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T

ervehdys, te harvat lukijat, jotka viitsitte vilkaista tänne päin. Yleensä tällä palstalla kerrotaan mikä on toimituksen fiilis sen kertaisesta lehdestä, mutta nyt aion
kertoa teille jotain ihan muuta.
Tähdet, nuo yötaivaamme tuikkivat timantit. Kaupunkilaiset niitä harvemmin tosin näkevät, sillä Helsingin kaupunki
tuottaa valtavat määrät valojätettä yläilmoihin heijastaen taivaamme tylsän harmaaksi. Siskoni kiersi viime tammikuun Afrikaa ja kertoi minulle, kuinka siellä taivas oli tähdistä valkea
ja avaruuden suuri tummuus oli vain vaivainen taustalaulaja.
Mahtoi olla aika uljas näky.
Onneksi partiolaisilla on parempi mahdollisuus paeta valoa kuin tavallisella metropolimassalla. Me voimme ampaista talviretkelle, kohdistaa katseemme kohti taivaita ja ihailla
tähtien loistoa pidemmänkin aikaa, sillä Suomen talviyöt ovat
tunnetusti pitkiä. Niinpä, hyvät lukijat, muistakaa nauttia talvesta ja sen tähdistä. Toimitus toivottaa kaikille hauskaa joulua
ja onnellista uutta vuotta.

Pihauksen toimitus

Sisällys:
1. Kansi
2. Toimituksen palsta ja sisällysluettelo
3. Pääkirjoitus
4. Lyhyeterikoiset
6. Tösiasiaa
7. Kolumni
8. Hiipivä Haamu ’08
9. Veljesillallinen
10. Wälikäsi
12. Ulvahdus
13. Sarjakuva
14. Airsoft-special
15. Vartio-osaston retki
16. Unelmakämppä
18. Joulukonsertti arvostelu
19. Tösinumerot
20. Takasivu

Pääkirjoitus
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Tervehdys TöSi-veljet!

P

artioliikkeen perustajan Lordi Baden Powellin kuoltua vuonna 1941 löytyi hänen
kirjoittamansa ”viimeinen viesti partiolaisille”. Kirjeessä hän kertoo elämänsä olleen
onnellinen ja toivoo, että myös jokainen partiolainen eläisi onnellisen elämän. Kirje on pitkä,
mutta erityisesti loppuosa on tehnyt minuun vaikutuksen. Näin joulun alla jokaisen meistä kannattaa miettiä mikä on tärkeintä, ja mikä tekee
meidät onnellisiksi. Tässä ote kirjeestä:
”Ole tyytyväinen osaasi ja käytä se parhaalla mahdollisella tavalla. Näe asioiden valoisat
puolet synkkien asemasta. Mutta oikea tie onneen
on muiden ihmisten onnelliseksi tekeminen. Yritä
jättää tämä maailma vähän parempana kuin sen
löysit, ja kun tulee vuorosi kuolla, voit kuolla onnellisena tuntiessasi, että et ainakaan kokonaan
ole aikaasi tuhlannut, vaan olet tehnyt parhaasi.
”Ole valmis” tällä tavalla elämään onnellisena
ja kuolemaan onnellisena, pidä partiolupauksesi
aina, silloinkin kun et enää ole poika, ja Jumala
auttakoon sinua siinä.”

Kuva: R.B.

Vuosi 2008 on ollut täynnä erilaisia tapahtumia, jotka on kaikki hoidettu hienosti. Tämä ei
ole yllätys, sillä Tösi on aktiivinen lippukunta,
jonka toiminnassa näkyy hyvä meininki ja päättäväisyys yhteisten tavotteiden totteuttamiseksi.
On ollut suuri ilo toimia Tösin lippukunnanjohtajana tänä 75-vuotis juhlavuotena!
Hauskaa joulua ja onnellista uutta vuotta
kaikille Pihauksen lukijoille!

Olli Mattila , LPKJ
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Lyhyeterikoiset

Metsäyöt top 10
1. Miska
2. Olli R.
3. Max
3. Janne
5. Niilo
5. Anton E.
7. Joona
7. Julius
7. Samuli
7. Alex

Kämppäyöt top 10
18
12
11
11
10
10
9
9
9
9

Tapahtumat:
Joulukuu
19.12

Perinteinen verikeikka

30.12.

Ylimääräinen vuosikok.

Tammikuu
1.1

Hyvää uutta vuotta 2009

2.1-5.1.

Talvileiri Tilipitappi

Pihauksen oma sähköposti

Kuva: M.S.

Pihauksen sähköpostiosoitteeseen lähetetään kaikki jutut. Sähköpostiin voi myös
laittaa kommenttia, ideoita ja palautetta
Pihauksesta.
pihaus@toolonsiniset.net
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1. Simo
2. Mara
3. Juho
4. Kake
5. Ralf
6. Antti J
7. Inka
8. Jiikku
9. Jude
10. Leo

17
9
5
4
4
2
2
2
2
2

Raksayöt top 10
Raksayöskabassa kisataan TöSi:n uuden
kämpän työmaalla vietettyjen öiden määrästä. Kovin jätkä on se jolla on vuoden
lopussa eniten näitä!
1. Simo
2. Mara
3. Leo
4. Olli M.
4. Kake
6. Ville
7. Tapsa
8. Miska
9. Olli R.
10. Ralf

66
57
21
15
14
12
9
9
7
6

Kololle on saatu mustesuihkutulostin.
Toivotaan, että mustetta löytyisi myös.

Lyhyeterikoiset

Ansionsa mukaan
Seuraavat henkilöt saavat seikkailijalupausmerkin ensimmäisinä Tösin historiassa:
Eino Miettinen
Atte Raami
Arne Vuorenrinne
Mitja Raja-Halli
Petteri Häkkinen

Kuvassa: Kisavartio Ulver poseeraamassa HH ’08:n maalissa. Miska, Joona
ja pääkallon taakse piiloutunut Nuutti
rokkaavat tykimmin!

Hiipivä Haamu ’08
Tösin kisavartiot niittivät mainetta Hiipivä haamu-salapoliisikisassa. Tällä kertaa
teemana oli musiikki ja kisavartioden
pitikin pukeautua bändeiksi. Näin tösit
sijoittautuivat:
A-sarja
Ulver
Mickey Z and the
Mooses of Invention

Töölön Sinisten ja Hesparton yhteinen
joulujuhla ja joulukirkko järjestettiin
tänä vuonna eri päivinä:
juhla oli 29.11. ja kirkko 7.12..
Tilaisuudet olivat kuitenkin varsin samanlaiset kuin ennenkin: toisessa laulettiin virsiä ja toisessa syötiin puuroa.
Toim.Huom.
(Jakaannus = Jako + Sekaannus)

Mainostaminen Pihauksessa
8. sija
14. sija

B-sarja
The Muflons

Joulujuhla jakaannus

3. sija

Muistathan, arvon lukija, että Pihauksen takakansi on tarjolla halukkaille mainostilaksi vaivaisella 50 eurolla. Sinne voi laittaa
mainoksen esimerkiksi itsestään, työnantajastaan tai ﬁrmastaan. Kannattaa vinkata
myös vanhemmille. Lisätietoja Pihauksen
toimitussihteeriltä Juho Hämeeltä.
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Lippukunnassa Tapahtuu
Tösiasiaa
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Kuvat: Juho Häme

Kolon levysoitin
Kommuutin levysoitin

K

olon kommuutin varustelutaso on viime
aikoina parantunut huomattavasti. Eräs
uusimmista hankinnoista on vinyylilevysoitin. Kololle on vuosien varrella kertynyt
paljon vinyylilevyjä, sillä ennen digitaaliaikaa
hankkivat silloiset johtajat niitä. Nykyään vinyylilevyt ovat monille aivan vieras asia, joten
on syytä hieman valottaa niiden ominaisuuksia ja
ainutlaatuisuutta.

Vinyylilevyt yleistyvät 50-luvulla. Elvis oli
ensimmäisten vinyylille levyttäneiden muusikoiden joukossa. Ennen vinyylilevyä käytössä oli
savikiekkolevy, joka on huomattavasti raskaampi
kuin vinyylilevy. Monet kuuluisat bluesmuusikot
ovat levyttäneet savikiekolle. Vinyylilevyt ovat
50-luvun jälkeen jälkeen olleet yleisessä käytössä 90-luvulle asti. CD-levyihin siirtymisen jälkeenkin vinyylit ovat pysyneet käytössä tietyissä
piireissä.
Vinyylilevyjen taika on kansitaiteessa, joka
tulee levyjen suuren koon takia paljon paremmin
esille kuin CD-levyissä, ja hiljaisessa (tai ei niin
hiljaisessa) rätinässä, joka kuuluu musiikin taustalla. Lisäksi vinyyleitä kuunnellessa musiikki
tuntuu jotenkin konkreettiselta. Levyjen toiminta perustuu urien, joihin musiikki on painettu, ja
soittimen neulan kontaktiin.
Vinyylisoittimia on monenlaisia, mutta annan ohjeita, joiden avulla pitäisi useimmista soittimista saada jytä kuulumaan.
1.

2.
3.
4.

5.

Ota levy varovasti ulos kotelosta. Varo erityisesti vahingoittamasta uria, sillä naarmut
saattavat vaikeuttaa levyn soittamista.
Laita levy soittimeen niin, että keskellä oleva nuppi menee reiän läpi.
Laita soitin päälle ja vie neula levyn reunan
kohdalle.
Useimmissa soittimissa pitää painaa nappia,
jotta neula laskeutuu. Tee siis näin, jos on
tarvis.
Levy soi! Nauti musiikkielämyksestä!

Kun haluat levyn pois soittimesta, nosta
neula ja vie se tukeensa. Laita soitin pois päältä,
ota levy ja laita se koteloonsa.

Leo Heinonen
6
6

Kolumni
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Kuva: Juho Häme

Markat ja kahvi vempaimiksi

Syysvuosikokouksessa tietokoneet ovat jo arkipäivää.

M

uistan, kun olin vartiolaisena Töölön
Sinisten syysvuosikokouksessa vuonna 2001. Istuin kolon perimmäisessä
huoneessa (sudarihuoneessa) tynnyrillä ja kärkyin kakkua & keksejä. Pöydän takana, lippukunnanjohtajan paikalla, istui silloin itse Martti
Kyyrö. Mikko Ylijoki jakoi monisteita, joissa näkyi seuraavan vuoden talousarvio. Summat olivat
markoissa ja euroissa, ja eurosummia oli vaikea
ymmärtää. Johtajat joivat kahvia pannukaupalla.
Muutama viikko sitten oli jälleen sääntömääräinen syysvuosikokous. Kokousta johti Olli
Mattila. Tälläkin kertaa oli kakkua & keksejä
tarjolla, mutta kahvi jäi tyystin keittämättä. Talousarviossa ei ollut markkoja. Mutta mikäs on
tuo laite, missä on kirkas näyttö, näppäimistö ja
piuha poikineen... kannettava tietokone! Niitä oli
viime syysvuosikokouksessa jopa kaksin kappalein. Ja luettiinko talousarviota monisteesta? Ei,
vaan se ammutiin valkokankaalle dataprojektorilla.

Vuonna 2001 tietokone sentään löytyi
useimmista kodeista mutta läppäri olalla sai olkansa kipeäksi ja erottui joukosta kuin rinkkaselkäinen partiolainen Kampin keskuksessa. (Jota
ei ollut vielä vuonna 2001_ks). Seitsemän vuotta
on vajaa kymmenesosa Tösin taipaleesta ja aivan
mitätön aika maailman mittakaavalla. Paljon on
silti ehtinyt tapahtua. Onhan seitsemän vuotta sudarille elinikä – kirjaimellisesti!
Jos olen unohtanut tämän artikkelin vuoden 2018 syysvuosikokoukseen mennessä, niin
muistuttakaapa, niin lasken tietokoneet, nautitut
kahvikupilliset ja kaikki uudet vempaimet, mistä
ei ole vielä kuultukaan, ja jotka ovat silloin yhtä
arkisia kuin iPodit, Wiit ja miniläppärit ovat tällä
hetkellä.

Juho Häme,
LPKJA
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Lippukunnassa tapahtuu
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K

un vuosi oli edennyt jo marraskuuhun saakka, tuli jokavuotisen Hiipivän Haamun aika. Jälleen kerran kololta
lähti toistakymmentä tösiläistä salapoliisia selvittämään
rikoksia. Tällä kertaa olimme piilottaneet salapoliisi-identiteettimme naamioitumalla bändeiksi. Kokoonnuimme partiosalapoliisien salaistakin salaisempaan päämajaan Orioniin, jossa
meille kerrottiin ongelman ydin; nuori nainen oli kaapattu hänen sekaannuttuaan musiikkimaailman bisneksiin ja ilmeisesti
kaksi eri musiikkiyritystä ja kolmas, täysin tuntematon taho,
kilpailivat hänestä.
Nyt kun ongelma oli selvillä, alkoi sen selvittäminen toden teolla. Ratkaistaksemme ongelman kiersimme mitä kummallisimmissa paikoissa, SL Inc.:in ja Massamusan pääkonttoreissa,
solIdin koe-esiintymisessä ja päästiinpä keikallekin hyppimään
(kannattaa
olla partiosalapoliisi, pääsee kaikkialle ilman
ongelmia). Haastateltuamme jokaista vähänkin epäilyttävää henkilöä ja tutkittuamme
kaikki hiirenkolotkin sormenjälkien tai
muiden vihjeiden toivossa päädyimme
lopputulokseen. Tiesimme nyt kaiken
uuden musiikkitähden kaappauksesta, yritysten keskinäisistä kinoista,
ongelmanratkaisijoista ja mystisestä Immu-äänestä. Näin ainakin luulimme.
Kerrottuamme ’pahisten’
kaikki juonikiemurat ja oveluudet
partiosalapoliisien päällikölle, selvisi meille, ettei aivan kaikkea tullutkaan selvitettyä, juonessamme oli nimittäin aukkoja. Onneksemme
näin oli muillakin. Tuloksista päätellen TöSin
salapoliisit ovat kuitenkin huippuluokkaa. Lähes kahdensadan vartion joukosta saavutimme
aivan kärkipään sijoituksia. Mickey Z. & The
Mooses of Invention (Hirvet-vartio) oli sijalla 14 ja Ulver (Sudet) sijalla 8. Vanhempien
ja kokeneempien salapoliisien sarjassa The
Muflons vei pronssi-sijan. Tästä viisastuneena TöSi tulee viemään ensi vuonna
varman kolmoisvoiton.
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Joona Uitto

Kuvat: M:R.

Hiipivä Haamu ’08 4.11.

Lippukunnassa tapahtuu
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Sämpyläkillan illanvietto 19.11.

”

Mukaan mahtuisi enemmänkin vanhemman polven edustajia.
töölöläisten partiolippukuntien kolot ja tutustua
toimintaan paremmin. Esittäessään seurakunnan
terveiset kirkkoherra näki kuitenkin paljon yhteistä seurakunnan ja partiolippukuntien toiminnassa.
Mukavan seurustelun jälkeen ilta päättyi
perinteisesti veljespiiriin. Tapahtuma oli jälleen
oikein onnistunut, mutta mukaan mahtuisi enemmänkin vanhemman polven edustajia. Sämpyläkilta on nimittäin oiva tapa pysyä Tösin toiminnassa mukana. Seuraava illanvietto järjestetään
keväällä, ja onhan ennen joulua luvassa vielä
perinteinen Sämpyläkillan verenluovutus.

Tapio Levä
Kiki, Inka, Antti ja Ville kuuntelevat korva tarkkana ja poseeraavat kun käsketään.

Kuva: K.S.

S

ämpyläkillan veljesillallinen järjestettiin 19. marraskuuta ravintola Mamma
Rosassa. Paikalla oli parisenkymmentä
sämpylää ja muutama lippukunnan aktiivijohtaja
LPKJ Olli Mattilan johdolla. Illan ohjelma mukaili tuttua ja turvallista kaavaa. Ruokailun ohella laulettiin partiolauluja ja kuultiin lippukunnan
viimeiset kuulumiset. Kämppäprojekti oli tietysti
suuressa roolissa Ollin esitellessä hienosti edistynyttä projektia.
Illanviettoon oli saatu kunniavieraaksi Töölön seurakunnan kirkkoherra Auvo Naukkarinen.
Hän kertoili parin vuoden sisällä tapahtuvasta
Töölön ja Taivallahden seurakuntien yhdistämisestä ja Töölön kirkon pian alkavasta, perusteellisesta remontista. Tösiläisiä kiinnosti erityisesti,
mitä yhdistäminen tarkoittaa kirkon vuokratiloille, kuten partiokoloille. Kirkkoherra Naukkarinen ei osannut luvata vielä mitään varmaa kolotilojen tulevaisuudesta, mutta hän aikoo kiertää
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Wälikäsi
Ruskeita, kahisevia kirjekuoria on
jo liikkunut tiuhaan tahtiin kädestä
käteen hallituksen kokouksissa... On
epäselvää, kuinka laaja Juhon johtama vastarintaliike on tällä hetkellä.

• Missä luuraavat kolon kupit?
Vaeltajaryhmä Hirfsala janosi mustaa
kahvia, ja oli ottamassa mukia tuttuun
tapaan kolon keittiön kuivauskaapista, mutta se ammottikin tyhjyyttään.
Kuppeja toki oli muutama tiskivuoren
huipulla, mutta eivät uskalla kastella
käsiään saippuavedessä. Olisiko mahdollista, että kaikki kupit ovat käytössä? Ei, ennen mukeja ja kuppeja riitti
vaikka kylässä oli kaikken töölöläisten lippukuntien kaikki johtajat. Kuka
ne on siis vienyt – ja minne?
• Kapina! Kaliﬁksi kaliﬁn paikalle!
Wälikäden saamien varsin hälyyttävien tietojen mukaan TöSi:n aina
lauhkea ja hyväkäytöksinen LPKJA
Juho Häme suunnittelee vallankaappausta.
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Kuva: R.B.

Hän on täällä. Hän iskee! Mikään ei
jää häneltä huomaamatta. Wälikäsi
kaivaa esiin salaisimmatkin huhut
ja juorut. Mestarinaamioitujamme
voi tekeytyä keneksi tai miksi vain
haluaa. Oletko varma, että Wälikäsi ei tarkkaile sinua juuri nyt?

• Hirfsala, tuo pahanmaineinen,
musiikkimaultaan ja hiusmuodiltaan
varsin yhtenäinen vaeltajaryhmämme, kävi katsomassa lätäkön toiselta
puolelta Helsinkiin saapunutta Opethia. Yhtyeen tyylilajinahan on kamala
progressiivinen metalli. Wälikäsi ei
voi ymmärtää, miksi kukaan haluaisi maksaa päästäkseen kuulemaan
moista korvia raastavaa meteliä. Ei
voi ymmärtää. Wälikäsi itse suostuu
kuuntelemaan ainoastaan The Murre-

Pihaus 4/2008

Wälikäsi
ja ja kolon vinyylilevyjä.
• Miska Rissanen paljasti jokin aika
sitten mielipiteitään: ”Kerhotalolla
(Hesparton kolo) ei pitäisi käydä
muita kuin miespappeja!”. Tämä tuskin jättää epäselväksi mikä Miskan
mielipide naispappeudesta.
• Wälikäsi on tarkkaillut Töölön Sinisten foorumia ja saanutkin selville
kuka on kadonneiden kuppien takana.
Lukijoille tiedoksi, että mysteeri
saattaa liittyä vallankumoukselliseen
toimintaan. Wälikäsi on tietoinen
myös kuppien lokaatiosta, muttei
salassapitosopimuksen takia voi paljastaa niiden (todellista) sijaintia. Hän
pahoittelee.

• Wälikäden väsymätön tonkiminen
on tuottanut tulosta, sillä Julius
Heporaudan armeija-aikeet ovat
selvinneet! Wälikäden tietojen mukaan mies aikoo suoriutua palveluksestaan 12 kuukaudella, eli pitkän
kaavan mukaan mennään. Reissun
suklaakerroin tosin on melkoinen,
sillä palveluspaikka tulee olemaan
metromatkan päästä löytyvä Santahamina. Taitavat Julkkaa houkutella
äitimuorin pikkuleivät ja kotona
aina odotteleva pyykkikone? No,
onnea matkaan kuitenkin, ja ehtiihän Santiksesta näppärästi iltalomalla sudarikokousta vetämään! Ai
niin, ja laskettu aika on heinäkuun
alussa.

Kuva: R.B.

kuin kaksi marjaa

Antti Mielonen,
TöSin Akela

Kimi Räikkönen,
F1-kuljettaja
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Sudenpentusivu
Ulvahdus!
Oho. Onpas Antti Jäppinen ollut ahkera ja
piirtänyt meille Paint-ohjelmalla taidokkaasti
partiolaisjoulupukin. Ounou! Antti on unohtanut värit! Auta Pukkia väristymään!

Kuinka monta väriä sinä muistat? Tässä muutama esimerkki väreistä: Sininen, violetti, vihreä, oranssi, keltainen, punainen, harmaa, ruskea, purppura, limetinvihreä, indigonsininen, turkoosi,
vaaleanpunainen, oliivinvihreä, fuksianpunainen, seepia, syaani,
ultramariini, siena, okra, sekä tietysti kaikkien tuntema umbra.
12

Pihaus 4/2008
Sarjakuva: Olli Raitio

Sarjakuva
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Airsoft-special
Metsässä ropisee
23.11.08 1205
Ensimmäinen peli alkaa. Nyt ainoat asiat, jotka
valvovat peliä ovat oma rehellisyys ja pelikaverit. Osuman tuntee (jos tuntee), ja vastuu tippumisesta on itsellään. Säännöt ovat selvät. Kaveria ei ammuta. Kohde pitää tunnistaa viholliseksi
ennen kuin sitä ampuu. Videopelien “ammu mitä
lystää” -asenteet voi jättää kotiin. Kolmen pelin
jälkeen kuulia on kulunut useampi tuhat ja luottokokit Severi ja Antti alkavat keittää pastaa.

K

ello lyö 9.30. Kenny saapuu Haukkojen
maastoutuneena kummallisten pitkänomaisten laukkujen sekaan ja tarkistaa tiedusteluyksiköstään kuljetuksen tilanteen.
“Olemmepas kaikki ajoissa, meillä on nyt mahdollisuus odottaa puoli tuntia tai juosta junaan.”
“JUOSTAAN!” Kuuluu kaikkien suusta.
23.11.08 1100
Pelien pitäisi alkaa, mutta pelipaikka näyttää
huolestuttavan tyhjältä, vaikkakin mukavan lumiselta. Tänään ei tarvitse ryömiä mudassa. Pelinvalvoja suunnittelee pakoa Järvenpäähän.
23.11.08 1130
Peliin tuleekin sopiva joukko osallistujia ja se
voivat alkaa. Laukkujen sisältä paljastuu kirjava joukko erilaisia asereplikoita AK-47:stä,
FAMAS:iin ja Steyr AUG:iin. Pikakurssi latauksesta ja varmistuksesta, ja yllättäen jokainen ase
saadaan sylkemään kuulia. Joillekin kanssapelaajille ei käynyt yhtä hyvin, mutta softaaja on
jokaisen softaajan kaveri, joten laina-aseita järjestyi epäonnisillekin.
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Kenny Ronkainen

Airsoft-harrastajan mietteitä:
Airsoft on ollut kuuma aihe kolumneissa ja mielipidekirjoituksissa viime aikoina. Häiritsevää on,
että kaikkialla puhutaan leluaseista ja airsoftleikeistä. Airsoft-ase ei ole lelu vaan harrasteväline,
ja sitä tulee käyttää ja etenkin myydä sen mukaisesti. Kuinkakohan kävisi, jos esimerkiksi kilpajousia myytäisiin jokaisessa prismassa ja sittarissa
imukuppijousien vieressä? Yleisin onnettomuuden
ja hälyn tuottaja on 30 euron kiina-kopio airsoftaseesta, jonka ajattelematon vanhempi tai pahimmillaan lapsi itse on ostanut pihaleikkeihin eikä
pelikentälle.

Kuvat: Kenny Ronkainen

Joukkue asettuu puolustusasemiin, kukin tyylillään.

23.11.08 1510
Hämärä alkaa laskeutua, ja lumisade on yltynyt
jo myrskyksi. Pikaisesti nautittu pasta-ateria lämmittää vielä vatsassa, kun pakkaamme ja juoksemme bussiin. “Milloin mennään uudestaan
softaamaan?” on vastaus kysymykseen: “Oliko
kivaa?”

Vartio-osaston retki
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Chernobyl-08 14.-16.11.

T

ämänvuotinen vartio-osaston retki pidettiin kämpällä. Talon lämmitys aloitettiin
saman tien, ja vartiolaiset vietiin ulos
leikkimään. Sateisen kyykkylaululeikin jälkeen
lämpimään taloon kömpiminen ei tehnyt ollenkaan pahaa.
Olimme juuri menossa nukkumaan,
kun yllättäen alkoi soida hälytyssireeni ja ulkoa
kuului selkäpiitä karmivaa huutoa. Sisälle ryntäsi
tuntematon mies huutaen: ”Kirkkonummen ydinvoimala on räjähtänyt!”. Mies katosi yhtä nopeasti kuin oli ilmestynytkin. Johtajat rauhoittelivat
vartiolaisia sanoen, että jos pysyttäisiin sisällä,
niin mitään ei tapahtuisi. Hekään eivät tosin tienneet varmasti…
Kun heräsimme lauantaiaamuna, oli
tapahtunut kummia. Osa retkeilijöistä oli menettänyt näkönsä, osa kuulonsa ja jopa puhekykynsä, osa raajan ja eräs oli hirvittävällä tavalla
epämuotoutunut. Palattuamme saunalle kävelyltä
paikalle oli saapunut erikoinen mies seuralaisenaan säteilyturvakeskuksen tutkija kaasunaamareineen. Mies kertoi olevansa tutkija ja että hänellä oli lääke liikaan radioaktiivisuuteen, josta
vartiolaiset kärsivät. Kaikki paranivat nopeasti.
Siirryimme sisälle hämärän laskeuduttua, ja loppuillan otimme rennosti.
Yöllä herättiin taas saman sireenin hirveään valitukseen. Olli ryntäsi sisälle ja alkoi
ravistaa ihmisiä hereille huutaen, että ydinsota
on alkanut! Pakomatka metsän siimekseen alkoi.
Metsässä oli Kenny puolustamassa saunatonttia
järkälemäisen aseen kanssa mutantteja vastaan.
Vartiolaisten päästyä lopulta turvaan erään säteilyturvakeskuksen tutkijan luo he pääsivät saunaan lämmittelemään.
Sunnuntai kului tiskauksen ja siivoamisen merkeissä. Ei ehditty edes suunnistaa, sillä
paikkaan aiottiin kylvää pommeja mutanttien tuhoamiseksi. Ehdimme alta hyvissä ajoin kuitenkin.

Olli Raitio

Kuvat: Olli Raitio
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Unelmakämppä

Kuva: K.S.

Unelmakämppä, 12. osa

P

ihauksen kirjoitussarja Unelmakämppä on edennyt 12. osaan. Sarjassa seurataan Tösin uuden kämpän rakentumista Kirkkonummelle. Edellisessä osassa
kerrottiin kämppätyömaan saavutuksista kesän aikana, tässä kuvataan syksyn tapahtumia
ja luodaan katsaus tulevan talven haasteisiin.

V

uosi on kääntynyt kesästä syksyn kautta
talveen, ja niinpä myös työ raksalla on
hiljentynyt koulujen ja opintojen myötä. Syksyn aikana töitä on isommalla porukalla
tehty lähinnä järjestettyinä raksaviikonloppuina, jolloin lippukunnan johtajisto on kokoontunut kantamaan kortensa kekoon. Viikonloppuja
on järjestetty syksyn aikana neljä. Mestarimme
Simo vetäytyi lokakuun ajaksi ansaitulle lomalle,
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mutta muuten työt ovat jatkuneet hänen toimestaan koko syyskuun ja marraskuun. Satunnaiset
lippukuntalaiset ovat avustaneet Simppaa työmaalla myös raksaviikonloppujen ulkopuolella.
Vastoin edellisen Pihauksen arvelua ei kämpän lämmöneristyskykyä ole vielä päästy kokeilemaan, sillä ainoa tarjolla oleva lämmönlähde
on syyskuussa asennettu avotakka. Pönttöuunin
ja puuhellan muuraus jäänee kevääseen, ja öljykamiinamme Forste ei vielä ole paikallaan.
Rakennuksen eristys ei muutenkaan ole vielä
paras mahdollinen, sillä eristysmateriaalia ei ole
asennettu. Kämpän eristeeksi on valittu kivivilla,
joka on tarkoitus puhaltaa paikalleen vielä tämän
vuoden puolella.
Sitten viime Pihauksen ilmestymisen on
kämpän sisärakenteissa tapahtunut edistymistä.

Unelmakämppä

Pihaus 4/2008

Unelmakämppä, 12. osa

Kuva: Inka

Tässä vaiheessa on sisäkaton runko valmis, lattian pohjalevyt paikoillaan ja ikkuna-aukoissa
muovit. Myös katon tuulensuojalevyjen asennus
on valmis. Lähitulevaisuuden projekteja ovat,
katon ja lattian eristämisen lisäksi, ikkunoiden
ja ovien maalaaminen ja asentaminen, mitkä pyritään viemään mahdollisimman pitkälle joulukuun aikana. Tammikuussa on jo tarkoitus käydä
lattialaudoituksen kimppuun.
Projektin rahoituspuolella jatkuu varainkeruu edelleen. Viimeisimmän kustannusarvion
mukaan saattaa tämänhetkinen rahoitus juuri ja
juuri riittää, mutta ollaksemme varmalla puolella
on varainhankintaa jatkettava. Viimevuotiseen
tapaan rahaa kerätään joulukuussa järjestettävällä joulukonsertilla, jonka tuotto käytetään projektin hyväksi. Tervetulleen lisän kassaan toi Töölön
Rotaryklubin myöntämä 750 euron stipendi, jolle
varmasti löytyy käyttöä.
Kaiken kaikkiaan tilanne on mainio. Kämpässä on katto päällä, ja työt etenevät tasaiseen
tahtiin. Tekemistä tosin riittää vielä, joten toistaiseksi emme voi huokaista helpotuksesta. Varainhankintaa jatketaan vielä keväälläkin, ja lippukuntalaisten panos työn loppuun saattamisessa on
keskeinen. Joulukuussa on mahdollisuus päästä
osallistumaan projektiin kevyiden sisähommien
muodossa, tuolloin nimittäin maalataan kämpän
ikkunat ja ovet Simon verstaalla Töölössä. Jos
haluaa päästää sisäisen maalarinsa valloilleen,
kannattaa ajankohta sopia Simon kanssa.
Seuraavassa osassa: Saatiinko ikkunat maalattua talven aikana? Onko eristystä päästy jo
kokeilemaan? Mitä kevät tuo tullessaan? Projektin yhteyshenkilö on Simo Laukkanen, puh. 040
773 5539, sähköposti simo.laukkanen@toolonsiniset.net

Kaarlo Saukonpää
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Tösimiehet siviilissä

Kuvat: J.H.

AIA:n joulukonsertti 11.12

S

iitä ei pääse mihinkään, etteikö AIAssa
olisi ammattitaitoisia ja esiintymiskykyisiä naislaulajia. En väitä olevani oikea
ihminen arvostelemaan heidän esitystään. Alla
olen kuitenkin tehnyt näin. Tarkoitukseni ei ole
antaa murskaavaa arvostelua onnistuneesta konsertista.
Konsertti koostui pääosin kahdenlaisista
kappaleista. Eräs tyyppi oli modernit, onomapoeettiset laulut. Niissä laulajat pääsivät toteuttamaan villejä kaanoneita ja harmonioita, ja he
pääsivät esittelemään laulutaitojaan vailla rajoituksia. Toinen oli klassisten joululaulujen, kuten
”Joulukirkkoon” ja ”Heinillä härkien kaukalon”,
uudelleensovituksia. Lauluja oli modernisoitu,
niihin oli tuotu epätavallisia rytmejä ja harmonioita. Poikkeuksena edellämainituista oli yhteislaulu ”En etsi valtaa, loistoa.” Se oli pehmeänä
yllättäen eräs konsertin miellyttävimmän kuuloisista kappaleista. AIA toimi hyvin esilaulajan
roolissa, kun he eivät yrittäneet liikaa. Toinen
poikkeus oli Pessi Levannon säveltämä ”Kunin-
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kaat kulkevat, katsokaa!”. Se oli sopinut popyhtyeelle sovitettuna tai jopa sellaisenaan radion
soittolistalle.
Sovitukset korostivat kaanonissa laulua pikemminkin kuin soolo-osuuksia. Soolot olivat
harvassa. Ne olisivat voineet värittää muuten
melko tasapaksua esitystä. Kokonnaissointi oli
varsin korkea ja ajoin häiritsevän terävä. Laulu oli myös yllättävän kovalla, varsinkin ottaen
huomioon että esitys oli kirkossa. Olisikin ollut
varsin mielenkiintoista kuulla, miltä lauluyhtye
olisi kiinnostanut ilman vahvistusta. En usko että
laulu olisi kuulostanut lainkaan yhtä häiritsevän
terävältä. Äänentoistosta vastasi nimittäin kaksi
melko pienen näköistä kaiutinkaappia, mitkä tuskin juurikaan toistivat bassotaajuuksia.

Juho Häme
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