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Toimituksen palsta

oimituksesta terve! Tarkkasilmäisimmät teistä
ovat jo saattaneet huomata, että taittaja on vaihtunut K. S:stä K. R:ään. Saattaa olla että tämä
pieni yhden kirjaimen muutos saattaa näkyä koko taitossa aina fonteista toimituksen tyyliin. Tällä kertaa se
näkyi kuitenkin siinä, että vuoden ensimmäinen Pihaus
myöhästyi (taas). Pihaus pahoittelee tätä ja jos haluatte
heittää jonkun Hirfsalan Maljaan, niin taittaja ilmoittautui vapaaehtoiseksi.
Ensimmäinen kertahan on tunnetusti vaikea. Nyt
on saanut tapella kaikennäköisten dockien, pubien ja
fonttien kanssa. Onneksi tästä jää käteen kunnon pohjat
joilla seuraavan pihauksen pitäisi syntyä kuin tanssi.
Tietysti mainetta ja kunniaa pitää jakaa lehden
juttujen kirjoittajille ja kuvaajille, kuten myös toimitussihteerille. Kiitos! Teitä ilman ei lehteä synny.
Nyt suljen näkkäriläpeni, jotta pääsette ahmimaan
Töölön ykköspainotuotetta. Herkutelkaa!

Sisällys:
1. Kansi. Kannen kuva Ville Raitio
2. Toimituksen palsta ja sisällysluettelo
3. Pääkirjoitukset
4. Lyhyeterikoiset
6. Ulvahdus
7. Runonurkka
8. Talvileiri
10. Tapsan Palsta
11. Tösiasiaa
12. Wälikäsi
14. Unelmakämppä
16. Kämpän kuvia
18. N3rd; Ingame
20. Tösimiehet siviilissä
21. Juhon Palsta
22. Sarjakuva
23. Tösinumerot
24. Takasivu
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Pääkirjoitus

V

Tervehdys Tösi veljet ja sisaret!

uosi on jälleen polkaistu käyntiin ja saatiin se pitkään odotettu talvikin tänne.
Alkanut vuosi on historiallinen partiotoiminnalle. Kuluvana vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta partioliikkeen perustamisesta. Tämä juhlavuosi tulee näkymään toimissamme erikoisohjelmina ja teemoina vaikka TöSi ei osallistu suurjuhlaan lippukuntana.
Myös sisarruslippukunnallamme Hespartolla on oma juhlavuosi kun tytöille tulee täyteen 90
vuotta aktiivista partiotoimintaa.
TöSi:n ja Hesparton yhteistyön alkamiseen johtaneista syistä ja ajankohdasta olen
saanut hieman ristiriitaista tietoa mutta sen sijaan faktaa tietoa on lippukuntiemme tämänhetkisestä yhteistyöstä ja elosta.
Lippukuntiemme välinen yhteistyö on jo pitkään helpottanut toimintaa. Yhteistyötä
on tehty tuloksellisesti mm. johtajahuollon järjestelyissä, retkillä, suurissa tapahtumissa ja
yhteisillä leireillä. Myös johtajavaihtoa on harrastettu aina aikaajoin –tosin lähinnä Hesparton tytöt on TöSi:n puolelle tullut. Yhteistyö on ollut erityisen tiivistä johtajahuollossa ja viimeaikoina myös sudenpentujen toiminnassa. Tästä esimerkkinä mainittakoon edelliskesänä
järjestetty sudenpentujen toimintapäivä kololla ja sen lähiympäristössä, sekä syksyllä yhdistetyt laumanjohtajaneuvostot. Johtajien välistä kommunikointia ja tapahtumien suunnittelua
helpottamaan on myös luotu yhteisiä keskustelufoorumi jonka suosio on ollut korkea.
Voidaankin sanoa, että lippukunnat ovat melkein kasvaneet yhteen aikojensaatossa, mikä
tavallaan on totta, mutta kuitenkin pitää myös muistaa kyseessä olevan erilliset lippukunnat,
jotka ovat itsenäisiä toimijoita.
Tulevaisuus lupaa kuitenkin yhteistyön jatkumista tiiviinä kun kämppäprojekti
saadaan etenemään ja Ruoholahden projekti käynnistetään. Tulevaisuuden tavoitteenahan on
löytää myös Ruoholahdesta yhteiset toimitilat kokoustoimintaa varten. Myös paljon yhteistä
johtajatoimintaa on alkaneenakin vuotena luvassa.
Tarkemmin ruodin yhteistyötämme Hesparton juhlissa keväällä.
Lopuksi haluan esittää syvimmät osanottoni itseni ja koko
lippukunnan puolesta kaikille teille TöSeille, jotka olette joutuneet kokemaan raskaan menetyksen!

”Mikään ei poista kaipausta.
Vain Aika lieventää tuskaa”

Antti Mielonen

Lippukunnanjohtaja
Kuvaajana Kaarlo Saukonpää



Lyhyeterikoiset
Tapahtumat:
Huhtikuu:
17.4
Hallitus
22.4
PäPa:n paraati
28.4.-30.4 Hirvet-vartion retki
Toukokuu:
4.5.-6.5 Lippukuntaretki
25.5.-27.5 Riihitys
31.5
2. Pihauksen DL
Kesäkuu
2-3.6
Varaston uudistus		
päivä
Heinäkuu
31.7-8.8 Kesäleiri

Metsäyöt
Johtajat:
Kaarlo				4
Olli R.				4
Ville				
2

Syntymäpäivät
Julius Heporauta 		
Rasmus Järvinen 		
Tapio Levä
		
Max Naumanen 		
Arne Vuorenrinne		
Juho Jokinen 		
Antti Niemelä 			
Antti Kosunen			
Martti Pimiä 			
Jussi Haapkylä 			
Koan Hakkarainen 		
Miska Rissanen 			
Jalmari Aalste			
Simo Laukkanen		
Tilli Pesola			
Terho Kuosmanen 		
Andrew Lahti-Nuuttila 		

7.3
11.3
25.3
3.4
8.4
19.4
21.4
28.4
5.5
10.5
14.5
15.5
2.6
8.6
14.6
15.6
24.7

Vartiolaiset:
Antti				4
Severi				4
Jalmari				4

Seurakunnan ylivahtimestari
eläkkeelle

Oikaisu

Töölön Seurakunnan kuuluisa yli-vahtimestari Marja-Leena on viimein jäämässä
eläkkeelle. TöSi oli mukana auttamassa
juhlistamaan tämän pitkä-aikaisen tuttavan läksiäisissä. TöSi toivottaa pirteitä
eläkepäiviä!

Pihauksen viime numerossa julkaistussa
KoGi-kurssia käsittelevään juttuun oli
lipsahtanut muutama asiavirhe. Pihauksen toimitus pahoittelee tapahtunutta ja
pyrkii oikaisemaan virheet. Kiitoksen
tarkkaavaiselle lukijalle havainnosta!



Vuosikokous 20.3.2007

Hespartto 90 v.

Lippukunnan
kevätvuosikokouksessa
hyväksyttiin vuoden 2006 toimintakertomus ja tilinpäätös. Lisäksi lippukunnan
hallitukselle myönnettiin jälleen vastuuvapaus. Kokous oli houkutellut paikalle
kohtalaisen määrän osallistujia, mutta
enemmänkin olisi saanut olla. Onhan kyseessä vuoden tärkein kokous. Erityisesti
johtajiston vanhempaa kaartia kaivattaisiin sanomaan painava sanansa.

Sisaruslippukuntamme Hespartto on
saavuttanut kunnioitettavan 90 vuoden
iän. Vanhuksen syntymäpäiviä vietettiin
juhlallisesti sunnuntaina 15.4.2007. TöSi:
ltä sisaremme saivat lahjaksi maanmainiot internetsivut, joiden kauttaa kelpaa
lähettää tietoa maailmalle. H-O:n uusi
nettiosoite on tietysti www.hespartto.fi.
Iästään huolimatta voi Hespartton sanoa
olevan ennen näkemättömän nuorekas ja
hyvinvoiva. Töölön Siniset toivottaa onnea vuosijuhlan johdosta!

Mainostaminen Pihauksessa

Kiinnostaako mainostaminen Töölön
parhaassa lehdessä? Pihaus hakee kiinnostuneita tahoja tukemaan toimintaansa. Vaivaisella 50 eurolla saa takakannen kokonaan käyttöönsä! Mainosten
tuotto käytetään lehden kohonneiden
painatuskustannusten kattamiseen. Asiaa koskevia kysymyksiä voi esittää
toimitussihteeri Kaarlo Saukonpäälle
kaarlo.saukonpaa@toolonsiniset.net.

Hesparttojen 90-vuotis juhlista. Kuvaajana
Kaarlo Saukonpää

Hespartolla uusi LPKJ
Hespartton LPKJ vaihtui. Vuoden vaihteesta lippukuntaa on luotsannut Hilla
Uimonen. Onnea valinnan johdosta!

Tausta: Kalliomaisema Ruotsinpyhtäältä
Kuvaajana Kaarlo Saukonpää
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Sudepentusivu
Ulvahdus
Sanamato
Etsi sanamadosta mahdollisimman monta partioaiheista sanaa
(Hehkusta 4/2006. Tekijä: Enna Lyytikäinen)

Japanin oppitunti!

Minun nimeni on (oma nimi):
わたしは (oma nimi)です。
Wa-ta-shi-wa (oma nimi)-des.
Hyvää päivää.
こんにちは。
Ko-n-ni-chi-wa.
Kiitos!
ありがとう！
A-ri-ga-to-o!


Japanilaisia nimiä
Opettaja
なり しこ りいつ
Na-ri Si-ko Li-i-tu
Autokorjaaja
は じょしこ とよたし
Ha Jo-si-ko To-yo-ta-si
Sauna
もこまき ひきぱじゃ
Mo-ko-ma-ki Hi-ki-pa-ja
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Runonurkka
Sokea

Eksyksissä

Uni joka jatkuu
muille ei aukea
Mutta pimeässä kuulen
paremmin kuin toiset.
Kuka maassa sokeana
vaeltaa toisten silmissä.
Näkee mitä tahtoo
painajaisia välttää.
Todellisuuden kätkee
näkeväkin,
kohti pimeää edeten.

On mentävä eteenpäin
Vaikka jalkoihin sattuu eikä huvittaisi
Jos katsoisi taaksepäin
Olisi se sama kuin että luovuttaisi
Kierrämmekö ympyrää?
Emmekö jo kulkeneet tästä?
Miten erotamme oikean tien väärästä?
On jo myöhä
Ilma viilenee
Tulee pimeä
Epätoivo syvenee

Loitsu
Velho veikeä
Loitsun takoja
Suurien sanojen isä
Toisen harmi
Toisen hupi
Illuusioko vain?
Velho tiedä ei
-Ville Raitio

Pyöräilijä
Aurinko paistaa
Ilma on lämmin
Kukat jo haistaa
Poljet ripeämmin
Uudet haaveet
Unelmat uusiksi
Kaikki menneet
Pistetään muusiksi
Pyörän satula
Reppu selässä
Tukka takana
Elämä edessä
-Juho Häme

Haluatko runosi Pihaukseen?
Lähetä runosi osoitteeseen
villeraitio@toolonsiniset.net
niin runosi saatetaan julkaista.
Kuva: Viewoftheworld, www.flickr.com
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ervus!
Olin suunnitellut vaihtovuotta jo aloittaessani tietoliikennetekniikan
opinnot Otaniemessä. Kolmen vuoden jälkeen tuntui
olevan itselleni sopivin sauma
lähteä, ja vuosi sitten keväällä
laitoin paperit sisälle. Halusin
ehdottomasti saksankieliseen
maahan, sillä suurin piirtein
12 vuoden koulusaksasta oli
jäänyt käteen kielioppi, nyt
pitäisi vielä oppia käyttämään
kieltä. Englanninhan oppii tavallinen tallaajakin Simpsoneita katsomalla.

Tapion palsta
Vaihtovuosi Münchenissa
länsirajalla sijaitseva suuri
opiskelijakaupunki Aachen ja
Baijerin pääkaupunki München. Opiskelukaverin hyvät
kokemukset, suurkaupungin
syke ja sijainti Euroopan sydämessä käänsivät vaakakupin Münchenin puolelle.
Kun yliopistollani oli vielä

”

Saksa valikoitui
luonnolliseksi vaihtoehdoksi, mutta itse
opiskelukaupungin
valinta ei ollutkaan
enää niin helppoa.

Kuvaajana Kaarlo Saukonpää

Saksa valikoitui luonnolliseksi vaihtoehdoksi, mutta
itse opiskelukaupungin valinta ei ollutkaan enää niin
helppoa. Loppusuoralle jäivät


yhteistyösopimus paikallisen teknillisen yliopiston,
Technische Universität Münchenin, kanssa, niin opiskelupaikkakin järjestyi helposti

Erasmus-ohjelman kautta.
Oktoberfest, bratwurst,
hapankaali,
nahkahousut,
byrokratia... Siinä tietämykseni – tai pikemminkin ennakkoluuloni - Saksasta ja
Münchenistä ennen kuin lokakuun alussa suuntasin tänne. Ensimmäiset päivät olivat
aikamoista pyöritystä. Vuokrasopimuksen allekirjoitus,
opiskelupaikan vastaanottaminen, kaupungin asukkaaksi ilmoittautuminen, julkisen
liikenteen
kuukausikortin
hankkiminen, kirjastokortti,
pankkitili, maksukortti paikalliseen opiskelijaruokalaan,
kännykkäliittymä sun muuta
mukavaa. Saksalainen byrokratia osoittautui juurikin
niin ihanaksi kuin olin alun
perin kuvitellut. Kuponkeja
piti täytellä viisin kappalein
ja liitteiden määrä ylitti käsityskyvyn rajat. Ja jos jokin
sattui uupumaan niin ei muuta kuin se hankintaan ja vasta sitten takaisin, joustavuus
kun ei täydelliseen byrokratiaan sovi.
Samaan aikaan oli käynnissä Oktoberfest, joka on
siis maailman suurin kansanjuhla. Tapahtuman kantavana
voimana on olut, mutta tämän
lisäksi on tarjolla peribaijerilaista ruokaa, bratwurst ja
hapankaali mukaan lukien,
sekä tivoli täynnä hurjaakin

Tapion palsta
hurjempia vemputtimia. Perinteinen baijerilainen mies
pukeutuu siis nahkahousuihin
ja nainen Dirndl-nimiseen
mekkoon.

ollut piristävän erilaista Suomeen verrattuna. Täällä olen
painottanut opintoja enemmän tietotekniikan kuin tietoliikennetekniikan puolelle,
ja lisäksi kaikki kurssini ovat
Opiskelu alkoi intensiivisellä olleet saksaksi. Tämä on tiekielikurssilla, jonka aikana oli tysti vaatinut lisätyötä, muthyvä mahdollisuus tutustua ta olen myös oppinut paljon

Kartta: commons.wikimedia.org GNU-FDL-lisenssi

muihin vaihto-opiskelijoihin.
Paikallinen vaihto-oppilasorganisaatio TUM:i piti meistä
Erasmuksista hyvää huolta ja
tarjosi monenlaista ohjelmaa
ja apua. Jos Erasmus-termi ei
ole tuttu, niin kyseessähän on
siis Euroopan unionin Sokrates-ohjelman korkeakouluja
koskeva osa, joka mahdollistaa vaihto-opiskelun toisessa
maassa. Kontaktien lisäksi
Erasmus-ohjelmasta maksetaan stipendi kaikille vaihtoon lähtijoille.

saksan kieltä. Parasta antia
ovat kuitenkin olleet uudet
kaverit, joita olen saanut
varmaan paristakymmenestä
maasta. Omien kokemusten
pohjalta lähes poikkeuksetta
kaikki vaihtarit ovat todella
rentoa ja avointa porukkaa.
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ristiin rastiin, muun muassa
Antin kanssa kävimme Saksan korkeimmalla vuorella, Zugspitzellä (2963 m).
Vuorihan sijaitsee Saksan
ja Itävallan rajalla, joten samalla tuli pistäydyttyä myös
Itävallan puolella – kahdesti.
Itävallasta on tullut nähtyä jo
Salzburg, samoin viiden päivän reissu Prahaan oli hieno.
Suunnitelmissa on ainakin
reissut Madridiin ja Barcelonaan, kuten myös Lyoniin,
Berliiniin, Hampuriin ja Luxemburgiin. Myös Itä-Eurooppa kiehtoisi. Saas nähdä
kuinka aika riittää.

Vaikka vaihtoajasta on
kulunut vasta puolet, voin
hyvillä mielin suositella opiskelijavaihtoa kaikille. Kohde pitää tietysti valita omien
toiveiden mukaisesti. Osa
vaihtareista oli vain yhden lukukauden verran täällä, mikä
on mielestäni ainakin turhan
lyhyt aika. Jo kielen oppiminen vaatii mielestäni vuoden
oleskelun. Sitä paitsi monelle kävi niin, että juuri kun he
olivat kunnolla kotiutuneet
Müncheniin, koitti lähdön
hetki. Itse palaan joskus heinä-elokuun vaihteessa, joten
saas nähdä, ehdinkö kesäleirille. Toivottavasti ehdin!

Matkustelu on ollut ja
tulee viimeisten 5 kuukauden aikana olemaan toinen
Hyvää kevättä kaikille!
opiskelujen ulkopuolinen iso
juttu. Münchenistä on hyvät
Münchenin kirjeenvaihyhteydet joka suuntaan niin tajanne:
autolla, junalla kuin lentokoOpiskelu Saksassa on neellakin. Baijeri on kierretty


Tapio
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Talvileiri
Autonomia 2007

alvileiri
Autonomia pidettiin 2.1.—
6.1.2007 Rismalahdella. Tavoitteena oli, mikäs
muukaan, kuin pitää maailman paras talvileiri, Autonomian ajan hengessä.
Oli taas tuo aika vuodesta, kun pitää lähteä Tösin
ja Hespartton talvileirille,
heräten joka aamu pimeään,
märkään kylmään, nousta
vetämään puurot naamariin
ja aloittaa päivän riento, tietenkin ulkona kaiken lumen
Kuvaaja Kaarlo Saukonpää
keskellä; ah ihanaa, tätä on Nuotion sytytyskin sujuu mukavasti yhteistyössä.
odotettu jo vuoden päivät!
Toisena päivänä aloi- luu aina asiaan, se on oleellitimme leirimerkin tekemi- nen osa suunnistusta.
Tavallisuudesta poiketen
Ah ihanaa, tätä sen, tällä kertaa kutomalla.
Kutomisesta
tulikin
koko
paljoa
ei leikitty, sillä ohjelon odotettu jo vuoleirin hitti; sitä tehtiin aina maa oli niin paljon. Pääsden päivät!
kun oli aikaa, jopa syödessä. tiin sentään präidäämään.
Kololla pitkähkön ta- Joillakin, varsinkin Tösistä Vaan kukapa kaipaisi leikkejä
varahässäkän jälkeen on- oli suurempia tai pienempiä kun on niin hauskaa ohjelnistuimme nousta bussiin, ongelmia alkuun pääsyssä, maakin! Esimerkkinä taidejohtajia näkyi melko vähän mutta huumorintajun ja kär- esittely, jossa kaikki saivat
osan karattua valtion palve- sivällisyyden avulla niistäkin maalata oman näkemyksensä
lukseen, mutta vartiolaisia päästiin yli. Muuan Olli R. paikan maisemasta, ja sotkea
piisasi senkin edestä varsin- aloitti työnsä viiteen kertaan vielä kaiken keskelle jotain
kin Hesparttolta. Bussimatka alusta sen päädyttyä aina epä- abstraktia. Tuli ihan komeita
ei ollut onneksi kovin pitkä, määräiseksi mytyksi.
teoksia.
ja pääsimme kämpälle järjesOli aika pakata tavarat
Päivät kuluivat nopeasti.
telemään tavaroita ja aloitta- aamiaisen jälkeen ja lähteä Pian sitä huomattiin että oli
maan ohjelman.
haikille. Lähdön aikaan oli al- aika löytää ja pakata kaikki
Ensimmäinen päivä al- koi sataa kosteaa ja painavaa tavarat ja lähteä kotiin päin.
koikin olla jo pulkassa, ja lunta, mutta Tösi partiolainen Bussimatkan aikana aina
oli aika ryömiä telttaan ja on ulkona säässä kuin säässä. huomaa kuinka väsynyt onmakuupussiin.
Ulkonahan Lumensadosta huolimatta oli kaan. Kaikin puolin mukava
oli jo sen verran kylmä että suhteellisen lämmintä, kel- leiri oli!
jokainen sai pitää kamiinas- lään ei tullut ainakaan kovin
ta huolta tunnin minuutit. kylmä. Haikki sujui mallikkaasti, pieni eksyminen kuu10

”

Olli Raitio
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Tösiasiaa

T

Talvipyöräily

alvipyöräilyä harrastavat sellaiset ihmiset, joille pyöräily
on enemmän kuin harrastus.
Kuka tahansa ei ole valmis
lähteä polkemaan pakkassäähän, mutta toisaalta kuka
tahansa ei olisi valmis lähtemään metsäretkelle viikonlopuksi. Samalla tavalla
kuin partiolainen osaa toimia
luonnossa osaa talvipyöräilijä
pyöräillä lumessa. Hulluudesta ei ole siis kyse, vaan asianmukaisesta toiminnasta.

Polkupyörä vaatii jatkuvaa huoltoa talvella. Ketjut
ovat erityisen kulutuksen
kohteena, ja niitä tuleekin pitää öljyisinä. Eräs polkupyöräliike suositteli öljyämään
ketjut lähes päivittäin myymällään ohuella öljyllä, toki
riippuen siitä, että kuinka
usein pyöräilee.

Jos ei halua lähteä aamulla jarrut, lukko ja vaihteet jäässä, on pyörä saatava
lämpimään yöksi. Muutamaasteinen kellari sopii tähän
mainiosti. Suurimmat lumikokkareet on myös hyvä
muistaa potkia pois illalla.

Kaupungissa talvella pyöräilyä voisi verrata maastossa
pyöräilyyn kesällä. Lumessa
ja jäällä pyöräily edellyttää,
että pyöräilijä kiinnittää erityistä huomiota tasapainon
pitämiseen. Koko ruumiin tulee olla touhussa mukana, ei
pelkästään jalkojen.
Myös
pukeutumiseen
kannattaa kiinnittää huomiota. Nyrkkisääntönä voisi ajatella että pienet asiat korostuvat ja suuret asiat korostuvat
paljon. Vastoin yleistä harhaluuloa pyöräilemään lähtiessään kannattaa pukeutua
kevyemmin kuin kävelemään
lähtiessään, sillä pyöräily on
kuumaa touhua, varsinkin
talvella. Toisaalta naama kannattaa suojata erityisen hyvin,
sillä pienestäkin tuulenvireestä tulee suuri kiusa.

Pyörän talvisäilytyskin voi olla taitolaji
On selvää, että ratapyörän renkaat eivät ole parhaat talvella. Jos pyörässä
on maastorenkaan tyyppiset
paksut renkaat voi niillä yrittää pärjätä, mutta talvipyöräilyä varten on myös saatavilla
erityisiä nastarenkaita, jotka
parantavat pitoa huomattavasti. Monet vaihtavat pelkästään eturenkaan nastarenkaaksi. Yleensä luisuminen
alkaa eturenkaasta, mutta toki
jos viitsii voi takarenkaankin
vaihtaa samalla.

Pyöräilykypärää
kannattaa pitää päässä kuten
kesälläkin. Kaadun itse herkemmin talvella kuin kesällä
pyöräillessäni, mutta koskaan
en ole kärsinyt pieniä naarmuja enempää.

Juho Häme
Kuva: oliworx www.flickr.com
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Wälikäsi

• Hän on täällä jälleen. Mikään ei
jää häneltä huomaamatta. Turha
edes yrittää piiloutua tai piilotella, sillä sellaista juorua tai huhua ei
olekaan, jota Wälikäsi, tuo mestarisalapoliisi-toimittajamme, ei kuulisi.
Ole siis varuillasi sillä Wälikäsi voi
iskeä jopa nukkuessasi!
• Vanha suola janottaa. Näin kävi kahdelle emeritus-ex-tösiläiselle, jotka
vuosia maailmalta onneaan etsittyään
ovat todenneet Tösin ainoaksi oikeaksi
paikaksi. Kyseessä on tietenkin Herwoton-vaeltajaryhmässä aikoinaan vaikuttaneet Julius Heporauta ja Mika ”Andy”
Bergman, jotka jälleen ovat saavuttaneet
sisäisen rauhansa Töölön sydämessä.
Wälikäsi toivottaa pojat tervetulleiksi
ja onnea tulevalle partiouralle!
• Tösi on jälleen saanut vahvistusta
Hespartton puolelta Tillin aloittaessa
laumanjohtajana vuoden alussa. Wälikäden puolesta kiitos Tösin hyväksi
tehtävästä arvokkaasta työstä!
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Kerran Tösi, aina Tösi. Oikealla paluumies
Julius ja vasemmalla Mika.
Kuvaajina Aliisa Koivisto ja Kaarlo Saukonpää

• Wälikäden tietojen mukaan on Hespartton monivuotinen johtaja Manteli
saanut perheenlisäystä. 1.4. syntynyt
pienokainen
painoi
ensimmäisen
päivänään 3,1 kg. Isä on Jani Pirinen.
Wälikäsi toivottaa onnea!
• Hermokeskuksemme kolon sähköjärjestelmä on kokenut perusteellisen
metamorfoosin. Oltuaan ennen Veikkauksen rahapelejä muistuttava pajatso,
josta sähkövirtaa sai jos sai, ovat tilojemme sähköviritykset nyt viimeistä
huutoa ja vielä lisäksi ammattilaisen
asentamat. Vanhojen hehkulamppujen sijaan ovat huoneemme tätä nykyä
varustetut
leikkaussali-tyyppisillä
loisteputkilla, joista valoa riittää
pimeään talveen. Kaikesta saamme kiittää isännöitsijäämme, joka
avokätisesti suostui kustantamaan
projektin. Wälikäsi esittää nöyrän
kiitoksensa!
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Wälikäsi
• Tösit ovat jälleen ajan hermolla.
Maaliskuussa oli jälleen mahdollista
täydentää vaatekaappiaan ikivihreillä Tösi-vaatteilla, joita käyttämällä
menestys ja suosio on taattu niin metsässä, uimarannalla kuin koulun
käytävälläkin.
Ja
ennennäkemättömän suuri joukko kaiken ikäisiä
lippukuntalaisia
tarttui
harvinaiseen tilaisuuteen; vaatteita tilattiin
yhteensä noin 70 kappaletta. Kesällä onkin Töölön kaduilla nähtävissä
ultratrendikkäitä hemmoja!
• Pauke ja ryminä kävi Långvikin
metsissä kun Tösiläisten iskuryhmä
raivasi tulevan kämpän tietä varten
aukon metsään.
2 moottorisahaa ja
parhaimmillaan 8 paria käsiä pistivät puuta maihin kuin tornado heinää.
Lopputuloksena oli rekan mentävä
aukko kämpän tulevalle paikalle ja polttopuita loppuvuodeksi.

Identtiset kaksoset
Hehän ovat kuin kaksi marjaa..

TöSi-anorakki. Hyväksi havaittu tuulessa,
vedessä, tulessa, suossa, lumessa, järvessä,
metsässä, kololla..

• Wälikäsi tahtoo myös kiittää Tuija
Ruoho-Airolaa ja Hannu Airolaa, jotka
ystävällisesti lahjoittivat lippukunnan
käyttöön suurehkon määrän rakennusmateriaalia uuden kämpän työmaalla
käytettäväksi.
Severi
TöSi

Jasper Pääkkönen
Näyttelijä
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Kämppäasiaa
Unelmakämppä, 5. osa:

Pihauksen kirjoitussarja ”Unelmakämppä” on edennyt viidenteen osaan, Kirjoitussarjassa
seurataan TöSi:n uuden kämpän rakentumista Kirkkonummen Långvikissa. Tähän mennessä
on tutustuttu taustoihin, tonttiin, kämpän ja saunarakennuksen pohjapiirustuksiin ja rakennuslupaprosessiin. Tässä osassa esitellään rakennuspiirustuksia.

Kämpän uusittu pohjapiirustus
Joulun tienoilla valmistunutta ja Kirkkonummen
kunnalle toimitettua rakennuslupahakemusta odotetaan
saapuvaksi takaisin minä hetkenä hyvänsä. Rakennuslupavaiheen arkkitehtimme Kari
Revon tekemät piirustukset
ovat nähtävillä osittain tässä
lehdessä ja kokonaisuudessaan TöSi:n nettisivuilla.

kämpän suunta maastossa.
Paikka on pysynyt siis samana, mutta kämppää on käännetty 90° vastapäivään. Nyt
siis isojen ikkunoiden suunta
on suurin piirtein kaakkoon
ja terassi avautuu lounaaseen.
Näin ollen päivänvaloa riittää
hyvin koko päivän ajan eikä
terassikaan jää varjoon. Myös
sisäänkäynti tulee otollisempaan paikkaan maastossa.

muutoksia. Pieniä viilauksia
on tehty kattoon ja johtajatilan sisäänkäynti on saanut
uutta ilmettä. Varsinainen
työsarka piirustuksissa onkin
muodostunut julkisivukuvista ja läpileikkauksista, jotka
tuovat myös korkeussuunnan
mittasuhteet esille.

Saunan kohdalla tilanne
on hyvin pitkälti sama. Kikin piirustuksiin on lisätty
terassi, mutta muita muutokHeti ensimmäisenä suurena muutoksena aiempiin
Kämpän pohja ei si- sia ei ole tehty (saunan kusuunnitelmiin nähden on nänsä ole kokenut suuria vat seuraavalla aukeamalla).
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Kämppäasiaa

Kämpän poikkileikkaus
Tätä mahdollisuuttahan ennakoitiin itse asiassa jo Pihauksessa 3/06. Omasta
mielestäni ratkaisu vaikuttaa
erittäin hyvältä, sillä iso osa
saunomisesta koostuu myös
jäähdyttelyvaiheesta.

Koska rakennuslupa ei
ole siis tätä kirjoittaessa tullut
takaisin, elämme vielä hieman epävarmassa tilanteessa.
Voi olla, että Kirkkonummi
vaatii tarkennuksia tai muutoksia tämänhetkisiin piirustuksiin, mikä vaikuttaisi
tietysti rakentamisen aloitusajankohtaan.

Kämppätoimikunta kokoontuu kuitenkin heti luvan
tultua päättämään seuraavista
toimenpiteistä, ja sitä ennenkin tulisi pyrkiä tekemään
kaikki mahdollinen, jotta ensi
kesänä muurattaisiin metsäkolon peruskivi.

Tapio Levä

Seuraavassa osassa: Mikä on rakennusluvan kohtalo?
Päästäänkö tulevana kesänä rakentamaan vai ei? Ovatko
Attila ja Hudahuda jo saapuneet uudelle tontille suojelemaan rakennusprojektiamme? Kaikki tämä ja paljon
enemmän kesäkuussa..
15
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Kämppäkuvia
Kuvia Kämpältä ja saunalta

Kuvia kämpän uusitusta julkisivusta.
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Saunakuvia

Pihaus 1/2007

Ylävasen: Saunan alakerran pohjakartta
Yläoikea: Saunan yläkeran pohjakartta
Vasemmalla: Saunan läpileikkaus
Huomatkaa etenkin lisätty terassi.

Alavasen: Sauna edestä ja takaa
Alaoikea: Sauna sivuilta
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Kololla tapahtuu

O

N3rd; Ingame!

Ilta aloitetaan käynn perjantai ilta
nistämällä
pokeriturnaus.
ja valmistauJoukko jaetaan kahteen pöydun yhtä ai- tään, kummastakin pääsee
kamme kummallisinta jatkoon kolme kärkipelaajaa.
partiotapahtumaa var- Toisen muistan voittaneeni.
Siirrymme asettaten. Nyt on siis TöSi:n
maan Worms peliä käyntiin
ja Hesparton vaeltaji- sillä aikaa kun toinen pöyen ja johtajiston nört- tä saattaa peliään loppuun.
titapahtuman
aika. Wormsista saa paljon iloa irti,
Luvassa ilmainen Te- kaikkien näiden vuosien jälen muistanut yhtään että
xas Hold’em turnaus, keen
siitä saisi näin paljon iloa irti.
Worms Armageddonia, Joukko Tösejä huutamassa ja
Magiccia, lautapelejä kannustamassa yhden koneen
ja larppausta. Pakkaan ääressä on huvittava näky.
kannettavan tietokoJoukko Tösejä kanneeni,
pokerichipit, nustamassa yhden
mankan ja musiikkia. koneen äärellä on
huvittava näky.

”

Taktiikka voi ratkaista kaiken, kun pitää pamauttaa mahdollisimman monta matoa kerrallaan taivaan tuuliin.
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Benjamin Brogerius: teinitytön
unelma, vanhemman pahin
painajainen

Pokerifinaaliin selviytyivät
Aliisa, Hansu, Miska, Joona,
Olli Mattila ja minä.
Pettymys iskee pudotessani
alkumetreillä Joonan pirullisen ohivedon takia. Turnaus
jatkuu tämän jälkeen kiihkeästi ja päättyy Miskan ja
Joonan suureen kaksintaistoon, jonka Miska voittaa.
Palkinnoksi Miska saa korttipakan.
Ilta jatkuu Wormsin
ja Magicin parissa, ja venyy
yli puolen yön. Nyt on aika
matkata kotiin ja valmistautua lauantain larppia varten.
Herään aamulla ja
etsin puvun itselleni. Yhdeltätoista pitäisi olla kololla larpin briefausta varten. Larppi
eli liveroolipeli on alkamassa.
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Kololla tapahtuu
Tänään minä olen
Lauri Brogerius, tarkoituksenani olla masentunut ja
saattaa OY Brogerius AB
kärsimään veronkierrosta sun
muusta laittomasta toiminnasta. Asiaa hankaloittaa se,
että läheisenikin joutuisivat
kärsimään tästä, mutta hehän eivät kuitenkaan minua
ymmärrä, niin voinko väittää heitä läheisiksi? Ai niin,
tarkoitukseni on myös ottaa
edustavia valokuvia juhlista,
opiskelenhan minä journalistiksi. Lisäksi etsin omaa isääni joka katosi kun olin pieni.
Muita avainhenkilöitä minun hahmoni kannalta
olivat mm. eräs poliisi, äitini
Rut Brogerius, serkku Magnus Brogerius, kesätoimittaja
Jaakko Peura ja kaveri Tommi Hallikainen.

Hespartotkin pitivät hauskaa larpin aikana. Oikealla Rut Brogerius
(Lauri Brogriuksen äiti)

Päivän aikana tapahtuu kaikkea kummallista: juonittelua, terapiaa, valokuvien
ottoa ja angstaamista. Tapahtuma huipentuu siihen kun
saan selville kuka on oikea
isäni ja synnytän meuhkan ja
päätän jättää koko perheen.
Nyt on larpit pelat-

tu ja siirrymme taas muiden
pelien pariin. Jälleen ovat
Magic ja Worms kovia sanoja. Näiden lisäksi pelaamme
Carcassonea, Nintendo Wiitä,
ja Pokemon korttipeliä. Välissä pitää käydä syömässäkin,
suurin osa käy haukkaamassa
kiinalaista. Hyvää on.

”

Nörtteily jatkuu
taas yömyöhään,
mutta kaikilla on siitä huolimatta pirteä
ja iloinen fiilis.
Nörtteily jatkuu taas
yömyöhään, mutta kaikilla on
siitä huolimatta pirteä ja iloinen fiilis. On virkistävää kokeilla uusia juttuja partiossa
silloin tällöin.

Kravatit ja kannettavat ovat arkipäivää, kun Suomen metsäimperiumit kohtaavat. Vasemmalta Rafael Hallikainen ja Lauri Brogerius

Ville Raitio
Kuvat: Ville Raitio
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Tösimiehet siviilissä
Olli – Biotekniikkaa yliopistolla

Viileämpi kuin Miehet Mustissa, komeampi kuin Sean Connery Ferrarissa, vahvempi
kuin Supermies ja Hulk yhteensä. Vaikka jokainen Tösiläinen on sankari, niin joskus
on palattava siviiliin. Näitä tosielämän sankaritarinoita kertoo Tösimiehet siviilissä.
Olli Mattila opiskelee biotekniikkaa ja nyt kertoo meille tästä tulevaisuuden alasta.
Lähdetään liikkeelle biotekniikka nimityksen selittämisellä. Näin sanoo biologian
sanakirja:

Niin kuin Vanha Väiskikin tästä huomaa, on biotekniikka erittäin laaja ala.
Periaatteessa jo alkuaikojen
leivän ja viinin tekijät olivat
bioteknikkoja käyttäessään
hiivoja apunaan. Nykypäivänä biotekniikka tapahtuu
lähinnä laboratoriossa, tarkoin tutkimusmenetelmin, ja
tarkoin lakisäädöksin. Alalle
on povattu suuria lähitulevaisuudessa, ja itse ainakin uskon että biotekniset tuotteet
ja menetelmät ovat pian arkiKuvaaja Martti Pimiä
päivää. Mahdollisia sovellukBiotekniikka, biotechnics
sia on keksitty jo valtavasti,
(kreik. tekhne = taito),
ja bioteknikoiden tarkoitus
Eliöitä, eläviä soluja tai
olisikin löytää niitä lisää.
niistä saatavaa tietoa tai ma- Miltä sinusta kuulostaisi esiteriaalia hyväkseen käyttävä merkiksi maissi jota ei tartekniikka, jota sovelletaan
vitse suihkuttaa tuhoaineilla,
mm. lääke-, elintarvike-, ja
syövän täsmälääkkeet, jotka
panimoteollisuudessa sekä
eivät vahingoita muita osia
kasvi- ja eläinjalostuksessa
elimistöstä, tai bakteerit, jotja jätehuollossa. Se sovelka puhdistaisivat saastunutta
taa erityisesti biologian,
maata?
mikrobiologian, biokemian
Itse biotekniikan opiskeja farmasian aloilla tuotettua lu on ollut erittäin kiinnostatietoa teknologian eri alueil- vaa ja monipuolista. Kandila. Tärkeäksi osaksi siinä on daatin koulutukseen kuuluu
muodostumassa geenitekno- perusopintoja luonnontieteislogia. Biotekniikkaa pidetä, erityisesti biologiasta, tetään usein bioteknologian
ollisten prosessien opiskelua
synonyyminä.
TKK:lla, biokemian ja me20

netelmätieteiden opintoja ja
jopa markkinoinnin opintoja
kauppakorkeakoulussa. Kun
pääsee
maisterivaiheeseen
voi valita yhden monista erikoistumismahdollisuuksista,
joita on esimerkiksi luonnonvarojen biotekniikka, bioprosessitekniikka ja farmasian
biotekniikka. Varsinkin laboratoriokurssit ovat olleet
kiinnostavia, kun pääsee itse
näkemään miten teoria toimii
käytännössä.
Suosittelen biotekniikkaa
kaikille joita kiinnostaa biologia ja jotka ovat miettineet
tutkijan uraa yhtenä vaihtoehtona. Jos syntyi kysymyksiä tai pohdittavaa voit tulla
vetämään minua hihasta tai
käydä tutustumassa seuraaviin nettisivuihin:
www.bioteknologia.info
www.helsinki.fi/biotekniikka

Olli Mattila

Varustenurkka
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Vaelluskengät
Jos lähtee kesällä suorittamaan vaellusliljan toista tasoa (50 kilometrin kävely vuorokaudessa), niin kannattaako jalkaan pistää
a) kohtuuhintaiset sisäänajetut vaelluskengät,
jotka eivät hierrä jalkaa ja jotka ovat muutenkin suunniteltu kestämään pitkiä kävelyreissuja, vaiko b) edellisenä päivänä Citymarketista ostetut numeroa liian suuret ja hiostavat
yhdeksän euron lenkkitossut? Itse en voi puhua kokemuksesta kuin b-vaihtoehdosta.
Suoritin partiokaverini Ollin kanssa kyseisen liljan kesällä 2005.
On sanomattakin selvää, etten
selvinnyt rakkuloitta ja että seuraavan päivän kantava teema oli
istuminen, mutta kahden yön
unen jälkeen olivat jalkani jo
paranemaan päin. Samaa ei voi
sanoa kengistäni, joiden kantapäät
ottivat lopputilin käveltyämme
noin 40 kilometriä.
Vaelluksen viimeiset kymmenen kilometriä sujuivat kuin
lentäen eikä kenkien huono kunto
ollut siinä vaiheessa niin vakavaa.
Matkamme kuitenkin päättyi ajallisesti sekä
paikan puolesta siihen, mistä kesäleiri alkoi,
joten jouduin pärjäilemään koko kesäleirin
ajan näillä kengillä. Toki paljasjalkaisuus on
vaihtoehto siinä missä saapastelukin, mutta ehjät kävelykengät eivät olisi haitanneet
esimerkiksi haikin aikana. Hommasin uudet
kengät kesäleirin jälkeen - mistäs muualtakaan kuin samaisesta Citymarketista.
Kaupungissa Citymarketin kengillä voi
nimittäin pärjätä hyvinkin, mutta metsässä
on hyvä olla astetta kestävämmät kalossit.
Hyvät vaelluskengät ovat monen vuoden sijoitus. Jotkut jopa kärjistetysti väittävät, että
vaeltaja kestää vain yhtä kauan kuin hänen
kenkänsä pohjat. Tarkoitukseni ei ole kannustaa hankkimaan laboratoriossa testatut ja

suunnitellut usean sadan euron ultra-vaelluskengät. En ole koskaan moisia omistanut ja
uskon, että ne ovat jalassa ultra-miellyttävät
ja ultra-kestävät, mutta kohtuus kaikessa.
Turhan usein annetaan mielestäni ihmisten uskoa, että kalliit kengät ovat ainoat hyvät ja että halvat kengät ovat aina huonoja.
Kenkiä löytyy alennusmyynneistäkin.

Kuvaaja Kenny Ronkainen

Juho Häme
Toimitus haluaa vielä lisätä, että vaelluskengät eivät ole tärkeät vielä sudari-iässä
ja nuori vartiolainenkin pärjää ilman, mutta
viimeistään vaellusiässä pitää kengät jo
hankkia. Mainittakoon Kennyn vaelluskengät, jotka on ostettu Lassin kevätalennuksesta. Tilaa on villasukalle, joten käyttöä on
ympäri vuoden. Vedenpitävyys ja tukevuus
ovat ehdottomia vaelluskengissä, saappaita
ei sitten enään tulekkaan käytettyä. 2 vuoden
jälkeen ei vieläkään kulumisen merkkejä,
hintaa tasan 50 euroa.
21

Pihaus 1/2007

22

Sarjakuva

Ralf
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Tösi tärkeitä puhelinnumeroita
ANTTI MIELONEN LPKJ, AKELA...............................................................050 535 3409
Kaarlo Saukonpää LPKJA, SAMPO.................................................... 041 511 6954
Juho Häme SIHTEERI................................................................................ 09 446 098
Tapio Levä TALOUDENHOITAJA...........................................................050 571 0073
Ralf Baumann LJ........................................................................................ 050 550 0740
Olli Mattila HALLITUKSEN JÄSEN................................................... 040 501 3607
Ville Raitio VJ AHMAT, VALTERMANNI......................................... 040 519 2642
Kenny Ronkainen VJ AHMAT, KALUSTONHOITAJA ................ 041 589 4872
Leo Heinonen VJ HIRVET....................................................................... 050 518 8548
Olli Raitio VJ HIRVET.............................................................................. 040 575 0970
Miska Rissanen LJA KILJUVA LAUMA.............................................. 050 597 3357
Joona Uitto LJA KARJUVA LAUMA................................................... 041 543 8433
Martti Koivisto LJ.....................................................................................050 329 3282
Juhana Joensuu.......................................................................................... 041 436 6663
Martti Kyyrö KOLOISÄNTÄ...................................................................040 828 6411
Tilli Pesola LJ............................................................................................... 050 543 0148
Mika Bergman............................................................................................. 040 865 0372
Julius Heporauta....................................................................................... 040 865 0372
Johtajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@toolonsiniset.net ilman ääkkösiä.

Kuvaajana Aliisa Koivisto
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