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Vihdoinkin saatiin valmiiksi uusi Pihaus. Jos
ei ota lukuun viime vuoden juhla Pihausta,
niin edellinen Pihaus ilmestyi vuonna 1999
keväällä. Silloin Pihauksesta vastasi
kokonaan Jussi Haapkylä ja vuonna 1998
Pihaus voittikin parhaan lippukuntalehden
tittelin. Tätä pihausta on ollut työstämässä
koko lippukunta. Kaarlo on vastannut
materiaalin kokoamisesta ja Martti Koivisto
lehden taittamisesta. Ja hyvä lehti tulikin!
Tästä Pihauksesta voit lukea koko kevään
tapahtumista, sekä oppia kaikkea uutta
lippukunnastamme ja partiosta, mitä et vielä
tiennyt. Nyt haastamme loputkin Tösiläiset
auttamaan
seuraavan
Pihauksen
tekemisessä. Tavoitteena on että syksyllä
ilmestyisi kaksi Pihausta ja se onnistuukin
teidän avullanne!
T: Pihauksen toimitus

Partiopaitaa ja sudenpentupaitaa käytetään nykyään
partiomaailmassa hyvin vaihtelevalla menestyksellä. On
sääli, että ostamme kalliin paidan, jota saatamme käyttää vain muutaman kertaa vuodessa, lupauskirkossa ja
vuosikokouksissa yms. Monet kuvittelevat partiopaidan
pelkäksi univormuksi jonka käyttöä tulee varoa. Näin ei
kuitenkaan ole vaan partiopaita on käyttöpaita jota
kuuluu pitää niin kokouksissa, retkillä kuin vaelluksillakin. TöSin nuorempi polvi käyttääkin paitaa omissakin
kokouksissa. Tässä sudenpennuille ja heidän vanhemmille ohjeita miten merkit ja tunnukset kiinnitetään.
Sudenpentupusero on tavallinen tummansininen Oaukkoinen neule, college tai mielellään oikea partiopaita.
Lupausmerkki (”sudenpää”) tulee vasemmalle, noin sydämen kohdalle. Sen yläpuolelle tulevat sudenpentujen vaihemerkit kuvan osoittamalla tavalla. Vasemmalta lukien Hukka, Susi, Pikku-hukka. -Pikku-hukka = 3 tassua, -hukka = 2
tassua, -susi = 1 tassu. Vuositähdet tulevat symmetrisesti
vaihemerkkien yläpuolelle. Hopeinen vastaa yhtä partiovuotta. Leiri- tai tapahtumamerkki tulee oikealle puolelle,
kuvan osoittamaan paikkaan. Puserossa pidetään aina yhtä
leiri- tai tapahtumamerkkiä kerrallaan.

Sisällysluettelo:
1.
2.
3.
4.
6.
8.
9.
10.
12.
14.
16.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Kansi
Toimituksen palsta
Pääkirjoitus
Lyhyet erikoiset
Töölön Sinisten toimihenkilöt
Tapahtui talvileirillä
Lippukuntaretki
Hiihtovaellus
Wälikäsi
Ketut esittäytyy
Svenska klubben
Paraati
Riihitys
Ulvahdus
Tösimies
Tarus tulee, oletko valmis?
Tösiasiaa
Tösi tärkeitä puhelinnumeroita

Oikean käden hiha. Laumatunnus kolme senttiä hihan olkasaumasta. Taitomerkit laumatunnuksen alapuolelle kaksi
rinnakkain.
Vasen hiha. Paikkakuntatunnus hihan olkasauman keskelle. TöSiläisillä paikkakuntatunnuksena Töölö, ei Helsinki. Näitä merkkejä voi ostaa kololta. Noin kolme senttiä
paikkakuntatunnuksen alle piirimerkki.
Partiovyö. Partiovyö on sama niin sudenpennuilla, kuin
vanhemmillakin partiolaisilla. Vyö on ruskeaa nahkaa ja
soljessa teksti ”ole valmis”. Vöitä saa mm. partioaitasta
Muistakaa pistää partiopaita kuntoon KASTELLILLE!
Pihaus 1/2004
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E

i enää kestä kauan Tarukseen, sillä kesän voi jo sanoa
alkaneen ja kohta jo alkaa kesäloma. Itse leirillä
järjestetään perinteistä leiriohjelmaa rakenteluineen ja
haikkeineen. Luvassa vartiolaisilla jonkin verran
valinnaisuutta ja tietenkin tosi isoja yhteisiä kokoontumisia,
muun muassa avajaiset sekä päättäjäiset. Kaikilla leiristä
kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua Tarukseen, leirin
vierailupäivinä lauantaina 31.7.04 ja sunnuntaina 1.8.04.
Tarus jakautuu seitsemään alaleiriin, johon jokaiseen
majoittuu noin 1600 leiriläistä. Alaleirien nimet – Kulo, Uitto,
Justeeri, Patikka, Korpi, Stocken ja Savotta – ovat metsään ja
suomalaiseen metsätyöhän liittyviä asioita. Meidän oman
alaleirimme nimi on Uitto.
Jokainen alaleiri jakaantuu vielä savuihin, joita omassamme
on 27. Töölön Siniset jakavat savun Hesparton ja Suosirrien
kanssa. Oman savumme olemme nimenneet Vakuoliksi.
Töölön Sinisistä on Tarukselle ilmoittautunut yksitoista
henkilöä, joista vartiolaisia on neljä.
Pidämme Hesparton kanssa vielä tiedotus tilaisuuden leirille
osallistuville 30.5. kello 17.00 uudella kololla, jossa
kerromme yleisesti suurleireistä ja tietenkin Taruksesta.
Tilaisuudessa vastaamme kysymyksiin, harjoittelemme
Taruksen omaa leirilaulua ja vielä näytämme kuvia viime
suurleireistä. Tästä tapaamisesta tulee osallistujille kirje
kotiin, jossa mukana myös muuta tietoa osallistujille..
Suosittelemme tutustumaan Tarukseen vielä internetissä
osoitteessa www.partio.fi/tarus , jossa kerrotaan paljon tietoa
päästä päähän. Ja olipa osallistujalla mitä tahansa kysyttävää
Taruksesta, niin soita vapaasti.

K

esä tulee ja lomat alkavat. Samalla kevätkausi lähenee loppuaan,
joten nyt on hyvä kertailla, mitä on taas tullut tehtyä. Itselleni
kevätkausi on ollut suuri haaste; armeijavuoden jälkeen suoraan
lippukunnanjohtajaksi. Onneksi tukenani ovat olleet lippukunnan loistavat
johtajat, joiden kanssa toiminnan pyörittäminen on ollut antoisaa ja
tuloksekasta. Muutenkin lippukunnan sisällä vallitsee hyvä tekemisen
meininki. Oiva esimerkki tösihengestä on tämä Pihaus. Jo muutaman vuoden
tauolla ollut lehti on herätetty henkiin koko lippukunnan yhteistyöllä.
On ollut ilo seurata, kuinka lippukuntalaiset ovat innokkaasti osallistuneet
monipuoliseen partio-ohjelmaan. Tapahtumia keväälle on riittänyt, erään
vartiolaisen sanoin jopa ”hengästyttävän paljon”. Tammikuussa oli talvileiri,
huhtikuussa lippukuntaretki ja partioparaati. Lisäksi järjestettiin kolotalkoot,
hiihtoretki sekä ryhmien omia retkiä. Edessä on vielä riihitys ja kesällä Tarus
sekä sudenpentuleiri. Omissa kokouksissa harjoiteltuja partiotaitoja on
ainakin ollut mahdollisuus päästä kokeilemaan käytännössä.
Metsä on partiolaisen koti. Tavoitteeni lippukunnanjohtajana on kannustaa
tösiläisiä erähenkisyyteen. Omat parhaat partiomuistoni ovat kaikki leireiltä ja
retkiltä, metsän keskeltä. Kevät on kulunut pääosin erilaisissa suunnittelukokouksissa juostessa. Niinpä nautin suunnattomasti johtajien hiihtoretkestä
Hirsalan kauniissa maisemissa, joissa pääsin lähelle sitä, mitä partio
tarkoittaa minulle – hyviä ystäviä ja reipasta toimintaa.
Kannustankin kaikkia osallistumaan ensi syksyn lippukuntaretkelle. Elämää
saattaa olla myös siellä, missä pleikkari ja tietokone ovat tuntemattomia
käsitteitä!
Tapio Levä

Martti Koivisto
Savun johtaja

”Martti Kyyröä lippukunnanjohtajana seuraava
Tapio Levä on ollut tösiläinen sudenpennusta
saakka. Aikaisemmin Tapio on toiminut
Peurat-vartion vartionjohtajana ja
lippukunnanjohtajan apulaisena. Kolon lisäksi
tämän 21-vuotiaan teekkarin voi bongata
Otaniemestä ja kesäaikaan katukoriskentiltä.”

Jyrki Vainion suunnittelema
Taruksen maskotti Tatu.
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KÄMPPÄYÖTILANNE:
1. Martti Koivisto 6
2. Kaarlo Saukonpää 5
3. Olli Mattila 4

METSÄYÖTILANNE:
4. Kaarlo Saukonpää & Olli Mattila 5
5. Juhana Joensuu, Miska Rissanen, Olli Raitio & Juho Häme
6. Martti Koivisto & Tapio Levä 3
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Vartionjohtajat ilmoittaa vartiolaisten pisteet Kakelle, ja muut saavat hoitaa omansa itse.

LUOVUTA AJOISSA:
Monet potilaat tarvitsevat luovutettua
verta, jonka osilla hoidetaan erilaisia
sairauksia. Verta tarvitaan
noin 350 000 pussia vuodessa eli joka
päivä tarvitaan tuhat luovuttajaa, jotta
veri riittäisi potilaiden hoitoon. Verenluovuttaminen on Suomessa vapaaehtoista eikä siitä makseta palkkiota.
Verta voi luovuttaa, kun on
• terve
• 18 - 65-vuotias
• painaa vähintään 50 kiloa.
Helsinki
Yrjönkatu 30, puh. (09) 622 5911
ma - ti klo 11 - 19
ke klo 8 - 13
to - pe klo 11 - 19
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TULEVAA TOIMINTAA:
Toukokuu
30.5.
Tarus johtajien
tapaaminen
kello 14.00
30.5.
Tarus leiriläisten
tapaaminen
kello 17.00
Kesäkuu
9.-13.6.
sudarileiri Kastelli
28.6.-5.7. suurleiri Tarus
.
Elokuu
13.-14.8. Vaeltaja ja johtaja
tapaaminen Villa
Vidablicikissä
27.-29.8. 1. luokan riihitys
Pihaus 1/2004
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Sudenpentujen milliskaban
2004 kevään sijoitukset :

Keväällä 2004 sudenpentujen suorittamat merkit:
Retkeily, erätaidot ja Askartelu.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aleksi
Julian
Jalmari

Eläin
ja
yksi
sudenpentujenmerkistä.
I so l uo n to ka p p a le,
löytyy paljon metsistä.
Vedessä elävä otus,
Flipper on tällainen.
Missä ihmisillä on
paljon rahaa.
Liikkumaväline
Jano juoma

NETISTÄ REPÄISTYÄ:

Laumojen kokoukset taas syksyllä elokuun puolivälistä alkaen. Lisää tietoa tulee koteihin elokuun alussa. Hyvää kesää! Terveisin Antti Mielonen
Tällä kertaa Pihauksessa on kaksi kilpailua! Ensimmäinen on kansikuvakilpailu,
jossa voittaja saa tösi-lippiksen omakseen. Eli lähetä sähköpostilla osoitteeseen
martti.koivisto@mbnet.fi, tai kirjeitse osoitteeseen Martti Koivisto, Pihlajatie 28 B
27, 00270 HKI, partioaiheinen valokuva. Kaikki osallistuneet kuvat otetaan
Pihauksen käyttöön. Osallistujien kesken arvotaan myös yllätyspalkinto. Kilpailu
päättyy elokuussa 13. päivä ja voittajakuvan näette seuraavan pihauksen kannessa.
Tarukselle osallistuvien vartiolaisten kesken on myös kilpailu, missä pitää selvittää
mitä savumme nimi Vakuoli tarkoittaa ja piirtää siitä kuva. Vastaukset lähetetään
myös ylhäällä näkyviin osoitteisiin 28.5. mennessä.
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Tämän Syksyn kovaterästösiskaban voittajat olivat vanhempien sarjassa Ralf Baumann ja nuorempien
Elijas Linna.
Lisää sivulla
yhdeksän.
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Partiolaiset ovat alkaneet kokoontua myös Internetissä ja
vuonna 1997 Partiopoikien
Maailmanliitto (WOSM) järjesti
ensimmäistä kertaa virallisesti
JOTI:n (Jamboree-On-TheInternet). Suomessa IRCNetin
#partiolaiset järjestivät ensimmäisen suuren JOTI-tapahtuman
Heurekassa vuonna 1997. Seuraavana vuonna rekisteröitiin
Nettipartiolaiset ry, joka otti JOTI:n järjestämisen toimintasuunnitelmaansa. Vuonna 2003 JOTI:a alkoi koordinoida neljän
hengen JOTI-ryhmä. Lisää
osoitteessa http://joti.partio.net
Pihaus 1/2004

HAKAHAKA-SKABA TILANNE:
Kevät on ollut Ketut vartion
juhlaa, tästä kiittäminen heidän
johtajien ja vartiolaisten
aktiivisuuden. Juuri
vartiolaisten aktiivisuudessa
Haukat vartion täytyy panostaa
syksyllä, sekä tehdä myös hieno
vartion viiri. Muistakaa vielä
panostaa omaan buugiinne, sillä
sekin vaikuttaa vartionne
arvostukseen. Vaan miten
käykään, kun syksyllä
syntyy vielä yksi
uusi vartio?

ANSIONSA MUKAAN:
Olli Mattilalle myönnettiin
kevätvuosikokouksessa Töölön
Sinisten kuparinen
ansiomerkki. Hyvää
työtä Olli!
5

”Mitäköhän noikin vanhat parrat tekee tässä lippukunnassa?” on
varmasti käynyt monen nuoremman Tösiläisen mielessä, kun on istunut
hiljaa ja kiltisti vuosikokouksissa. Ei hätää, nyt sekin selviää.
Lippukunnanjohtaja (LPKJ, Tapio Levä)
Mies joka pyörittää koko sirkusta. Edustaa lippukuntaa tilaisuuksissa.
Kutsuu Hallituksen koolle ja johtaa sen kokouksissa puhetta. Huolehtii,
että muut johtajat hoitavat asialliset hommat eivätkä vain kaivele
varpaidenvälejänsä.
Lippukunnanjohtajanapulainen (LPKJA, Martti Koivisto)
LPKJ:n oikea käsi. Jos LPKJ on estynyt niin toimii hänen sijaisenaan.
Muuten aika yleismies joka repeytyy kaikkiin hommiin. Ei avusta
ainoastaan lippukunnanjohtajaa vaan koko lippukuntaa.

Rahastonhoitaja (Mikko Ylijoki)
Kaveri jonka kautta eurot ja sentit kulkevat. Hoitaa että toimintaan riittää
rahaa ja ettei nyt ihan vyötä kiristellen tarvitse toimintaa pyörittää. Toimii
myös kirjanpitäjänä ja huolehtii, että tilit on kunnossa tilintarkastajia
varten.

Sihteeri (Martti Kyyrö)
Lippukunnan kokouksissa kirjaa kaiken ylös ja muotoilee niistä
pöytäkirjat. Kirjoittaa muutenkin kaikki asiakirjat. Laatii LPKJ.n kanssa
yhdessä toimintasuunnitelmat ja vuosikertomukset. Sihteeri hoitaa yleensä
kaikki sellaiset asiat, joita kukaan toinen ei viitsi tai ei halua hoitaa.

6
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Töölön Sinisten ja Hesparton
yhteinen kolmannen ja toisen
luokan riihitys oli kaiken
kaikkiaan menestys. Teemana oli
tällä kertaa ihmemies Macgyver.
Kenny tekemässä solmut rastin Kokoonnuimme perjantaina
tehtävä käskyä.
kololla, josta tällä kertaa
suuntasimme Nuuksioon.
Perjantain ja lauantain riihittäjät
vaelsivat ja yöpyivät laavuissa,
sekä Rasteilla harjoittelimme ja
kertasimme toisen ja kolmannen
luokkien oppeja, sekä
testasimme Macgyver
tietämystä. Reissulla yllättyi,
kuinka paljon Nuuksion metsissä
näkyy partiolaisia. Lauantai
iltana saavuimme sitten kaikki
IVE:n kämpälle, jossa pääsimme
saunomaan ja nukkumaan.
Kolmannen luokan riihittäjiä oli
Ville tekee pukkiköytöksiä.
mukana Tösistä Miska ja Riku
Miska vääntää käpylehmää.
Ketut vartiosta ja Toisen luokan
riihittäjiä Olli ja Leo, samoin
Ketut vartiosta, sekä Ville
Hervottomasta. Ensimmäisen
luokan riihittäjät toimivat
rastihenkilökuntana ja
kouluttajina.

Juho yö rastilla.
Ralf ja Olli IVE:n kämpällä.

Kake lipunnostoa
odottamassa.

Martti Koivisto

Pihaus 1/2004
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Kalustonhoitaja

Perinteinen partiolaisten paraati päätti sunnuntaina 25. päivä
huhtikuuta partioviikon. Tösiläiset kokoontuivat kololle Hesparton kanssa tarkistamaan varusteensa ja ottamaan Tösi:n lipun, sekä vartiolaisten viirit esille. Kenny ja Martti menivät
edeltä Johanneksen kirkkoon viettämään partiokirkkoa, jossa
esitettiin pyhän Yrjön tarina. Senaatintorilla kaikki osallistujat
kokoontuivat juhla-tilaisuuteen.
Juhlapuheen piti piirinjohtaja Teemu ”Eetu” Kujala, joka korosti tervehdyksessään yleisölle, että partio ei ole vain hauska
harrastus, vaan että toiminnalla on myös yhteiskunnallista merkitystä. Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toiminta-alueella tehdään vuosittain noin miljoona tuntia vapaaehtoistyötä, mikä
vastaa 700 nuorisotyöntekijän työtä. Hyvän harrastuksen ja
hauskojen kokemusten ohella partion johtajakoulutus antaa
myös valmiuksia ja taitoja oman elämän hallintaan ja työelämään. Myös kaupunginpormestari Siitonen piti tervehdyspuheen.
Tilaisuudessa näkyi paljon tuttuja, muun muassa vanhoja tösiläisiä sekä myös paljon uusia kasvoja. Tilaisuuden jälkeen alkoi itse paraati, joka vei meidät Pohjois-Esplanadia pitkin Mannerheimintielle ja sieltä makasiineille asti. Marssin aikana sai
kuulla Töölön Sinisten huutoa: T-Ö-S-I tösi. Makasiineilta menimme sitten syömään ja luonnontieteen museoon.

Martti Koivisto

Hoitaa ja pitää kunnossa lippukunnan kalustoa. Vastaa kalustohankkinoista Hallituksen
muiden jäsenten kanssa. Potkii niitä, jotka eivät palauta ajoissa retkelle/kisaan
lainaamiaan varusteita. Huoltaa kalustoa, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä että pesee
trangiat niiden käyttäjien puolesta.
Koloisäntä
Tarkkailee kolon tilaa ja patistaa muut siivoamaan sotkunsa. Pikku korjausten hoitaja.
Huolehtii ettei kahvi tai vessapaperi lopu kololta. Valvoo muutenkin että kololla
toiminta on asiallista eikä sikailua. Toimii kololla kolon parhaaksi yhdessä
kalustonhoitajan kanssa
Sampo (VJN-johtaja)
Vastaa vartionjohtajien kouluttamisesta ja muutenkin lippukunnan vartiotoiminnasta.
Hallituksen ja vartionjohtajien välimies.
Kunniamerkkitoimikunnan puheenjohtaja
Ehdottaa hallitukselle kunniamerkkitoimikuntaan valittavat 3-5 jäsentä ja vastaa
toimikunnan toimivuudesta. Huolehtii toimikunnan kokoontumisesta ainakin kahdesti
vuodessa. Vastaa kunniamerkkienanomisesta ja niiden myöntämisestä.
Kämppäisäntä
Vastaa kaikesta toiminnasta lippukunnan käytössä olevalla eräkämpällä, tällä hetkellä
Kirkkonummen Hirsalassa. Laatii kämpän säännöt, joita on noudatettava tai ei hyvä
heilu. Hoitaa Kämpälle öljyt ja valopetrolit kun ne loppuvat. Järjestää kaikki talkoot,
niin korjaus- kuin puidentekokin.
Leirinjohtaja
Valitaan jokaiselle leirille erikseen. Vastaa leirin toteuttamisesta ja huolehtii sen
järjestämisestä. Kutsuu leirikokoukset koolle ja toimii leirillä ylimpänä johtajana ja
vastuuhenkilönä. Mies jolla on vuoden tärkeimpien tapahtumien raskas taakka
olkapäillään.
Kirjoittanut Martti Kyy
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Vallankumous 2004
Tösin & HH-O:n talvileiri 22-5.1.2004
Töölön sinisten ja Hesparton perinteinen talvileiri järjestettiin muutaman vuoden tauon
jälkeen jälleen kerran Hirsalassa, kämppämme välittömässä läheisyydessä. Urhea, tosin
hieman harvalukuinen joukkomme kokoontui 2.1. kolon edustalle, josta matkamme kohti suurta tunnettua alkoi luonnollisesti Vikströmin tilausbussilla. Matka sujui perinteiseen malliin, ja perille päästyämme loppupäivä kului teltan pystytyksen ja ruokailun
merkeissä. Illalla uni maittoi itse kullekin, ja joukkomme pääsi keräämään vuoden ensimmäiset metsäyöt.
Leirin toinen päivä kului pääasiassa Hirsalan talviolympialaisten ja muun talvisen hauskanpidon parissa. Olympialaisissa kisattiin monenmoisissa talvilajeissa, eräs kaikkein
mielienpainuvimmista oli epäilemättä lumijalkapallo. Kaikilla tuntui olevan hauskaa, eikä tahtia ei haitannut edes se, että lumesta ei metsässä ollut tietoakaan. Lajien kirjo oli
valtava ja jokaiselle oli varmasti tarjolla jotain. Päivän aikana ehdittiin vielä leikkiä
kaikkien rakastamia piitä ja majakanvartijaa.
Kolmas leiripäivä toi mukanaan kauniin auringonpaisteen ja kaikkien niin odottaman talvihaikin. Aamupalan jälkeen vartiot lähtivät matkaan kohti ensimmäistä rastia. Haikin
aikana vartiot mittasivat taitojaan mm. Hirsala-tietovisassa, ruoanlaitossa ja käpykoripallossa. Lumen (ja niin ollen myös suksien) puute ei haikin tunnelmaa latistanut, koska talvinen luonto oli kaunis myös lumettomana. Haikin maali oli kämpällä, jossa vartioita
odotti lämmin sauna ja maittava päivällinen.

Hej Calle! Jag har en big problem. Du kan hjälpa. Det finns en fiskart,
som på finska heter nieriä, eller egentligen två arter, som på finska
heter isonieriä och pikkunieriä. Jag sku vilja veta va är skillnaden mellan
en liten isonieriä och en stor pikkunieriä? Ursäkta för mitt dåligare
andra inhemska.
Wilbur
Kära Wilbur. Först och främst behöver du inte bekymra dig för att du inte
skulle kunna det andra inhemska. Ingen är en smed vid födseln, som man
säger, och du har säkert tid att lära dig. Dessutom kan man alltid skicka hit
frågor på vilket språk som hellst. Nå, nu till din fråga. Ditt problem har
varit känt redan länge. Redan på medeltiden funderade finnarna på detta,
utan att finna svar. Även idag är skillnaden mellan dem oklar. Man har
kommit överens om att det spelar ingen roll vilken är vilken, de smakar ändå
samma. Det kan t.o.m. vara så att en liten isonieriä är egentligen en stor
pikkunieriä och en stor pikkunieriä kan lika väl vara en liten isonieriä. Med
andra ord glöm hela frågan, det finns bara en nieriä.

Kaikki hyvä loppuu aikanaan, ja niin myös loppui talvileirimme. Neljäs päivä kului pakkaamisen ja siivouksen merkeissä, ja ehdittiinpä päivän aikana vielä nikkaroida komeat
kupariset leirimerkitkin. Kaikille jäi varmasti leiristä hyvä maku suuhun, vähintäänkin
taitavan keittiöhenkilökuntamme herkkuruokien ansiosta. Sen verran intensiivistä oli toimintamme, että kukaan ei tullut ottaneeksi valokuvia jälkipolvien ihailtaviksi. Muistoja
jäi varmasti jokaiselle senkin edestä. Oli taas kerran oikein onnistunut leiri, ja kivaa oli
aamusta iltaan joka päivä. Omasta puolestani haluan kiittää taitavaa johtajistoamme ja
kaikkia osallistujia onnistuneesta leiristä. Odotan jo innolla seuraavaa.

herra leirinjohtaja
Kake
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Töölön Sinisten lippukuntaretki
2.2.- 4.4.2004

H

ejsan grabbar! Välkommen till
årets första Väsning (Pihaus), och
till årets första Svenska
klubben-sida! Klubben är något helt nytt
inom Tölös Blåa, en diskussionsforum där
man kan äntligen uttrycka sig på det
andra inhemska, nämligen svenska. Hit kan
man skicka frågor, dikter, aforismer och
allt annat som man vill dela med sin
omgivning. Särskilt gärna tar jag emot
frågor, och man skall ej vara blyg när man
frågar! Jag svarar på allt enligt min bästa
kunskap. Som sagt så är sidans officiella
språk svenska, men material som är
skrivet på något annat språk tas även
emot. Dikter, brev, frågor, och
engentligen allt material som riktar sig till
Svenska klubben kan lämnas i Pihausbrevlådan i korridoren på vår lokal. Tack
redan färdigt för ert intresse! För övrigt
önskar jag alla en skön sommar med
värme, scoutverksamhet och segelbåtar!
I väntan på era frågor,

Calle

Och samma på finska.

Jälleen oli Töölön Sinisten lippukuntaretken aika. Ajankohta oli mitä otollisin, sillä koko viikonlopun paistoi aurinko ja linnut lauloivat. Puuvaja häämötti lähes tyhjillään, mutta ei hätää. TÖSI:n
raavaat johtajat olivat muistaneet jo hyvissä ajoin tilata kännykällä kuivia klapeja, jotka saapuivat
perille juuri sopivasti ennen vartiolaisten tuloa. Kämpälle olivat jo aiemmin päivällä saapuneet
Martti Kyyrö, Mielonen sekä Kaarlo.
Ilta sujui mukavasti työn merkeissä: kun Martti Koivisto, keittiövastaava, laittoi ruokaa, vartiolaiset kantoivat puita vajaan ja telttapaikalle, kaivoivat telttapaikan lumettomaksi ja pystyttivät teltan.
Sudenpennut leikkivät ja seurasivat teltan pystytystä Antti Mielosen ohjauksessa. Kauan odotetun
ruokailun jälkeen saimme vihdoin levähtää hetken. Illan hämärryttyä vartiolaiset ja johtajat lähtivät präidäämään eli leikkimään majakanvartijaa.
Joillekin tämä oli ensimmäinen yö kamiinalämmitteisessä puolijoukkueteltassa: se tiesi jokaiselle
tunnin mittaista kipinävuoroa. Myös herääminen tuotti monelle hankaluuksia, sillä yöunet olivat
melko katkonaiset. Teltan lämpötila oli hyvin vaihteleva, eräät anonyymeinä pysytelleet kipinämikot nimittäin lisäsivät aivan liikaa puita, toiset taas liian vähän.
Maukkaan aamiaisen ja lipunnoston jälkeen oli aikaa tehdä kaikkea yleistä mitä perjantaina ei ehtinyt tehdä. Ennen lounasta vartiolaiset alkoivat ommella itselleen telttakankaasta eräänlaisia kantopusseja joilla voi kätevästi kantaa esimerkiksi suklaalevyn metsässä. Sudenpennut puolestaan piirsivät lähialueesta kartan, jota he myöhemmin tarvitsevat.
Johtajiston vahvuus pieneni huomattavasti kun Martti Kyyrö sekä Antti Koivisto joutuivat lähtemään jo tässä vaiheessa pois. Siitä huolimatta, lounaan jälkeen, vartiolaiset lähtivät metsään rämpimään: oli haastavan TÖSI-suunnistuksen vuoro. Suunnistuksessa oli kaksi sarjaa, nuoremmille
ja vanhemmille vartiolaisille. Sudenpennuille oli oma pienempimuotoinen suunnistus, jonka jälkeen he lähtivät Kaarlon ja Juhanan opastuksella leikkimään ja opettelemaan heikkojen jäiden tunnusmerkkejä.
Illalla, ennen saunaa, kokoonnuttiin kaikki iltanuotiolle laulamaan kitaristimme Olli Mattilan säestyksellä vanhoja nuotiolauluja: saimme poikaporukallakin laulut kuulostamaan todella kauniilta,
joskin hieman epävireisiltä. Nuotiolla oli, makkaroiden lisäksi, mahdollisuus valmistaa uskomattoman maukasta jälkiruokaa, nimittäin suklaalla täytettyjä nuotiobanaaneja ja -omenia.
Pitkin lauantaita pidettiin myös perinteinen Kovaterästösiskaba, jossa pojat ottivat toisistaan mittaa. Kilpailu koostui monesta eri osuudesta, mm. Ramboradasta, saappaanheitosta ja suunnistuksen rasteista, joista jokaisesta sai pisteitä.
Sunnuntaina, lipunnoston jälkeen, vartiolaiset tekivät kantopussinsa valmiiksi ja sudenpennut leikkivät. Tapsa julkisti -kilpailun voittajat: Ralf Bauman ja Eljas Linna (<-?) saivat arvostetut kiertopalkinnot. Pian olikin jo aika pakata teltta ja muut tavarat sekä siivota paikat yms. Ehdimme vähän
aikaa leikkiä purkkista, muuten koko päivä kului kaikennäköiseen yleiseen.
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Sukset, hyvää ruokaa, kavereita, reilusti partiomieltä; siinä
eväät, joilla varustettuna urhea nelikkomme nousi perjantaina
kämpälle vievään bussiin tarkoituksenaan karistaa kaupungin
kiire ja loskaiset kadut kauas taakseen. Perille päästyämme
pääsimme heti testaamaan suksia. Matka pysäkiltä kämpälle
sisälsi kauniin auringonlaskun lisäksi pieniä varusteteknisiä
ongelmia, joten ilta vierähtikin suksia kunnostaessa. Sen
lisäksi ehdimme nauttia saunan löylyistä ja Kaken ah-niinmaittavasta kalakeitosta. Uusi Hahn-Sohnkin lämpeni hitaasti
mutta varmasti. Ja tulihan siinä makkaratkin paistettua - totta
kai.
Lauantaiaamu valkeni
harmaana, mutta emme
antaneet sen lannistaa
mieltä. Suuntasimme
kohti itää meren jäälle.
Tapio tarkastamassa
B u s s i p y s ä k i n
suksien kuntoa
ohitettuamme jatkoimme
Korsholmenia kohti.
Pujottelimme pienten saarien välistä nauttien
kauniista luonnosta ja hiihtämisestä. Tauoilla
juotiin mehua ja naposteltiin virkistäviä Pectuksia.
Saaria
tarpeeksi
k a t s e l t u a m m e Kaarlo suksen siteitä
korjaamassa.
avomerinäkymät
alkoivat houkutella.
Matka Östergadden-luodolle oli yllättävän pitkä ja
voimakas sivutuuli saarten suojaisuuteen tottumisen
jälkeen hankaloitti etenemistä. Perillä vaivamme
palkittiin; tapasimme nelipäisen peuralauman, joka
reaktiosta päätellen ei ollut ollenkaan niin innoissaan
kohtaamisesta. Samalla aurinko pilkisti esiin pilviverhon
takaa.
Martti ja Olli
poseeraa.

10

Lounas nautittiin saarten suojassa, minkä jälkeen
siirryimme jäältä Ängeslandetin metsiin hakemaan
Pihaus 1/2004

1.
Kasimir Tulenmaa
2.
12
3.
Liidokkikerho ja skede (kesällä)
4.
Leirit
5.
Vapaus ja nukkuminen
6.
Kaverit suositteli (Ihme!)
”Hajalle vaan kaikki mikä ei ole omaa ”Everything is possible!”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eljas Linna
12
Kitaran soittaminen, partio, breakdance
Kokoukset
Hyvä, miltei täydellinen ruoka
Partiossa on kivaa ja tänne liittyminen oli Leon idea
”Homma hanskassa, kaikki hukassa”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miska Rissanen
11
Ju-Jutsu, partio, pianon soitto
Leirit
Haikki
Kaverit suostuttelivat tulemaan
”Ei ole mottoa”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Riku Hukka
11v
Partio
Kaverit
Ulkona oleminen
Leo pyysi minua mukaan
”Ei oo...”

1.
Olli Raitio
2.
11w
3.
Klarinetti, partion, D&D
4.
Leirit
5.
Leireillä on haikkeja, ystäviä ja muuta kivaa
6.
Ensin isoveljeni Ville oli partiossa, odotin häntä kaapissa, ja
niin minut otettiin partioon jo kuusi vuotiaana.
7.
”Kaikki on mahdollista.”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Leo Heinonen
11v.
Partio, pianon soitto, kitaran soitto, roolipelaaminen
Partio henki ja toiminta
Hyvä ruoka
Tulin melko omatoimisesti
”Faktoja voi muuttaa.”
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Keitä ovat nämä salaperäisyyden verhoamat vartiolaiset, nämä metsässä hulluna
juoksevat ja kololla telmivät vartiolaiset? Ketuthan tietysti. Mutta oletko varma,
kenen varalta sinun pitäisi olla varuilla? Vuonna 2002 käyntiin lähtenyt vartio on
jo saanut itsensä kuulumaan ja nyt on enää jäljellä julkisivulle laittaminen.
Kysyimme heiltä kysymyksiä elämästä, partiosta ja itsestään. Katso miten he
vastasivat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nimi
Ikä
Harrastukset
Mikä on parasta partiossa?
Mikä on parasta retkillä?
Miksi olet partiossa ja miten päädyit tänne?
Mikä on elämäsi motto?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

14

Östergaddenin puhurinen luoto.

Saareen päästyämme jätimme tavarat
keittokatokselle, josta jatkoimme
jalan saaren eteläosiin
t a v o i t t e e n a m m e
linnustonsuojelualueen lintutorni.
Ehdimme juuri parahiksi ottamaan
auringonlaskukuvat torniin, minkä
jälkeen palasimme katokselle. Nälkä
kurni jo kovasti, joten ruokana ollut
herkullinen palapaisti-peruna-sipulihöhhö maittoi kaikille. Illan aikana
Hui, mitkä näkymät oli!
istuskeltiin nuotiolla, paistettiin
makkaraa ja vaahtokarkkeja, parannettiin maailmaa. Illan päätteeksi tungimme Alfaan,
johon ei olisi mahtunut enää edes se rexonaa käyttävä.

Olli Mattila
15
Partio
Kahvi
Metsä
Ei oo muutakaan tekemistä
”Tukka hyvin – Kaikki hyvin.”

1.
Ralf Baumann
2.
16
3.
Sarjis ja partio
4.
Leirit ja muu häslinki
5.
The one and only “leiri-fiilis”
6.
Miksi tämä nyt mättäisi? Taidettiin Ollin ja Juhon kanssa
etsiä tätä koloa joku tuntia ennen kuin löydettiin.
7.
Kuolema korjaa univelat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

hieman erilaista tuntumaa ja
kokeilemaan eräsuksiemme
toimivuutta. Saaresta löytyi
myös muutama vaihtelua tuova
mäki, joissa saatiin hyvät
naurut kaverien kustannuksella.
Ennen illankajoa siirryimme
Stora Brändö -nimiseen
saareen, joka oli havaittu
hyväksi yöpymispaikaksi parin
vuoden
takaisella
kajakkivaelluksella.

Joona Uitto
11
Partio
Kaverit ja ulkoleikit
Merkit ja präidis
Täällä on kivaa ja kaveri pyysi mukaan
”Elämällä ei ole mottoa”

Aamiaisen jälkeen alkoi kiritaival. Friggesbyn bussin lähtöön oli pari tuntia. Matkaan oli
kuin olikin varattu riittävästi
ai kaa, j a e hd i tti i n s i inä
maisemiakin katsella. Bussissa
oli kaikilla hyvä mieli ja punaiset
posket. Retki oli onnistunut, ja
lisääkin ihmisiä olisi mukaan
mahtunut. Minä ainakin olen
mukana seuraavalla reissulla!

Tapio
Viimeiset viilaukset ennen bussin tuloa.
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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
mestarisalapoliisitoimittajamme, ei kuulisi. Ole siis varuillasi sillä Wälikäsi voi
iskee jopa nukkuessasi.
"Joukko Tösi-veljiä ja Hesparttosiskoja käväisi päivittämässä
ensiaputaitojaan SPR:n kurssilla
ta mmi - hel mi k u u n va ih t eessa.
Suoritettava kurssi oli Ensiapu 1
sekä kerrattavana EA2 ja Tösin
puolelta menossa mukana oli Tapio,
Kenny, Olli Matilla, Ralf, Ville,
Kake sekä kertaamassa
molemmat Martit."
-Kake

”Ensiavusta nyt innostuneena Olli
repäisi ja kävi nyt keväällä myös
EA2-kurssin sekä leiri-EA iltaman.
Saattaa olla että Taruksellakin
saattaa Ollin nähdä kävelemässä
ensiapulaukun kanssa.” -Martti

"Kämppämme tilanne näyttää tällä hetkellä
entistä epävarmemmalta. Metsähallitus on
antanut luvan käyttää kämppää kunnes
korvaava tontti löytyy, mutta hinta/
laatusuhteeltaan sopivia ehdokkaita ei ole tullut
vastaan. Etsintää jatketaan" -Kake

” S u d a r i h u o ne e n p u t ke t
vuotavat taas ja käytävällekin
on jostakin päässyt
karkaamaan pieni lammikon
alku. Taitaa kolon kummitus
taas juosta ruuvailemassa
putkia auki meidän kaikkien
iloksi. ” -Martti

"Kämpän suunnalta on viime aikoina kuulunut
huolestuttavia tietoja. Näyttää siltä, että lippukuntiamme
tunnollisesti vuosia palvellut keittiön kaasuhella on tullut
tiensä päähän. Hellaa on nykyasussaan luonnehdittu jopa
hengenvaaralliseksi, todennäköisesti
siksi että hellaa käytettäessä
suurehko osa kaasusta pakenee
keittiön ilmatilaan palamattomana.
Pihaus tutkii asiaa." -Kake
Toiselta suunnalta on myös kerrottu, ettei kaasuhellassa
ole mitään vuotoa. Toinen liekki ei pala vain puhtaasti ja
kaasun haju syntyy sytytys tilanteessa. -Martti

”Kommuutin sisustus on uusiutunut kevään
myötä rutkasti. Vanha telkkari on menossa
kierrätykseen ja stereot yläkerranvarastoon.
Paikalle on sijoitettu huippu siisti stereo
mankka järjestelmä. Myös tietotekniikka aikaan siirryttiin ja kommuutissa onkin nyt tietokone harvojen ja valittujen johtajien käyttöön. Kone on siis
tarkoitettu toiminnan kehittämiseen
ei pelaamiseen!” Martti

"Kun Tösistä lähdetään kisaamaan,
lähdetään voittamaan. Tämä todistettiin taas kerran, kun Tösin toinen vaeltajaryhmä Herwoton niitti mainetta
Munakunnan pääsiäisenä järjestämässä
Pehmopupu-kisassa. Palkinto lohkesi
vaeltajaurhojen hiki hatussa piirtämällä
pupupiirustuksella, jonka ankara palkintoraati nosti parhaiden joukkoon.
Palkinnoksi vaivannäöstään pojat saivat komean pehmolelupupun palkintokaappiin laitettavaksi." -Kake

IDENTTISET KAKSOSET
Hehän ovat kuin kaksi marjaa...

"Valtio halajaa taas osaa johtajistostamme palvelukseensa. Töölön
Sinisestä armeijan harmaaseen vaihtavat tällä kertaa Kake ja Gusse.
Palvelustaan pojat ryhtyvät suorittamaan heinäkuun puolena välin
tienoilla, ja palveluspaikkana Gussella on Upinniemi ja Kakella
Vekaranjärvi." -Kake

12

"Se,
mitä
jokainen tösi ja
hespartto on
odottanut
v i i m e
vuosien
ajan, on
tapahtunut:
Kake
ja
Johis ovat vihdoinkin
löytäneet toisensa. Pihaus
onnittelee!" -Tapio

Pihaus 1/2004

Pelle Hermanni,
Pikkukakkonen

Pihaus 1/2004

"Pihaus onnittelee kevään
uusia ylioppilaita! Uuden
valkolakin voi tänä
vuonna bongata ainakin
Markus Joensuun, Antti
Mielosen ja Kaarlo
Saukonpään päässä."
-Tapio

Martti Kyyrö,
TöSi
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Olli Mattila
15
Partio
Kahvi
Metsä
Ei oo muutakaan tekemistä
”Tukka hyvin – Kaikki hyvin.”

1.
Ralf Baumann
2.
16
3.
Sarjis ja partio
4.
Leirit ja muu häslinki
5.
The one and only “leiri-fiilis”
6.
Miksi tämä nyt mättäisi? Taidettiin Ollin ja Juhon kanssa
etsiä tätä koloa joku tuntia ennen kuin löydettiin.
7.
Kuolema korjaa univelat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

hieman erilaista tuntumaa ja
kokeilemaan eräsuksiemme
toimivuutta. Saaresta löytyi
myös muutama vaihtelua tuova
mäki, joissa saatiin hyvät
naurut kaverien kustannuksella.
Ennen illankajoa siirryimme
Stora Brändö -nimiseen
saareen, joka oli havaittu
hyväksi yöpymispaikaksi parin
vuoden
takaisella
kajakkivaelluksella.

Joona Uitto
11
Partio
Kaverit ja ulkoleikit
Merkit ja präidis
Täällä on kivaa ja kaveri pyysi mukaan
”Elämällä ei ole mottoa”

Aamiaisen jälkeen alkoi kiritaival. Friggesbyn bussin lähtöön oli pari tuntia. Matkaan oli
kuin olikin varattu riittävästi
ai kaa, j a e hd i tti i n s i inä
maisemiakin katsella. Bussissa
oli kaikilla hyvä mieli ja punaiset
posket. Retki oli onnistunut, ja
lisääkin ihmisiä olisi mukaan
mahtunut. Minä ainakin olen
mukana seuraavalla reissulla!

Tapio
Viimeiset viilaukset ennen bussin tuloa.
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Sukset, hyvää ruokaa, kavereita, reilusti partiomieltä; siinä
eväät, joilla varustettuna urhea nelikkomme nousi perjantaina
kämpälle vievään bussiin tarkoituksenaan karistaa kaupungin
kiire ja loskaiset kadut kauas taakseen. Perille päästyämme
pääsimme heti testaamaan suksia. Matka pysäkiltä kämpälle
sisälsi kauniin auringonlaskun lisäksi pieniä varusteteknisiä
ongelmia, joten ilta vierähtikin suksia kunnostaessa. Sen
lisäksi ehdimme nauttia saunan löylyistä ja Kaken ah-niinmaittavasta kalakeitosta. Uusi Hahn-Sohnkin lämpeni hitaasti
mutta varmasti. Ja tulihan siinä makkaratkin paistettua - totta
kai.
Lauantaiaamu valkeni
harmaana, mutta emme
antaneet sen lannistaa
mieltä. Suuntasimme
kohti itää meren jäälle.
Tapio tarkastamassa
B u s s i p y s ä k i n
suksien kuntoa
ohitettuamme jatkoimme
Korsholmenia kohti.
Pujottelimme pienten saarien välistä nauttien
kauniista luonnosta ja hiihtämisestä. Tauoilla
juotiin mehua ja naposteltiin virkistäviä Pectuksia.
Saaria
tarpeeksi
k a t s e l t u a m m e Kaarlo suksen siteitä
korjaamassa.
avomerinäkymät
alkoivat houkutella.
Matka Östergadden-luodolle oli yllättävän pitkä ja
voimakas sivutuuli saarten suojaisuuteen tottumisen
jälkeen hankaloitti etenemistä. Perillä vaivamme
palkittiin; tapasimme nelipäisen peuralauman, joka
reaktiosta päätellen ei ollut ollenkaan niin innoissaan
kohtaamisesta. Samalla aurinko pilkisti esiin pilviverhon
takaa.
Martti ja Olli
poseeraa.
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Lounas nautittiin saarten suojassa, minkä jälkeen
siirryimme jäältä Ängeslandetin metsiin hakemaan
Pihaus 1/2004

1.
Kasimir Tulenmaa
2.
12
3.
Liidokkikerho ja skede (kesällä)
4.
Leirit
5.
Vapaus ja nukkuminen
6.
Kaverit suositteli (Ihme!)
”Hajalle vaan kaikki mikä ei ole omaa ”Everything is possible!”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eljas Linna
12
Kitaran soittaminen, partio, breakdance
Kokoukset
Hyvä, miltei täydellinen ruoka
Partiossa on kivaa ja tänne liittyminen oli Leon idea
”Homma hanskassa, kaikki hukassa”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miska Rissanen
11
Ju-Jutsu, partio, pianon soitto
Leirit
Haikki
Kaverit suostuttelivat tulemaan
”Ei ole mottoa”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Riku Hukka
11v
Partio
Kaverit
Ulkona oleminen
Leo pyysi minua mukaan
”Ei oo...”

1.
Olli Raitio
2.
11w
3.
Klarinetti, partion, D&D
4.
Leirit
5.
Leireillä on haikkeja, ystäviä ja muuta kivaa
6.
Ensin isoveljeni Ville oli partiossa, odotin häntä kaapissa, ja
niin minut otettiin partioon jo kuusi vuotiaana.
7.
”Kaikki on mahdollista.”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Leo Heinonen
11v.
Partio, pianon soitto, kitaran soitto, roolipelaaminen
Partio henki ja toiminta
Hyvä ruoka
Tulin melko omatoimisesti
”Faktoja voi muuttaa.”
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Töölön Sinisten lippukuntaretki
2.2.- 4.4.2004

H

ejsan grabbar! Välkommen till
årets första Väsning (Pihaus), och
till årets första Svenska
klubben-sida! Klubben är något helt nytt
inom Tölös Blåa, en diskussionsforum där
man kan äntligen uttrycka sig på det
andra inhemska, nämligen svenska. Hit kan
man skicka frågor, dikter, aforismer och
allt annat som man vill dela med sin
omgivning. Särskilt gärna tar jag emot
frågor, och man skall ej vara blyg när man
frågar! Jag svarar på allt enligt min bästa
kunskap. Som sagt så är sidans officiella
språk svenska, men material som är
skrivet på något annat språk tas även
emot. Dikter, brev, frågor, och
engentligen allt material som riktar sig till
Svenska klubben kan lämnas i Pihausbrevlådan i korridoren på vår lokal. Tack
redan färdigt för ert intresse! För övrigt
önskar jag alla en skön sommar med
värme, scoutverksamhet och segelbåtar!
I väntan på era frågor,

Calle

Och samma på finska.

Jälleen oli Töölön Sinisten lippukuntaretken aika. Ajankohta oli mitä otollisin, sillä koko viikonlopun paistoi aurinko ja linnut lauloivat. Puuvaja häämötti lähes tyhjillään, mutta ei hätää. TÖSI:n
raavaat johtajat olivat muistaneet jo hyvissä ajoin tilata kännykällä kuivia klapeja, jotka saapuivat
perille juuri sopivasti ennen vartiolaisten tuloa. Kämpälle olivat jo aiemmin päivällä saapuneet
Martti Kyyrö, Mielonen sekä Kaarlo.
Ilta sujui mukavasti työn merkeissä: kun Martti Koivisto, keittiövastaava, laittoi ruokaa, vartiolaiset kantoivat puita vajaan ja telttapaikalle, kaivoivat telttapaikan lumettomaksi ja pystyttivät teltan.
Sudenpennut leikkivät ja seurasivat teltan pystytystä Antti Mielosen ohjauksessa. Kauan odotetun
ruokailun jälkeen saimme vihdoin levähtää hetken. Illan hämärryttyä vartiolaiset ja johtajat lähtivät präidäämään eli leikkimään majakanvartijaa.
Joillekin tämä oli ensimmäinen yö kamiinalämmitteisessä puolijoukkueteltassa: se tiesi jokaiselle
tunnin mittaista kipinävuoroa. Myös herääminen tuotti monelle hankaluuksia, sillä yöunet olivat
melko katkonaiset. Teltan lämpötila oli hyvin vaihteleva, eräät anonyymeinä pysytelleet kipinämikot nimittäin lisäsivät aivan liikaa puita, toiset taas liian vähän.
Maukkaan aamiaisen ja lipunnoston jälkeen oli aikaa tehdä kaikkea yleistä mitä perjantaina ei ehtinyt tehdä. Ennen lounasta vartiolaiset alkoivat ommella itselleen telttakankaasta eräänlaisia kantopusseja joilla voi kätevästi kantaa esimerkiksi suklaalevyn metsässä. Sudenpennut puolestaan piirsivät lähialueesta kartan, jota he myöhemmin tarvitsevat.
Johtajiston vahvuus pieneni huomattavasti kun Martti Kyyrö sekä Antti Koivisto joutuivat lähtemään jo tässä vaiheessa pois. Siitä huolimatta, lounaan jälkeen, vartiolaiset lähtivät metsään rämpimään: oli haastavan TÖSI-suunnistuksen vuoro. Suunnistuksessa oli kaksi sarjaa, nuoremmille
ja vanhemmille vartiolaisille. Sudenpennuille oli oma pienempimuotoinen suunnistus, jonka jälkeen he lähtivät Kaarlon ja Juhanan opastuksella leikkimään ja opettelemaan heikkojen jäiden tunnusmerkkejä.
Illalla, ennen saunaa, kokoonnuttiin kaikki iltanuotiolle laulamaan kitaristimme Olli Mattilan säestyksellä vanhoja nuotiolauluja: saimme poikaporukallakin laulut kuulostamaan todella kauniilta,
joskin hieman epävireisiltä. Nuotiolla oli, makkaroiden lisäksi, mahdollisuus valmistaa uskomattoman maukasta jälkiruokaa, nimittäin suklaalla täytettyjä nuotiobanaaneja ja -omenia.
Pitkin lauantaita pidettiin myös perinteinen Kovaterästösiskaba, jossa pojat ottivat toisistaan mittaa. Kilpailu koostui monesta eri osuudesta, mm. Ramboradasta, saappaanheitosta ja suunnistuksen rasteista, joista jokaisesta sai pisteitä.
Sunnuntaina, lipunnoston jälkeen, vartiolaiset tekivät kantopussinsa valmiiksi ja sudenpennut leikkivät. Tapsa julkisti -kilpailun voittajat: Ralf Bauman ja Eljas Linna (<-?) saivat arvostetut kiertopalkinnot. Pian olikin jo aika pakata teltta ja muut tavarat sekä siivota paikat yms. Ehdimme vähän
aikaa leikkiä purkkista, muuten koko päivä kului kaikennäköiseen yleiseen.

Juhana
16
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Vallankumous 2004
Tösin & HH-O:n talvileiri 22-5.1.2004
Töölön sinisten ja Hesparton perinteinen talvileiri järjestettiin muutaman vuoden tauon
jälkeen jälleen kerran Hirsalassa, kämppämme välittömässä läheisyydessä. Urhea, tosin
hieman harvalukuinen joukkomme kokoontui 2.1. kolon edustalle, josta matkamme kohti suurta tunnettua alkoi luonnollisesti Vikströmin tilausbussilla. Matka sujui perinteiseen malliin, ja perille päästyämme loppupäivä kului teltan pystytyksen ja ruokailun
merkeissä. Illalla uni maittoi itse kullekin, ja joukkomme pääsi keräämään vuoden ensimmäiset metsäyöt.
Leirin toinen päivä kului pääasiassa Hirsalan talviolympialaisten ja muun talvisen hauskanpidon parissa. Olympialaisissa kisattiin monenmoisissa talvilajeissa, eräs kaikkein
mielienpainuvimmista oli epäilemättä lumijalkapallo. Kaikilla tuntui olevan hauskaa, eikä tahtia ei haitannut edes se, että lumesta ei metsässä ollut tietoakaan. Lajien kirjo oli
valtava ja jokaiselle oli varmasti tarjolla jotain. Päivän aikana ehdittiin vielä leikkiä
kaikkien rakastamia piitä ja majakanvartijaa.
Kolmas leiripäivä toi mukanaan kauniin auringonpaisteen ja kaikkien niin odottaman talvihaikin. Aamupalan jälkeen vartiot lähtivät matkaan kohti ensimmäistä rastia. Haikin
aikana vartiot mittasivat taitojaan mm. Hirsala-tietovisassa, ruoanlaitossa ja käpykoripallossa. Lumen (ja niin ollen myös suksien) puute ei haikin tunnelmaa latistanut, koska talvinen luonto oli kaunis myös lumettomana. Haikin maali oli kämpällä, jossa vartioita
odotti lämmin sauna ja maittava päivällinen.

Hej Calle! Jag har en big problem. Du kan hjälpa. Det finns en fiskart,
som på finska heter nieriä, eller egentligen två arter, som på finska
heter isonieriä och pikkunieriä. Jag sku vilja veta va är skillnaden mellan
en liten isonieriä och en stor pikkunieriä? Ursäkta för mitt dåligare
andra inhemska.
Wilbur
Kära Wilbur. Först och främst behöver du inte bekymra dig för att du inte
skulle kunna det andra inhemska. Ingen är en smed vid födseln, som man
säger, och du har säkert tid att lära dig. Dessutom kan man alltid skicka hit
frågor på vilket språk som hellst. Nå, nu till din fråga. Ditt problem har
varit känt redan länge. Redan på medeltiden funderade finnarna på detta,
utan att finna svar. Även idag är skillnaden mellan dem oklar. Man har
kommit överens om att det spelar ingen roll vilken är vilken, de smakar ändå
samma. Det kan t.o.m. vara så att en liten isonieriä är egentligen en stor
pikkunieriä och en stor pikkunieriä kan lika väl vara en liten isonieriä. Med
andra ord glöm hela frågan, det finns bara en nieriä.

Kaikki hyvä loppuu aikanaan, ja niin myös loppui talvileirimme. Neljäs päivä kului pakkaamisen ja siivouksen merkeissä, ja ehdittiinpä päivän aikana vielä nikkaroida komeat
kupariset leirimerkitkin. Kaikille jäi varmasti leiristä hyvä maku suuhun, vähintäänkin
taitavan keittiöhenkilökuntamme herkkuruokien ansiosta. Sen verran intensiivistä oli toimintamme, että kukaan ei tullut ottaneeksi valokuvia jälkipolvien ihailtaviksi. Muistoja
jäi varmasti jokaiselle senkin edestä. Oli taas kerran oikein onnistunut leiri, ja kivaa oli
aamusta iltaan joka päivä. Omasta puolestani haluan kiittää taitavaa johtajistoamme ja
kaikkia osallistujia onnistuneesta leiristä. Odotan jo innolla seuraavaa.

herra leirinjohtaja
Kake

8
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Kalustonhoitaja

Perinteinen partiolaisten paraati päätti sunnuntaina 25. päivä
huhtikuuta partioviikon. Tösiläiset kokoontuivat kololle Hesparton kanssa tarkistamaan varusteensa ja ottamaan Tösi:n lipun, sekä vartiolaisten viirit esille. Kenny ja Martti menivät
edeltä Johanneksen kirkkoon viettämään partiokirkkoa, jossa
esitettiin pyhän Yrjön tarina. Senaatintorilla kaikki osallistujat
kokoontuivat juhla-tilaisuuteen.
Juhlapuheen piti piirinjohtaja Teemu ”Eetu” Kujala, joka korosti tervehdyksessään yleisölle, että partio ei ole vain hauska
harrastus, vaan että toiminnalla on myös yhteiskunnallista merkitystä. Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toiminta-alueella tehdään vuosittain noin miljoona tuntia vapaaehtoistyötä, mikä
vastaa 700 nuorisotyöntekijän työtä. Hyvän harrastuksen ja
hauskojen kokemusten ohella partion johtajakoulutus antaa
myös valmiuksia ja taitoja oman elämän hallintaan ja työelämään. Myös kaupunginpormestari Siitonen piti tervehdyspuheen.
Tilaisuudessa näkyi paljon tuttuja, muun muassa vanhoja tösiläisiä sekä myös paljon uusia kasvoja. Tilaisuuden jälkeen alkoi itse paraati, joka vei meidät Pohjois-Esplanadia pitkin Mannerheimintielle ja sieltä makasiineille asti. Marssin aikana sai
kuulla Töölön Sinisten huutoa: T-Ö-S-I tösi. Makasiineilta menimme sitten syömään ja luonnontieteen museoon.

Martti Koivisto

Hoitaa ja pitää kunnossa lippukunnan kalustoa. Vastaa kalustohankkinoista Hallituksen
muiden jäsenten kanssa. Potkii niitä, jotka eivät palauta ajoissa retkelle/kisaan
lainaamiaan varusteita. Huoltaa kalustoa, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä että pesee
trangiat niiden käyttäjien puolesta.
Koloisäntä
Tarkkailee kolon tilaa ja patistaa muut siivoamaan sotkunsa. Pikku korjausten hoitaja.
Huolehtii ettei kahvi tai vessapaperi lopu kololta. Valvoo muutenkin että kololla
toiminta on asiallista eikä sikailua. Toimii kololla kolon parhaaksi yhdessä
kalustonhoitajan kanssa
Sampo (VJN-johtaja)
Vastaa vartionjohtajien kouluttamisesta ja muutenkin lippukunnan vartiotoiminnasta.
Hallituksen ja vartionjohtajien välimies.
Kunniamerkkitoimikunnan puheenjohtaja
Ehdottaa hallitukselle kunniamerkkitoimikuntaan valittavat 3-5 jäsentä ja vastaa
toimikunnan toimivuudesta. Huolehtii toimikunnan kokoontumisesta ainakin kahdesti
vuodessa. Vastaa kunniamerkkienanomisesta ja niiden myöntämisestä.
Kämppäisäntä
Vastaa kaikesta toiminnasta lippukunnan käytössä olevalla eräkämpällä, tällä hetkellä
Kirkkonummen Hirsalassa. Laatii kämpän säännöt, joita on noudatettava tai ei hyvä
heilu. Hoitaa Kämpälle öljyt ja valopetrolit kun ne loppuvat. Järjestää kaikki talkoot,
niin korjaus- kuin puidentekokin.
Leirinjohtaja
Valitaan jokaiselle leirille erikseen. Vastaa leirin toteuttamisesta ja huolehtii sen
järjestämisestä. Kutsuu leirikokoukset koolle ja toimii leirillä ylimpänä johtajana ja
vastuuhenkilönä. Mies jolla on vuoden tärkeimpien tapahtumien raskas taakka
olkapäillään.
Kirjoittanut Martti Kyy
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”Mitäköhän noikin vanhat parrat tekee tässä lippukunnassa?” on
varmasti käynyt monen nuoremman Tösiläisen mielessä, kun on istunut
hiljaa ja kiltisti vuosikokouksissa. Ei hätää, nyt sekin selviää.
Lippukunnanjohtaja (LPKJ, Tapio Levä)
Mies joka pyörittää koko sirkusta. Edustaa lippukuntaa tilaisuuksissa.
Kutsuu Hallituksen koolle ja johtaa sen kokouksissa puhetta. Huolehtii,
että muut johtajat hoitavat asialliset hommat eivätkä vain kaivele
varpaidenvälejänsä.
Lippukunnanjohtajanapulainen (LPKJA, Martti Koivisto)
LPKJ:n oikea käsi. Jos LPKJ on estynyt niin toimii hänen sijaisenaan.
Muuten aika yleismies joka repeytyy kaikkiin hommiin. Ei avusta
ainoastaan lippukunnanjohtajaa vaan koko lippukuntaa.

Rahastonhoitaja (Mikko Ylijoki)
Kaveri jonka kautta eurot ja sentit kulkevat. Hoitaa että toimintaan riittää
rahaa ja ettei nyt ihan vyötä kiristellen tarvitse toimintaa pyörittää. Toimii
myös kirjanpitäjänä ja huolehtii, että tilit on kunnossa tilintarkastajia
varten.

Sihteeri (Martti Kyyrö)
Lippukunnan kokouksissa kirjaa kaiken ylös ja muotoilee niistä
pöytäkirjat. Kirjoittaa muutenkin kaikki asiakirjat. Laatii LPKJ.n kanssa
yhdessä toimintasuunnitelmat ja vuosikertomukset. Sihteeri hoitaa yleensä
kaikki sellaiset asiat, joita kukaan toinen ei viitsi tai ei halua hoitaa.
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Töölön Sinisten ja Hesparton
yhteinen kolmannen ja toisen
luokan riihitys oli kaiken
kaikkiaan menestys. Teemana oli
tällä kertaa ihmemies Macgyver.
Kenny tekemässä solmut rastin Kokoonnuimme perjantaina
tehtävä käskyä.
kololla, josta tällä kertaa
suuntasimme Nuuksioon.
Perjantain ja lauantain riihittäjät
vaelsivat ja yöpyivät laavuissa,
sekä Rasteilla harjoittelimme ja
kertasimme toisen ja kolmannen
luokkien oppeja, sekä
testasimme Macgyver
tietämystä. Reissulla yllättyi,
kuinka paljon Nuuksion metsissä
näkyy partiolaisia. Lauantai
iltana saavuimme sitten kaikki
IVE:n kämpälle, jossa pääsimme
saunomaan ja nukkumaan.
Kolmannen luokan riihittäjiä oli
Ville tekee pukkiköytöksiä.
mukana Tösistä Miska ja Riku
Miska vääntää käpylehmää.
Ketut vartiosta ja Toisen luokan
riihittäjiä Olli ja Leo, samoin
Ketut vartiosta, sekä Ville
Hervottomasta. Ensimmäisen
luokan riihittäjät toimivat
rastihenkilökuntana ja
kouluttajina.

Juho yö rastilla.
Ralf ja Olli IVE:n kämpällä.

Kake lipunnostoa
odottamassa.

Martti Koivisto
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Sudenpentujen milliskaban
2004 kevään sijoitukset :

Keväällä 2004 sudenpentujen suorittamat merkit:
Retkeily, erätaidot ja Askartelu.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aleksi
Julian
Jalmari

Eläin
ja
yksi
sudenpentujenmerkistä.
I so l uo n to ka p p a le,
löytyy paljon metsistä.
Vedessä elävä otus,
Flipper on tällainen.
Missä ihmisillä on
paljon rahaa.
Liikkumaväline
Jano juoma

NETISTÄ REPÄISTYÄ:

Laumojen kokoukset taas syksyllä elokuun puolivälistä alkaen. Lisää tietoa tulee koteihin elokuun alussa. Hyvää kesää! Terveisin Antti Mielonen
Tällä kertaa Pihauksessa on kaksi kilpailua! Ensimmäinen on kansikuvakilpailu,
jossa voittaja saa tösi-lippiksen omakseen. Eli lähetä sähköpostilla osoitteeseen
martti.koivisto@mbnet.fi, tai kirjeitse osoitteeseen Martti Koivisto, Pihlajatie 28 B
27, 00270 HKI, partioaiheinen valokuva. Kaikki osallistuneet kuvat otetaan
Pihauksen käyttöön. Osallistujien kesken arvotaan myös yllätyspalkinto. Kilpailu
päättyy elokuussa 13. päivä ja voittajakuvan näette seuraavan pihauksen kannessa.
Tarukselle osallistuvien vartiolaisten kesken on myös kilpailu, missä pitää selvittää
mitä savumme nimi Vakuoli tarkoittaa ja piirtää siitä kuva. Vastaukset lähetetään
myös ylhäällä näkyviin osoitteisiin 28.5. mennessä.
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Tämän Syksyn kovaterästösiskaban voittajat olivat vanhempien sarjassa Ralf Baumann ja nuorempien
Elijas Linna.
Lisää sivulla
yhdeksän.
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Partiolaiset ovat alkaneet kokoontua myös Internetissä ja
vuonna 1997 Partiopoikien
Maailmanliitto (WOSM) järjesti
ensimmäistä kertaa virallisesti
JOTI:n (Jamboree-On-TheInternet). Suomessa IRCNetin
#partiolaiset järjestivät ensimmäisen suuren JOTI-tapahtuman
Heurekassa vuonna 1997. Seuraavana vuonna rekisteröitiin
Nettipartiolaiset ry, joka otti JOTI:n järjestämisen toimintasuunnitelmaansa. Vuonna 2003 JOTI:a alkoi koordinoida neljän
hengen JOTI-ryhmä. Lisää
osoitteessa http://joti.partio.net
Pihaus 1/2004

HAKAHAKA-SKABA TILANNE:
Kevät on ollut Ketut vartion
juhlaa, tästä kiittäminen heidän
johtajien ja vartiolaisten
aktiivisuuden. Juuri
vartiolaisten aktiivisuudessa
Haukat vartion täytyy panostaa
syksyllä, sekä tehdä myös hieno
vartion viiri. Muistakaa vielä
panostaa omaan buugiinne, sillä
sekin vaikuttaa vartionne
arvostukseen. Vaan miten
käykään, kun syksyllä
syntyy vielä yksi
uusi vartio?

ANSIONSA MUKAAN:
Olli Mattilalle myönnettiin
kevätvuosikokouksessa Töölön
Sinisten kuparinen
ansiomerkki. Hyvää
työtä Olli!
5

KÄMPPÄYÖTILANNE:
1. Martti Koivisto 6
2. Kaarlo Saukonpää 5
3. Olli Mattila 4

METSÄYÖTILANNE:
4. Kaarlo Saukonpää & Olli Mattila 5
5. Juhana Joensuu, Miska Rissanen, Olli Raitio & Juho Häme
6. Martti Koivisto & Tapio Levä 3
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Vartionjohtajat ilmoittaa vartiolaisten pisteet Kakelle, ja muut saavat hoitaa omansa itse.

LUOVUTA AJOISSA:
Monet potilaat tarvitsevat luovutettua
verta, jonka osilla hoidetaan erilaisia
sairauksia. Verta tarvitaan
noin 350 000 pussia vuodessa eli joka
päivä tarvitaan tuhat luovuttajaa, jotta
veri riittäisi potilaiden hoitoon. Verenluovuttaminen on Suomessa vapaaehtoista eikä siitä makseta palkkiota.
Verta voi luovuttaa, kun on
• terve
• 18 - 65-vuotias
• painaa vähintään 50 kiloa.
Helsinki
Yrjönkatu 30, puh. (09) 622 5911
ma - ti klo 11 - 19
ke klo 8 - 13
to - pe klo 11 - 19
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TULEVAA TOIMINTAA:
Toukokuu
30.5.
Tarus johtajien
tapaaminen
kello 14.00
30.5.
Tarus leiriläisten
tapaaminen
kello 17.00
Kesäkuu
9.-13.6.
sudarileiri Kastelli
28.6.-5.7. suurleiri Tarus
.
Elokuu
13.-14.8. Vaeltaja ja johtaja
tapaaminen Villa
Vidablicikissä
27.-29.8. 1. luokan riihitys
Pihaus 1/2004
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E

i enää kestä kauan Tarukseen, sillä kesän voi jo sanoa
alkaneen ja kohta jo alkaa kesäloma. Itse leirillä
järjestetään perinteistä leiriohjelmaa rakenteluineen ja
haikkeineen. Luvassa vartiolaisilla jonkin verran
valinnaisuutta ja tietenkin tosi isoja yhteisiä kokoontumisia,
muun muassa avajaiset sekä päättäjäiset. Kaikilla leiristä
kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua Tarukseen, leirin
vierailupäivinä lauantaina 31.7.04 ja sunnuntaina 1.8.04.
Tarus jakautuu seitsemään alaleiriin, johon jokaiseen
majoittuu noin 1600 leiriläistä. Alaleirien nimet – Kulo, Uitto,
Justeeri, Patikka, Korpi, Stocken ja Savotta – ovat metsään ja
suomalaiseen metsätyöhän liittyviä asioita. Meidän oman
alaleirimme nimi on Uitto.
Jokainen alaleiri jakaantuu vielä savuihin, joita omassamme
on 27. Töölön Siniset jakavat savun Hesparton ja Suosirrien
kanssa. Oman savumme olemme nimenneet Vakuoliksi.
Töölön Sinisistä on Tarukselle ilmoittautunut yksitoista
henkilöä, joista vartiolaisia on neljä.
Pidämme Hesparton kanssa vielä tiedotus tilaisuuden leirille
osallistuville 30.5. kello 17.00 uudella kololla, jossa
kerromme yleisesti suurleireistä ja tietenkin Taruksesta.
Tilaisuudessa vastaamme kysymyksiin, harjoittelemme
Taruksen omaa leirilaulua ja vielä näytämme kuvia viime
suurleireistä. Tästä tapaamisesta tulee osallistujille kirje
kotiin, jossa mukana myös muuta tietoa osallistujille..
Suosittelemme tutustumaan Tarukseen vielä internetissä
osoitteessa www.partio.fi/tarus , jossa kerrotaan paljon tietoa
päästä päähän. Ja olipa osallistujalla mitä tahansa kysyttävää
Taruksesta, niin soita vapaasti.

K

esä tulee ja lomat alkavat. Samalla kevätkausi lähenee loppuaan,
joten nyt on hyvä kertailla, mitä on taas tullut tehtyä. Itselleni
kevätkausi on ollut suuri haaste; armeijavuoden jälkeen suoraan
lippukunnanjohtajaksi. Onneksi tukenani ovat olleet lippukunnan loistavat
johtajat, joiden kanssa toiminnan pyörittäminen on ollut antoisaa ja
tuloksekasta. Muutenkin lippukunnan sisällä vallitsee hyvä tekemisen
meininki. Oiva esimerkki tösihengestä on tämä Pihaus. Jo muutaman vuoden
tauolla ollut lehti on herätetty henkiin koko lippukunnan yhteistyöllä.
On ollut ilo seurata, kuinka lippukuntalaiset ovat innokkaasti osallistuneet
monipuoliseen partio-ohjelmaan. Tapahtumia keväälle on riittänyt, erään
vartiolaisen sanoin jopa ”hengästyttävän paljon”. Tammikuussa oli talvileiri,
huhtikuussa lippukuntaretki ja partioparaati. Lisäksi järjestettiin kolotalkoot,
hiihtoretki sekä ryhmien omia retkiä. Edessä on vielä riihitys ja kesällä Tarus
sekä sudenpentuleiri. Omissa kokouksissa harjoiteltuja partiotaitoja on
ainakin ollut mahdollisuus päästä kokeilemaan käytännössä.
Metsä on partiolaisen koti. Tavoitteeni lippukunnanjohtajana on kannustaa
tösiläisiä erähenkisyyteen. Omat parhaat partiomuistoni ovat kaikki leireiltä ja
retkiltä, metsän keskeltä. Kevät on kulunut pääosin erilaisissa suunnittelukokouksissa juostessa. Niinpä nautin suunnattomasti johtajien hiihtoretkestä
Hirsalan kauniissa maisemissa, joissa pääsin lähelle sitä, mitä partio
tarkoittaa minulle – hyviä ystäviä ja reipasta toimintaa.
Kannustankin kaikkia osallistumaan ensi syksyn lippukuntaretkelle. Elämää
saattaa olla myös siellä, missä pleikkari ja tietokone ovat tuntemattomia
käsitteitä!
Tapio Levä

Martti Koivisto
Savun johtaja

”Martti Kyyröä lippukunnanjohtajana seuraava
Tapio Levä on ollut tösiläinen sudenpennusta
saakka. Aikaisemmin Tapio on toiminut
Peurat-vartion vartionjohtajana ja
lippukunnanjohtajan apulaisena. Kolon lisäksi
tämän 21-vuotiaan teekkarin voi bongata
Otaniemestä ja kesäaikaan katukoriskentiltä.”

Jyrki Vainion suunnittelema
Taruksen maskotti Tatu.
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Vihdoinkin saatiin valmiiksi uusi Pihaus. Jos
ei ota lukuun viime vuoden juhla Pihausta,
niin edellinen Pihaus ilmestyi vuonna 1999
keväällä. Silloin Pihauksesta vastasi
kokonaan Jussi Haapkylä ja vuonna 1998
Pihaus voittikin parhaan lippukuntalehden
tittelin. Tätä pihausta on ollut työstämässä
koko lippukunta. Kaarlo on vastannut
materiaalin kokoamisesta ja Martti Koivisto
lehden taittamisesta. Ja hyvä lehti tulikin!
Tästä Pihauksesta voit lukea koko kevään
tapahtumista, sekä oppia kaikkea uutta
lippukunnastamme ja partiosta, mitä et vielä
tiennyt. Nyt haastamme loputkin Tösiläiset
auttamaan
seuraavan
Pihauksen
tekemisessä. Tavoitteena on että syksyllä
ilmestyisi kaksi Pihausta ja se onnistuukin
teidän avullanne!
T: Pihauksen toimitus

Partiopaitaa ja sudenpentupaitaa käytetään nykyään
partiomaailmassa hyvin vaihtelevalla menestyksellä. On
sääli, että ostamme kalliin paidan, jota saatamme käyttää vain muutaman kertaa vuodessa, lupauskirkossa ja
vuosikokouksissa yms. Monet kuvittelevat partiopaidan
pelkäksi univormuksi jonka käyttöä tulee varoa. Näin ei
kuitenkaan ole vaan partiopaita on käyttöpaita jota
kuuluu pitää niin kokouksissa, retkillä kuin vaelluksillakin. TöSin nuorempi polvi käyttääkin paitaa omissakin
kokouksissa. Tässä sudenpennuille ja heidän vanhemmille ohjeita miten merkit ja tunnukset kiinnitetään.
Sudenpentupusero on tavallinen tummansininen Oaukkoinen neule, college tai mielellään oikea partiopaita.
Lupausmerkki (”sudenpää”) tulee vasemmalle, noin sydämen kohdalle. Sen yläpuolelle tulevat sudenpentujen vaihemerkit kuvan osoittamalla tavalla. Vasemmalta lukien Hukka, Susi, Pikku-hukka. -Pikku-hukka = 3 tassua, -hukka = 2
tassua, -susi = 1 tassu. Vuositähdet tulevat symmetrisesti
vaihemerkkien yläpuolelle. Hopeinen vastaa yhtä partiovuotta. Leiri- tai tapahtumamerkki tulee oikealle puolelle,
kuvan osoittamaan paikkaan. Puserossa pidetään aina yhtä
leiri- tai tapahtumamerkkiä kerrallaan.

Sisällysluettelo:
1.
2.
3.
4.
6.
8.
9.
10.
12.
14.
16.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Kansi
Toimituksen palsta
Pääkirjoitus
Lyhyet erikoiset
Töölön Sinisten toimihenkilöt
Tapahtui talvileirillä
Lippukuntaretki
Hiihtovaellus
Wälikäsi
Ketut esittäytyy
Svenska klubben
Paraati
Riihitys
Ulvahdus
Tösimies
Tarus tulee, oletko valmis?
Tösiasiaa
Tösi tärkeitä puhelinnumeroita

Oikean käden hiha. Laumatunnus kolme senttiä hihan olkasaumasta. Taitomerkit laumatunnuksen alapuolelle kaksi
rinnakkain.
Vasen hiha. Paikkakuntatunnus hihan olkasauman keskelle. TöSiläisillä paikkakuntatunnuksena Töölö, ei Helsinki. Näitä merkkejä voi ostaa kololta. Noin kolme senttiä
paikkakuntatunnuksen alle piirimerkki.
Partiovyö. Partiovyö on sama niin sudenpennuilla, kuin
vanhemmillakin partiolaisilla. Vyö on ruskeaa nahkaa ja
soljessa teksti ”ole valmis”. Vöitä saa mm. partioaitasta
Muistakaa pistää partiopaita kuntoon KASTELLILLE!
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1/04
TÖSI TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA

Tapio Levä LPKJ
Martti Koivisto LPKJA, JÄSENREK. HOITAJA
Martti Kyyrö SIHTEERI
Mikko Ylijoki TALOUDENHOITAJA

050 571 0073
050 329 3282
040 828 6411
050 528 8920

VARTIONJOHTAJAT
Ralf Baumann KETUT
Olli Mattila KETUT

050 550 0740
040 501 3607

Ville Raitio HAUKAT
Kenny Ronkainen HAUKAT

040 519 2642
040 751 6828

LAUMANJOHTAJAT
Antti Mielonen AKELA

050 309 5384

VALTERMANNIT
Juhana Joensuu HERWOTON
Kaarlo Saukonpää HERWOTON
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041 436 6663
041 511 6954
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