkeen oli vuorossa
telttojen pystytystä, polttopuiden tekoa sekä leiripaikan järjestelemistä. Ruokailu tapahtui kämpässä, jossa
herkuista vastasi leirikokkimme Paula. Iltapäivällä isot
pojat tekivät polttopuita, muiden tehdessä peruukkeja tai
kuvatessa leirivideota.
Sunnuntaina jatkoimme

T

Mäenlasku kuuluu talvileirin vakio-ohjelmistoon. Mallia näyttämässä Jouko Piik.

näitä samoja aktiviteetteja ja
harrastimme monipuolista
ulkoilu-urheilua, kuten hiihtämistä, pulkkailua, esteradan
tekoa tai napakelkkailua, jossa nopeudeksi mittasimme,
jopa 40 km/h. Napakelkka
olikin ehdottomasti leirimme
suosituin ohjelmanumero. Ilta
sujui präidiksen merkeissä,
jonka jälkeen söimme iltapalaa ja painuimme nukkumaan.

Maanantaina päätimme
uhmata Vihkua ja lähteä hiihtämään. Vuorossa oli nimittäin leirin hiihtohaikki, tosin
vain yhden päivän mittainen, mutta haikki kuitenkin.
Haikkiin sisältyi tuttuun tapaan esterata, suunnistusta,
ruoan tekoa, ensiapua, kätevyyttä ja kaikkea muuta hienoa. Reitti kierteli kämpän
maastossa, käyttäen hyväksi
suota, meren jäätä ja tietysti

metsää. Reitti huipentui illalla
kämpälle, jossa valmistettiin
leirimerkit ja saunottiin. Saunan jälkeen herkuttelimme
letuilla, kermavaahdolla ja
hillolla.
Tiistai oli talvileirimme
viimeinen päivä, joten aamupalan ja lipunnoston jälkeen
purimme leirimme ja rakennelmamme, sekä siivosimme
kämpän ja sen ympäristön.
Loppuaikana Tapsa and the
Boys -vartio kuvasi leirivideota valmiiksi Epun johdolla. Muut leikkivät, lauloivat tai
mesosivat jo puretulla esteradalla. Kello neljän aikaan
saapui Jänö ja haki meidät
pois (ikävä kyllä). Kello 18.00
saavuimme Töölöntorille ja
leiri oli enää jälkitapaamista
vaille historiaa.
Yhteenvetona voidaan todeta, että leiri oli erittäin onnistunut hyvän yhteishengen
ja loistavien säiden ansiosta.
Viime vuosinahan on talvileireillä useammin satanut vettä,
kuin lunta. Täytyy myös toivoa, että Sinihaukkojen talvileiri ei mennyt täysin pieleen
lumenpuutteen takia.
Jussi Haapkylä

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pihauksessa
1/97.

Napakelkkailuun riitti intoa vielä viimeisenäkin päivänä. (J.H.)
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Kesäleiri Käpy ’94

Strippi ’05 –
28.7.–5.8.2005
änä vuonna perinteinen
kesäleiri suuntautui Lopen kuntaan, Palolammelle.
Paikka oli siten historiallinen,
että ensimmäinen Tösi/H-Oleiri järjestettiin noin 5 kilometrin päässä sijaitsevalla
Sikaliskonlammen rannalla.
Leiri oli sarjakuva-aiheinen,
mikä näkyi ohjelmien teemoissa ja muutenkin toiminnassa. Muutamina esimerkkeinä Tintti-hike ja oma sarjakuvataitomerkki.
Leiri alkoi osalle johtajista
jo 27.7. heidän saapuessa rakentamaan ruokailukatosta,
pöytiä ja muita leirirakennelmia. Leiriläisten saavuttua saatiin loputkin leiristä
pystyyn telttoineen, kuivaustelineineen ja mitä nyt kukin
telttavartio keksikään rakentaa alueelleen. Tösin uudet
Hawu-teltatkin pääsivät vihdoin käyttöön sudenpentujen majoitteina. Hawujen eri
pystytystapojakin (puun ympärille, keskisalolla jne) tuli
testattua myöhemmin leirin
aikana johtajien ja vaeltajien
toimesta.
Sudenpennut ja vartiolaiset touhusivat alkuleirin taitomerkkien kimpussa ja tekivät he pienen päiväretkenkin alueen ympärillä olevalla
retkeilyalueella. Päivä-hikeä
edeltävänä iltana lähtivät Ralf
ja Ville riihittämään I-luokkaa
Kyyrön johdolla. Muutenkin
leiriohjelma perustui partiotaitoihin ja suorituksiin.
Vierailupäivänä 31.7. saapui paikalle suunnaton määrä leiriläisten sukulaisia sekä
vanhoja tösiläisiä. Vanhemmatkin pääsivät näyttämään
taitonsa solmujen opettelussa, partioihanteissa ja muissa partiotaidoissa. Tekivät he

T

Asfalt-vartio – Tuomas ”Samba” Haapkylä, Jussi ”Jude” Haapkylä” ja Misa ”Se teidän partio”
Laamanen. (P.L.)

otkan edustalla sijaitseva
hieno Kuutsalon saari ja
sen pitkät hiekkarannat, kauniit mäntykankaat, kuusimetsät ja rantakivikot antoivat
puitteet hienolle leirillemme.
Poikkeuksellisen työläälle,
mutta hyvälle leirille. Jokainen johtaja oli lähes joka
hetki hommissa, suoritimme
juuri taas muotiin tulleita harrastusmerkkejä hyvin huolella ja saariolosuhteet vaativat
nekin veronsa.
Merimatka leirille ”tuurimoottorilla”...ja
veljekset
Haapkylän
jälleennäkeminen... kyllä kapteeni-setä
Perheenmies
hämmästyi,
kun Jude-poika ei kiinnittänytkään vesibussia laiturille hypättyään, vaan syöksyi
veljensä syleilyyn. Lämpö,
kesä, vesi, pikku-Jiikku maalattuna. Samba, Jude, Misa
=Asfalt-vartio – maalattuna.
Kasu odotti Sallaa. Hyttyset ja
Topin turvonnut alahuuli, joka
aamulla pisti esiin makuupussin aukosta. Sauna lähes

K

34

joka ilta ja Norsuvihta, kiitos
Koivusissien.
Kaivatut kahvitauot ja itseleivotut sämpylät, kiitos Kikin
ja keittokatoksessa olleen uunin! Ja ylijääneen aamupuuron. 100 kg särkisaalis, jota
ei jaksettu nostaa edes veneeseen vaan verkko hinattiin rantaan. Sinilevä debytoi.
Auringon lämmössä kupliva
risotto (Ei muistaakseni ollut
ansiokkaasti meitä muonittaneen Kikin aikaansaannoksia
vaan leirin alkuverryttelyä,
ennenkuin saimme jääkaapin
toimimaan).
Taide, käsityö ja taidekäsityö! Kasvivärjäys, leiripaidat kävyillä saunan padassa
ja sen padan kuuraaminen
viimeisenä päivänä, vieläkin
sieltä varmaan saa aromaattiset löylyt reunoille kiteytyneen pihkan ansiosta. Koska
käpyjä oli riittävästi saunan
padassa ja jalkapohjissa,
leirimerkiksi muotoutui tyylitelty käpyaihe leiripaidan
rintamukseen. Ja leirikaste,

erityisesti
parikymppisen
Laamasen Misan leirikaste ja
partiolupaus, jossa vierailulla
olleet Hannes (H-O) ja Jarkka
(Ko-Si) auttoivat meitä antaumuksella.
Aurinkoisen leirin ainoa
myrsky, komea ukkonen ja
rankkasade sai Simon ja minut vauhdilla pelastamaan
venettä myrskysuojaan Santaniemen
suojanpuolelle.
Ankkuroituamme
veneen
riisuimme vaatteet kylmälaukkuun ja uimme rantaan
ja äkkiä takaisin nukkumaan.
Yksi telttakunta kellui aamusella ulos teltastaan makuualustoillaan ja ojia kaivettiin.
Kiitokset ystäville, jotka
auttoivat jäsentämään tajunnanvirtaani ja kiteyttämään
leirin olemuksen paperille.
Kaikilla lienee omat mielikuvansa tältäkin TöSin ja Hesparton leiriltä, mutta auringon lämpö, hiekka, vesi ja se
myrsky olivat yhteisiä.
Paula Laukkanen
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Töölön Sinisten ja Hesparton kesäleiri

Leirin teema näkyi jo ensimmäisen leirikirjeen mukana olleessa sarjakuvassa.
Piirtäjä Ralf Baumann.

Miska, Leo ja Olli esittelevät maukkaita keitoksiaan. (T.L.)

itse myös hernekeittoa trangioilla. Ilta huipentui leirinuotioon, jossa jaettiin merkkejä, laulettiin ja naurettiin
erilaisille esityksille. Nuotion
jälkeen poistuivat sudenpennut leiristä vanhempiensa
mukana.
Leiri jatkui yön yli kestäneellä
Tintti-teemaisella
hikellä. Rasteilla autettiin
Tinttiä muun muassa lintujen
tunnistamisessa, ensiavussa, suunnistamisessa sekä
omenataideteoksissa. Pääsi
yksi vartio tekemään lähempääkin tuttavuutta linnuston
kanssa, kun metso tuli ärhentelemään rastipaikalle. Kaikki pääsivät kuitenkin ehjinä
perille yörastille, jolta aamulla jatkettiin matkaa maaliin
parin rastin kautta. Maalissa
oli sauna lämpimänä, ja kyllä
kelpasikin palata taas leiriin
saunanraikkaana.
Hiken jälkeiseen ohjelmaan kuului lisää merkkien
suorittamista. Tösin pojat
ansioituivatkin erinomaisesti
leirikokkimerkissä. Ei tarvitse enää miettiä, ketkä sinne
keittiöön menevät ruokaa
laittamaan tulevilla retkillä ja
leireillä. Ruokapuoli oli muutenkin leirillä kunnossa, siitä
suurkiitokset kokeille. Leiriolympialaisetkin järjestettiin,
lajeina mm. ramborata ja
humalaviesti. Kisasivat vartionjohtajat ja johtajat myös
yösuunnistuksessa.
Kaiken kaikkiaan leiri oli
onnistunut, ja kun se luultavasti oli viimeisiä leirejäni,
en voi muuta sanoa kuin että
vanhat tykkää.
Martti Kyyrö

Ryhmäkuva leiriläisistä juuri ennen lähtöä. (T.L.)

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pihauksessa
1/05.
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Kastelli ’04 –

Töölö 2000

9.–13.6.2004
öölö 2000 oli töölöläisten
lippukuntien yhteinen
kesäleiri. Leirille osallistuivat
Töölön Sinisten ja Hesparton lisäksi Töölön Tähystäjät,
Ilvesveikot, Viestitytöt sekä
Töölön Nuotioveikot. Leiriläisiä oli yhteensä noin 200.
Monet Töölön partiolaisista
olivat jo kauan odottaneet
tätä yhteistä leiriä.
Leirialue sijaitsi Teijossa.
Alue oli jaettu kolmeen alaleiriin sudenpentuihin, vartiolaisiin ja johtajiin. Jokaisella
alaleirillä oli myös omanvärinen ruudullinen huivi. Johtajien puna-valkoruudullinen

T

huivi muistutti monien mielestä pizzerian pöytäliinaa.
Leirin ohjelma oli tavallista ohjelmaa höystettynä
erikoisuuksilla. Leirin aikana suunnistettiin, saunottiin
telttasaunassa ja harjoiteltiin
partiotaitoja. Helminä ohjelman seassa olivat mm. purjelautailu ja melonta. Monen
johtajan muistiin on jäänyt
myös kokemus uimarenkaalla istumisesta armeijan veneen perässä. Iltaohjelmassa
nähtiin myös todellista akrobatiaa. Aatos-kala (eli Pena
Ilvesveikoista) kiipesi yhtenä iltana puuhun. Seuraava-

Johtajillekin oli järjestetty omaa ohjelmaa. Tarjolla oli vauhdikasta veneilyä ja, jotkut uskalsivat jopa istua veneen perässä vedettävällä donitsilla. (M.Y.)

Leirin iltanuotiolla Ilvesveikkojen Putte esitteli taitojaan tulensyöksemisessä.(M.Y.)
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ösin, Hesparton ja Ilvesveikkojen yhteinen
sudenpentuleiri Kastelli järjestettiin kämpän maastossa.
Tuona kesänä ei järjestetty
normaalia koko lippukunnan
kesäleiriä, koska vartiolaiset
ja vaeltajat suuntasivat loppukesästä suurleiri Tarukselle. Leirille osallistui vajaat 40
iloista ja reipasta lasta sekä
lähes 20 yhtä iloista ja vielä
reippaampaa johtajaa kaikista kolmesta lippukunnasta.
Leirin aluksi sudenpennut
jaettiin noin viiden hengen
telttapentueiksi. Jokainen lauma sai myös oman vaeltajan
johtajakseen. Ensimmäisenä
päivänä suurin urakka oli ehdottomasti telttojen pystytys,
sillä jokainen lauma pystytti
oman telttansa. Jos joku taidoissa hävisikin, niin innokkuudessa varmasti voitti.
Monelle sudenpennulle tämä
oli ensimmäinen metsäleiri
ja varmasti mieleenpainuva
kokemus.
Leirin ritariaiheinen teema loi loistokkaat puitteet
kehittää ohjelmaa. Ohjelmaan kuului paljon rakentelua ja askartelua mm. pojat
rakensivat itselleen turnajaisvarusteita kuten hienoja
kilpiä. Ohjelmassa oli myös
rennompia hetkiä, kun vietimme rantapäivää. Rantapäivän ohjelmaan kuului
monia erilaisia rantapelejä ja
-leikkejä. Rohkeimmat lapset
uskaltautuivat jopa uimaan
meriveteen, joka kesäkuun
alussa ei järin lämmintä vielä
ollut. Koko leirin ohjelma huipentui viimeisenä iltana pidettyihin ritaripitoihin. Ritaripidoissa syötiin hyvin ja laumat esittivät valmistamiaan
ohjelmanumeroita. Myöhem-

T

Aatos-kala näytti iltanuotiolla
kuinka puuhun kiivetään ylösalaisin jalat edellä.(M.Y.)

na iltana sama esitys nähtiin
väärinpäin. Monen katsojan
leuat loksahtivat auki, kun
Pena kiipesi samaiseen puuhun jalat edellä.
Leiri sijaitsi ulkoilureitin
varrella, mikä herätti välillä
huvitusta. Satunnaiset ulkoilijat kun saattoivat kesken
päivän kävellä leirin läpi
kulkevaa reittiä. Muutoinkin
leirialueen lähistöllä liikkui
ulkopuolisia sen verran reilusti, että öisin oli johtajien
väijyvuorot. Yksi väijyreiteistä oli niin sanottu ”kuutamoreitti”, sillä se kulki rannan
kautta. Mikäpä olisikaan ollut
mukavampaa kuin istua hetki
kahden laiturilla tähtitaivaan
alla.
Osittain varmasti kuutamoreitin ansiosta leirillä
luotiin monia uusia ystävyyssuhteita yli lippukuntarajojen. Jotkut niistä ovat kestäneet aina näihin päiviin asti.
Kokemus on ollut monelle
ikimuistoinen ja huhuttiinpa
leirin jälkeen myös samanlaisen leirin järjestämisestä
uudelleen. Aika saa näyttää.
Tilli Pesola
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– töölöläisten sudenpentuleiri
sateessahan ne parhaat partiomuistot syntyvät!
Kastelli-leiri oli myös hyvä
osoitus Töölön alueen yhteistyöstä, jota on harrastettu
paljon myös muillakin osaalueilla. Leiri oli myös tärkeä osoitus sudenpentutyön
tärkeydestä
lippukunnan
toiminnassa esikasvattajana
vartioikää ja myöhempiä tehtäviä varten. Onkin sääli että
tämänkaltaiselle useamman
lippukunnan yhteistyölle ei
ole tullut sopivaa tilaisuutta
sittemmin, mutta iloksemme sudenpentutoimintaan
on lippukunnassamme alettu kiinnittää huomattavasti
enemmän huomiota.
Vielä loppuun kiitokset
kaikille niille, jotka olivat mukana tekemässä Kastellia!

Yhteislauluhetki alkamassa iltanuotiolla.

min pitojen aikana palkittiin
myös ansioituneita lapsia ja
johtajia. Julian McGourtylle
myönnettiin sudenpääsolki

ja Kaarlo Saukonpäälle toinen PäPan ansiosolki.
Leirin ruokahuollosta on
todettava myös muutama

Hespartot Sisilisko (Saskia Kivistö), Majava (Marika Riikonen),
Tonttu (Kaisa Mikkelä) ja Emma Piha askartelevat hovineidon
kaulakoruja ritaripitoihin.

sananen, sillä harvoin olen
kokenut yhtä tehokasta ja
jämptiä toimintaa keittiössä.
Yleensä jos leirin ohjelma
myöhästelee keittiön takia,
niin nyt voidaan sanoa että
leirin ohjelma kulki ajallaan
juuri keittiön ansiosta! Leirin ruokalajit poikkesivat
hieman myös totutusta, kun
saimme maistella perinteisten leiriruokien ohella mm.
kananugetteja ja ranskalaisia
sekä härän sisäfilettä. Kaiken
kaikkiaan vielä suuri kiitos
keittiön väelle Kikille ja Kirille.
Leirin sää ei sitten ollutkaan ihan yhtä positiivinen
yllätys. Sää oli tuolle kesälle
tyypillinen eli hyvin hyvin
kostea. Onneksi sentään
rantapäivänämme aurinko
paistoi hieman. Aurinkoa
saimme myös tietysti heti
kun pääsimme bussiin, mutta

Antti Mielonen
Leirinjohtaja
Kuvat Laura Koivisto

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pihauksessa
2/04.

Tytöt urkkivat seuraavaa ruokalajia.
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LOI-STOry

Jamboree

18.–27.7.1996

27.7.– 8.8.2007

L

oisto oli Suomen Partiolaisten neljäs suurleiri eli
Finnjamboree, joka järjestettiin 18.–27.7.1996 Hangossa.
Leirille osallistui yhteensä n.
14 500 partiolaista.
Kun saavuimme ekana
päivänä, niin eikös alkanut
sataa kuin saavista. Jahka
kaikki olivat saaneet sadevarusteet päällensä, sade lakkasi kuin taikaiskusta. Kohta
olikin jo aika lähteä avajaisiin, joissa Kauramies pelleili
parisen tuntia. Sitten vain käveltiin takaisin lieksaan, kipinään, lieskaan ja nukkumatin
luokse. Seuraavat pari päivää olivatkin sitten normaaleja leiripäiviä, jolloin ihmiset
lähtivät haikeille ja muualle
touhuamaan, samalla kun
keittiöväki jäi vetämään lonkkaa ja ottamaan akua. Ruoka
oli stanan hyvää ja makoisaa.
Sitten olikin vuorossa festaripäivä, jolloin esiintyi kulttibändi Nenänlevittimet, sekä
Aikakone. Vierailupäivänä
myntit saivat kyytiä kun kätsyt partiolaiset olivat keksineet jos jonkinmoista jouta-

vaa ajantappamista vieraileville vanhemmille. Taas kului
pari normaalipäivää joiden
aikana oli parikin jännityksen
hetkeä kun leiriporttimme
terassi sortui ja Tilli sai tällin,
ja Mara sahasi itseään polveen ja oli saada eutanasian.
Sitten olikin jo viikko täynnä
ja oli aika lähteä päättäjäisiin.
Tällä kertaa ei nähty Kauramiestä vaan joku isokätinen
äijä joka soitti pianoa ja yritti rikkoa kookospähkinää.
Päättäjäisten kohokohta oli,
kun lavalle saapui Sithin tumma lordi, Darth Vader sekä
jonkun verran TöSi ja IVE
stormtroopereita. Sitten mentiin kotiin. Junassa oli kuuma
ja nälkä. Voimme todeta, että
koko Loisto oli ihan suoraan
sanottuna aika jees.
Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pihauksessa
3/96.
Antti Lyytikäinen

Musta Lord Vader saapui terrorisoimaan Loistoa TöSi- ja IVEstormtroopereineen.
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oka neljäs vuosi järjestettävä maailmanjamboree
järjestettiin kesällä 2007 Hylands Parkissa, noin 70 kilometrin päässä Lontoosta.
Oli kulunut 100 vuotta siitä,
kun Lordi Baden-Bowell järjesti ensimmäisen, kokeellisen partioleirin Brownsean
saarella vuonna 1907, johon
osallistui 22 poikaa eri yhteiskuntaluokista. 100-vuotisjuhlajamboreelle, jonka teemana oli ”One World, One
Promise”, osallistui 38 000
partiolaista ympäri maailmaa. Suomesta osallistujia oli
yli tuhat, joista yksi innokas
johtaja oli Töölön Sininen.
Elämässä pitää olla unel-

J

mia, joita aikoo toteuttaa, ja
meillä partiolaisilla on varmasti myös partioon liittyviä
unelmia. Tälle leirille tuleminen oli yksi unelmistani. Leirillä toimin Suomi-ohjelmatiimin jäsenenä, jota veti Taruksella tapaamani Suosirrien
lippukunnanjohtaja
Lissu
Heikkilä. Tiimi suunnitteli ja
järjesti leirille World Villageen ohjelmapisteitä, joissa
pääsi tekemällä tutustumaan
Suomeen. Projekti oli suurin,
mihin olen osallistunut ja ohjelmien valmisteluun meni
vuosi, jonka aikana omakin
elämä ehti kokea mullistuksia. Omilla pisteilläni pääsi
tekemään karjalanpiirakoita

LEIRIT

28.7–5.8.2004
arus, vuoden 2004 tärkein partiotapahtuma ja
viides Finnjamboree, keräsi
eri puolilta Suomea ja ulkomailta yhteensä lähemmäs
14 000 partiolaista Töölön
Sinisten, Hesparton ja Suosirrien yhteiseen savuun
kuului 50 partiolaista, johon
myös meidän virolaiset vieraamme lukeutuivat. Leirin
alkua vaikeutti pahamaineinen ”Heinäkuun monsuuni”,
joka pakotti armeijankin keskeyttämään harjoituksensa.
Tilannetta kuvasi hyvin alaleirimmekin nimi Uitto, mutta
Scouter Kan! Perusteellista
kastumista lukuunottamatta
leiri sujui ongelmitta. Tässä
pientä tarinaa leirin tapahtumista.
Ei montaa hetkeä sen
jälkeen, kun olimme tulleet
leirialueelle, ja bussit olivat
häipyneet näkyvistä, niin vesisade alkoi. No tösipartiolainen ei moisesta ripottelusta
välitä vaan heittää anorakin
niskaansa ja pitää shortsit ja
sandaalit jalassaan. Savuun
saavuttuamme
kuitenkin
huomasimme TöSi:n, Hesparton ja Suosirrien savun
muuttuneen yhdeksi isoksi
lammikoksi, joka kaiken lisäksi näytti pyrkivän järven
mittoihin. Kaatosade jatkoi
jatkumistaan, kunnes huomasin harmikseni, että anorakinkin vesisuoja oli jo pettänyt ja
olin valehtelematta alusvaatteitani myöten märkä.
Savulaiset jaettiin vartioihin. Sain johdettavakseni
tösien ja hesparttojen lisäksi
virolaiset vieraamme. Teltat
oli saatava äkkiä pystyyn ja
oman savumme vartiot levittyivät kätevästi ympäri

T

ja kokeilemaan kanteleen
soittoa.
Leirimatkat kuljin Suomen
joukkueen busseilla, jolloin
pääsin tutustumaan myös
Hampuriin, Kölniin, Kööpenhaminaan ja tietenkin Lontooseen. Hienoimpia muistoja leiriltä olivat myös avajaiset, päättäjäiset ja 100–vuotisjuhlallisuudet. Kivointa oli
tietenkin päästä tutustumaan
leiriläisiin ja todeta, kuinka
samanlaista partio kuitenkin
on jokaisessa maassa. Kiitos
kaikille, jotka olivat jamboreella kanssani. Nyt ei muuta
kuin suunta kohti seuraavan
unelman täyttymystä.
Martti Koivisto

Savussamme asustaneet TöSi:t, Hespartot, Suosirrit ja virolaiset
vieraamme. (K.R.)

kuivempia lähisavuja. Pian
olimmekin valmiina osallistumaan leirin avajaisiin, jotka sateesta huolimatta olivat
pelkkää menoa ja meininkiä.
Ilta kuluikin yrittäessämme
kuivatella vaatteitamme. Yö
nukuttiin pisaroiden ropistessa teltan kattoon.
Toinen päivä aloitettiin perinteisellä aamupuurolla. Savun läpi kaivettiin ojaa lammikkohirviön taltuttamiseksi
ja aloimme itse valmistautua
haikille. Iltapäivä saapui ja
haikille päästiin lähtemään
sateenkin tauottua hetkeksi.
Jo ensimmäiselle rastille pääsy osoittautui odotettua hankalammaksi, kun läheinen
joki oli tulvinut sille vievälle
polulle. Vartiomme kuitenkin
jätti muiden savujen vartiot
arpomaan polun alkuun ja
lähti hyppimään yli vetisen
metsän. Pääsimme rastille,
mutta sanottakoon vielä, että
haikilla tuli pari kertaa toivottua TöSi:n kajakkeja kulkuvälineeksi.
Kolmantena päivänä heräsimme haikin yörastipaikalla, ja lähdimme ripeästi
takaisin leiriä kohti. Palattuamme huomasimme, että
lammikon oli korvannut kuohuva koski, joka halkoi savun
siististi kahtia. Se kuitenkin
tarkoitti kuivempaa alustaa
teltoille, joten siirsimme lähisavuissa olleet telttamme
omaan savuun ja kaivoimme

vielä siistit kuopat sen ympärille, jottei vesi valuisi sisään.
Iltapäivällä vuorossa oli Partioaate-laakso, jossa meitä
kokeiltiin erinäisin haastein
ja leikein. Illalla muiden vielä
uudelleenpystyttäessä telttoja oli meillä aikaa tutustua
muuhun leiriin. Lisävauhtia
saatiin potkupyöristä, joille
olikin käyttöä sillä leirialue
oli yli kilometrin pituinen!
Neljäntenä päivänä alkoi
aurinko rikkoa toivottoman
paksulta näyttänyttä pilviverhoa. Aina kun pilkahdus tuli
niin juostiin pääkadulle hurraamaan. Uiminen MolskisLoiskis-laaksoissa ei olisi
voinut maistua paremmalta.
Kuitenkin ikimuistoisin oli
massiivinen iltanuotio, joka
olisi saanut minkä tahansa
konsertin näyttämään pieneltä. Massiivisella lavalla
nähtiin live-bändi Fisu ja
tietenkin Taruksen maskottipartiolaiset Tatu ja Tytti.
Myös Loistolta tuttu Kauramies onnistui tunkeutumaan
lavalle yleisön riemuksi ja
huvitukseksi.
Pitkästä stoorista lyhyemmäksi. Loppuleirin neljä
päivää kuluivat auringosta
nauttien ja mitä moninaisempaa puuhaa harrastaen, aina
vyönteosta Maailmanavainmerkin suoritukseen. Ainakin
allekirjoittanut aikoo osallistua seuraavalle Jamboreelle.
Vaikka taivas sataisi niskaan!
Kenny Ronkainen
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Pihauksen esittely
Pihauksen logo on säilynyt
muuttumattomana läpi vuosikymmenien.

Töölön Sinisten ja kaikkien tösiläisten päääänenkannattaja Pihaus
ilmestyi ensimmäisen
kerran jo vuonna 1949.
Ensi vuonna 60-vuotisjuhliaan viettävä virkeä
partiolehtiveteraani
jatkaa edelleen lukijoidensa viihdyttämistä
partiomaisella journalismilla. Lehden sisältö
koostuu tapahtumareportaaseista, tiedotuksesta, puuhasivuista ja
kaikesta muusta hauskasta ja hyödyllisestä
maan ja taivaan väliltä.
Pihauksen painos on nykyään 100 kappaletta, ja
lukijamäärä arviolta 300
henkeä.

ihaus ei ole ensimmäinen Töölön Sinisten puitteissa tuotettu painotuote,
vaan sitä on edeltänyt joukko
muita lippukuntaan liittyviä
lehtiä. Niin vartiot kuin lippukunta itsekin on tehnyt
vaihtelevalla menestyksellä,
mutta huolellisesti ja innokkaasti, omia lehtiään. Töölön
Sinisten ensimmäinen lippukuntalehti oli nimeltään TöSi, ja se ilmestyi 30-luvulla.
Lehdestä ei ikävä kyllä ole
säilynyt yhtään numeroa,
eikä edes sen toiminnan alkamisesta ja päättymisestä
ole tietoa. Sodan jälkeen
Tö-Sin jättämän aukon täytti
Poiskotti-niminen lehti, jonka
nimi oli suomalaistettu englannin boyscout-sanasta. Uuden lehden alkuun paneva
voima oli Matti Salmenkylä,
joka muutaman partiotoverinsa kanssa toimitti lehteä

P
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Kuvateksti

Pihauksen ensimmäinen numero. Nykyään logon reunasta löytyvä partiolainen oli alun perin yksi
sivun reunassa olevista neljästä pojasta.

1940-luvun lopulla. Poiskotti
ilmestyi vuosina 1946, 1947
ja 1948 ensin käsintehtynä, ja
myöhemmin painettuna. Leh-

ti ansaitsi arvostusta hienolla
ulkoasullaan ja sisällöllään.
Painatuskustannukset nousivat kuitenkin liian korkeiksi,

eivätkä lippukunnan rahkeet
enää riittäneet Poiskotin toimittamiseen. Tarvittiin jälleen
uusi lehti.

PIHAUS
Tulevan lehden nimestä
järjestettiin kilpailu, jonka
voitti Antti Saarialho ehdotuksellaan ”Pihaus”. Tällä
nimellä, uudella koolla ja
painoasulla varustettua lehteä ryhdyttiin toimittamaan
vuoden 1949 alussa. Pihauksen alkutaival oli kuitenkin
kivinen; jo vuoden kuluttua
lehden ilmestyminen loppui,
mihin osittain vaikutti valtakunnallisen
Partio-lehden
muuttuminen jäsenmaksurahoitteiseksi. Ajatusta omasta lehdestä ei kuitenkaan
kuopattu, ja kuuden vuoden
hiljaiselon jälkeen, vuonna
1956, ilmestyi Pihaus jälleen
tösiläisten iloksi. Tämän jälkeen lehti onkin ilmestynyt
enemmän tai vähemmän
säännöllisesti.
Pihausta on tehty tai jätetty tekemättä aina kulloisenkin johtajatilanteen mukaan.
Lehti ilmestyi säännöllisesti
neljä kertaa vuodessa aina
1960-luvun loppuun asti, jolloin Pihauksen tuottaminen
oli hetken jäissä. Vuosien
1970 ja 1995 välillä ilmestyminen oli epäsäännöllistä,

Pihauksen edeltäjä Poiskotti
vuodelta 1948.

lehtien lukumäärän vaihdellessa vuosittain nollan ja
viiden välillä. 1996 palattiin
jälleen neljän numeron tahtiin, joka ikävä kyllä päättyi jo
1999. Lehtemme niitti 90-luvun lopulla mainetta PäPa:n
lippukuntalehtikisassa sijoittuen vuonna 1997 kolmanneksi ja 1998 ensimmäiseksi.
Vuoden 1999 kahden numeron jälkeen alkoi Pihauksen
ilmestymisessä pitkä katko,
joka kesti vuoden 1999 kesästä vuoden 2004 kevääseen.
Vuonna 2004 alkoi Pihauksessa uusi aika, kun
parantunut
johtajatilanne
mahdollisti jälleen lehden
kokoamisen, ja nykyaikainen
painotekniikka tuotti parempaa painojälkeä. Myös kehittynyt tietotekniikka tuo omat
lisänsä 2000-luvun lehdentekoon, ja vuoden 2007 alusta
Pihausta onkin taitettu ammattilaiskäyttöön tarkoitetuilla ohjelmilla. Nykytekniikan
myötä Pihaus on myös siirtynyt Internet-aikaan. Kaikki
vuoden 2003 jälkeen ilmestyneet lehdet ovat luettavissa
Tösin nettisivuilla, ja lehden
toimituksella on oma sähköpostiosoitekin, pihaus@
toolonsiniset.net. Oikeastaan
lippukuntalehtemme ensimmäinen kotisivu julkaistiin
jo vuonna 1996, mutta tietoa
sen sisällöstä ei ole säilynyt.
Alusta asti Pihauksen toimituksen kunnianhimoisena
tavoitteena on ollut lehden
ilmestyminen neljä kertaa
vuodessa. Välillä tavoite on
saavutettu, välillä ei. Parina viime vuonna on neljään
numeroon päästy, ja tänä
vuonna näyttäisi ilmestyvän
peräti viisi, jos Juhlapihaus
lasketaan mukaan. Lehden
sisältö koostuu suurelta osin
erilaisista
vakiopalstoista,
joista muutaman juuret ulottuvat pitkälle Kekkosen ai-

Pihauksen kansitaidetta syksyltä 2007. Vuoden 2007 kolmas
numero oli Pihauksen historian ensimmäinen, jossa oli nelivärikannet.

kaan. Juorupalsta Wälikäsi
löytyy jo 1970-luvun lopun
lehdistä, sarjakuva ilmestyi
jo ensimmäisessä lehdessä 1949, ja sudenpentusivu Ulvahduksen juuret ovat
1980-luvulla.
Uudempaa
tuotantoa edustavat Tösin
kämppäprojektista kertova
Unelmakämppä-sarja sekä
lippukuntalaisia partion ulkopuolella esittelevä Tösimiehet siviilissä -palsta. Muita vakiopalstoja ovat lyhyitä
juttuja ja tilastoja julkaiseva
Lyhyeterikoiset, asiapalsta
Tösiasiaa sekä lippukuntalaisille hengenravintoa tarjoava
Runonurkka. Vakiojuttujen
lisäksi Pihauksesta löytyy
juttuja menneistä tapahtumista, kuten leireistä ja retkistä, sekä yleistä tiedotusta
esimerkiksi tulevasta toiminnasta ja vuosikokouksista.

Sarjakuvat kuuluvat luonnollisesti asiaan. Tösin uusien
nettisivujen myötä Pihauksen painopiste on menneissä tapahtumissa varsinaisen
tiedotustoiminnan hoituessa
Internetin välityksellä. Tämä
on luonnollinen kehityssuunta jo senkin vuoksi, että nettiä voidaan päivittää tarpeen
mukaan, ja sieltä tieto on helpommin saatavilla. Perinteinen toimintakalenteri löytyy
toki Pihauksestakin.
Tösin kohta kuusikymppinen lehti elää ja voi hyvin.
Vahvat ja arvokkaat perinteet ja toisaalta nykyaikainen
osaaminen ja tämän hetken
haasteisiin vastaaminen ovat
yhdistelmä, jolla armas lehtemme pärjää tietoyhteiskunnan vilskeissä. Jatketaan
samaan malliin!
Kaarlo Saukonpää
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PIHAUS
ällä aukeamalla pääsette tutustumaan
Pihauksen ’’kevyempiin’’
osioihin kuten Wälikäsinimellä kulkevaan juorupalstaan, joka alan
ammattilaisen Paavon
”Paavo vastaa”-palstaan
ja ankkalammen näkökulmasta kysymyksiin
vastaavaan Calleen.
Oheiset jutut ovat poimittu 1990- ja 2000-lukujen
Pihauksista.

T

Jutun koostanut
Antti Mielonen

Calle

Pihaus 2/05

Pihaus 1/06
Pihaus 2/05

Paavo

Paavo vastaa –palstan esittelyteksti Pihauksesta 2/97.

Näin Paavo neuvoi rakkaushuolissa Pihauksessa 1/98.
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Itse Paavo!

Nimimerkki ’’Juhani Kontkanen’’ haki apua
Paavolta Pihauksessa 3/96.

PIHAUS

Wälikäsi
Pihaus 3/96.
Pihaus 2/97.

Toimii vieläkin! Pihaus 4/98.
Kuin kaksi marjaa! Pihaus 2/06.
Pihaus 4/07

Pihaus 3/07
Näin Wälikäsi raportoi piirin kokouksesta numerossa
4/98.
Näin Wälikäsi raportoi kolon sähköremontista numerossa 1/07.

Wälikäsi pähkinänkuoressa numerossa 2/04.

Kauniit kolmoset Pihauksesta 1/06.

Tösit ovat aina olleet vahvasti mukana tietoyhteiskunnassa! Pihaus 3/96.

Pihaus 2/98.

Tästä TöSit ovat ikuisesti kiitollisia! Epäkohta raportoitiin Pihauksessa 2/98.

43

PIHAUS

Pihauksen keskiaukeamaa kaunistivat 90-luvun lopulla Jussi Haapkylän mestariteoksien mittoihin yltävät sarjakuvat, jotka toimivat pitkään Tösin ainoana virallisena kielikylpynä ja joissa tarinankerronta ja huumori kietoutuivat yksinkertaiseen täydellisyyteen.

44

PIHAUS

Uuden sarjakuvasukupolven
käynnisti Ralf
Baumann vuonna 2004, tuoden
mukanansa
uuden tyylin
ja ennennäkemättömän
hahmokaartin,
johon kuuluivat
mm. sankarillinen Tösimies
ja mummojen
erilaiset inkarnaatiot.

Ville Raition kuvasarjat palasivat digitaalivisuaalisella tyylillään ja sporaattisen omalaatuisella huumorillaan pihaussarjakuvan juurille.
Kokonaiset aukeamat täyttyivät taas ja Tösimiehen saaga jatkui kunnialla.
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VAELLUKSET

Tösin vaelluskulttuuri
V

aellukset ovat jo pitkään
olleet tärkeimpiä Tösin
johtajiston omista tapahtumista. Näillä seikkailuilla on
saatu uusia elämyksiä, nähty
luonto kauneimmillaan ja kohotettu aina entisestään johtajiston yhteishenkeä. Vaellukset ovat myös antaneet
odotetun tauon kaupungin
paperipartiointiin.
Tavoitteena on ollut ennen kaikkea leppoisa meininki aina
vaelluksen
suunnittelusta
sen loppuun saakka, ja näin
vaelluksilta onkin aina palannut pirteämpänä ja hyväntuulisempana, vaikka jalkoja
vähän kolottaisikin.
Vaellusten
valmistelut
tehdään alusta loppuun
yhdessä. Jokainen antaa
oman panoksensa matkojen
suunnitteluun, ruokien kuivattamiseen ja varusteiden
hankkimiseen. Vaelluksen
ensimmäisessä suunnittelukokouksessa kannattaa olla
paikalla, jos haluaa miellyttävimmät tehtävät. Epäonnisimmat joutuvat muun muassa kuivattamaan tonnikalaa
kotonaan.

Vaelluksia Tösistä löytyy
joka lähtöön. Perinteisimmät
ja suosituimmat tapahtumat
ovat olleet vuosittaiset kesäja hiihtovaellukset. Kesän
vaellukset ovat useimmiten
suuria ja pitkiä spektaakkeleita kaukaisemmille maille
Suomen suuriin kansallispuistoihin. Näistä tuoreimpina esimerkkeinä ovat
vaellukset Repoveden, Helvetinjärven ja UKK:n kansallispuistoihin. Hiihtovaellukset
ovat perinteisesti suuntautuneet lähemmäs, usein jonkun johtajan kesämökin lähimaastoon.
Vaelluksia on järjestetty
myös erilaisilla kulkupeleillä,
joista tärkeimpinä kanootti- ja
kirkkovenevaellukset. Nämä
vesiseikkailut ovat antaneet
mahdollisuuden nähdä luontoa mereltä käsin, ja samalla
mahdollistaneet pidempiä
päivämatkoja. Historian kirjojen mukaan Tösissä keksitty vaellusliljaperinne on
tarjonnut johtajillemme suurimmat haasteet. Liljan tarkkojen sääntöjen mukaan hyväksyttävässä suorituksessa

Ensimmäisiä askelia vaelluksella UKK:n
kansallispuistoon vuonna 2005. (T.L.)
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Mikko Ylijoki kiipeilemässä sukset jalassa hiihtovaelluksella
vuonna 1999. (J.H.)

tulee kävellä vuorokauden
aikana tietty matka kantaen
samalla selässään vähintään
kahdeksan kilon taakkaa. Kevyin matka on 40 km, josta
eteenpäin vain mielikuvitus
on rajana. Lähiaikojen paras
suoritus Tösissä on ollut 70

km tarpominen yhteen päivään. Vaellukset ovat partiotoimintaa parhaimmillaan,
ja ne usein antavat ankaruudestaan huolimatta ikimuistoisimmat partiomuistot.
Olli Mattila

VAELLUKSET

Kanoottivaellus
31.7.–6.8.1992
öölön Sinisten johtajat suuntasivat 31.7.–
6.8.1992 kesäiselle kanoottivaellukselle Karkkilasta Tammisaareen. Matkaa kertyi
noin 100 km, jossa korkeuseroa oli 50 m.
Kanoottivuokraamossa tosin ei huomattu kertoa, että
matkan varrelle sattuu 5 patoa, joten melkein kaikki alamäet tuli kuljettua jalkaisin,
kanootteja kantaen.
Matka alkoi Karkkilasta
Vanjokea pitkin. Uomassa
oli paikkapaikoin niin vähän
vettä, että se hidasti matkantekoa. Meloimme Hiidenveden kautta Väänteenjoelle,
jossa oli ensimmäinen pato.

T

Timo ja Pasi ennen ensimmäistä patoa.

Pasi ja Timo päättivät kokeilla vaivattomampaa tapaa ja
lastasivat tavarat ja itsensä
kanoottiin jo padon päällä,
laskien rullia pitkin alas pa-

Misa vetää kanootin ylös Vääntiönjoen padolla, Jude ottaa aikaa.

don toiselle puolelle. Kanootti kaarsi hienosti kaatuen lopuksi kaislikon reunaan.
Leka puolestaan helpotti matkantekoa jätesäkistä
kyhäämällään purjeella. Peränpitäjänä Jarkko oli ehkä
eri mieltä. Matkan varrella
kokeiltiin myös hanhenmetsästystä paljain käsin. Kiinni
nappaaminen ei kuitenkaan
onnistunut, vaikka hanhet
söivätkin kädestä.
Keskellä
Lohjanjärveä
meidät yllätti sumu. Siitä selvittyämme kävimme Torholassa tutustumassa Suomen
suurimpaan luolaan, jonka
pituus on 28 m ja se ulottuu 9
m syvyyteen. Luola sijaitsee
Lohjanjärven rannalla lähellä Karkalin luonnonsuojelualuetta.

Jatkoimme Mustionjokea
Pohjanpitäjänlahdelle, jossa
oli viimeinen ja aikaavievin
Åminneforsin pato. Pohjanpitäjänlahdella oli niin kova
tuuli, että osa porukasta, kanootit ja painavimmat tavarat
jäivät Mustionjoen suulle.
Loppuporukka jatkoi aamulla kävellen Tammisaareen.
Mukana meloivat Jarkko ”Vestman” Vesanto, Petri
”Jänö” Ijäs, Misa ”Se teidän
partio” Laamanen, Pasi Viertola, Risto ”Ripa” Kyyrö, Jussi
”Jude” Haapkylä, Tuomas
”Samba” Haapkylä, Aleksi
”Leka” Katainen, Tero ”Terde” Cleve, Timo Hurri, Tobias ”TopiQuee” Heiskanen ja
Simo Laukkanen.
Simo Laukkanen

Leka ja Jarkko, Timo ja Pasi, Ripa ja Simo.
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Lappia valloittamassa
Vaellus Urho Kekkosen Kansallispuistossa 12.–20.6.2005

Tösiläiset Sokostin huipulla. (T.L.)

T

aival oli pitkä ja kivikkoinen, kun tösiläiset vaelsivat Itä-Lapin luonnonkauniin
Urho Kekkosen kansallispuiston polkuja kesäkuussa
2005. Matkaa edelsi kuukausien huolellinen reittien, yöpaikkojen, ruokailujen ynnä
muiden valmistelu. Hankimme kartat, selvitimme
aiempaa vaelluskokemusta
omaavilta suositeltavat reitit
ja suunnittelimme reippaat
mutta realistiset päivämatkat
jokaiselle päivälle.
Kävely vaatii paljon voimia ja energiaa, mutta toisaalta ylimääräisen ruoan
kantaminen vie voimat. Siksi
kiinnitimme erityistä huomiota – maittavuuden ohella
– aterioiden ravintosisältöön
ja tietenkin säilyvyyteen.
Suurin osa ruoan painosta on
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vedessä, mutta pussiruoka
alkaisi pitkän päälle tympiä
ja tulisi kalliiksi. Kuivasimme
siis itse gourmet-aterioiden
ainekset. En ollut ennen matkaa edes ymmärtänyt, kuinka lähes mitä tahansa ruokaa
voi kuivata ja hauduttamalla
kuumassa vedessä saattaa
takaisin kuivausta edeltäneeseen tilaan. Kuivasimme
mm. hedelmiä, vihanneksia,
sieniä, marjoja sekä lihaa –
jauhelihaa, kanaa, poroa ja
tonnikalaa. Jokaisen aterian
ainekset oli jaettu minigrippusseihin, ja menusta selvisi
pussien numerot ja kantajan
nimi. Juomavesi saatiin afrikkalaisittain lähimmästä purosta tai ojasta.
Viikon vaellus kaukana
sivistyksestä oli uudenlainen
kokemus suurimmalle osal-

le matkallelähtijöistä, joten
vanhojen konkareiden kokemukset, vinkit ja lainavarusteet olivat kullanarvoisia,
kiitos siitä heille. Matkalle
lähtivät Martti Kyyrö, Martti Koivisto, Tapio Levä, Ralf
Baumann, Olli Mattila, Juho
Häme ja Juhana Joensuu. Olli
oli aiemmin käynyt UKK:n
kansallispuistossa ja toimi siten oppaanamme.
Yöjuna lähti liikkeelle
Helsingistä sunnuntaina 12.
kesäkuuta 2005, määränpäänä Rovaniemi. Junan
makuuvaunussa tösin karjut
pelasivat hudaria, pohdiskelivat vaellusreittiä ja tulevaa
koetosta. Junamatka kolisteltiin hieman jännittyneissä
merkeissä. Aamulla bussi
vei meidät Ivaloon, josta jatkoyhteys, venäläinen Ivalo–

Murmansk-reittiä sahaava,
parhaat päivänsä nähnyt
sekä järjettömän ylibuukattu
”Sputnik” kyyditsi Rajajoosepin
rajavartioasemalle.
Nopeusmittari oli simahtanut
jo aikapäivää sitten, alamäet
mentiin vapaalla, mutta päästiin sentään ehjinä perille.
Maanantai-illan tavoitteena oli Pahaojan seutu. Taival
taittui joutuisasti Luttojoelle
asti, missä oli tiedossa ensimmäinen ylitys. Jouduimme lukuisista kahluuyrityksistä huolimatta toteamaan,
että Ivalon luontokeskuksesta neuvotulla ylityspaikalla
oli liian kova virtaus, joten
tyydyimme uimisvaihtoehtoon. Varusteetkin pysyivät
pääosin kuivina. Eteneminen
jatkui Suomujokea seuraillen ja sopivaa ylityspaikkaa

VAELLUKSET
etsien. Joki oli kuitenkin alkukesästä niin runsasvetinen ja kylmä, että päätimme
kärsiä tiistain päivämatkaamme hieman kiertoa ja ylittää
Suomujoki Aittajärven kahlaamolla. Näin alkoi viikon
mittainen retkemme Lapin
erämaissa. Jouduimme heti
ensimmäisenä päivänä toteamaan, että suunnitelmiin
tulee vääjäämättä muutoksia
matkan myötä. Kantamukset
tuntuivat aluksi lähestulkoon
kohtuuttoman raskailta, mutta
tieto siitä, että ne kevenisivät
viikon edetessä ja eväiden
huvetessa, auttoi jaksamaan.
Suunniteltu vaellusreitti
osoittautui maisemien, helppokulkuisten polkujen ja
rakennettujen yöpaikkojen
suhteen loistovalinnaksi. Kuljimme jokien ja järvien rannoilla, metsässä ja tuntureilla. Väkeä ei ollut kesäkuun
puolessavälissä juuri nimeksikään, vaeltajat ilmeisesti
suosivat ruska-aikaa. Kokonainen päivä saattoi vierähtää törmäämättä yhteenkään
vastaantulijaan. Meillä oli
laavut mukanamme, mutta
emme tarvinneet niitä kertaakaan, sillä majoituimme
rakennettuihin laavuihin ja
autiotupiin, jotka olivat lähes poikkeuksetta tyhjillään.
Vaikka polut olivat kovin kivikkoiset, selvisimme ilman
ainoatakaan
nyrjähtänyttä
nilkkaa ja säästyimme muiltakin ikävyyksiltä. Pienet
epäilyt retkikeitinten polttoaineen riittävyydestä osoittautuivat niin ikään turhiksi, sillä
autiotuvissa oli retkeilijöiden
käyttöön kaasukeittimet ja
muut keittovarusteet.
Keskiviikon vastaisen yön
vietimme autiotuvassa Sarvijoen rannalla. Olli onnistui
taidokkaasti
hukkaamaan
silmälasinsa – ja samalla loppumatkan maisemien yksityiskohdat – joen vietäväksi.

Olli, Ollin silmälasit ja Juho Lapin kivikkoisilla poluilla. (T.L.)

Jatkoimme kuitenkin matkaa,
päivän ensimmäisenä etappina Paratiisikuru, joka on
kuuluisa värikkäistä kukistaan ja vesiputouksestaan.
Näin alkukesästä kuru oli
kuitenkin karu ja vesiputouskin jäi paksun jääpeitteen
alle, toki se oli silti näkemisen arvoinen. Paratiisikurusta jatkoimme Luirojärven
rannalle. Luirojärveä voisi
kutsua melkeinpä UKK:n turistirysäksi, siellä oli useita
autiotupia ja peräti muutamia
muitakin retkeilijöitä. Luiro-

järven saunassa pääsimme
peseytymään ensimmäistä
kertaa kunnolla.
Torstaina pidimme eräänlaisen välipäivän, jätimme
enimmät tavarat Luirojärven tuville ja lähdimme kapuamaan Sokostin huipulle.
Sokosti on lähistön korkein
tunturi ja maisemat olivat
sen mukaiset. Huipulta sai
myös kännykällä yhteyden
ulkomaailmaan, ensimmäistä kertaa sitten Ivalon. Palattuamme Luirojärvelle lepäilimme, pelasimme shakkia ja

valmistauduimme henkisesti
seuraavien päivien etappeihin.
Perjantaina oli vuorossa
pitkä pätkä maisemareittiä
tuntureiden välissä ja joen
vartta pitkin sekä pari puron
ylitystä, määränpäänä Kiilopää. Ensimmäistä kertaa
näimme ja tunsimme häiritsevissä määrin hyttysiä, jotka ovat perinteisesti olleet
Lapin tavaramerkki. Emme
antaneet niiden häiritä, vaan
peseydyimme jääkylmässä
purovedessä, että olisimme
seuraavana aamuna freeseinä valmiita jatkamaan matkaa.
Lauantaina suuntasimme
kulkumme
Rautulammen
kautta suunnitellulle yöpymispaikalle Rautuvankkaan,
mutta koska olimme täynnä
tarmoa, päätimme kaksinkertaistaa muutoin melko
löysäksi jäävän päivämatkan ja lähdimme vaeltamaan
kohti Rumakurua ja siellä
sijaitsevaa autiotupaa. Tavoitteena oli ottaa selvää, onko
paikka nimensä veroinen.
Kiilopään tunturikeskuksen
läheisyys tuntui jo selkeästi,
viimeiset kilometrit vaelsimme sunnuntaikävelijöille tarkoitettuja pitkospuita.
Sunnuntaiaamuna söimme viimeisen mukaan otetun
aterian, aamupuuron. Edessä
oli viimeiset 7 km Kiilopään
tunturikeskukseen,
jossa
meitä odottaisi ateria paikan
edullisimmasta ravintolasta.
Matkalla törmäsimme ensimmäistä kertaa toiseen Lapin tavaramerkkiin – poroon.
Kun pääsimme Kiilopään
tunturikeskukseen, kyseisiä
otuksia olikin yllättäen laumoittain turistien pällisteltävinä.
Juhana Joensuu

Aittajärven kahlaamolla. Tapsa, Martti Kyyrö ja Juhana ylittämässä
Suomujokea. (M.K.)

Artikkeli on koostettu VaellusPihaus 2005:n pohjalta.
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Kävellen 60 kilometriä
26.7.2003

Yrityksen osanottajina olivat tällä kertaa herrat Juhana Joensuu
ja Kaarlo Saukonpää, kävelypäivä oli 26.7.2003. Kiikarissa oli
siis 60 km:n vaelluslilja. Yritys sujui suunnitelmien
mukaan, tosin kävelyreittiimme tuli pieni
muutos havaittuamme että Upinniemen
kärki oli sotilasaluetta. Alueen
virkaintoinen vartiomies kieltäytyi
päästämästä meitä eteenpäin, joten
jouduimme kääntymään takaisin
ja etsimään toisen reitin, jonka
myös pian löysimme.
Kävelyaika oli 17 h 18 min.
Rakkoja kertyi Kakelle
yhteensä 2 kpl, ja
Juhanalle niinikään 2 kpl.
Ohessa matkamme
tärkeimmät tapahtumat
kronologisessa
järjestyksessä.
klo:
6.23
6.36
7.00
7.30
7.59
9.05
10.50
11.25
12.00
12.39
13.30
14.30
15.00
15.55
16.18
17.18
18.10
18.35
19.31
19.55
20.55
23.00
23.41

50 km takana, ja illan hämärtyessä hiipii väsymys jalkoihin.
Kaarlo Saukonpää nauttimassa urheilujuomaa Vårbyn sillan
kupeessa kesällä 2003. (J.J.)
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Lähdimme kololta kohti suurta tuntematonta
Poistuimme Töölöstä
Vietimme taukoa Lauttasaaren Pikkolon luona
Löysimme kadulta Iltalehdet (saman päivän) mieheen
Lyhyt tauko Nokian pääkonttorin luona
Aamiaistauko Ison Omenan luona
Levähdystauko Kivenlahden Nesteellä
Lounastauko Kivenlahden Ruokavarastolla
Saavuimme Kirkkonummelle
Tonnikalansyöntitauko Kehä III:n liittymän tuntumassa
Tauko Jorvaksen Shellillä
Tauko Tolsan Essolla
Päivällistauko Kirkkonummen Prismassa
Kepillisenheittotauko kantatie 1191:n varrella
Tauko bussipysäkillä edelleenkin saman tien varrella
Tauko niinikään bussipysäkillä, ja samalla tiellä
Upinniemen varuskunnan portilla
Taas tauko bussipysäkillä, tiellä 1191
Havaitsimme Juhanan matkaradion antennin kadonneen
Lepäsimme Vårnäsin sillan kupeessa
Tauko Friggesbyssä tienristeyksessä
Vesipullontäyttöä Väransbyn leirintäalueella
Perillä kämpällä

Jalkapohjia särki kävelyn jälkeen kaksi päivää, ja seuraavana
aamuna oli suuria vaikeuksia päästä sängystä ylös, mutta
kaikesta huolimatta suosittelemme lämpimästi kävelyä kaikille
asiasta kiinnostuneille.
Kaarlo Saukonpää ja Juhana Joensuu

VAELLUKSET

Vaellusliljaperinne

K

ävelymerkki, Vaelluslilja, Nahkalilja – rakkaalla lapsella on monta nimeä!
Suurin osa Suomen partioivasta nuorisosta tunnistaa
tämän
vaeltajaohjelmaan
kiinteästi kuuluvan merkin,
mutta harva tietää, että sen
juuret ovat syvällä Töölön
Sinisten historiassa. Tösiläisethän tämänkin kelpo suorituksen keksivät, ja ottivat
sen ensimmäisinä käyttöön
jo 1930-luvulla. Tarkemmin
sanottuna vuosi oli 1934, ja
tapahtumapaikkana Esa Salmensaaren koti. Tösin johtajat päättivät tuolloin perustaa
lippukuntalaisille uuden niin
kutsutun Kävelymerkin, jossa
tavoitteena oli suorittaa tietyn
pituinen kävelymatka vuorokauden sisällä ja laatia siitä
raportti suorituksen valvojalle. Luokkia oli alusta alkaen
kolme, joista alimman, keltai-

sen, suoritusmatka oli 40 km,
keskimmäisen eli punaisen
50 km ja korkeimman, sinisen 60 km. Hyväksytyn suorituksen jälkeen sai vyössä
kannettavan nahkaisen partioliljan, jonka väri oli sama
kuin suoritetun luokan. Hyvin pian merkin suorittaminen hiihtäen tuli mahdolliseksi, sen sijaan polkupyörää ei hyväksytty kulkuneuvoksi. Vuodesta 1935 alkaen
merkkiä on Töölön Sinisissä
kutsuttu Vaellusliljaksi. Vuonna 1952 Suomen partiopoikajärjestö otti merkin osaksi
omaa suoritusohjelmaansa,
ja nimesi sen samassa yhteydessä Nahkaliljaksi. Suoritus löytyy edelleen Suomen
Partiolaisten vaeltajaohjelmasta, joskin sen värit ovat
muuttuneet vihreäksi, punaiseksi ja harmaaksi.
Vaellusliljan
keksijöinä

Juhana Joensuu ja viimeinen etappi. Pullontäyttötauko kesällä
2003, matkaa jäljellä 400 metriä maaliin eli vanhalle kämpälle.
(K.S.)

K+J, ja nuoli oikeaan suuntaan! Kaarlo Saukonpää matkalla kämpälle kesällä 2003. (J.J.)

tösiläiset ovat luonnollisesti
olleet aina ahkeria kävelijöitä, ja nykyjohtajistostakin
lähes kaikki ovat jonkun sen
asteista suorittaneet. Useimmiten kohteena on ollut nyt
jo edesmennyt eräkämppämme Kirkkonummen Hirsalassa, koska matka sinne
Töölöntorilta oli näppärästi
40 km. Pidempiä matkoja
varten on keksitty erilaisia
variaatioita,
esimerkkinä
mainittakoon 60 kilometrin suoritus Töölöstä Kirkkonummen ja Upinniemen
kautta kämpälle. Myös kesäleirille on muutama johtaja
saapunut vaellusliljan suorittaen, ja hurjimmat meistä
ovat jopa suunnitelleet 40
kilsan taivalta Töölönlahtea
kiertäen tai kolon käytävää
tallustellen! Uudelle kämpäl-

le on kololta matkaa vain 36
kilometriä, joten Vaellusliljan
kolmatta luokkaa suorittavan
täytyy jatkossa käydä ottamassa vauhtia Töölönlahdelta, jonka ympärysmitta on
sopivasti 2 km.
Vaellusliljaperinne elää
Tösissä vahvana, ja jonkinasteisen merkin suorittaminen
on ollut monelle lähes itsestäänselvyys vaeltajaikäisenä.
Itselleni nämä reissut ja varsinkin ”ylimääräisenä” suoritettu 70 kilometrin kävely
ovat jääneet mieleen eräinä
parhaista partiomuistoistani,
todellisina seikkailuina joissa heittäydytään tuntemattomaan etsimään omia rajoja ja
mahdollisuuksia. Suosittelen
lämpimästi!
Kaarlo Saukonpää
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Hiihtovaellus
10.–12.2.2006
oku on joskus sanonut,
että hiihtäen matka on lyhyempi. Olisin aikaisemmin
esittänyt siihen vastalauseen,
mutta juuri tämä hiihtovaellus, josta aion teille nyt kertoa, sai minut jälleen kerran
nauttimaan
suihkimisesta.
Mikä onkaan parempaa kuin
murtsikkasukset, auringonpaiste ja ympärillä hikoilevat ystävät? Perjantaina
urhea joukkomme kerääntyi kololle, josta alkoi matka
kohti itäisen Uudenmaan
korpimaita. Retkue koostui
Martista, Tapiosta, Miskasta,
Olli Raitiosta, Kakesta sekä
allekirjoittaneesta. Ensimmäisen yön vietimme Setä
Saukonpään tundrasuojassa
Ruotsinpyhtäällä. Siellä valmistauduimme myös edessä
olevaan patikkaan rasvaamalla suksiamme.
Varmistimme myös, että
kaikkien monoista löytyivät
terveyssiteet, jotka imevät
tehokkaasti kosteutta ja näin
pitäisivät jalkamme kuivina
(Niksi nro. 306). Takkatuli roihusi ja samalla nautimme italialaisen keittiön herkuista ja
kuuntelimme radiosta vanhoja Suomi-hittejä. Saunaankin

J

Vaeltajat Tammijärven jäällä, historiallisella Ruotsin ja Venäjän
rajalla. Vasemmalta Tapio Levä, Olli Raitio, Miska Rissanen, Ralf
Baumann ja Kaarlo Saukonpää. (M.K.)

mentiin, mutta peseminen jäi
puolitiehen kuuman veden
puutteessa. Seuraavan yön
tulisimme viettämään teltoissa, joten jokainen lämmönhiven tuli tarpeeseen.
Aamun valjetessa olimme valmiit pieneen pyhiinvaellukseemme. Varsinkin
allekirjoittanut oli kuin kotka
ensimmäisten
lähtijöiden
joukossa. Perättömät huhut
hänen etanamaisesta hitaudestaan ovat suuresti liioiteltuja. Napsautin mononi
suksiin ja lykin vauhtia. Näin

Kymijoen jäällä. Kärjessä Tapio Levä, perässä Olli Raitio. (K.S.)
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uljas matkamme kohti Kaken
mökin lähimaastoa oli alkanut!
Tämäntyyppistä matkaa
voi tietysti vaikeuttaa erilaiset
esteet. Sellaisia ovat esimerkiksi vesi, jonka tilalla pitäisi
olla jäätä, tai läpäisemätön
kuusimuuri siellä missä pitäisi olla tie. Toinen mukavuuteen vaikuttava tekijä voi olla
ympärillä vallitseva hyytävän
jäinen sää. Se nääs iskee luihin ja ytimiin heti kun ottaa
pienimmänkin ruokatauon.
Nämä ovat vain pieniä murheita, kun tarjolla on mukavia
nuotioiltoja kaverusten kera.
Tosin tämä ilta saattaa loppua
lyhyeen, koska ympäröivä
kylmyys ottaa vallan nuotion
hiipuvasta lämmöstä. Siinä
vaiheessa kaikki ovat valmiita pakenemaan makuupussinsa lämpöön, vaikka kello
on vasta kahdeksan.
Pirteään aamukosteuteen
oli kiva herätä. Kaikki pinnat
kiiltelivät vedestä, ja märkyys on aina kova sana pakkasen keskellä. Popsimme
nopeasti puuron, vedimme

nieluun vähäiset vetemme
ja pakkasimme teltat kiireenvilkkaan, jotta pääsisimme
matkaan ajoissa. Olin jälleen
ensimmäisten laduntallaajien joukossa, enkä suinkaan
hiihtänyt viimeisenä, saatikka hiki hatussa saavuttaakseni muut.
Oi sitä riemun tunnetta,
kun vihdoin palasimme erämajallemme. Sauna palautti
hengen ruumiisiimme, ja
puhtaat vaatteet ja tuhti ruoka saivat sunnuntain tuntumaan taivaalliselta. Vaikkei
vaellustamme vaikeaksi voinut sanoakaan, oli kaikki se
pienikin rääkki sen arvoista.
Sen pienen hetken ajan elämä hymyili jälleen.
Näitä kokemuksia voi vain
partio antaa!
Ralf Baumann

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pihauksessa
1/06.

Perinteinen metsälounas
trangialla keitettynä. Miska
Rissanen katselee, kun Martti
Koivisto valmistelee ruokaa.
(K.S.)
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Suihkuvaellus
25.–29.7.2007
dellisten kesien innoittamana päättivät Tösin
johtajat jälleen ottaa mittaa
itsestään taistelemalla työviikon verran nälkää, hyttysiä ja
villipetoja vastaan. Tämänvuotisen koitoksen kohteeksi
valikoitui jo suunnittelun alkuvaiheessa luonnonkaunis
Repoveden kansallispuisto
ympäristöineen. Pian kävi
ilmi, että tänä kesänä rikottaisiin aikaisemmat ennätykset
osallistujamäärän suhteen;
kokonaista 10 jannua (Ralf,
Juho, Olli, Ville, Julius, Leo,
Olli R, Miska, Joona ja Kake)
oli ilmoittautunut mukaan.
Kaikki hyvän reissun ainekset
olivatkin kasassa, nimittäin
hyvä porukka, hyvä maasto,
veri, hiki ja kyyneleet.
Vaellus alkoi perinteitä
kunnioittaen Tösin kololta,
jonne väki kokoontui aamupäivällä 25.6.2007. Varusteet
oli viilailtu kuntoon jo edellisten viikkojen aikana, joten
viimeisen aamun puhteisiin
kuului enää perinteinen Ralfin odottelu.
Pehmeä lasku vaelluksen
hikiseen todellisuuteen saatiin kävelemällä kololta rautatieasemalle. Lokoisalla junakyydillä siirsimme fyysisen
olemuksemme Mäntyharjulle, jonka keskustassa ruoansulatustamme koeteltiin jo
edellisiltä kesiltä tutuiksi tulleilla karvakäsipitsoilla.
Tänä vuonna kestityksestä
vastasi mainio Pizzeria Dada.
Aikaisempien vuosien tunnelmaan virittäytyäksemme
olimme myös kutsuneet paikalle tilataksin, johon muitta mutkitta änkesimme. 10
miestä ja 10 rinkkaa siirtyivät Voikoskelle, jossa viimein
jalkauduimme ja otimme

E

Jo Suihkuvaelluksen ensimmäisenä päivänä saimme tutustua Repoveden jyrkkään todellisuuteen. (K.S.)

suunnan kohti suurta tuntematonta.
Repoveden kansallispuisto ylitti kauneudessaan ainakin allekirjoittaneen kaikki
haaveet. Alueen ominaispiirteisiin kuuluvat korkeat,
jylhät kalliot, joiden päällä
vaellusreitti usein kulki, sekä
karut kirkasvetiset lammet.
Ensimmäinen yöpymispaikkamme oli upean kallion
laella, josta avautui näköala
15 metriä alempana olevaan
suureen erälampeen. Mahtavien maisemien hintana olivat tietysti korkeuserot, joista
oli tosin varoiteltu jo etukäteen. Eikä turhaan, sillä kerran jos toisenkin kohtasimme
lyhyellä matikalla arvioiden
noin 60 asteen kulmassa laskevan/nousevan mäen, jonka
kulkeminen oli hankalahkoa
kaikkiin suuntiin.

Vaelluksen kolmantena
päivänä jäi kansallispuisto
taakse. Päivän ehdottomia
kohokohtia olivat jatkuva
kaatosade, joka tosin oli
jossain määrin maustanut
reissuamme maanantaista
saakka, sekä ansaittu levähdys tösiläisille niin tutussa
Vekaranjärven varuskunnassa. Munkkeja upposi useampikin henkeä kohden, ja taisi
siinä lounaskin korvautua
KarPizzaGrillin naminamihöhhöillä. Tankkauksen jälkeen jatkui matka sateen
saattamana kohti etelää.
Sade lakkasi kolmannen
ja neljännen päivän välisenä
yönä. Aurinkokin käväisi torstaiaamuna ilkkumassa meille,
kadoten tosin pilveen rinkkojen noustessa maasta. Kaiken
kaikkiaan sujui päivä kuitenkin mukiinmenevästi, maise-

mien ollessa parempia kuin
edellisenä päivänä. Sadekin
alkoi uudestaan, satunnaisia
kuuroja lukuun ottamatta, vasta illalla. Päivän kaartaessa
kohti iltaa olimmekin jo Kouvolan välittömässä läheisyydessä, ja päätimme lähettää
tiedustelupartion kaupungin
pohjoisiin esikaupunkeihin
makkaraa ja sinappia noutamaan. Viimeistä iltaa vietettiin
kyrsää paistellen erään lammen rannalta löytämällämme
nuotiopaikalla. Läppä lensi,
ja vaelluksen kommelluksia
jaksettiin muistella väsymyksestä huolimatta.
Viimeisen päivän agenda
olikin oikeastaan Kouvolan
rautatieasemalle kävely. Matkaa oli jäljellä noin 3 kilometriä. Maalissa söimme nannajätskiä ja lähetimme stadiin
jääneille veljillemme kortin.
Vaelluksesta jäi käteen rinkallinen mahtavia muistoja,
upeita maisemia, hyvää fiilistä ja kassillinen sisäpiirivitsejä. Omasta puolestani täytyy
sanoa, että näistä reissuista
ne parhaat partiomuistot
syntyvät, ja kaikkea kirjoittamisen arvoista ei mitenkään
saa mahdutettua yhdelle sivulle. Suomen luonto on kaunis, sen sai jälleen huomata.
Onneksi sen parhaita paloja
on ymmärretty säästää. Vaelluksen näppärä lempinimi
juontuu vaeltajia saattaneesta sitkeästä kaatosateesta,
joka osaltaan lisäsi reissun
rambokerrointa. Mutta eikös
se ole niin, että mikä ei tapa,
se kasvattaa?
Kaarlo Saukonpää

Suihkuvaelluksen osanottajat ryhmäkuvassa Repovedellä.
(K.S.)

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pihauksessa
3/07.
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Tositösi ja tösiläisyys
”Hyvä kiva bra,
antaa tulla lisää vaan!”
”Muumi, muumi,
muumibuumi!”
”Jou-jou-Joukahainen!”
”Baumann, Baumann,
Baumann, kahdella
ännällä!”

okainen uusi tösi oppii
nämä huudot viimeistään
ensimmäisellä leirillään.

J

Viralliset tunnukset
Tösit ovat tottuneita niin Hiipivä haamu –partiokilpailuun kaupungissa kun metsäpolkujen samoamiseenkin. Ulkopuoliset tunnistavat
tösin lippukunnan virallisista
merkeistä. Näitä ovat ovat
lippukunnan
nelisakaraisella tunnuksella varustettu
sininen huivi sekä erityiset
lippukunnan omat paitaan
kiinnitettävät merkit. Myös
tösivaatteista – lippiksestä,
takista ja housuista – tunnistaa lippukunnan jäsenen

Ollilta ei virne kaikkoa edes
ahkerissa rakennustöissä.
(A.M.)
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Martti, Juho ja Miska (ylhäällä) sekä Samuli, Aarne ja Joonas
(alhaalla) ovat kukin solmineet huivinsa yksilöllisesti paraatin
jälkeen. (K.S.)

helposti. Yhteisen tunnuksen,
oman lipun, johdolla marssitaan partioparaatissa.

Mitä tösi osaa
Niin vaeltajalle kun sudenpennullekin on selvää, miten
jokatösin kaveri puolijoukkueteltta, tutummin PJ, pystytetään ja ettei telttakankaaseen saa koskea. Kosketus
saa telttakankaan vuotamaan
vettä. Kahdeksan tukikepin
jälkeen käy joukon keskuudessa kysymys: ”Ketkä pystyttävät keskisalon?” Silloin
kaksi astuu eteen ja sukeltaa
teltan pimeyteen salko kainalossaan.
Töölön Siniset on helsinkiläinen lippukunta, ja kaupunkitoiminta kuuluu jokaviikkoiseen ohjelmaan. Kaupunkilaisuudesta huolimatta liittyvät myös erähenki ja retkeily
tiiviisti tösiläisyyteen. Näin
syntyy kiinnostavaa vaihte-

lua. Tösi tulee toimeen niin
liikenteen pyörteissä kuin
erämaan rauhassa.
Retket ovat viime vuosina suuntautuneet moniin eri
kohteisiin, kuten Nuuksioon
ja muiden lippukuntien kämpille, sillä Töölön Sinisten
oma uusi kämppä on vielä rakennusvaiheessa. Näin
ovat nykytösit tottuneet näkemään monenmoisia paikkoja.
Uuden kämpän valmistuttua
tulee sen ympäristö varmasti
tutuksi myös joka sudarille.

Tösi kasvaa
tösiksi
Nuori partiolainen käy läpi
polun sudenpennusta vartiolaiseksi, vaeltajaksi ja sitten
johtajaksi. Partion ohjelmauudistus kuitenkin pidentää
taivalta ja tarkentaa tavoitteellista partiolaisena etenemistä
ja tuo mukanaan uusia suorituksia – myös vanhemmille.

Voimakkaimmin tösiläisyys
puskee esiin lippukunnan jäsenissä, kun he pääsevät vaeltaja- ja johtajaikään. Johtajat
siirtävät lippukuntakulttuurin
ja tösihengen vaeltajille, jotka taas tuovat mukaan omia
ideoitaan ja innokkuuttaan.
TöSi on melko pieni lippukunta; jäsenmäärä on n. 70
henkeä. Näin ollen on lippukunta jäsentensä ja etenkin
johtajiensa näköinen. TöSin
ilme lieneekin muuttunut
juuri tästä syystä 90-luvulta
2000-luvulle siirryttäessä.
Johtajistolle TöSi on elämäntapa. Usein ovat illat
pimenneet erilaisissa tapahtumissa, kokouksissa ja
”huba-huba-illoissa”, jolloin
ohjelmassa on jotain rentoa
menoa. Kolo on tavallisin tapahtumien näyttämö.
Nykyjohtajisto on osoittanut todellista partioaktiivisuutta ja innostusta toiminnallaan, ja niinpä TöSi on ollut
hienossa
nousukierteessä
sekä toiminnan että jäsenmääränkin suhteen.

Kotikolosta näkee
kauas
Töölön Siniset – Töölö. Valtaosa lippukunnan jäsenistä
on töölöläisiä, ja ehdottoman
töölöläinen on myös TöSi.
Kotiseutuylpeys on vahvaa,
ja se näkyy muun muassa
naapurilippukuntien kanssa
yhdessä läpi ajetussa ”Töölö-paikkakuntatunnuksessa”.
Sitä pidetään partiopaidan
vasemmassa hihassa Helsinki-tunnuksen sijasta.
Ystävyyttä yli rajojen – tai
sitten ei. Yksilöt liikkuvat vapaammin kuin lippukunnan
taso. TöSin johtajisto on aktiivinen rajoja ylittävän ystä-
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Mikko ja Tobias näyttävät
yhteistyön mallia kämppää
remontoidessaan. (J.H.)

Leirillä tai retkellä voi
”nakki napsahtaa”. Sanonnan
merkityksen oppii hetkessä:
joku siihen oikeutettu antaa
ylimääräisen tehtävän, esimerkiksi voileipien voitelun.
Mikäli jollekulle ”onnettomalle” sattuu paljon tällaista
palvelua, häntä nimitetään
”nakkikoneeksi”.
Ulkopuolisesta arveluttavimpia tösivitsejä ovat nerokkaat yhteiset ohjelmanumerot kuten leirikasteet tai ”yöhappeningit”. Kerran tarkoin
valitun musiikin säestyksellä
johtajisto sai koko kesäleirin keskelle kummitusten ja
alkuasukkaiden hyökkäystä.
Telttoihin teipattiin alkuasukassymboleita ja kamppeita
oksille aina rinkkoja myöten.
Kyllä sitä pelästyttiin, mutta
pian toivuttiin ja kertomista
riitti kotiväelle.

Hespartto – siskot
vyyden luonnissa, etenkin
koulutuskursseilla, mutta kuitenkin lippukuntana TöSi on
sisäänpäinlämpeävää porukkaa. Tiiviissä piirissä on haittansa mutta hyvää silti myös:
lippukunnan yhteishenki on
korkea, samoin lippukuntahuumori aivan omaa laatuaan.
Toki Hesparton, TöSin sisarlippukunnan, kanssa tehdään paljon yhteistyötä aina
johtajavaihtoa myöten. Sämpyläkillan kautta lippukuntien
eri ikäpolvet puolestaan linkittyvät toisiinsa.

TöSi on rikkaampi eikä tösiläisyys olisi samanlaista ilman siskojamme hesparttoja. Yhteinen taival Hesparton
kanssa on ollut pitkä, ja viime
vuosina yhteistyö on ollut
hyvin läheistä. Johtajavaihtoa
harjoitetaan ja lähes poikkeuksetta kaikki leirit ja useat
retket järjestetään yhdessä
hesparttojen kanssa. Vanha
kolomme on sekä TöSin että
Hesparton käytössä, samoin
uusi eräkämppä. Partioparaatissa lippukunnat marssivat rinta rinnan.

Parasta..
Vitsi, vitsi
Lempinimien viljely on yleistä. Ei kestä kauaakaan kun
Kaarlosta tulee Kake tai Cake
[keik], Juhosta J-Ho [dzeihou],
Juhanasta J-hana [dzeihana],
Antista sukunimen mukaan
Mieltsi ja Leosta jopa Lerssi.
Tämä on kestettävä.

”Mikä on parasta partiossa?”
Tähän vitsiin tietää vastauksen jokainen hieman vanhempi tösi. ”Kantaminen!”
saattaa raikua vastaus keskellä saloa, etenkin jos meneillään on painavan vesitonkan kanto leiripaikalle.

Onnellisena
aikuisuuteen
K
un Helsingin Partiopoikapiiri täytti 25 vuotta,
julkaistiin juhlakirja nimeltä
Onnellisena aikuisuuteen.
Sen paremmin partiotoiminnan perimmäistä ajatusta ei voi kiteyttää.
Töölön Sinisten piirissä
tuhannet
töölöläisnuoret
ovat 75 toimintavuoden aikana varttuneet onnellisina
aikuisuuteen. Se on hieno
suoritus pääosin vapaaehtoisvoimin toimivalle yhteisölle.
Kaikissa yhteiskunnissa
tarvitaan yhteisöllisyyttä.
Kukaan ei voi eikä saa olla
yksin. Tarvitsemme yhteisöllisyyden tukea läpi koko
elämämme. Yksi yhteisöllisyyden muoto on yhteiskunta ja sen antama tukiverkosto. Parhaimmillaan
se varmistaa taloudellisen
vähimmäistoimeentulon,
mutta pahimmillaan se voi
olla kylmä ja tunteeton tuki
silloin, kun ihmisen itsetunto on koetuksella.
Nuoruudessa muotoutuneet ystäväsuhteet kestävät
usein koko elämän. Ne ovat
syntyneet kasvun herkässä
vaiheessa ja ilman mitään
odotuksia tai laskelmointia
ystävyydestä. Ystävät hyväksytään juuri sellaisina
kuin he ovat. Nämä ystävyydet kestävät läpi elämän huolimatta siitä, miten
elämä on itse kutakin muokannut.
Nuoruuden ystävyydellä
on suuri merkitys meidän
itsetuntomme
kehittymisessä. Sen vaistoaa ja ymmärtää erityisesti niissä
veljesilloissa, joita vanhat
tösiläiset
Sämpyläkillan

puitteissa ovat järjestäneet.
Kaikki ovat yhtälailla hyväksyttyjä, vaikka jokaisella on
ollut omanlaisensa elämänkulku. Se jos mikä vahvistaa
itsetuntoamme ja antaa voimia kohdata taas erilaisuutta muissa yhteyksissä.
Töölön Sinisten Kannatusyhdistys on toiminut jo
52 vuotta. Sen jäseninä on
entisiä tösiläisiä, jotka ovat
kasvaneet onnellisina aikuisuuteen ja jotka haluavat
Töölön Sinisiä tukemalla
mahdollistaa samanlaisen
kasvun tämän päivän töölöläisnuorille.
Parhaillaan
yhdessä
Tösin kanssa toteutettava
Långvikin kämppähanke
on suurin ja vaativin haaste,
jonka olemme ottaneet vastaan. Sauna on jo pystyssä,
mutta kämppä on vasta
nousemassa. Toivottavasti se on valmis viimeistään
lippukunnan 80-vuotisjuhlassa.
Kannatusyhdistyksen
rinnalla on koko ajan ollut Töölön seurakunta. Se
on antanut lippukunnalle
henkistä ja hengellistä tukea sekä vuokrannut kolon
lippukunnan käyttöön vuodesta 1933.
Kannatusyhdistyksen
suuria hankkeita vuosien
varrella ovat olleet myös
Juhla-Pihausten toimittaminen. Nyt kädessäsi oleva
Juhla-Pihaus on siitä hyvä
esimerkki.
Toimiminen kannatusyhdistyksessä Töölön Sinisten
hyväksi on antanut hyvän
mielen.
Espoossa 28.1.2008
Kari Teppola

Julius Heporauta
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Tösin johtajisto
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Olli Mattila
lippukunnanjohtaja

Martti Koivisto
laumanjohtaja

Tapio Levä
taloudenhoitaja

Kenny Ronkainen
sampo

• Karjuvan lauman LJ
• Tösissä vuodesta 1998
Siviilielämässä Ollin monivuotinen projekti on kantanut hedelmää kun hän pääsi
opiskelemaan älyllistä intohimoaan, lääketiedettä. Nykyisin suurin osa Ollin ajasta
meneekin ankaraan opiskeluun, mutta joskus hänet voi
bongata rentoutumassa kitaran kanssa tai fiilistelemässä
indie-rockin tahtiin.

• Kiljuvan lauman LJ
• Tösissä vuodesta 1990
Partion ulkopuolella tietotekniikkaa opiskellut Martti
vuolee kultaa Itellan leivissä
ja oman asunnon, farmariauton sekä koiran pyhästä
kolmiyhteydestä uupuu vain
se haukkuvainen. Videopelien ystävänä Martti käyttelee
taitavasti Wiimotea ja onhan
hän tullut tunnetuksi myös
lippukunnan jonglöörinä.

• LPKJ vuosina 2004-2005
• Tösissä vuodesta 1990
Innokkaana koripalloilijanakin tunnettu Tapio on kova
poika opiskelemaan. Hän viimeistelee juuri tietoliikennetekniikan opintojaan TKK:lla.
Viime vuonna Tapio tutustui
bratwurstin ja nahkahousujen
maahan ollessaan vaihto-oppilaana Münchenissä. Tapio
on tunnettu iloisuudestaan ja
kyvystään hoitaa kaikki asiat
loppuun asti kunnolla.

• Ahmat-vartion VJ
• Tösissä vuodesta 1998
Kenny toimii Pihauksen taittajana ja hänen käsissään on
lippukuntalehtemme ulkoasu saanut osakseen huikaisevaa kauneutta. Partion
ohella Kenny tekee myös
ansiotöitä. Vaikka ajasta toisinaan on pula, Tösin hurmurinakin tunnettu Kenny löytää
aina aikaa tytöille.

Juho Häme
lpkja

Olli Raitio
vartionjohtaja

Ville Raitio
valtermanni

Antti Mielonen
akela

• Tösin tiedottaja
• Tösissä vuodesta 1998
Vaikka Juholla riittää partiokiireitä, on hän tunnetusti ahkera siviilissäkin. Juho soittaa
lukemattomissa bändeissä,
kuten Tirehtööreissä, Rautakourassa ja Juhon ja Villen
yhteisessä kellaribändissä
Eternal Strugglessa, ja on
aina valmis etsimään lisää
musiikillisia haasteita.

• Hirvet-vartion VJ
• Tösissä vuodesta 1997
Ollilla on tapana sanoa asiat,
niin kuin ne ovat, tai niin kuin
hän luulee niiden olevan.
Musiikki on Ollilla sydäntä
lähellä. Hän soittaa klarinettia ja saksofonia sekä kuuluu
kellariyhtye Eternal Struggleen. Hän viihtyy ystävien
parissa ja pitää Muumeista.

• Ahmat-vartion VJ
• Tösissä vuodesta 1996
Ville tunnetaan Töölön Sinisten virallisena 70-luvun musiikin asiantuntijana, ja häneltä voikin kysyä mitä tahansa
Brufordista Zappaan. Hän
soittaa kitaraa kellariyhtye
Eternal Strugglessa ja harrastaa elokuvia.

• LPKJ vuosina 2006-2007
• Tösissä vuodesta 1992
Antti tunnetaan myös nimellä
”K-kauppias Mielonen”, sillä suurin osa hänen vapaaajastaan partion ulkopuolella
on kulunut töissä K-Töölöntorissa. Tällä hetkellä Antti
opiskelee kaupallista alaa
Evtekissä. Antti on myös siviilissä ahkera ja luotettava
kaveri, joka hyvän partiolaisen tavoin tekee mitä lupaa.
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Julius Heporauta
sihteeri

Ralf Baumann
laumanjohtaja

Miska Rissanen
vartionjohtaja

Kaarlo Saukonpää
hallituksen jäsen

• Karjuvan ja Ärjyvän
lauman LJ
• Tösissä vuodesta 1999
”Ystävyyttä yli rajojen” lienee Juliuksen motto, paitsi
partiossa niin myös siviilissä.
Hänelle voikin povata hyvin
partioverkottunutta tulevaisuutta. Kursseilla ja partiotapahtumissa Julius viihtyy
kuin kotonaan. Toisinaan
jopa paremminkin, sillä kaikelta koululta ja partioinniltaan hän ei välttämättä ehdi
kotioloissa juuri homehtua.

• Karjuvan lauman LJ
• Tösissä vuodesta 1998
Taiteilijan sielun omaava Ralf
opiskelee viestintää ja onkin
jo pitkään vastannut siitä, että
Tösin kirjeet, julisteet, buukit
ja muu painettu ulkoasu on
ollut silmiähivelevää. Lähiaikoina Ralf on ollut rakentamassa Tösin suhteita uusiin
kämppänaapureihin, Helsingin Hakatyttöihin. Vaikka Ralf
keskittyykin paljon piirtämiseen ja chillaamiseen, hän
välillä yllättää syvällisellä filosofisella keskustelulla.

• Sudet- vartion VJ
• Tösissä vuodesta 2000
Partion ulkopuoliselta elämältään Miska on monipuolinen, mutta hänkin painottaa
ajankulutustaan musiikkiin.
Hän soittaa kitaraa ja hieman
synaa ja on musiikkimaultaan hyvin avoin - kaikki lastenlauluista metalliin menee.
Häneltä löytyy myös uusia
ja yllättäviä ideoita jokaisen
mahdolliseen tilanteeseen,
kaikkea tulitikunampumiskoneesta perunankasvatuskilpailuun.

• Tösin ruotsinkielisen siiven
johtaja
• Tösissä vuodesta 1996
Kake on aina ollut rehti ja
luotettava partiotoveri, joka
suoraselkäisyydellään
ja
täsmällisyydellään on mahdollistanut monien onnistuneiden tapahtumien järjestämisen. Kake on toiminutkin
monen retken, vaelluksen ja
leirin johtajana. Intohimoina
Kakella on ruotsin puhumisen lisäksi Volvot, valtiotieteiden opiskelu yliopistossa,
kämpän piirustukset, hirret
ja musta kahvi.

Tilli Pesola
laumanjohtaja

Leo Heinonen
vartionjohtaja

Joona Uitto
vartionjohtaja

Martti Kyyrö
Jarrut-osaston jäsen

• Ärjyvän lauman LJ
• Tösissä vuodesta 2007
Tilli toimii aktiivisesti myös
piirin sudenpentutoimikunnassa ja usein hänen hengentuotoksiaan on voinut
ihailla myös Heppu-lehden
julkaisuissa. Partioajan ulkopuolella Tillin elämään
kuuluvat sambatanssi ja
opettajan opinnot Helsingin
yliopistolla.

• Hirvet-vartion VJ
• Tösissä vuodesta 1999
Leon innostus partioon tuntuu aina vain kiihtyvän - voittihan hän vuoden 2007 metsäyökilpailun! Siviilissä Leo
käy peruskoulun viimeistä
vuotta. Leon intohimoja ovat
mm. snagarisafkat ja musiikki, ja hän soittaakin kitaraa.
Leo on kaikin puolin lainkuuliainen ja reilu kaveri.

• Sudet-vartion VJ
• Tösissä vuodesta 1999
Vapaa-ajallaan Joona harrastaa musiikkia ja hän soittaakin koskettimia. Joona on
se, jonka kanssa toteutetaan
kaikki tyhmät suunnitelmat,
kuten kasvatetaan kilpaa perunoita tai lähetetään R-kioskille postikortti.

• LPKJ vuosina 2001-2003
• Tösissä vuodesta 1987
Siviilissä Mara kuluttaa TKK:n
penkkiä Otaniemessä, pääaineensa ollessa kartografia.
Viime vuosina virrat ovat vieneet vannoutuneen Töölön
ystävän muille maille vierahille, katto pään päälle löytyy
nimittäin Kampista. Mapun
intohimoihin kuuluvat mm.
raskaat hirret ja musta kahvi.

57

TÖSILÄISET

Liblikas
erustava kokous pidettiin
18.9.1990. Tunnustamme
vanhojen eestiläisten huruukkojen vuonna 1803 maailmanensikertaa karjahtamaa
kuolematonta perhostensuojeluhuutoa, joka kuuluu: LIBLIKAS AND HAIJUFLAI! Kokoonnumme komuutissa maanantaisin
ja toiminta on tollasta humoururban-diagonal-partiointia.
Kuitenkaan unohtamatta tösiläisiä perinteitä.”

”P

Tällaisella uholla vaeltajaryhmämme Liblikkaan ensimmäinen sukupolvi ilmoitti
olemassaolostaan Pihauksen
numerossa 1. vuonna 1992.
Sana Liblikas on eestinkieltä ja tarkoittaa perhosta
luoden samalla mielikuvan
omaleimaisesta vaeltajatoiminnasta, rentoudesta sekä
hurtista kaverihengestä.
Kohta jo 18 toimintavuoden aikana moni asia TöSis-

sä ja maailmassa on muuttunut, mutta eräs asia on
pysynyt samana läpi vuosien
nyt jo kolmella eri Liblikassukupolvella: tämä on tietysti
spartalaisen kurin lailla linjansa säilyttänyt hyyyyyyyvin
omaleimainen toimintapa ja
-malli. Kunnia-asiana on kuitenkin aina ollut kuuluminen
TöSin eliittiin sekä läheinen
suhtautuminen luontoon.
Yöretkellä on käyty myös

Töölöntorin liikenneympyrässä. Ohessa esittelyssä,
kuinka Liblikkaan kaksi ensimmäistä sukupolvea esittelivät itsensä omana aktiiviaikanaan.
Jussi Haapkylä

Koostettu Pihauksissa 1/92 ja
1/97 julkaistujen artikkelien
pohjalta.

First Generation
Topi ”Tipias” Quee

Vesa ”Vespa” Vuorenkoski

Sotahullu? Käyttäytyy kuin 19-vuotias,
epäilyttäviä suhteita muiden poikajohtajien kanssa, reilu jätkä, tykkää hespartoista,
muistuttaa Schimanskia, Liblikkaan ns. johtaja, ei valehtele, pitää itseään yli-ihmisenä,
Rambon mutanttisissipikkuveli, tietokonepelien Da Vinci.

Kovaa vauhtia kehittymässä oleva laskuvarjoilija, kierrätyskeskusmies, romanttinen hurmuri, rap-musiikki mieleen,
Liblikkaan piponnoutaja numero 1. Johnny Weismûller, suhteita siskoihimme

Jussi Haapkylä
Mustisfani, Karjuvien Kallojen puheenjohtaja,
Jussista pitävät kaikki, hyvä basuristi, erikoinen maku vaatteissa, hyödyntää hulvattomasti äiskän luottokorttia, kertoo mielenkiintoisia asioita: ”hei tiedätsä sen jätkän?”,
puhelinvastaaja joskus ketuttaa…, Liblikkaan juorukello,
trust me och mummo och mamma betalar.

Tuomas ”Samba” Haapkylä
Jussin tulinen pikkuveikka, tykkää palavista
asioista, julkaisee pian romaanin aiheesta
menen heilaamaan/sinoli partiossa, muistuttaa Hulk Hogania, pitää moottorisoiduista
aktiviteeteista (moottorisahaus, mopoilu),
tykkää koulunkäynnistä ja menestyykin
kohtalaisesti, kiekuu ja söklöttää kuten kunnon puberteetin
pitääkin, harrastaa mm. paperin sotkemista, mielielokuva
Lassie ”palaa” kotiin, verbaalinen ihme, nyt tuli turpaan.
Timo ”Tirska” Hurri

Aleksi Katainen
Kääpiösarjaa, ei kasva parta eikä pituus
(haalarimannekiini), Aleksikin tykkää tulesta,
tyyny mukaan, mull on himassa sellanen…,
mies 35 kg, eväät 20 kg, bilis on kivaa, videotehosteet on Lekan alaa, teki Liblikaspuukkoa 10 minuuttia, pikkuhahmojen idoli, vampyyrit
tulee.

Liblikkaan oma Rainman, tykkää raidereista
ja ruoritakistaan, eipä ole paljoa Liblikaskokouksissa vilahdellut tänä syksynä, Pässitvartion armoitettu johtaja vailla vertaa,
legendaa ála Timo: älä syö sitä! Dogi…! Mitä
asiaa!, tasainen lukiolainen joka lukee kokeisiin, ei tykkää
tytöistä vaikka on kihara fleda, eräpeto
Risto ”Ripa” Kyyrö

Tero Cleve(r)?
Rimaa hipoen lukioon, Liblikkaan Kasu, peto
tietokonepeleissä, ilmielävä Clark Kent, jaloissaan pitämiään kanootteja kutsuu neljävitosiksi…, kovat jätkät ei puukkoa kaipaa
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Liblikkaan Simo (kätevä jätkä), Thrustissa
suoriutunut kolmosleveliin, poikakerhossa???? Rahaa aina yli tonni, Maran veli, hallituksen jäsen ja suuri ja mahtava koloisäntä,
eka vaeltaja, josta tulee PJ, tykkää huilu- ja
Guns n’ Roses musiikista, pesee itsensä hikoilemalla, Lassie

TÖSILÄISET
Niko ”Niksu” Jääskeläinen

Second Generation
Tuomas ”Samba” Haapkylä
Liblikkaan härkämäinen johtaja, omistaa
puhetyylin vailla vertaa, Pasilan pommittaja
numero 1., kaatuilee keinuhevosilla, lippukunnanjohtajan paras veli, mies johon kaikki
Hesparton tytöt rakastuvat (?), tai ainakin
melkein, joka leirin väriläiskä, jos kännykkä ei toimi, niin
mikään ei toimi.
Eero ”Eppu” Pesola
Kova heebo, jolla on iho-ongelmia, ei osaa
E-kirjainta, Notre Hirsalan kalju kellonsoittaja, kuuntelee Herrey’stä, Peura Lasolan pveli, hiustyyli vaihtuu viiden minuutin välein,
Pesola partio-suurperheen jäsen, toinen
tuleminen TöSiin, eka yritys kariutui sudarina auton alle jäämiseen, TöSin kännykkä-klubin uusin jäsen.
Panu ”Pantti” Cleve
Antoi kännykkänsä taksikuskille, painonvartijat kaunistaa, kananmunien suurkuluttaja,
eväitä retkille, Pasilan pommittaja numero
2. Muistuttaa palavasti Peter Andrea, Teron
rautainen veli, PANDA, Peurojen arvostettu
VJ. Alkujaan Pässit-vartion poikia, intohimona puiden pilkkominen, joka sujuu jo ilman kirvestäkin, saunan vakiolämmittäjä, ”koska syyvään”

Pi(i)a syndrooma, suuri mysteeri??, kaunoluistelija? Komulaisen isoveli, Back Street
Boysin laulajan näköinen, osaa rocket crabin,
ei välietappeja partiouralla, vaan suoraan
Liblikkaan jäseneksi
Olli ”Rocca” Kotro
Kolmen metrin miehiä, käyttää ylilyhyitä
verkkareita, aktiivisin kotiin jääjä, murrosikä alkoi neljävuotiaana, jatkuu edelleen,
eräkarhu, tykkää maustaa ruokia luonnonvaroilla, veljetön, saksalainen, ”häh oliks
meillä kokous tänään?” ainoa Liblikas, jolla ei ole sukulaisia
TöSissä
Martti ”Mara” Kyyrö
Kaappi Kyyrö, Lord Wader, Timo Hurrin suuri ihailija, Ribexin ja Mantelin veli, Peurojen
toinen VJ. Myös legendaarisen Pässit-vartion
jäsen, kun Mara innostuu, niin silloin polvilumpiotkin ovat vain hidasteita.
Jiikku ”Antti” Lyytikäinen
Omaa köyhän miehen Beatles-letin, Ivan
Drago, tekee karhuja m-sahalla, muistuttaa
vaahtosammutinta, käy naapurinsa luona
palosammutusharjoituksissa, pieni-suuri
mies, muistuttaa Eros Ramazottia, Tobiaksen
rakastama pikkuveli, hakkeri

Täyttä häkää, nenän räkää, Liblikas and hai juu flai!

TöSin seniorikilta Sämpylät
lun perin jo 1940-luvulla
perustettu Sämpyläkilta on vuodesta 2004 alkaen
omaksunut itselleen uuden
roolin. Kilta toimii nykyään
entisten tösien tapaamisfoorumina ja samalla linkkinä
lippukunnan ja sen taustavaikuttajien välillä. Pääasiallisena toimintamuotona on
pari kertaa vuodessa järjestettävät iillanvietot. Tilaisuudet ovat saaneet jäsenkunnan liikkeelle melko hyvin,
niissä on ollut läsnä keskimäärin 25–30 kiltalaista.

A

Killan nimi Sämpylät syntyi aikoinaan siitä, että sen
kokouksissa tarjottiin teetä, ja kukin killan jäsen toi
mukanaan oman sämpylän.
Perinteestä on pidetty kiinni, eli illanvietoissa on ruoan kanssa edelleen tarjolla
sämpylöitä tavanomaisen
leivän asemasta. Illanviettojen ohjelmaan on kuulunut hyvän illallisen lisäksi
yhteislaulua,
keskustelua
ajankohtaisista partioasioista sekä lippukunnanjohtajan
katsaus TöSin tapahtumiin.

Killan jäsenillä onkin melko
hyvä kuva TöSin tilanteesta.
Ero
kannatusyhdistyksen ja Sämpyläkillan välillä
on siinä, että kun edellinen
tukee TöSiä taloudellisesti,
niin Sämpyläkilta keskittyy
partioperinteiden vaalimiseen ja pienimuotoiseen
partiotoimintaan. Killan jäsenissä on monenmoista osaajaa, joiden asiantuntemuksesta on ollut hyötyä muun
muassa uuden retkikämpän
rakennusprojektissa. Kilta
on myös jäsenenä järjestös-

sä nimeltään Suomen Pyhän
Yrjänän Partiokillat, joka on
valtakunnallinen katto-organisaatio eri puolilla maata
toimiville partiokilloille. Lisätietoa löytyy netistä osoitteesta www.spyp.fi.
Sämpylöihin voi liittyä
jokainen 25 vuotta täyttänyt
tösi, ulkopuoliset jäsenet
hyväksyy killan kolmihenkinen raati yksimielisellä päätöksellä.
Markku Lahtela
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Hespartot Tösissä
• Töölön Sinisten ja
Hesparton yhteinen
taival on alkanut virallisesti 1970-luvulla.
• Ensimmäinen yhteinen kesäleiri järjestettiin Sikaliskolla vuonna 1971.
• ”Avoliittoon” lippukunnat astuivat vuonna 1972, kun Hespartto sai yhden huoneen
Töölönkadun kololta.
• Yhteistyö on poikinut
monta yhteistä leiriä,
retkeä ja avioliittoa.

öölön Siniset ja Hespartto ovat viettäneet yhdessä jo kolme vuosikymmentä.
Tänä aikana lippukunnat ovat
tehneet aktiivista yhteistyötä
mm. leirien ja erilaisten tapahtumien kohdalla. Välillä
yhteistyö on ollut vieläkin
läheisempää, kun hesparttojohtajat ovat olleet mukana
tösin viikkotoiminnassa.
Useimmiten
hespartot
ovat päätyneet tösin puolelle
sudenpentujohtajaksi. Aidan
toiselle puolelle on siirrytty,
kun Tösin johtajia on lähtenyt armeijaan, eikä uusia sudenpentujohtajia ole omasta
lippukunnasta löytynyt. Yllättävän moni tösiläinen onkin
ollut sudenpennuissa Hesparton johdettavana. Hyvin
he ovat kuitenkin pestinsä
hoitaneet, sillä esimerkiksi
Paula Laukkasen laumasta
on myöhemmin saatu kaksi
lippukunnanjohtajaa.
Toki samaa johtajien lainaamista on tapahtunut
myös toiseen suuntaan. Outi
Suomalainen on perinteinen
tösiläinen, joka on vetänyt
sudenpentuja
Hesparton
puolella. Johanna Holvikivi-

T
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kin saapui Hesparttoon Tösin
kautta. Merkittävää kuitenkin
lienee se, että tällä hetkellä
ensimmäinen miespuolinen
tösi johtaa tyttösudenpentuja
Hesparton puolella. Vuosien päästä näemme, kuinka
monta Hesparton lippukunnanjohtajaa Antti Mielonen
on kasvattanut.

Inka Koskenvuo
Pesti: Laumanjohtaja vuosina 1994-2000
Miten päätyi pestiin: Tobias
”Topi” Heiskanen pyysi juttelemaan kanssaan komuuttiin ja tarjosi vapautunutta
laumanjohtajan pestiä Aleksi
”Leka” Kataisen lähdettyä
armeijaan.
Tösin vastaanotto: Otettiin
hyvin vastaan. Osoituksena
hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta sain myös kutsun
Tösin hallitukseen.
Hesparton reaktio: Asiaan
suhtauduttiin hyvin, sillä mm.
Paula Laukkanen oli jo raivannut tietä aikaisemmin.
Paras muisto: Rooma-leirin

Tältä näyttää hespartto-tösiläisen huivi. (T.P.)

johtaminen Tuomas ”Samba”
Haapkylän kanssa vuonna
1998. Leirin suunnittelu, hyvä
yhteistyö ja iloinen henki teki
leiristä ikimuistoisen.

Marja Pimiä
Pesti: PT-kisojen rastimiehen
apulainen 1970-luvulla
Miten päätyi pestiin: Kaikki
on alkanut siitä, kun rupesin
käymään Hirsalan kämpällä.
Tösin vastaanotto: Oli varsin
suopea.
Hesparton reaktio: Hespar-

Inka Koskenvuo sudenpentujen kanssa.

ton kommentteja en ole koskaan kuullut.
Paras muisto: Wäinä-leirillä
vuonna 1977 oli mukana
bussillinen elsassilaisia ja
kölniläisiä partiopoikia johtajanaan roomalaiskatolinen
pappi, isä Charles. Suomalainen metsä oli heille ihmetyksen kohde. He ihmettelivät, ettei siellä ollut teitä eikä
oikein polkujakaan, vaan piti
vain urhoollisesti rämpiä pöpelikössä. Kotioloissa pojat
olivat tottuneet marssimaan
pikavauhtia tietä pitkin ja
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suunnistamaan
kukkulalta kukkulalle, viinitarhasta
viinitarhaan. Sillä leirillä oli
kaksi suurta ongelmaa: tytöt ja viini! Koska vierailevat
partiolaiset olivat kotoisin
viininviljelyalueelta, he toivat
tuliaisiksi omaa valkoviiniään, jota tietysti piti heidän
kanssaan maistella. Sehän oli
vallan tavatonta suomalaisille. Toisaalta, ulkomaalaisten
kauhistuksen paikka oli se,
että samalla leirillä oli tyttöjä! Meitä vannotettiin, että
emme kenellekään missään
oloissa kerro tytöistä

Johanna Holvikivi
Pesti:
Sudenpentujohtaja
1974-1978
Miten päätyi pestiin: Olin
ollut partiossa Kontutytöissä
ja lopettanut siellä toimimisen. Luokkatoverini Hessu,
joka oli Tösissä, houkutteli
minut mukaan sudenpentujohtajaksi, taisin olla silloin
14-15 vuotta vanha. Kaipasin
vapaa-ajan puuhaa, joten innostuin asiasta.
Tösin vastaanotto: Mielestäni lämpimästi ja vähän uteliaasti. Tietysti taisi myös vähän vastakkainen sukupuoli
kiinnostaa. Mukavat muistot
on ekoista käynneistä Tösin
kololla Töölönkadulla.
Hesparton reaktio: En ollut
alkuun muistaakseni hesparttolaisten kanssa tekemisissä. Lähinnä taisin tösiläisten
tyttöystäviin tutustua, jotka
olivat Hespartossa. Siirryin
Hesparton jäsenyyteen vasta
myöhemmin.
Paras muisto: Vaikea sanoa, mikä olisi paras muisto,
mutta retket Tösin kämpälle
Hirsalaan olivat mukavia ja
hauskoja muistoja. Kaikenlaista tapahtui ja sattui erilaisia kommelluksia, jotka
muistan vieläkin. Varmaan
yksi pääsiäisen ajan vaellus

Hirsalan maastossa on yksi
mieleenpainuvin kokemus.

Paula Laukkanen
Pesti:
Sudenpentujohtaja
90-luvun alussa
Miten päätyi pestiin: Tösin
sudenpentujohtajaksi hespartto taitaa joutua aika helpostikin, minun tapauksessani syynä oli Tösin toimivan
johtajiston (Simo, Topi, Janne)
siirtyminen Vekaranjärven
varuskunnan leipiin, joten ei
yksinkertaisesti ollut ketään
muuta siihen hommaan.
Tösin vastaanotto: Koin olevani kotonani tösiläisten suorapuheisessa, luotettavassa
ja hervottomassa seurassa.
Hesparton reaktio: Ei kukaan ainakaan suoraan asiaa
paheksunut. Ei Hespartossakaan silloin liikaa tekijöitä
ollut, joten samat tyypit pyörittivät kummankin lippukunnan elintärkeät toiminnot.
Paras muisto: Kymmenen
mustanaamiota maitolasin
ääressä menossa Mustanaamio-elokuvan ensi-iltaan on
aika legenda, mutta kyllä ne

Paula Laukkanen leikittää sudenpentuja sudarihuoneessa.

parhaat muistot liittyvät kuitenkin niihin retkiin ja leireihin. Toinen hyvä muisto on
Kiljuva-lauman lempileikki
”Matti ja Teppo”. Otetaan
esiin maavaate ja sammutetaan valot. Yksi, jolla on
maavaate, peittää jonkun kavereistaan, sitten sytytetään
valot ja lauma pohtii otsa

kurtussa, kuka ihme siellä
maavaatteen alla oikein onkaan.
* Kaksi haastatelluista hespartoista on päätynyt tösin
kanssa naimisiin.
Koostanut Tilli Pesola,
niin ikään hespartto-tösiläinen.

Marja Pimiä Sikaliskolla, Tösin ja Hesparton toisella yhteisleirillä vuonna 1972. Kuva Martti Pimiä.
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Partiotaitokilpailut
artiotaitokilpailut antavat
hyvän mahdollisuuden
kokouksissa ja retkillä opittujen taitojen kertaamiseen
tositilanteessa. Yleensä kilpailut ovat leppoisia tapahtumia joissa edetään omaa
tahtia, mutta myös kovemmille taitureille löytyy vastusta
vaikeammista sarjoista aina
SM-kilpailuihin asti. Tärkeimmässä roolissa kilpailuissa
on hauskanpito.
Perinteinen
partiotaitokilpailun muotti on varsin
tarkka. Kilpailussa edetään
metsässä kisavartioissa, jotka nuorempien sarjoissa
ovat oikeiden kokousvartioiden kokoisia, vanhempien
sarjoissa taas tiiviitä kolmen
hengen ryhmiä. Kilpailun
aikana kisavartiot etenevät
tehtäväpisteitä eli rasteja pitkin suunnistaen aina rastien
välit. Yleensä kuljetaan jalan,
mutta talvella tietysti suksilla.
Rastien tehtävät vaihtelevat
laidasta laitaan, mutta niitä
yhdistää usein jokin kattava
teema. Perinteisimmät pistesuunnistus- ja kätevyystehtävät löytyvät joka kilpailusta.
Kilpailut kestävät useimmiten yön yli, ja myös yörastilla
riittää tekemistä. Saatat siis
löytää itsesi rakentamasta
puuhelikopteria, tekemästä
mignon-munia tai suunnistamasta keskellä yötä!
Perinteisistä
kilpailuista tösiläisten suosiossa ovat
lähivuosina olleet Espoon
punainen, Päpan kilpailut ja
töölöläisten lippukuntien yhteistyönä järjestetyt Töölö-PTkilpailut. Hieman urbaanimpaa menoa kaipaaville haasteita tarjoaa Hiipivä Haamu
salapoliisikilpailu. Tösissä on
myös järjestetty lippukunnan
omia partiotaitokilpailuja Ko-
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Kapteeni Mustaparran jäljillä olleet Tösin sudenpennut askartelivat sudarikisan aloitustehtävänä
itselleen naamiot vuonna 2005. (T.L.)

vaterästösiskaba-nimikkeellä. Tämä kilpailu on usein järjestetty lippukuntaretken yhteydessä, ja siihen on liittynyt

saappaanheittoa, sahauskilpailu, ja muita haastavia tehtäviä. Lippukunnat kilpailevat
keskenään myös nettisivu- ja

Tösiläiset avaruusolioina Hiipivän Haamun rastilla
vuonna 1996. Vihreinä miehinä vas. Paavo Perttula,
Jussi Haapkylä ja Veksi Ollila.

lippukuntalehtikilpailuissa,
joissa molemmissa Tösi on
menestynyt.
Olli Mattila

Retrohenkisen Punkun yötehtävänä valmistui upea
helikopteri vuonna 2005. Tuotosta esittelemässä
Juho ja Tapio Muflonit-vartiosta. (K.S.)
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Partioralli 1998
P

artioralli oli hieman erilainen partiotaitokilpailu.
Se järjestettiin kaupungissa
ja kulkuneuvoina oli perin-

teisten lapikkaiden sijaan
teinicorollat ja tipparellut.
Moni tehtäväkin liittyi autojen maailmaan, esimerkiksi

autojen osien tunnistaminen
oli vakiotehtävä. Kisa oli aktiivinen 90-luvulla ja sitä järjesti Töölön Nuotioveikot.

Vuosina 97 ja 98 Tösi ja IVE
kisasivat yhteisellä vartiolla.
Juden sarjakuva taltioi koskettavasti kisan kulun.

Sarjakuva on julkaistu ensimmäisen kerran Pihauksessa 2/98.
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Töölö-Skaba
25.–26.4.1998
Loisto-leirin jälkeen töölöläisten lippukuntien tiivistynyt yhteistyö poiki kolme
Töölö-skabaa vuosina -97,
-98 ja 2004. Kisojen tarkoituksena oli totuttaa vartioita pienemmässä mittakaavassa piirin kisoihin,
joissa ei niin paljon tuttuja
naamoja pääse näkemään
rasteilla. Kynnys muihin kisoihin lähtemiseen alenikin ja tösiläiset vartiot ovat
käyneet niissä aktiivisesti.
Menestys on ollut vaihtelevaa, mutta aina on selvitty
maaliin moraalisina voittajina.
Tösijohtajia rastilla vuoden 1997 Töölö-PT:ssä. Vasemmalta: Samba, Simo, Tero ja Leka.

apasin Karhut jo hyvissä
ajoin, pari päivää ennen
kisoja. Kokouksessa hioimme yksityiskohtaiset suunnitelmat kuntoon. En ole Karhut-vartion johtaja, vaan koko
konkkaronkka – Juhana, Markus ja Jokke – olivat minulle
uusia kasvoja. Kilpailimme
B-sarjassa, jossa oli Tösistä
myös toinen vartio, Peurat.
Tapasimme
lauantaina
25.4. kololla kello 7.45 ja
otimme vielä joitain hyödyllisiä kamoja mukaan. Kololta
kävelimme Peurojen kanssa
bussipysäkille. 43B:llä ajelimme lähtöpaikan, Pikkukosken, lähelle. Emme aluksi
löytäneet lähtöä, mutta Mara
Kyyrön hienon kaupunkisuunnistustaidon
ansiosta
saavuimme lopulta oikeaan
osoitteeseen.
Myöskään
muut paikalla olleet, muista
lippukunnista olevat kisaajat
eivät löytäneet lähtöä, vaan
seurasivat Maraa, kuin pieni
gerubilauma Töölön savannilla.
Lähtötehtävänä oli raken-
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taa kangaspuut ja vaikeata se
olikin. Tuhrasimme lähtötehtävän kimpussa yli 1½ tuntia
ja saimme aikaiseksi hädintuskin koossa pysyvän kehikon. Tässä vaiheessa meille
selvisi myös, että tulisimme
kisaamaan Keskuspuistossa,
vaikka olimme odottaneet
muuta. Sää oli mitä parhain,
mikäs siinä taivaltaessa.
Päivän rastit olivat suhteellisen helppoja löytää, ja
menimme kunnolla ohi vain
kerran. Rastitehtävätkään eivät olleet ylivoimaisia, mutta
sitäkin kekseliäämpiä ja toisistaan poikkeavia; juustojen
tuntemisesta Töölön tuntemiseen. Yörasti oli PohjoisHaagassa. Saavuimme sinne
viimeisenä ja luonnollisesti saimme vähän ”kuittia”.
Mutta ei se mitään, sillä aika
ei ratkaissut. Yötehtävä oli
nukkehässäkkä, jonka olisi voinut jättää vaikka pois.
Yö sujui luonnon helmassa
Helsinki-Hämeenlinnamoottoritien varressa hiukan
meluisasti.

Aamulla lähtö oli meillä vasta 9.15, joten otimme
rennosti ja esitimme myös
nukketeatterin
rastipäällikölle. Sunnuntain rastit olivat
myös helppoja löytää, nyt tuli
vain vähän enemmän fyysisyyttä mukaan John Wayne
-radan myötä. Dramatiikkaa
kilpailuun mukaan toi erään
kilpailijattaren käden loukkaantuminen ”sairaalakun-

toon”. Sunnuntai sujui meiltä selvästi paremmin kuin
lauantai, ohitimme jopa pari
vartiota viime hetkellä. Sijoituimme lopulta seitsemänneksi, ja vaikka voittamaan
lähdimmekin, voi tulostamme pitää kohtuullisena. Voiton taisivat viedä Viestitytöt.
Tuli vietettyä jälleen hauska
viikonloppu, ja ensi kerralla
voitto tulee Tösiin!

Ruuvipenkissä kilpailunjohtaja
Sakke Leino IVE:stä:
Mikä meni kisassa hyvin?
Suunnittelu, myönteinen fiilis, innostuneet kisailijat ja tehtäviinsä paneutuneet rastihenkilöt.
Missä voidaan vielä parantaa?
Lippukunnista kaikki vartiot mukaan, resursseja kyllä löytyy.
Minkälaista palautetta olet saanut?
Kisailijoiden kanssa en ole ehtinyt jutella, järjestäjiltä
pelkkää hyvää.
Onko ketään, jota haluaisit kiittää?
Outi Aspia VT:stä, Tapani Tulkkia IVE:stä ja erityisesti Samba Haapkylää Tösistä. Itse olin vain alkuunpanija,
edellä mainitut henkilöt tekivät kilpailun.
Johdanto: Martti Kyyrö. Artikkeli: Olli Kotro. Haastattelu: Paavo Perttula.
Artikkeli ja haastattelu on julkaistu ensimmäistä kertaa Pihauksessa 2/98.
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Tyrsky – PäPa:n kevät-PT
20.–21.5.2006

Antti Virolainen ja Kaarlo Saukonpää sekä alkutehtävän tulos – halsteri. (T.L.)

Lähti veljet kisamahan
koitosta koettamahan
taitojansa tarkastamaan.
Kisa veipi Porkkalahan,
nenähän utuisen niemen,
päähän saaren terhenisen.
Halsterin nuo urhot laittoi,
veisti vempeleen komean.
Korpeen kohta veljet kulki,
synkkään metsään sisähän.
Miehet huomas Ukko suuri,
kauniiksi ei katso tuota,
hyväellen huomaele.
Veden nosti aallokosta,
satehen sankan langetti,
taivahan hanat aukaisi.
Kastui kivi, kastui korpi,
kastui synkeä kolmikko.

Tuhoks tämä Tapsan koitui,
surmaks suuren urohon.
Paljahalla kalliolla,
kiiltävällä kivehellä,
luisti kenkä kaverimme,
jalka liukui, noin lipesi.
Taakka sorti Tapsan nilkan,
polven pisti pirstaleiksi.
Taittui matka kahden voimin,
urhon uljaan langettua,
sankarin suuren sorruttua.
Monta kohtas koetusta,
monta rastia kiperää.
Kahdestaan ne veljet hoiti,
tehtävistä suoriutuivi.
Verkon solmi, avun antoi,
ämpäristä vettä kantoi,
meren kulki, arvioitsi,
Kummelista kaiken taisi.

Vihdoin koitti öinen rasti,
lepovuoro lähteneille,
tauon aika tarpojille.
Koittanut ei haavehetki,
unen aika aikojille,
täytyi heidän laavu laittaa,
juusto keittää, malja veistää.
Sarjiksetkin urhot vielä
uudestaan täyttelivät,
pakinat paikalleen panivat.
Öiset juoksut rastein kautta,
urhot parutta passasi,
veljet välihin jättivät.
Hetken lepo, sitten puuro,
halki veden joukko jatkoi,
venehellä valtavalla,
paatilla passelilla.
Toinen suuntaa selvitteli,
askeleita asetteli,

toinen lankaa kieputteli,
kaulaliinaa valmisteli.
Joutui päivä, joutui matka,
joutui tehtävät tärkeät.
Viimein siinsi kiritaival,
pikamatka pilkahteli.
Juostiin läpi laajan leton,
halki hankalan hetteikön.
Koitti loppu, löytyi määrä,
koitos kova katkesi.
Autobussi veljet veipi,
kärry kotiin kyöräsi.
Kaarlo Saukonpää &
Johanna Airola
Muflonit-vartiossa kisasivat
Tapio Levä, Kaarlo Saukonpää
ja Tapion tuttu, Kaskipartiota
edustanut Antti Virolainen.
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Hiipivä Haamu
elsingissä
vuosittain
järjestettävä
Hiipivä
Haamu on salapoliisi- ja
kaupungintuntemuskilpailu.
Kilpailun järjestää partiolippukunta Ilvesveikot yhdessä
muiden PäPan lippukuntien
kanssa. Kilpailuun osallistuu
vuosittain yli tuhat eri-ikäistä
partiolaista, jotka kilpailevat
vartioissa kahdessa eri sarjassa. Tösi on menestynyt
Hiipivässä Haamussa lähivuosina hyvin ja onhan meillä ollut myös oma roolimme kilpailun järjestelyissä.
Olemme järjestäneet rasteja
useana vuonna, ja vuonna
2005 kilpailun juonen suunnitteli Jussi Haapkylä.
Kilpailuun
osallistuville
vartioille kisapäivään valmistautuminen
aloitetaan
hyvissä ajoin lähettämällä
itse tehty ilmoittautumiskortti. Pian tämän jälkeen
ilmoittautuneille
vartioille
lähetetään kotiin kilpailun alkutehtävät, jotka tulee täyttää

H

Hiipivän Haamun B-sarjan palkintopatsas ja ansiokirja. (T.L.)

ennen kisapäivää. Usein yli
kymmensivuiset tehtävät sisältävät Helsingin historian
tuntemusta, oivaltamiskykyä
ja tiedonhakutaitoa vaativia
kysymyksiä. Alkutehtäviin
liittyy aina myös kävelykierros, joka suoritetaan vartion
kokouksessa.
Kilpailussa
tarvitaan kilpailun teemaan

Tösiläisiä vuoden 1998 Hiipivän Haamun piilorastilla rastimiehinä. Henkilöt vasemmalta Panu Cleve, Tero Cleve, Marjukka
Naakka, Samba Haapkylä, Mikko Ylijoki. Paikkana oli Katajanokan
karhunkaatajien kolo. (J.H.)
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liittyvä vartiolle yhtenäinen
asustus, joka pitää toteuttaa
hyvissä ajoin. Lähivuosina
asujen teemoina ovat olleet
mm. maatuskat ja Ruotsin
kuningasperhe.
Kilpailupäivän koittaessa
on kaikilla perhosia vatsassa. Vartiot lähtevät liikkeelle
lähdöstä, jossa näytetään
alkuvideo ja annetaan kilpailuun liittyvää materiaalia, mm. kilpailun lehti Päivän Pamaus. Päivän aikana
vartiot kiertävät eri puolilla
kaupunkia sijaitsevia rasteja yrittäen samalla ratkaista
kilpailun juoneen liittyvän rikoksen. Itse rastien paikkoja
ei kerrota suoraan, vaan ne
pitää keksiä annettujen vihjeiden perusteella. Tavallisten rastien lisäksi kilpailusta
löytyy myös piilorasteja, joiden vihjeitä saa toden teolla
etsiä. Rasteilla kilpailijat keräävät arvokkaita johtolankoja haastattelemalla rastilla
olevia henkilöitä ja tutkimalla
paikkoja. Kilpailupäivä päättyy lopulta maaliin jossa kilpailijat täyttävät lopputehtävät joihin tulee yrittää selittää

kilpailun juonta, ainakin sen
verran kuin siitä on saanut
selville.
Haastavassa kilpailussa
harvat useista sadoista vartioista pääsevät kunnolla
kilpailun juonen jäljille. Kilpailupäivä on kuitenkin aina
erittäin mukava, ja se antaa
mahdollisuuden tavata muita partiolaisia. Myös kaupunkituntemus paranee, kun
kilpailussa liikutaan julkisilla
kulkuvälineillä. Tösiläisille
Hiipivä Haamu on ollut jokavuotinen perinne, ja vaikka
kilpailuun pukeutuminen ei
ole ikinä ollutkaan tösiläisten
mieleen, olemme pärjänneet
kaupunkituntemuksella
ja
mahtavalla ongelmanratkaisukyvyllämme. Koko kilpailu
päättyy palkintojenjakotilaisuuteen, jossa jaetaan palkinnot ja paljastetaan vartioita askarruttanut juoni.
Olli Mattila

Hiipivä Haamu
Tösiläisten vartioiden
top10-sijoitukset Hiipivässä Haamussa viime
vuosina.
2007
Muflonit 3. sija, B-sarja
2005
Muflonit 1. sija, B-sarja
2004
Foxtrot 4.sija, A-sarja
Muflonit 4. sija, B-sarja
1998
Silver wolves 5. sija,
A-sarja
1997
Silver Wolves 1. sija,
A-sarja
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Hiippari
6.11.2005
li Hiipivä Haamu. Lähtö
oli kahdeksalta, joten
kokoonnuimme kololle klo.
7:30. Vaan missä viipyy Raition Olli? Soitto lähtee, Olli
sanoo luulleensa lähdön olleen kahdeksalta kololta. Hajanaisia ohjeita Ollille; ”Mene
Annantalolle” ”Mene oikealle kunnes tulee vastaan Eerikinkatu.” ”Mene stokkalle
päin kunnes tulee vastaan
’Eerikin Pippuri’.”. Olli löysi kuitenkin perille kilpailun
lähtöön. Paikalla oli siis Olli,
Joona, Miska ja Ralf.
Alkuvideon jälkeen lähdettiin rastijahtiin. Ensin
mentiin Eläintarhan kentälle,
missä tuli vastaan matemaattisia ongelmia ja seurattiin
juoksijamestari Martti Vainion harjoituksia. Pääsimme
eteenpäin, vaikka välissä
tuli himo mennä ostamaan
Snickers-patukka, jota ei
tullut ostettua. Ostettiin silti
limua ja jogurttia.
Lopulta saavuimme seuraavalle rastille, jossa lojui banaaninkuoria kaikkialla. Sitten
muotitaloon, jossa vaatteemme arvosteltiin. Kiedoimme
nopeasti Miskan paavoa
(vessapaperia) vartalon ympäri ja Miskan peruukiksi,
ja väitimme häntä prinses-

E

Johtajien Muflonit-vartio oli lukenut Mustanaamionsa ja seurauksena olikin kerrassaan ylivoimainen
voitto B-sarjassa. Kilpailun lähdön edustalla koko vartio, Tapio Levä, Martti Kyyrö, Olli Mattila ja
Martti Koivisto.

sa Madeleineksi. Perinteen
vuoksi emme tietenkään olleet panostaneet pukeutumiseen.
Matka jatkuu, kinastelua,
mennäänkö ratikalla vaiko
junalla, päädyttiin lopulta
ratikkaan. Tulimme Makasiineille, jossa oli rahtiyhtiön
ilmaisesitys. Kuulusteluja ja
muistiinpanoja, tavattiin tuttujakin. Huomasimme radiossa uutislähetyksen, jossa oli
morseviesti. Emme saaneet
sitä ylös, ja päätimme yrittää
uudestaan klo 12.

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

Päätimme ottaa rennosti
eli suunta mäkkiin (McDonalds), jossa syötiin kunnolla,
vaikka Miska söi vähän vajaasti. Ruoka jäi vähän pikaennätysyritykseksi, koska oli
vain 2 minuuttia aikaa syödä hampurilaisen puolikas,
ranskalaiset perunat ja juoda
kokis. Joona sai vielä liukurinkin. Sen jälkeen lähdettiin kololle, jossa kuunneltiin
morseviesti ”Ruotsin diplomaatti Rydin patsaalla”. Lähdimme sinne, ja siellähän oli
piilorasti. Kuuntelimme rastin
sanoman ja menimme Ralfille katsomaan alku-DVD:n,
joka jäi näkemättä kololla
tökkivän koneen vuoksi.
Matkasimme Ruskeasuolle kuuntelemaan älytöntä riehuntaa poliisiautosta, joka oli
rikki. Menimme viimeiselle
rastille, ns. lentokoneeseen,
josta päästiin ns. viidakkoon
jossa oli ns. Mustanaamion
luola. Teimme lisää muistiinpanoja.
Vihdoin löysimme maaliin, jossa teimme lopputeh-

tävät. Juoni jäi arvoitukseksi,
mutta se liittyi vahvasti banaaneihin.
Oli ihan hyvä meininki,
ensi kerralla uudestaan.
Teksti Joona Uitto & Olli Raitio
Kuvat Vaeltajaryhmä
Kastemadot, IVE

Julkaistu ensimmäisen kerran Pihauksessa 2/05.

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

öölön Siniset siirtyi nykyaikaan syksyllä 2004
rekisteröimällä
internetdomainin toolonsiniset.net.
Projektin käynnisti Martti
Kyyrö ja ensimmäiset sivut
olivat Martin ja Tapio Levän
aikaansaannos. Tarkasti ottaen Pihaus raportoi jo vuonna
1996 omista nettisivuistaan,
jotka sijaitsivat Jiikun sivuilla.
Nämä jäivät kuitenkin aikanaan vielä vähäiselle käytölle.
Ensimmäinen sivusto oli
tekniikaltaan yksinkertainen
ja suunniteltu lähinnä tiedotukseen. Tapahtumien lisäksi
sivustolta löytyi muun muassa johtajien yhteystiedot, tietoa ryhmistä ja katsaus historiaan. Toinen iso asia oman
domainin hankkimisessa oli
mahdollisuus saada johtajille toolonsiniset.net-sähköpostiosoitteet. Yhä edelleen

jokainen johtaja onkin tavoitettavissa osoitteesta, joka on
muotoa etunimi.sukunimi@
toolonsiniset.net.

Sivusto
uudistuu
Keväällä 2006 ilmeni mahdollisuus nostaa TöSin sivut
uudelle tasolle kouluprojektiin liittyen. Vanha sivusto
oli hieman jäänyt yleisestä
kehityksestä jälkeen. Erityisesti ylläpidon kannalta ongelmallista oli päivittämisen
keskittymisen yhden ihmisen harteille. Samoin kaikki päivittämiset piti tehdä
manuaalisesti, mikä aiheutti
muun muassa sen, että tulevien tapahtumien lista ei ollut
ajan tasalla. Sivuston ulkoasu ei ollut tyylikkäimmästä
päästä ja sisältöäkin kaivattiin kovasti lisää.

Tältä näyttivät TöSin vanhat sivut keväällä 2006.
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Sivujen tekeminen aloitettiin lippukunnan johtajiston
kesken tehdyllä suunnittelulla, jossa käytiin läpi erityisesti sisältöön liittyviä seikkoja.
Suunnittelutuokio oli hedelmällinen ja sen pohjalta toteutustiimi sai selkeän kuvan
tavoitteena olleesta kokonaisuudesta. Tämän jälkeen tiimi aloitti sivujen tekemisen
ja lippukunnan jäsenet sisällöntuotannon. Sivuja esiteltiin
ahkerasti hallituksen kokousten yhteydessä, jolloin saatiin
hyviä
jatkokehitysideoita.
Sivujen valmistuttua lopputulosta testattiin ja validoitiin
johtajiston kesken ja valmiit
sivut julkaistiin 18.5.2006.
Projektin tuloksena sivusto muuttui radikaalisti vanhoihin sivuihin verrattuna.
Parannuksiin kuului muun
muassa hiotumpi ulkoasu,
selkeämpi valikkorakenne,
huomattavasti
laajentunut
sisältö ja mahdollisuus muokata sivuja nettiselaimessa.
Nykyään sivuilta löytyy kattavasti esiteltynä lippukunnan
toiminnan kaikki elementit,
vaikka Jiikun toivomaa JänöPali-pelin nettiversiota ei
vielä ole toteutettu. Iso asia
johtajiston kannalta oli keskustelufoorumin käyttöönotto. Tämä on tuonut lisämahdollisuuksia toiminnan suunnitteluun ja moni idea onkin
lähtenyt lentoon foorumilla
käydyn keskustelun kautta.
75-vuotisjuhliin mennessä
foorumille on kirjoitettu tösejen ja hesparttojen voimin jo
yli 3500 viestiä.
Sivuston toteutukseen johtaneeseen kouluprojektiin
osallistui TöSistä Tapio. Muut
projektiryhmän jäsenet olivat
sohvapulkkailustakin
tutut
teekkarikaverit Joni ja Lauri.

Uudistuksen jälkeen järjestetystä sivukisasta napsahti
heti voitto ja tämän jälkeen
voittoisalle sivupohjalle on
rakennettu myös Hesparton
ja Espoon Metsänkävijöiden
sivut.

Sivukisan voitto
vuonna 2006
Töölön Sinisten internetsivusto voitti vuonna 2006 Nettipartiolaiset ry:n sivukisan,
(sivukisa.partio.net), jossa
lippukuntien kotisivut kisaavat maineesta ja kunniasta.
Vuodesta 96 asti järjestetyn
kisan organisoi aina edellisen vuoden voittaja ja tällä
kertaa kunnian oli saanut
Turun Metsänkävijät. Kisaan
osallistui 43 lippukuntaa,
joiden joukosta TöSin uudistunut nettisivusto kohosi
tuomariston suosikiksi. Turkulaiset olivat onnistuneet
hankkimaan erittäin hyvät
palkinnot, joten maineen
ja kunnian lisäksi saimme
myös telttavalikoimaamme
laajennusta lyhyille vaelluksille sopivien kupolitelttojen
muodossa.

Sivukisa 2007

Vuoden 2006 voittajana TöSi
järjesti seuraavan vuoden
sivukisan. Kisasta muodostui
koko lippukunnan projekti,
jonka vetäjänä toimi nettivelhomme Tapio. Ralf teki todella upean näköiset kisasivut ja
suunnitteli myös kisan logon.
Kaikki johtajat osallistuivat arviointiin, jonka perusteella voittajaksi valikoitui
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Raadin arvio
Navigointi on helppoa
vaikka alanavigaatio onkin
oletuksena piilossa. Tähän
voisi koittaa keksiä jotain
ratkaisua, sillä koko navigaation näkyminen helpottaa hahmottamaan kokonaisuutta. Todettakoon
tähän väliin, että sivuilta
löytyvä sivukartta ajaa toki
saman asian. Tärkeät tiedot löytyvät kuitenkin ongelmitta, eikä sivuille eksy.
Linkit erottuvat mukavasti
tekstin seasta, ja sivujen
lukeminen on vaivatonta.
Etusivulle on tuotu hyvin
esille uutiset ja ajankohtaiset asiat. Päivitystahti on
ollut kiitettävä eikä vanhentunutta tietoa löytynyt.
Tietoa löytyy riittävästi niin
lippukunnasta kuin yleisesti partiostakin. Kaivattuja juttuja menneistä ta-

pahtumista löytyy arkiston
uumenista, mutta muutama
lisäjuttu viimeaikaisista tapahtumista ei olisi pahitteeksi.
Ensimmäisenä
huomiota kiinnittää erittäin
asiallinen ja tyylikäs ulkoasu. Partiomaisuus näkyy
kuvissa, joita sivuille on
ripoteltu ihan kiitettävästi.
Sivuilla käynnistä jää hyvä
fiilis ja tunne, että TöSi:ssä
on asiat mallillaan.
Tekninen toteutus on
myös omaa luokkaansa. Merkkaus on lähes
poikkeuksetta validia ja
virheetöntä. Ulkoasu ja sisältö on erotettu toisistaan
esimerkillisesti. Toimii eri
selaimilla ja resoluutioilla.
Tuomariston lähes yksimielinen suosikki.

Nykyiset kotisivut kuuluvat lippukuntasivustojen parhaimmistoon.

Vartiovuoren Pojat. Muutkin
lippukunnat saivat arvokasta palautetta sivuistaan ja
arvioinnin aikana tehtyjen
havaintojen perusteella kisasivulle luotiin kattava vinkkilista. Sivujen arviointi antoi

kaikille johtajille näkemystä
nettisivuihin ja niiden parantamiseen, mikä takaa loistavan mahdollisuuden tösisivuston jatkokehitykseen.
Tapio Levä

Lippukuntalehtimestaruus 1998
P

ääkaupunkiseudun Partiolaisten
lippukuntalehtikilpailu on yksi kaikista
arvostetuimmista kilpailuista
maassamme. Voittajaksi valikoituvat vain todelliset mes-

Vaatimattomuus kaunistaa
toimittajiamme. Kuvassa toimitussihteeri Jussi Haapkylä
ja vastaava toimittaja Paavo
Perttula.

tarit ja parhaista parhaat, niin
myös tänäkin vuonna.
9.3.1999 oli Pauligin huvilalla palkintojenjako- ja
palauteilta, jonne mekin
suuntasimme. Osallistujia oli
saapunut kaikkiaan 16:sta eri
lippukunnasta edustamaan
lehtiään. Suureksi ihmeeksemme ei joukossa ollut Hesparton eikä IVE:n tekeleitä?
Ilta koostui toimituskuntien
sekä lehtien esittelyistä, tätä
seurasi arvosteluvaihe. Tällöin lehdet ja ihmiset jaettiin
ryhmiin, niin että kaikki saivat kaksi LPK-lehteä arvosteltavaksi. Kansi, pääkirjoitus,
monipuolisuus, kuvitus, tekijänoikeudet, partiomaisuus,
ulkoasu ja taitto olivat asioita,

joita tuli tarkastella. Samat
kriteerit olivat olleet myös
valintaraadilla.
Muilta toimituskunnilta sai
kelpo parannusehdotuksia ja
palautteet olivat muutenkin
rakentavan asianmukaisia.
Välillä saimme myös kahvia
sekä muunlaista tarjoilua,
mikä oli todella kohtelias ele.
Selvää kehitystä edellisvuodesta oli tapahtunut, mutta
jälleen vain ja ainoastaan positiiviseen suuntaan.
Palkintojenjako huipentui
todelliseen jännitysnäytelmään, kun erittäin arvovaltainen ja ammattitaitoinen
raati ilmoitti kahdesta jäljellä
olevasta lehdestä Pihauksen
voittajaksi. Palkinnoksi saim-

me kosolti mainetta ja kunniaa, diplomin sekä ”Hyvä
lehtijuttu – kirjoittajan opas”
-kirjan, jota voi lainata kololta
kuka tarvitsee.
Kaikin puolin hyvä ja innostava juttu. Jatketaan lippukuntalehtemme kehittämistä
myös tulevaisuudessa.
Jussi Haapkylä

Tulokset
1. Pihaus (TöSi)
2. TP (Toimen Pojat)
3. Kummeli (LaLuTy), Tsolabma (KaKa)

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pihauksessa
1/99.
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TILASTOJA
TöSin lippunnanjohtajat 1933–

Lippukunnan kesäleirit

1933–1934
1934–1938
1938–1940
1941
1942
1943
1944–1963
1963–1965
1965–1966
1966–1967
1967–1969
1969–1971
1971–1976
1976–1978
1979–1983
1984–1987
1988
1989–1991
1992
1993–1994
1995–1997
1998–2000
2001–2003
2004–2005
2006–2007
2008–

Vuosi
1933
1934
1935
1937
1938
1939
1946
1947
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1959
1960
1961
1963
1964
1966
1967
1968
1969
1971
1972
1973
1974
1976
1977
1980
1981
1982
1983
1984
1987
1988
1989
1991
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Toivo Kataja
Ilmari Salomies (Salonen)
Erkki Niinivaara
–
Pauli Kanerva
Antti Örmälä
Pauli Kanerva
Kari Salmenkylä
Pentti Peltoniemi
Juhani Ahla
Seppo Saario
Markku Lahtela
Jukka Myyryläinen
Heikki Rajala–Rahko
Perttu Tapio
Petri Ijäs
Jukka Halonen
Pasi Viertola
Janne Leminen
Tobias Quee
Jussi Haapkylä
Mikael Ylijoki
Martti Kyyrö
Tapio Levä
Antti Mielonen
Olli Mattila

Töölön Sinisten Kannatusyhdistyksen hallituksen
puheenjohtajat 1958–
1958–1966
1967
1968
1969–1970
1971–1973
1974
1975
1976–1989
1989–1993
1994–

Simo Jaatinen
Pentti Myyryläinen
Unto Nyyssönen
Pentti Erkola
Reino Pietilä
Markku Lahtela
Rauha Koiranen
Kari Teppola
Jukka Myyryläinen
Kari Teppola

TöSin kunniapuheenjohtajat
Brigadis alias Alfons Åkerman
Ilmari Salomies
Pauli Kanerva
Lassi Westerling
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Paikka
Lohja (?)
Ruujärvi (?)
Ruujärvi
Ruujärvi
Ruujärvi
Ruujärvi
Ruujärvi
Hahmajärvi
Partiopoukama (HePP)
Rasinkallio
Ruujärvi
Ruujärvi
Ruujärvi
Ruujärvi
Sikalisko
Sikalisko
Sikalisko
Sikalisko
Hirsala
Palolampi
Sikalisko
Sikalisko
Särkijärvi
Punelia
Sikalisko
Sikalisko
Sikalisko (*
Sikalisko (*
Sikalisko (*
Sikalisko (*
Mäkilampi
Tammela
Räyskälä (**
Bengtskär (***
Kivisaari
Haukkalampi
Haukkalampi (*
Haukkalampi
Pyrske (****
Hirsala (*
Poukama ‘’Excalibur’’ (*
Hirsala
Hirsala ‘’Cyberhytty’’ (*
Kuutsalo ‘’Käpy’’ (*
Poukama ‘’Arbadakarba’’ (*
Hirsala ‘’Inkkari’’ (*
Kavalahti ‘’Rooma’’ (*
Poukama ‘’Höyry’’ (*
Teijo ‘’Töölö’’ (**
Teijo ‘’Dubloni’’ (*
Poukama ‘’Kiltti’’ (*
Nurmela ‘’Spai’’ (*
Hirsala ‘’Kastelli’’ (*****
Loppi ‘’Strippi’’ (*
Nuuksio ‘’Kalevala’’ (*
Poukama ‘’Ugala Bugala’’ (*

Leirinjohtaja
Osmo Hämäläinen
ei tiedossa
Osmo Hämäläinen
Pauli Kanerva
Pauli Kanerva
Olli Kanniainen
Olli Kanniainen
Lassi Westerling
Matti Salmenkylä
Lassi Westerling
Matti Salmenkylä
Matti Salmenkylä
Matti Salmenkylä
Matti Salmenkylä
Matti Salmenkylä
Matti Salmenkylä
Matti Salmenkylä
Matti Valtonen
Matti Salmenkylä
Eino Tunkelo
Markku Lahtela
Kari Salmenkylä
Arto Virkkunen
Seppo Saarnio
Arto Virkkunen
Martti Pimiä
Kari Teppola & Leena Tuloisela
Jukka Myyryläinen & Leena Tuloisela
Petu Tapio
Erkki Tulppala & Leena Tuloisela
Heikki Rajala-Rahko & Kari Lallukka & Petri Ijäs
Petu Tapio
Petri Ijäs
Perttu Ijäs
Petu Tapio
Petri Ijäs
Petri Ijäs

Paula Kontkanen
Tobias Quee
Tobias Quee
Paula Kontkanen
Jussi Haapkylä
Tuomas Haapkylä
Tuomas Haapkylä
Laura Koivisto
Tapani Tulkki
Martti Kyyrö
Tapio Levä
Tilli Pesola
Antti Mielonen
Tapio Levä
Kaarlo Saukonpää
Tilli Pesola & Olli Mattila

*)
**)

Yhteisleiri Hesparton kanssa
Yhteisleiri Hesparton,
Töölön Nuotioveikkojen,
Viestityttöjen, Ilvesveikkojen
ja Töölön Tähystäjien
kanssa
***) Ilvesveikkojen
järjestämä leiri
****) Pääkaupunkiseudun Partiolaisten yhteisleiri
*****) Sudenpentuleiri
yhdessä Hesparton ja Ilvesveikkojen kanssa
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Talvileirit
Vuosi
1967
1992
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Leiri

Viikinki (*
Bumzägälägä (*
Puntari (*
Granaatti (*
Inuiitti (*
Euro (*
Saha (*
Vallankumous (*
Töölö-Dakar (*
Viikinki (*
Autonomia (*

Paikka
Hirsala
Hirsala
Poukama
Hirsala
Kuhmalahti
Hirsala
Veikkola
Poukama
Sahalahti
Hirsala
Kavalahti
Kuhmalahti
Asikkala

Leirinjohtaja
Markku Lahtela
Paula Laukkanen
Jussi Haapkylä
Tuomas Haapkylä
Martti Kyyrö
Martti Koivisto
Tapio Levä
Kaarlo Saukonpää
Johanna Airola
Olli Mattila
Hilla Uimonen

*) Yhdessä Hesparton kanssa
Talvileiritiedot eivät ole täydelliset.

Valtakunnalliset suurleirit yms.
Vuosi
1936
1948
1958
1962
1963
1965
1970
1979
1985
1990
1996
2004

Leiri
Suurleiri
Suurleiri
Suurleiri
FSF:n leiri
Mustankorkean
talvileiri
Hakkis
Sompio
Karelia
Miilu
Tervas
Loisto
Tarus

Paikka
Kultaranta
Vierumäki
Hanko
Pernaja

Leirinjohtaja
Topi Kataja, Sami Sorakuru
Matti Castren
Eino Tunkelo
Arto Virkkunen

Jyväskylä
Sauvo
Sodankylä
Koli
Jämijärvi
Kannonkoski
Lappohja
Padasjoki

Arto Virkkunen
Markku Lahtela

Paikka
Tanska
Englanti
Tanska
Kreikka
Yhdysvallat
Norja

Joukkueenjohtaja
Lassi Westerling
Eljas Tunkelo
Eino Tunkelo
Hannu Karvonen
Juhani Ahla
Heikki Rajala-Rahko

Ulkomaiset leirit
Vuosi
1949
1957
1960
1963
1967
1975

Leiri
Faxe
IX Jamboree
Falster
XI Jamboree
XII Jamboree
XIV Jamboree

Lippukunnanjohtajan
apulaiset 1938–
1938
1938–1941
1942
1943
1944–1947
1947–1953
1954–1963
1963–1964
1965–1966
1967–1972
1973–1974
1975–1976
1977–1978
1979–1981
1982
1983
1984–1987
1988
1989–1991
1992
1993
1994
1995
1996–1997
1998
1999–2000
2001
2002–2003
2004
2005
2006–2007
2008–

Olli Kanniainen
Pauli Kanerva
Erkki Wirta
–
Olli Kanniainen
Lassi Westerling
Matti Castren
–
Kari Salmenkylä
–
Kari Teppola
Heikki Rajala-Rahko
Perttu Tapio
Petri Ijäs
Jarmo (Kalle) Pilviniemi
Petri Ijäs
Jukka Halonen
Pasi Viertola
Jukka Halonen
Tobias Quee
Petri Ijäs
Jussi Haapkylä
Tuomas Haapkylä
Mikael Ylijoki
Jussi Haapkylä
Tuomas Haapkylä
Mikael Ylijoki
Tapio Levä
Martti Koivisto
Antti Mielonen
Kaarlo Saukonpää
Juho Häme

TöSin kunniavaeltajat
Kaarlo Hänninen
Lassi Westerling
Simo Castren
Kari Teppola
Jarkko Nyström
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TAIDELOGISTIIKKA – HUOLENPITOA TAITEESTA
John Nurminen Prima Oy:n taidelogistiikka on enemmän kuin
logistiikkaa. Se on ammattitaitoista huolenpitoa taiteesta. Naulasta
naulaan -kokonaispalvelumme kattaa kaikki taidelogistiikan tarpeet:
• Taidekuljetuksen maa-, ilma- ja
meriteitse kaikkialla maailmassa
• Yksilölliset kuljetus- ja
säilytyslaatikot
• Kuljetusjärjestelyt ja -asiakirjat
• Tullauspalvelut
• Turvajärjestelyt ja kuriiripalvelut
• Olosuhde- ja kuljetusvalvonnan
• Pakkaus- ja aukipakkaustyön
• Ripustuksen
• Lyhyt- ja pitkäaikaisen
taidevarastoinnin
• Kuljetus- ja näyttelyvakuuttamisen.

KONSERVOINTI VAALII KULTTUURIPERINTÖÄ
Konservointipalvelumme hoitaa ammattitaidolla taide- ja
kulttuuriperintöä. Konservoimme maalaukset, veistokset, kehykset,
paperipohjaiset teokset, huonekalut, seinäpinnat, tekstiilit ja esineet.
Taide-esineiden hoitoa tukevat:
•
•
•
•
•

Kuntokartoitus
Inventointi ja arvonmääritys
Konservointi
Kehystyspalvelut
Konsultointi.

John Nurminen Prima Oy
PL 160
01301 Vantaa
Puhelin 010 545 044
Faksi 010 545 3272
taide@johnnurminen.com
konservointi@johnnurminen.com
www.johnnurminenprima.com

OOO John Nurminen Prima
4th Rostovsky per. 1 / 2
RU-119121 Moscow Russia
Phone +7 495 626 5668
Fax +7 495 248 1434
ﬁneart@johnnurminen.com
conservation@johnnurminen.com
www.johnnurminenprima.com

Kuva: Hartwall, Lahti

Muovi on
mahdollisuuksien
materiaali

KAIKKI, JOTKA
HALUAVAT AUTTAA,
KÄSI ALAS.
“Kiire! Terve Yrjö! Voisitko sinä uhrautua antamaan vertasi, sikäli jos löytyy samaa ryhmää,
Naisten klinikassa olevalle synnyttävälle äidille. Kyseessä on muutama 100 gr. Minä olen
valmis lähtemään kanssasi tarkastukselle. Olisi hyvä, jos jompikumpi voisi pelastaa näiden
kahden hengen. Soita heti! Topi”
Töölön Sinisten partiojohtajan Toivo Katajan viesti Yrjö Kohoselle auttoi pelastamaan äidin ja
lapsen hengen. Sen seurauksena vuonna 1935 syntyi Partiolaisten Veriliitto, joka oli Suomen
Punaisen Ristin Veripalvelun edeltäjä ja maksuttomuuteen ja vapaaehtoisuuteen perustuvan
verenluovutustoiminnan alullepanija Suomessa. Kiitos Toivolle, Yrjölle ja heidän seuraajilleen
pyyteettömästä auttamistyöstä ja onnea Töölön Sinisille juhlavuotetaan.
www.veripalvelu.fi • www.haaste.fi

Puuseppä Simo Laukkanen
M e t s ä ko l o n r a k s a l l a j o v u o d e s t a 2 0 0 6

Talvisin huonekalujen kunnostus,
entisöinti ja valmistus
Valhallankatu 8, Töölö
045 1209521
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Puhtauden puolesta

Hyvän työn luonteeseen kuuluu,
että sen vaikutukset voivat kantautua
hyvinkin kauas. Onnea, menestystä
ja pitkää ikää 75-vuotiaalle lippukunnalle toivottaa Lindström Oy
– jo 160 vuoden kokemuksella!

