1/2008

Toimituksen palsta

Pihaus 1/2008

PIHAUS
TöSi:n lippukuntalehti
Numero 1
Huhtikuussa 2008
Julkaisija:
Töölön Siniset RY.
Töölönkatu 34
00260 HELSINKI
Päätoimittaja:
Olli Mattila

K

evättervehdys TöSi:t (ja muut onnekkaat pihauksen
lukijat)! Taas kerran Pihauksen taittaminen kiihtyi
loppua kohden eksponentiaalisesti. Viimeisen puolen
tunnin aikana faceliftin koki muun muassa Wälikäden sivut.
Wälikättä voisi myös jonkin verran syyttää Pihauksen myöhästymisestä, mutta päätekijänä lienee allekirjoittaneen päätös,
että tänä vuonna Pihaus pusketaan voittoon vaikka hirsisaunalla. Luonnollisesti, kuten aina megalomanian iskiessä, tämä on
johtanut lukuisiin mittaviin uudistuksiin ja jopa jonkintasoiseen filosofiseenkin muutokseen taitossa. Lopputuloksena on
kuitenkin hiotumpi ja taas hiukan ammattimaisempi pihaus,
juttujen laadusta tinkimättä. Seuraavaksi voinkin aloittaa maailman valloituksen tai jotain muuta rentouttavaa.

Pihauksen toimitus

Toimitussihteeri:
Juho Häme (J. H.)
Taittaja:
Kenny Ronkainen
Toimituskunta:
Miska Rissanen
Joona Uitto
Leo Heinonen
Kaarlo Saukonpää (K. S.)
Ville Raitio
Ralf Baumann
Talous:
Sampo Pankki 800020-7030755
Painopaikka:
Kopio-Niini Oy
Painos:
100 kappaletta
Pihaus: TöSiläisten
pää-äänenkannattaja
jo vuodesta 1949.
Pihauksen osittainenkin
lainaaminen ilman lupaa
on ehdottomasti kiellettyä.



Kannessa: Julius ja Leo hiihtovaelluksella, kuvaajana K. S.

Sisällys:
1. Kansi
2. Toimituksen palsta ja sisällysluettelo
3. Pääkirjoitus
4. Lyhyeterikoiset
6. Raakaa lihaa - vaeltajaretki
7. Ulvahdus
8. Hiihtovaellus
10. Wälikäsi
12. Runonurkka
13. Unelmakämppä
14. Vaatetus Talviretkillä
15. Lippukunnanjohtajien esittely
18. Sarjis
19. Tösinumerot
20. Takasivu

Pääkirjoitus

Pihaus 1/2008

Tervehdys TöSi-Veljet!

K

ellon lyötyä kaksitoista uudenvuodenaattona otin puhelimeni esiin ja soitin LPKJ edeltäjälleni Antti Mieloselle. Onnittelin häntä onnistuneista vuosista lippukunnanjohtajana ja hän
puolestaan toivotti minulle onnea tulevalle. Näin, ilotulitteiden paukkeessa, tehtävä siirtyi
eteenpäin nuoremmalle polvelle.
Voin uutena LPKJ:na tyytyväisenä todeta että TöSi on hyvinvoiva lippukunta. Olemme onnistuneet säilyttämään toimintamme aktiivisena läpi vuosien alueella jolla muita lippukuntia on poikkeuksellisen paljon. Johtajistomme on iso ja sen keskuudessa vallitsee hyvä henki ja tehokas tekemisen
meininki. Myös puitteet toiminnallemme ovat erityisen hyvät, sillä kokoustilamme Kolo on riittävän
iso ja sijaitsee hyvällä paikalla. Tilanne paranee entisestään uuden eräkämppämme valmistuessa, josta
voimme kiittää taustajoukkojamme Töölön Sinisten Kannatusyhdistys Ry:tä.
Minulta on useita kertoja eri tilanteissa kysytty kuinka paljon palkkaa saan partionjohtajana toimimisesta. Ilmeet ovat olleet hämmästyneitä, kun olen vastannut että teen kaiken partioon liittyvän
vapaa-ajallani täysin ilman korvausta, ja itse asiassa johtajat maksavat retkistä ja muista tapahtumista muitten jäsenten tapaan. Partionjohtajat saavat palkkansa täysin muissa muodoissa kuin euroissa:
opimme uusia taitoja, löydämme uusia ystäviä, saamme uusia elämyksiä ja kokemusta yhdistyksessä
toimimisesta. Ja tietysti ennen muuta partiossa on hauskaa! Tämä palkkausmuoto luo samalla uusia
haasteita lippukunnanjohtajalle. On tärkeää että kaikki lippukunnan johtajat viihtyvät tehtävissään, ja
johtajiston yhteishengen täytyy olla hyvä.
Kevään aikana pääsen uutena LPKJ:na suoraan kiinni koviin haasteisiin. Meneillään on tällä
hetkellä Tösin 75-vuotis juhlavuosi, jota juhlistetaan sarjalla juhla-alkuisia tapahtumia. Tiedossa on
juhlaviikko jolla järjestetään itse juhlatilaisuuden lisäksi mahdollisuus vierailla kololla ja uudella saunalla, kesällä luvassa on Tösin oma juhlaleiri ja juhlavaellus ja nyt kevään aikana ilmestyy Pihauksen
suurempi juhlanumero. Viime vuonna aloitettu kämppäprojekti jatkuu tehokkaasti läpi vuoden, kesällä
on tarkoitus aloittaa itse eräkämpän rakennustyöt.
Partiontäyteistä syksyä kaikille Pihauksen lukijoille!

Olli Mattila
LPKJ



Lyhyeterikoiset

Metsäyöt top 10
1. Kake
1. Antti Jäppinen
2. Kenny
2. Olli R.
2. Joona
2. Anton E.
2. Otto
2.  Max
2. Janne
2. Siirtymälauma

Kämppäyöt top 10
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

1. Kake
2. Olli M.
3. Simo
3. Tapsa
3. Ralf
6. Leo
6. Juho

4
3
2
2
2
1
1

Tapahtumat:
Huhtikuu
21-27.4
27.4
29.4

Raksayöt top 20
Raksayöskabassa kisataan TöSi:n uuden
kämpän työmaalla vietettyjen öiden määrästä. Kovin jätkä on se jolla on vuoden
lopussa eniten näitä!
1. Simo
1. Kake
1. Leo
4. Olli M.
4. Aliisa

2
2
2
1
1

Toukokuu
3-4.5

Partioviikko
Partioparaati
Kiljuvan Lauman
vanhempainilta
PäPan Kevätmestaruuskisat

9-11.5

N3RD-tapahtuma

Pihaus 3. Sijalle lehtikisassa
Pihauksen oma sähköposti

Pihauksen sähköpostiosoitteeseen lähetetään kaikki jutut. Sähköpostiin voi myös
laittaa kommenttia/ideoita/palautetta
Pihauksesta.
pihaus@toolonsiniset.net


Pihauksen loistokkuudesta huolimatta ensimmäinen sija meni Maahisten lehdelle.
Yllätyksenä tuli kuitenkin Hesparton Hepun
haamuvoitto toiselle sijalle Pihauksen ohi.
Luonnollisesti pihaus vastaa haasteeseen ja
tähtää tänä vuonna voittoon.

Huippu lähestyy! Oletko valmis?

Jos Töölön Siniset olisi ihminen, se olisi ehtinyt viettää jo kymmenen vuotta eläkkeellä. Mutta
mitä vielä! Töölön Siniset on lippukunta ja toiminta on yksinomaan nousujohteista. Lippukunnan
75-vuotisjuhla tuli ja meni, mutta juhlaleiri on vielä edessä.

P

erinteinen vuosittainen kesäleiri on siis tänä vuonna juhlaleiri, jonka nimi on Huippu. Leiri
järjestetään 12.-19.6 Partiopoukamassa, eli varaathan tuon viikon jo nyt kalenteristasi. Leirille
ilmoittautuminen hoituu kotiin tulleiden kirjeiden ohjeiden mukaan viimeistään 5.5.

Leiristä tulee tavallista menevämpi ja hulvattomampi, mutta ohjelmaan kuuluu tietenkin TöSi:n 75vuotisen uran juhlistaminen. 75-vuotisjuhlaleiri tulee olemaan vain kerran Töölön Sinisten historian
aikana, joten tilaisuutta ei kannata missään nimessä jättää väliin!



Vaeltaja-osasto
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M

e melkein myöhästyimme bussista ja
melkein näimme eteemme, kun kävelimme Saunalle. Melkein ja joulu olivat vaeltajaryhmä Hirfsalan ensimmäisen retken
kantavia teemoja. Retkipaikkana oli Tösin melkein valmis sauna Långvikisissa. Aluksi piti saada kamiina syttymään, mikä melkein onnistuikin
kolmen tunnin ja kymmenentuhannen kiehisen
jälkeen. Kiukaalla paistetut makkarat olivat melkein lämpimiä ja niitä oli ilo syödä, vaikka nakkien sisällä majailevalle juustolle oli käynyt jotain
perin merkillistä. No, ketsuppi korjasi kaiken.
Sitten oli aika avata lahjat. Jokainen oli ostanut
pienen lahjan, jotka jaettiin arpomalla. Ja sitten
nukkumaan. Leo hiipi ulos nukkumaan jotta saisi
lupaamansa 29 metsäyötä täyteen, sehän on melkein kuukausi! Onneksi sauna oli lämmennyt tarpeeksi, jotta melkein kaikilla kesämakuupussilaisilla oli lämmin
ja mukava yö.

Lauantai. Puolet jäivät keittämään puuroa.
kun puolet lähtivät ostamaan maitoa ja vastinetta
perjantaina melkein kokonaan syödylle kermajuustolle. No kauppa oli ollut kiinni viimeiset
kaksi kuukautta. Takaisin saunalla maidoton riisipuuro oli melkein aidon makuista ja sitä oli ilo
syödä. Jälleen yritettiin lämmittää saunaa, tällä
kertaa paremmin tuloksin, sillä kamiinan sytyttämisestä oli jo luovuttu. Hakattiin myös halkoja. Tunnelma nousi melkein kattoon, kun Villen
levysoittimesta kantautuva Eddie Van Halenin
ääntä nopeampi kitarasoolo melkein rikkoi tärykalvot. Toivottavasti Hakatytötkin kuulivat. Ja
taas syötiin. Hämärä alkoi laskeutua ja käytiin
hakemassa joulukuusi. No ei se kuollut karahka
kovin vihreä ollut, mutta oli siinä melkein neulaset! Kuusi koristeltiin ja laulettiin pari joululaulua. Toivottavasti hakatytöt eivät kuulleet. Sitten
koristeet pois ja juoksemalla saunaan. Löylyt olivat melkein yhtä laadukkaat kuin vanhassa saunassa ja tuossa kuumassa huoneessa vietettiinkin
melkein kaksi tuntia. Puoliltaöin Leo marssii taas
ulos ja muut jäävät sisälle nukkumaan.
Sunnuntai alkaa tuttuun tapaan puurolla.
Vielä pari puuta pilkottavana ja sitten siivotaan.
Ovi lyödään lukkoon ja lähdetään liikkeelle. Käveltävää on monta kilometriä, sillä Långvikistä
ei kulje sunnuntaisin busseja. Kävelymatka sujuu
leppoisasti ja parin tunnin kävelyn jälkeen ollaan
Jorvaksessa. Junaa pitää odotella melkein tunti ja
siinä ehtiikin pelata pari erää korttia. Juna saapuu
ja alkaa nukuttaa. Silmäluomet pysyvät hädin
tuskin auki kun saavumme Helsinkiin ja kaikki
vaappuvat kotiinpäin. Loppujen lopuksi retkihän
oli melkein onnistunut.

Miska Rissanen


Kuva K. S.

Raakaa Lihaa - vaeltajaretki kämpälle

Ulvahdus
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Voi ei! Taas on ollut amatöörit asialla ja harjaantumaton kuvankäsittelijä
epäonnistui työssään. Alempaan kuvaan lipsahti muutama virhe. Auta
häntä etsimään kuusi tekemäänsä virhettä. Onnea yritykselle.

Joona Uitto
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Hiihtovaellus 8.-10.2.2008: Siperia

V

iime vuonna ei järjestetty hiihtovaellusta huonon sään vuoksi. Tänäkin
vuonna tilanne näytti toivottomalta,
jos katsoi Helsingin katuja. Siitä huolimatta
kuusi urheaa Tösiläistä lähti sukset mukanaan Oriveden lähimaastoon.

Lumeen tai saveen!
Jännitys tiivistyy. Onko perilla lunta? Tämä
oli ensimmäinen hiihtovaellukseni, joten minulla oli odotukset korkealla. Viime hiihtokerrasta
kun oli aikaa kulunut jo pyöreät 10 vuotta. Tällä
kertaa mukana oli johtajien lisäksi tavallisesta
poiketen myös vartiolaisia. Läsnä oli siis Kake,
Juho, Julius, Severi, Antti ja minä.
Perjantaina saavuimme kahdella kyydillä
Juhon mökille, joka toimi tukikohtanamme. Vasta vähän aikaa sitten ajokortin saanut Julius ajoi
toista autoa, kun taas toisen ratissa oli vanhempi
hovikuski Kake. Ilta kului suksien testaamisen,
maittavan lohiaterian, saunomisen ja rentoutumi-

TöSi:ssä ruokaa sitoo kaksi sääntöä: sen pitää
olla hyvää ja sitä pitää olla riittävästi, tämän tiedetään aiheuttaneen rasitustiloja ostoskärryille



sen parissa. Valmistauduimme henkisesti huomiseen reissuun.

”

Nuotiota ei saisi jättää palamaan lähtiessään, mutta tällä
kertaa painoimme asian villaisella. Vaikka olisimmehan me
mieluusti sytytelleet märkiä puita heti raskaan päivän jälkeen...
Koskemattomille lumille
Aamulla laitoimme sukset jalkaan ja lähdimme matkaan. Lunta oli hämmästyttävän paljon,
jää kantoi ja lämpötila oli suunnilleen nollassa.
Latuja olisi varmaan ollut tarjolla, mutta ne eivät
meitä kiinnostaneet. Niinpä hiihdimme pääosin
metsässä ja jäällä.
Monen monta mäkeä kiipesimme ylös ja

Rasitustiloja saattoi syntyä myös muutamalle
Siperian valloittajallekkin

mitä luultavimmin yhtä monta mäkeä laskimme
alas. Hiihtäessä tuli armoton hiki, kun taas tuulisella lounaspaikalla piti laittaa villapaita päälle. Kake liioitteli hieman. Hänellä oli mukanaan
karvavuorellinen pilkkihaalari, jollaisia vain Siperiassa luulisi käytettävän.
Lopulta saavuimme puulaavulle, jonka
oli määrä toimia yöpymispaikkanamme. Meitä
odotti yllätys: nuotiopaikalla oli tuore hiillos.
Laitoimme äkkiä pari puuta päälle ja pian meillä oli roihuava tuli. Nuotiota ei saisi jättää palamaan lähtiessään, mutta tällä kertaa painoimme
asian villaisella.
Vaikka olisimmehan me mieluusti sytytelleet märkiä puita heti raskaan päivän jälkeen...

Pihaus 1/2008

Siperiassa kaikki hyvin
Sunnuntaina huomasimme, että olimme
unohtaneet sen päivän aamupalan. Eipä siinä
jääty turhaan murehtimaan, vaan lähdimme kohti määränpäätämme eli takaisin Juhon mökille.
Matka ei ollut yhtä pitkä kuin edellisenä päivänä,
joten olimme jo kahden tunnin päästä perillä.
Söimme ja suoritimme vielä paikan siivoamisen. Sitten lähdimme ajelemaan Helsinkiin.
Oli kaikin puolin hyvä reissu ja tulipahan pitkästä aikaa hiihdettyä. Lähden varmasti mukaan ensi
kerrallakin.

Leo Heinonen

Siperian valloittajat vasemmalta oikealle Kake, vaeltajat Leo, Julius ja Juho, sekä vartiolaisvahvistus Severi ja Antti, jotka siirtyvät kesän jälkeen vaeltajatoimintaan.



Kuvat: J. H.

Vaeltaja-osasto
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Wälikäsi

Hän on täällä. Hän iskee! Mikään ei
jää häneltä huomaamatta. Wälikäsi
kaivaa esiin salaisimmatkin huhut
ja juorut. Mestarinaamioitujamme
voit tekeytyä keneksi tai miksi vain
haluaa. Oletko varma, että Wälikäsi ei tarkkaile sinua juuri nyt?
• Johtajisto odottelee jo vesi kielellä
Spåran ja Kennyn ylioppilasjuhlia.
Abikaksikkomme nimittäin taisteli itselleen sen verran hyvät tulokset
kevään kirjoituksissa, että valkolakit
heiluvat kesäkuun alkupuolella. Wälikäsi onnittelee tähänastisesta!
• Töölön on maailman napa. Tämä
tuli jälleen todistetuksi Partioaseman
avattua ovensa rakkaalla Töölönkadullamme. Partioasemahan on PäPa:n,
SP:n, Leirikesän ynnä noin 463 muun
partioaiheisen organisaation yhteinen päämaja. Kyseiset kattojärjestöt
tajusivat vihdoin oman parhaansa ja
ymmärsivät seurata Tösin esimerkkiä
sijoittamalla strategiset toimintonsa
kaupunginosista parhaimpaan. Wälikäsi onnittelee oikeasta ratkaisusta.
10

• Muuttoaalto on iskenyt Töölöön.
Lippukunnanjohtajamme Olli laittaa
hynttyyt yhteen pitkäaikaisen tyttöystävänsä Annan kanssa ja muuttaa
Ruskeasuolle lääkiksen asuntolaan.
Tapion visiitti Töölöön jäi puolestaan puolen vuoden mittaiseksi, sillä
uusi kortteeri löytyy nykyään Meilahdesta.
Tösi-Hespartto-suhteiden
perinnettä jatkavat Kake ja Johis ovat
puolestaan valinneet muuttosuunnan
paremmin. Pappas lägenhet sijaitsee
nimittäin Eteläisellä Hesperiankadulla. Hesparttokin muuttaa, tosin pakon
edessä, sillä Tykistönkadun kololla on
sattunut vesivahinko. Sijaiskoti löytyy
koko kevään ajan Tösin kololta.
• Wälikäden saamien tietojen mukaan
lippukunnanapulaisjohtajamme Juho
on vaihtamassa tilastoiden tutkimisen
tietokoneen saloihin tutustumiseen.
Pääsykoe on vielä edessä päin eikä
mikään ole varmaa, mutta Wälikäsi
toivoo Juholle mitä parhainta onnea
kokeeseen.
• Mikä kuulostaa jazzilta, progelta ja
joltain muulta? Kellariyhtye Eternal
Strugglen debyyttilevy tietenkin! Yhtyeen jäsenistä jopa 3/5 kuuluu Töölön
Sinisiin. Näin iloista yhteensoittoa ei
ole kuultu sitten legendaarisen Hukka-erävartion. Wälikäsi suosittelee levyn kuuntelemista.

Pihaus 1/2008

Wälikäsi
• Wälikäden saamien hämmästyttävien tietojen mukaan Pihauksella on
kaima, jonka olemassaolo on onnistuttu salaamaan kaikki nämä vuodet.
Tämä kaksoispihaus on kädessäsi pitämän läpyskän pikkuveli, sillä Wälkkärin tietojen mukaan se on perustettu
vuonna 2003. Kyseessähän on tietysti
Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry:n jäsenlehti, joka on röyhkeästi kopioinut oman Pihauksemme
nimen. Tosin hyväähän kannattaakin
kopioida, mutta se ei estä Wälikättä
esittämästä syvää paheksuntaansa ja
halveksuntaansa plagioinnin vuoksi. Feikkiin voi tutustua osoitteessa
http://pihakoirat.net/pihaus.html.

• Wälikäden pikkulinnut ovat laulaneet useampaan otteeseen Töölön
Sinisten tuoreimman vaihto-oppilaan
Ralfin toilailuista Itävallassa. Villeimpien huhujen mukaan Ralfin tuttavapiiri olisi parin kuukauden aikana jopa
kaksinkertaistunut. Wälikäsi toivottaa
mitä parhainta jatkoa vaihto-oppilasvuodelle.
• Wälikäsi on myös saanut käsiinsä
kuvamateriaalia mikä kyseenalaistaa
Ralfin motiivit maanpakoon. Kuvat
puhukoon puolestaan.

• Sähköposti- ja foorumitarkkailun avulla Wälikäsi on saanut tietoa
mysteerisestä ”V”-hahmosta, joka
väittää kykenevänsä vastaamaan
mihin tahansa hänelle lähetettyyn
kysymykseen. Jopa vanhemmat voivat lähettää hänelle mieltänsä askarruttavat kysymykset joihin hän vastaa
”Veret seisauttavalla” tarkkuudella.
Ilmeisimmin vastaukset ilmestyvät
seuraavaan Pihaukseen, vielä tuntemattomalla tavalla. Uudella TöSiosoitteella
”V@toolonsiniset.net”
uskotaan oevan yhteys asiaan

11

Runonurkka
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S

ade taukoaa. Viimeisestä tauosta on varmaankin jo pari viikkoa. Näillä seuduin
sataa aina. Ainainen sade on hyvä syy turismin vähäisyydelle, mikä taas on hyvä syy sille,
miksi asukkaat ylipäätänsä täällä asuvat.
Mies ottaa hattunsa pois päästä ja kopauttaa sitä
kolmasti seinää vasten. Hän katsoo minua jälleen silmiin, virnistää hullunkurisesti ja sanoo:
”Anteeksi myöhästymiseni, viemärirottiensuojelukokouksessa venyi vähän pitkään. Mutta nyt
meillä on ymmärtääkseni kiire! Ehdotan, että
suuntaamme matkamme jonnekin muualle, tässä
ei ole turvallista puhua näin tärkeistä asioista.”

”Kertoiko ystäväsi sinulle miksi me olemme
täällä?” Säpsähdän ja vastaan kieltävästi. ”Näin
arvelinkin. Se on juuri Tommin tapaista jättää
asioita kertomatta. Hän pitää yllätyksistä. Voin
tässä vaiheessa varmaan paljastaa, että olemme
täällä erään perin mielenkiintoisan ja mullistavan asian johdosta.”
Mies pysähtyy erään epämääräisen porttikongin
eteen ja kaivaa avaimia taskustaan. ”Olemme
perillä. Nyt sinulla on viimeinen mahdollisuus
perääntyä, sillä jos nyt tulet sisään, on sinun
jatkettava loppuun asti.”
Jatkuu ensi numerossa…

Mies lähtee jo itsekseen kävelemään ripakasti
ennen kuin ehdin reagoida mitenkään hänen
puheisiinsa. Juoksen perään ja katson häneen
oudoksuvasti. Hänen tyyni ja hymyilevä ilmeensä on jotakin aivan käsittämätöntä. En häkellyksissäni pysty edes avaamaan suutani.
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Ville Raitio
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Jatkotarina osa 2: Ropina

Unelmakämppä
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Unelmakämppä, 9. osa

P

ihauksen kirjoitussarja Unelmakämppä on edennyt 9. osaan. Sarjassa seurataan Tösin uuden kämpän rakentumista Kirkkonummelle. Edellisissä osissa
on mm. tutustuttu projektin taustoihin, talon
piirustuksiin ja viime kesän rakennustyöhön.
Tässä osassa luodaan katsaus kevättalven tapahtumiin.
Viime kesän ja syksyn rakentelun seurauksena on tontillemme Långvikiin noussut saunarakennus, joka soveltuu mainiosti pienten retkien
kohteeksi. Sauna on vielä hieman keskeneräinen,
mutta puutteet ovat lähinnä kosmeettisia. Tässä vaiheessa on katse jo suunnattu ensi kesään,
jolloin itse päärakennuksen pystyttäminen aloitetaan. Varsinaisella työmaalla ei talven aikana
sään ja koulujen vuoksi paljoa tapahdu, vaan
tarmo on suunnattu erilaisten valmistelevien toimenpiteiden suorittamiseen. Konkreettisin näistä
lienee viikot 10 ja 11 kestävä ikkunoiden ja ovien
kunnostus, jolloin laitetaan kuntoon kämppärakennukseen tulevat, lahjoituksena saadut ikkunat
ja ovet. Myös yksi raksaviikonloppu on keväälle
suunnitteilla, tavoitteena on tuolloin viimeistellä
saunarakennusta.
Paperipuolella tärkeintä toimintaa on varainhankinta, jota pyritään jatkamaan resurssien puitteissa. Varoja on jo saatu hankituksi

tyydyttävästi, mutta budjetissa on edelleen vajetta. Tämän vuoksi rahankeruu tullee jatkossakin
olemaan keskeisellä sijalla.
Talven aikana on myös kämpän pohjapiirustus kokenut metamorfoosin. Pyrkimyksenä on
ollut pohjakuvan muuttaminen siten, että hirsikehikossa jo olevia seiniä voitaisiin käyttää laajemmin hyväksi. Uudessa pohjapiirustuksessa suurin
osa sisäseinistä on vanhalla paikallaan, joten
uusi salvos joudutaan kesällä veistämään vain
yhteen kohtaan. Tämä nopeuttaa rakentamista
2-3  viikkoa vanhaan suunnitelman verrattuna.
Mainittava tapahtuma on myös sisarlippukuntamme Hesparton roolin määritteleminen kämpän suhteen. Siskomme tulevat jatkossa olemaan
vuokralaisia uudella kämpällä. Vuokrasopimus
allekirjoitettaneen kevättalven aikana.

Kaarlo Saukonpää
Seuraavassa osassa: miten ikkunoiden
kunnostus sujui? Milloin kämpän kimppuun
käydään tosissaan? Onko varoja riittävästi?
Kämppäprojektin yhteyshenkilö on Simo Laukkanen, puh. 0407735539, sähköposti simo.laukkanen@toolonsiniset.net.
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Tösiasiaa
Vaatetus talviretkillä

T

alvi on vallan mainio vuodeaika retkeilyyn, mutta maamme viileän ilmaston vuoksi on vaatetukseen syytä
kiinnittää erityistä huomiota. Maastossa pärjää talvellakin loistavasti, mikäli hallitsee alan
niksit ja kikat. Erityisen kalliiksikaan vaatetus ei tule, jos hankkii varusteita harkiten.
Talvella pärjäämisen taikasana on kerrospukeutuminen. Usean päällekkäin olevan vaatekerran väliin jää ilmaa, joka lämmit
tää hyvin. Kovimmilla pakkasilla voi olla jopa
viisi vaatekertaa yläruumiin päällä. Normaaliin talvisäähän riittää vaatetus, joka muodostuu
alimpana olevasta kerrastosta, välissä olevasta
lämmittävästä kerroksesta ja päällimmäisestä,

Ankara ja toistuva
kenttätutkimus on
osoittanut että TöSianorakki selättää
helposti
tuulen,
tuiskun, vesisateen
ja kulutuksen
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tuulen pysäyttävästä kerroksesta.
Alimman vaatekerran kannattaa olla ns.
lämpökerrasto, toisin sanoen pitkät kalsarit ja
pitkähihainen, ohut paita. Kerraston materiaaliin
kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, sillä eri
kankaat lämmittävät eri tavoin. Alimman vaatekerran olisi suotavaa olla villainen tai keinokuituinen, sillä niistä tehdyt vaatteet lämmittävät kosteanakin, ja siirtävät tehokkaasti hien ja
kosteuden ylempiin vaatekerroksiin. Puuvillaisia
vaatteita kannattaa alimmissa kerroksissa välttää, sillä ne imevät ihosta haihtuvan kosteuden
itseensä.
Välikerroksen tärkein tehtävä on pitää keho
lämpimänä. Villa ja keinokuidut ovat tässäkin yh-

Tösiasiaa/Lippukunnassa tapahtuu
teydessä kova sana, sillä kostea puuvillavaate on
kylmä. Perinteisellä, hyvällä villapaidalla pääsee
pitkälle. Retkeilykaupoista on myös saatavissa
erilaisia keinokuituisia lämpöpukuja, jotka myös
toimivat mainiosti. Erityiset retkeilyvaatteet saattavat olla hintavia, mutta mikäli aikomuksena on
harrastaa eräilyä enemmänkin, ovat ne ilman
muuta hintansa veroisia. Rahan vastineeksi saa
myös laatua, sillä retkivaatteet ovat usein hyvin
tehtyjä ja kestävät kovaa käyttöä, esimerkkinä
voidaan mainita allekirjoittaneen lämpöpaita,
joka on kestänyt kirjaimellisesti isältä pojalle.
Päällimmäisen vaatekerran tehtävänä on
pysäyttää tuuli, jotta alemmat kerrokset eivät
jäähdy. Tarkoitukseen sopii mainiosti esimerkiksi puuvillakangas, joskin tähänkin tarkoitukseen
on kehitetty erilaisia retkeilykankaita. Haitaksi ei

Pihaus 1/2008

ole jos päällimmäinen vaatekerta kestää hieman
vettäkin, tosin ehdoton edellytys on, että kangas
hengittää. Perinteinen TöSi-anorakki on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi mm. kyllästetyn
kankaansa ansiosta.
Näillä eväillä pitäisi talvella pärjätä! Lisätietoa aiheesta löytyy osoitteesta www.luontoon.fi,
ja tietysti myös ammattitaitoiselta johtajistoltamme, jonka puoleen kannattaa aina kääntyä.

Kaarlo Saukonpää

V

Kuva: Ralf Baumann

alta vaihtui TöSi:ssä vuodenvaihteessa. Kuka on tämä uusi mysteerinen ”Olli”, joka
yhtäkkiä kirjoittaa Pihauksen pääkirjoitukset ja paukuttaa vasaraa vuosikokouksessa?
Entä mikäs se olikaan sen nimi joka oli sitä ennen? Ja missä se on nykyään? Pihauksen
toimitussihteeri Juho Häme pistää LPKJ:t vasaran ja pöydän väliin. Seuraavalla sivulla sensuroimattomat kysymykset vastauksineen. VAROITUS! Ei heikkohermoisille.
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Lippukunnassa tapahtuu

LPKJ

Kertoisitko ensin nimesi, ikäsi ja nykyiset pestisi Töölön Sinisissä
Olli Mattila, 19, LPKJ ja LJ
Mitä olet aiemmin tehnyt TöSi:ssä?
Hommia on ollut laidasta laitaan: VJ, LJ, hallituksen sihteeri, kalustonhoitaja, ansiomerkkitoimikunnan PJ ja LPKJ.
Mitä teet siviilissä? Onko elämää partion ulkopuolella?
Opiskelen ahkerasti lääketiedettä Helsingin Yliopistossa Meilahdessa.
Partion ja opiskelun ohella nautin elokuvista, lukemisesta ja kitaran soittamisesta.
Miksi harrastat juuri partiota, mikä tekee partiosta erityisen?
Partio on minulle enemmän elämäntapa kuin harrastus. Partiossa hienoa
ovat hyvät ystävät, luonto ja uudet haasteet.
Mikä on paras partiomuistosi?
Paras muisto on lippukunnan uuden saunan työmaalla vietetty kesä.
Kohokohtia olivat hirsien kantaminen auringonpaahteessa ja piippuharkkojen nostaminen talon katolle vesisateessa.
Mikä on parasta TöSi:ssä?
TöSi on tiivis lippukunta josta löytyy valtavasti osaamista, hieno yhteishenki ja hyvät taustajoukot.
Onko odotettavissa suuria muutoksia, kun olet lippukunnanjohtaja?
Suurin tavoite on uuden eräkämpän valmistuminen, joka tulee vaatimaan
koko lippukunnan yhteistyötä. Olemme projektin kanssa onneksi jo hyvässä
vauhdissa.
Jos lasi on puolillaan nestettä, onko se puoliksi täynnä vai
puoliksi tyhjä? Mitä neste on?
Lasi on tietysti puoliksi täynnä, ja todennäköisesti kahvia.
Jatka lausetta:
a) Kun kasvan isoksi...
parannan paljon ihmisiä.
b) Jos minulla olisi tuhat euroa ylimääräistä...
lahjoittaisin sen kämppä-projektiin.
c) Jos minulla olisi neljä kättä, voisin...
tehdä neljää salvosta samanaikaisesti.
Heräät valmiista kämpästämme. Mitä vuotta
eletään?
Vuotta 2009, ja elämä hymyilee.
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LPKJ

Kertoisitko ensin nimesi, ikäsi ja nykyiset pestisi Töölön Sinisissä
Antti Mielonen, 23, pestejä on niin paljon että hirvittää…
Mitä teet siviilissä? Onko elämää partion ulkopuolella?
Opiskelen liiketaloutta ensimmäistä vuotta EVTEK-ammattikorkeakoulussa ja lisäksi käyn harrastuspohjalta toisinaan pyörimässä Töölöntorin
K-kaupassa.
Miksi harrastat juuri partiota, mikä tekee partiosta erityisen?
Hyvä kysymys! Kyllä partiolainen tietää miksi on partiolainen. Erityisen
mukavaa on hyvät kaverit joita vuosien varrella on matkaan tarttunut.
Muuttuiko moni asia TöSi:ssä ollessasi lippukunnanjohtajana?
Varmastikin muuttui, sillä lippukunta on jatkuvassa muutostilassa.
Mikä on paras muistosi lippukunnanjohtaja-ajalta?
Muistoja on paljon mutta LPKJ-hommista ei mitään ylitse muiden. Sen
sijaan laumailloista on paljon hauskoja muistoja
Entä tuntuiko missään vaiheessa siltä, ettet jaksaisi kantaa lippukunnanjohtajan taakkaa?
Aina joskus mietti että mihin kelkkaan sitä on tullut lähdettyä, mutta useasti
työtaakka johtui enemmän muista pesteistä kuin itse LPKJ-pestistä.
Kun siirryit lippukunnanjohtajaksi kaksi vuotta sitten, sinulta kysyttiin,
että onko puolillaan oleva lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä.
Sanoit että lasi on puoliksi täynnä Coca-Cola Lightia. Onko lasi
täyttynyt vai tyhjentynyt?
Lasi on täydempi kuin koskaan. J
Jatka lausetta:
a) Kun kasvan isoksi...
muutun kauniiksi
b) Jos minulla olisi tuhat euroa ylimääräistä...
olisin jo lentokentällä
c) Jos minulla olisi neljä kättä, voisin...
luoda enemmän kaaosta
Haluaisitko sanoa terveisiä seuraajallesi?
Keep on rocking!
Heräät valmiista kämpästämme. Mitä vuotta eletään?
Liian kaukaista tulevaisuutta, mutta toivottavasti
vielä tätä vuosikymmentä…
Haastattelijana toimi Juho Häme
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Tösi tärkeitä puhelinnumeroita
Olli Mattila LPKJ, LJ................................................................................ 040 501 3607
Juho Häme LPKJA, Tiedotusvastaava............................................. 045 111 8502
Antti Mielonen Akela, LJ...................................................................... 050 535 3409
Tapio Levä Taloudenhoitaja............................................................... 050 571 0073
Julius Heporauta Sihteeri, LJ............................................................. 040 715 4143
Kaarlo Saukonpää Hallituksen Jäsen..........................................041 511 6954
Kenny Ronkainen VJ Ahmat, Sampo.............................................. 044 325 0789
Ville Raitio VJ Ahmat, Valtermanni............................................. 040 519 2642
Leo Heinonen VJ Hirvet, Kalustonhoitaja.............................. 050 518 8548
Olli Raitio VJ Hirvet, Kalustonhoitaja...................................... 040 575 0970
Miska Rissanen VJ Sudet, Kalustonhoitaja.............................. 050 597 3357
Joona Uitto VJ SUdet, Kalustonhoitaja.................................... 041 543 8433
Martti Koivisto LJ.....................................................................................050 329 3282
Tilli Pesola LJ............................................................................................... 050 543 0148
Ralf Baumann LJ........................................................................................ 050 550 0740
Martti Kyyrö Jarrut-osaston Yhteyshenkilö......................... 040 828 6411
Simo Laukkanen Kämppäisäntä, Rakennusvastaava........... 040 773 5539
Johtajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@toolonsiniset.net ilman ääkkösiä.

Kuva K. S.

www.ToolonSiniset.net
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