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etkinen! Miksi tämä on numeroitu
1/05. Tulihan kesällä yksi lehti. Mutta
se olikin erikois-Pihaus! Edellisestä
perinteisemmästä Pihauksesta on jo hetki vierähtänyt, ja uutta on tehnyt mieli. Kevään ja kesän
aikana on riittänyt kaikenlaista partiokivaa, ja
aika on kulunut nopeasti. Tapahtumia on ollut
paljon, kuten lukija tämän läpyskän takakannen
saavutettuaan huomanneekin. Toimitus kiittää
kaikkia Pihauksen tekemiseen osallistuneita, teidän ansiostanne saamme syysiltojen ratoksi
mieltä lämmittävää partiolukemista. Tavoitteena
on saada kasaan vielä yksi lehti ennen joulua.
Sitä odotellessa nauttikaamme käsillä olevasta
vuodenajasta, eli hyvää syksyn alkua kaikille lukijoille!
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Elämäni onnistunein partiokesä

V

aikka lomakuukaudet ovatkin partion osalta hiljaisempaa aikaa viikottaisten
kokousten jäädessä tauolle, pystyy kesällä silti partioimaan. Suomen suvi kun
on lyhyydestään ja sateisuudestaan huolimatta kuitenkin mainiota
retkeilyaikaa. Näin ollen käytin vähäiset lomani partiotapahtumiin, eikä ole tarvinnut
sitä katua.
Kesäkuussa toteutettu Lapinvaellus oli täysosuma – reissu, jonka muistan vielä siellä
kiikkustuolissakin. Kaiken hyvän lisäksi vaelluksenjohtaja Juhana oli muistanut tilata
hyvää säätä hyvissä ajoin. Matkaseuranani oli kuusi loistavaa kaveria, suuri osa
nykyistä johtajistoamme. Elämysten ja kokemusten lisäksi tapahtuma kasvatti ja
kiinteytti porukkaamme. Tällaiset tapahtumat, aivan kuin myös vartioiden ja laumojen
retket, ovat omiaan luomaan yhteishenkeä ja ystävyyssuhteita, jotka tekevät tästä
harrastuksesta upean.
Toinen kesän isoista tapahtumista oli TöSin ja Hesparton yhteinen kesäleiri Strippi ’05.
Johtajille tapahtuma oli paljon muutakin kuin varsinainen leiri heinä- ja elokuun
taitteessa. Ennen leiriä suunniteltiin ohjelmat, hankittiin tarvikkeita, tutustuttiin
leiripaikkaan, selviteltiin asioita... Leirillä tehty työ kuitenkin palkittiin ruhtinaallisesti.
Jokaisen leiriläisen tekemisestä paistoi tyytyväisyys. Leirin onnistumisesta kuuluu
ansio jokaiselle siellä olleelle; niin keittiöhenkilökunnalle kuin pienille sudaritytöille,
joiden ratkiriemukkaat esitykset iltanuotiolla saivat porukan nauramaan.
Tämä lehti kertoo kesän lisäksi keväästä.
Tuolloin järjestettiin muun muassa paraati ja
lippukuntaretki. Tulevaan syksyyn mahtuu
puolestaan perinteisen lippukuntaretken lisäksi
pari loistavaa kisaa: Espoon punkku ja Hiipivä
Haamu.
Lokakuussa
pidettävässä
vuosikokouksessa pohditaan jo ensi vuotta.
Kokouskutsu löytyy lehden sivuilta, kaikki
jäsenet ovat tervetulleita.
Syksyn puolelle siirryttyä kesä säilyy vahvasti
muistoissa. Samalla ajatukset liitävät jo ensi
kesään. Poikien kanssa on ollut jo keskustelua
seuraavan vaelluksen kohteesta. Ja tottahan toki
seuraavanakin kesänä on kesäleiri. Mutta
päästäänköhän silloin jo rakentamaan uutta
kämppää?

Tapio
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Hakaskaba
Ei voi muuta sanoa
että jännitys tiivistyy. Löytyykö yllättäjää!

Lyhyet erikoiset

Ansionsa mukaan
Louhisuden solki myönnettiin

Kämppäyöt &
Metsäyöt
Muistakaa johtajat
ilmoittaa omat ja
vartiolaistenne
kämppä– ja metsäyöt Kakelle.
Tapahtumat
14.-16.10.
LPKJ-kurssi
21.-23.10.
LPK-retki

Ralf Baumann
Louhisuden solki myönnetään tunnustukseksi sille vartion- tai
venekunnanjohtajalle, joka viimeksi kuluneen toimintavuoden
aikana on parhaiten toteuttanut vartiojärjestelmää. Merkin
saajan tulisi olla iältään 14-17 -vuotias ja anomishetkellä
toiminut vähintään vuoden tehtävässään.

Pyhän Yrjön solki myönnettiin

26.10.
Syysvuosikokous
18.00
6.11.
Hiipivä Haamu

Martti Koivisto
Enintään 23-vuotiaalle tunnustuksena säännöllisestä ja vastuuntuntoisesta toiminnasta lippukunnassa tai piirissä. Myöntämisperusteena on 4-5 vuoden aktiivinen, ansiokas toiminta
vaeltajana tai 3 vuoden ajan partiojohtajatasoisessa tehtävässä.
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Kokouskutsu
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TÖÖLÖN SINISET ry:n SYYSVUOSIKOKOUS
Töölön Sinisten sääntömääräinen syysvuosikokous järjestetään keskiviikkona 26.10.2005
kello 18.00 alkaen Töölön Sinisten kololla, Töölönkatu 34. Kokouksessa käsitellään sääntöjemme 15§:n määräämät asiat.

ESITYSLISTA

1.
2.
3.
4.

Kokouksen avaus
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen puheenjohtajan vaali
Kokouksen toimihenkilöiden vaali
4.1 Sihteerin vaali
4.2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali
4.3 Ääntenlaskijoiden vaali
5. Kokouksen työjärjestys
6. Lippukunnanjohtajan vaali
7. Lippukunnanapulaisjohtajan vaali
8. Lippukunnan hallituksen vaali
9. Tilintarkastajien vaali
10.Talousarvio vuodelle 2006
11.Toimintasuunnitelma vuodelle 2006
12.Jäsenmaksu vuodelle 2006
13.Muut asiat
14.Kokouksen lopetus

Töölössä, 29.8.2005
Hallituksen puolesta

Tapio Levä
Lippukunnanjohtaja
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Töölö-Dakar

Töölön Sinisten ja Hesparton talvileiri 3.3.-6.1.2005

M

issä
olisikaan
otollisempaa suorittaa Remppamerkki senegalilaisen terveysaseman ehostamiseksi kuin
paikan päällä, Senegalissa?
Siispä rallia Dakariin! Aivan
leirin suunnittelun loppumetreillä leirin johto kuitenkin
joutui toteamaan kalenterimyynnistä saatujen rahojen
rajallisuuden: Dakariin ei
6

mennä tälläkään vuosituhannella. Etelään piti kuitenkin
päästä, ja niin Töölö-Dakar leiri päätyi Inkoon lähelle.
Loppumatka suoritettiin ajatuksen voimalla.
Bussin saavuttua ja lähdettyä leirin seitsemälletoista
osallistujalle pystytettiin
puolijoukkue- ja kymppiteltta. Vaikka pakkasasteet olivat laskettavissa yhden kä-

den sormilla (mukaan lukien
nyrkki, nolla), ei ollut toivoakaan hakata kiiloja maahan. Onneksemme lähistöltä
löytyi nostolavoja ja neljän
uroon kannettavia läpijäätyneitä pöllejä. Leirin ensimmäinen ateria oli kenties
leirin mieleenpainuvin, afrikkalaiseen tapaan maustettua
keittoa. Ruoan jälkeen nopeimmat aloittivat vanerirasian teon.
Iltapäivällä tutustuimme
päidemme tavarankantoominaisuuksiin ja senegalilaisiin leikkeihin. Pulkkamäkeä ja pulkkia ehdittiin myös
koetella. Ensimmäinen ilta
päättyi saunan oleskelutilassa nautittuun nk. 'kuivaan
hedelmäsalaattiin'. Nami
nami. Puolijoukkueteltan
kamiinaan laitettiin tuli mutta kymppiteltan miehittänyt
Liblikas+keittiö
kokoonpano päätti yksissä
tuumin, ettei näin lämpimällä
säällä tarvitse lämmittää telttaa. Meille nuoremmille oli
kuitenkin aiheellista näyttää,
miten saada jalaton kamiina
sytytysvalmiiksi.
Toinen päivä starttasi
I nter co n ti ne nt al -l u k s us aamiaisella, jota lähdettiin
sulattelemaan Ollin vetämälle kävelylenkille. Paikkaa
jossa olisi ollut tarpeeksi
lunta ja tarpeeksi vähän puita
sujuvalle pulkanlaskulle ei
löytynyt ympyrää kävelystä
huolimatta. Häviävinä tuntei-
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na ennen lounasta pelattiin
tavallisesta poikkeavaa Afrikan tähti -peliä talon yläkerrassa. Poikkeavaa siinä oli,
että pelinappuloiden antama
illuusio timantteja kaivavasta
seikkailijasta oli harvinaisen
todentuntuinen. Nappuloina
toimivat siis elävät ihmiset ja
pelilauta oli sen mukainen.
Tuurin lisäksi kyseisessä
versiossa peliä piti myös
osata vastata kysymyksiin
Senegalista. Jos uskalsi rahoittaa kaivuun ja osasi vastata kysymykseen oikein,
saattoi löytää lego-ukon tai
nastan. Jippii. Iltapäivä kului
vaneria veistäessä.
Iltaohjelma tapahtui jälleen saunalla. Terveysasemaa Tansaniassa rakenta-

neella leirillä piipahtaneella
Airoloiden isällä oli mehukkaita juttuja kerrottavana
elämästä villi-ihmisten maassa. Harvemmalla on esimerkiksi ollut uniaan varjelemassa tavanomaisen enkelin
lisäksi jousipyssyillä varustautuneita vartijoita. Illalla
syötiin thaimaalaista lihapataa ja käytiin saunassa. Taivaan yhä hämärtyessä tajuttiin vielä vapauttaa kymppiteltan miehistö puolijoukkueteltan lämmityksestä.
Kymppiteltassa nukkui keittiön lisäksi Olli ja allekirjoittanut.
Kolmannen päivän aamusta minulla on vain unensekaisia havaintoja. Herättämistä epäröidessä on hyvä

Hespartto tytöt pitävät lämpöä yllä leikkien.

muistaa nyrkkisääntö, ettei
Juhon tarvitse antaa nukkua
kauempaa kuin kaikkien
muiden. Päivää tähditti yläja alamäkiä suosiva hike.
Suksien puuttumisesta johtunut reitin lyhennys oli jopa
liiallista, ensimmäinen vartio
oli tulossa takaisin oltuaan
reissussa vasta viisi tuntia.
Allekirjoittanutta harmittaa,
että vain yksi vartio kolmesta
löysi ilmiselvät piilorastit 6
ja 7. Hike-päivän toinen kohokohta oli saunalle päättynyt ihq-kynttiläpolku, jonka
esittämä moderni filosofia
meni useimmilta yli huivin ja
hilseen.
Hämmästys oli suuri, kun
leirin kolmannelle ja viimeiselle iltanuotiolle oli sytytetty ihka oikea nuotio! Siinäpä
kerrottavaa jälkipolville ja
heti lettuja ja makkaroita
paistamaan! Viimeisenä yönä kymppiteltasta löytyi enää
Iso-Martti, allekirjoittanut ja
kymmenisen litraa sulanutta
lunta.
Lähtöpäivä sujui rattoisasti cocktail-kutsuilla ja
siivoten. Molemmat teltat
saatiin jäästä huolimatta
asianmukaisesti pakattua.
Leiriltä puuttui vain lumi,
kunnon pakkasasteet ja Martti Koivisto.

Juho Häme
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Rocktrendi 9.-10.4.2005

L

i b l i k a s vaeltajaryhmän
ed ustu sko l mik ko ,
allekirjoittaneen lisäksi Olli
ja Ralf, löysi itsensä Lauttasaaren kirkon pihalta kello
21 lauantaina 9.4. Partiotaitokisa Rocktrendi alkoi epäilyttävän myöhään.
Kaikki rastit liittyivät
edes löyhästi joko rockkulttuuriin tai jopa rockmusiikin tuottamiseen. Mieleen jäivät erityisesti purkkibanjon rakentaminen, keskellä yötä tanssiminen ja a
cappella -tulkintamme Ultra
Bran kappaleesta sekä tulkintamme muukalaisten soittimen soitosta.
Kisa kesti muistaakseni
melko tarkalleen 12 tuntia,
klo 21-09. Välit taittuivat
apostolinkyydillä asfalttia
pitkin, suunnistustaitoa ei
varsinaisesti vaadittu. Sunnuntai meni hukkaan, muistoja tapahtumasta ei hirveästi
jäänyt. Enemmänkin mielikuva, joka on senlaatuinen
että ensi vuonna ei välttämättä huvita osallistua.
Tarkemmin: Lähtötehtävänä oli purkkibanjon ja
karvanoppien väsääminen.
Purkkibanjostamme tuli eri
hieno kolmikielinen soitin,
jota pystyi virittämään. Lähdimme lähdöstä viimeisinä.
Toppatakki oli hyvä pukea
päälleen jo tässä vaiheessa.
Toinen
rasti
oli
”roudarirasti”, jossa piti kan8

taa tavaroita paikasta A
paikkaan B ja samalla
juoda useampi litra Lidlin
limonadia. Kolmannella
rastilla ajoituksemme oli
kohdallaan, sillä tehtävänä
oli kiikareiden avulla etsiä
eri pahvihahmoja ympäristöstä. Siinä vaiheessa
kun nousimme linnuntähystystorniin, oli sumua
ehtinyt tulla jo huomattavasti ja iltakin ehtinyt
pimetä. Kolmannelta rastilta neljännelle kuljimme
bussilla. Bussin kaartaessa Olli fundeeraa kiperää tehtävää.
pois pysäkiltä Olli katsoi
ikkunasta ulos ja kysyi: mista, teimme bändimme
”Onks tuo meidän banjo?”. julisteen. Kahdestoista rasti
Onni onnettomuudessa, ban- oli väärässä paikassa, siellä
joa ei enää tarvinnut raahata ajoimme pyörillä ja seiväsmukanaan. Neljännellä ras- timme ankkoja. Kolmanneltilla tunnistimme kappaleita, latoista esitimme a cappella
viidennellä kannoimme vet- –version jostain Ultra Bran
tä. Kuudennella hoidimme kappaleesta. Esitys meni tosi
riitaantuneita bändin jäseniä huonosti. Neljännellätoista
ja tapasimmepa itse Jonman- rastille meille esitettiin ouninkin! Seitsemännellä ras- don soittimen kuva, ja meitilla valmistimme ja söimme dän tuli esittää, minkälaista
burgereita rokkareiden ta- musiikkia sillä saa aikaan.
paan. Kahdeksannella rastilla Viidestoista olikin jo maali,
tanssittiin, Olli ja Ralf omia jokin Otaniemessä sijaitseva
kuvioitaan ja allekirjoittanut teekkareiden rakennus. Tässä
skata. Tällä rastilla näimme vaiheessa pelkästään sana
itse Elviksen. Yhdeksännelle ”purkkibanjo” sai aikaan
rastille mentäessä aurinko naururemakan. Ralf ja Olli
alkoi nousta. Valmistimme söivät jäätelöä, minä kävin
lasiputkista panhuilun. Kym- saunassa. Pois Espoosta meimenennellä Ralf rullaluisteli dät vei Ralfin äiti, kiitos häja juotti meille vettä. Ve- nelle siitä.
sinokkaeläimet jättivät tämän rastin väliin. Yhdestoista rasti käsitti median tuotta-

Juho
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Yrjönpäivän partioparaati 24.4.2005

S

iellä seison lippu kainalossa. Tuuli puhaltaa valtavan kovaa
Senaatintorin portaiden huipulla. Torilla seisoo satoja
partiolaisia kauniisti riveissä.
Välillä on vaikea pysyä pystyssä. Viereisen partiolaisen
lippu lepattaa päin naamaa ja
kädet puutuvat. Tällä kertaa
aurinko ainakin paistaa kunnolla eikä onneksi tule kylmä. Paraatin johtaja pitää
puhetta portaiden keskivaiheilla. Ääni kajahtaa ulos
valtavista kaiuttimista ja
hajoaa suurelle torille. On
vaikea saada selvää. Pian
tulee käsky laskea liput kunnia-asentoon ja seremoniassa
edetään merkkien jakoon.
Joukossa on tällä kertaa jopa
yksi meikäläinen! Juhanalle
nimittäin myönnetään Mannerheim solki ja mikäs olisi
tätä hienompi tilaisuus sellaisen vastaanottamiseen?
Muutamien yhteishuutojen ja orkesterin soittaman
kappaleen jälkeen pääsen
laskeutumaan. Lippu vaihtuu
nopeasti Ralphille ja Jänö
kertaa hänen kanssaan miten
Tö-Si lipulla osoitetaan kunniaa. Lyhyen seisomisen
jälkeen massa lähtee torilta
liikkeelle. Matka taittuu ensin Pohjoiselle Esplanadille,
josta jatketaan Mannerheimintietä pitkin makasiineille,
jonne paraati päättyy. Olemme taas liikkeellä Hesparton
kanssa ja ryhmästämme tulee

Ylpeät TöSi nuorukaisen Ville ja Juho näyttävät parastaan.

kovaa ääntä. Tällä kertaa
Juho on opetellut rummun
soittamisen jaloa taitoa ja
hyvinhän se sujuu. Vaikka
vähän meni sekaisin kun äiti
ja isä sieltä tien vierestä vilkuttivat, niin täytyy kyllä
ilman muuta Juhoa kiittää.
Kunnon rummun pärinä se
vasta paraatin tekee.
Meidän paraatipäivämme
ei tähän lopu. Siirrymme
yhdessä Väinämöisen kentäl-

le Töölöön, jossa Juhanan
järjestämään ohjelmaan kuuluu grillausta ja pallopelejä.
Vasta kunnon kamppailun ja
vatsansa täyttämisen jälkeen
kaikki ovat valmiita lähtemään kotiin. Hauskaa oli ja
kaikki muutkin sitten ensivuonna mukaan!

Olli
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Haukat goes Beachside

Rantatörmä 7.5.2005

K

ello on vähän päälle 8:an ja Haukat
odottelee bussia
Finlandia-talon edessä. Äänenavauksena haukutaan
mahdollisimman useaa kohdetta ja buustataan yhteishenkeä ’’Hah, kaikki muut
on huonoja.’’-asenteella.
Noh Kennyn huonomuistisuus tulee taas osoitettua kun
hypätään väärään bussiin,
josta paetaan viime hetkellä
kun ollaan jo ajettu Ruskeasuolle asti. Noh, onneksi
oikea bussi löytyy ja päästään viimein lähtemään kohti
Paloheinää.
Mitä lähemmäksi Paloheinää tullaan, sitä enemmän
partiolaisia alkaa näkyä.
’’Pikku sekaannuksesta’’
huolimatta päästään perille
hyvissä ajoin ja aika jää vielä
käsien heilutteluun, palloiluun ja yhteishengen nostamiseen. Haukkojen kolmihenkinen vartio kilpaili astetta kovemmassa sarjassa,
koska vihreään, eli mestaruussarjaan, olisi tarvittu
vähintään nelihenkisen vartion. TÖSI:n edustajana vihreässä sarjassa oli Ahmatvartio ja Haukat kilpailivat
vaeltajien sarjassa: lilassa.
Lähtöä odotellessa tietenkin tarkkaillaan vastustusta
(hah noista mitään vastusta)
ja heitellään lisää läppää ja
hiotaan sotasuunnitelmia.
10

Ilman puolesta ei olisi voinut
mennä paremmin ja piakkoin
lähtölaukaus annettiin ja
käytiin ensimmäisen tehtävän kimppuun. Tarkoituksena oli rakentaa haavi narusta,
puunpalasta ja rautalangasta.
Nou hätä, Ilkan vastuulle
annettiin kahvan veistäminen, Kasperi alkoi punoa
rannenyöriä ja Kenny aloitti
haaviverkon kutomisen.
Tunti hurahti hetkessä ja
ilman pientä ajanylitystä
olisi haavista tullut loistava,
mutta toisin kävi ja pisteet
jäivät valitettavan pieneksi.
Mutta hei mitä sitä murehtimaan, nyt vaan rivakasti
ensimmäiselle rastille, jottei
tarvitse jonottaa. Kevyellä
hölkällä päästiin useasta
vartiosta ohi ja ensimmäinen
rasti osoittautui pituuden
arvioimiseksi. Rastin lopussa
annettiin kolme spagettia
kuljetettavaksi ehjänä maaliin kuljetettavaksi. Kenny
osoitti hyvän valinnan pistämällä spagetit sahan sisään.
Sitten vaan teippiä päihin ja
eteenpäin.
Kolmannella rastilla tehtävänä oli footbagin ompelu.
Kasper & Ilkka hoitivat leikkaamisen ja Kenny tekstiilimestarina ompeli kokoon.
Huvittavaa kyllä tästä Haukat saivat parhaan tuloksen
koko kisassa.

Seuraava rasti oli pistesuunnistus, joka osoittautui
läpijuoksuksi. Täydet pisteet
mikäs siinä…
Viides rasti osoitti että
liika ajattelu voi kostautua.
Ensiksi pieni hyppy ja pallo
sukasta ja sitten toiseen
osaan minkä Kasper ja Ilkka
älysivät heti, Kennyllä meni
pieni hetki jäädyttäessä. Pallo piti siis saada maton päällä pisteestä a pisteeseen b.
Sitten EA:ta, joku sanoi
että EA on TÖSI:n Akilleen
kantapää. Kai siinä on jotain
perää.
Ruokarastilla tehtiin
muikkuja ja mummon muusia, helppo homma. Pientä
pallottelua (hups sano Kasperi kun pallon pudotti),
luontovisailua (jossa menestyttiin yllättävän hyvin), ja
yhtä täysin pieleen mennyttä
solmuväsäilytehtävää myöhemmin päästiin kolmansina
maaliin.
Haukat pääsivät kuudensiksi lilassa sarjassa. Vihreässä sarjassa sijoitus olisi
luultavimmin ollut kolmas,
mutta ainakin ilma oli hyvä
ja hauskaa riitti. Varmasti
käydään uudestaankin.

Kenny
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Tähti 14.5.05
Toukokuun puolen välin tienoilla kävi Tösin urhea johtajaporukka pitämässä rastia
Nuuksion erämaassa. Tapahtumahan oli Päpan kevät-pt. Rastilla kisailijat saivat
mutustella hankalaa älykkyyspähkinää, jonka Tösin pojat tietysti itse keksivät heti.
Sää suosi ja kaikilla oli kivaa, ja rasti sujui kerrassaan loistavasti. Ohessa kuvasarja rastin tunnelmista:
Ralf valvoo silmä kovana käsillä olevan vartion suoritusta.

Harmaassakin sarjassa riitti jaksamista ja
puhtia pohtia visaista pähkinää porukalla.

Paikalle osuneella tyttövartiollakin oli hyvä meininki, niin kuin kuvasta
näkyy.
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Wälikäsi
reistä, verotti valtio
johtajistoamme
kutusmalla Juhanan riveihinsä. Palveluspaikkana Jhanalla on Upinniemi, ja palvelusaika näyttäisi asettuvan vuoden hujakoille. Wälikäsi
selvittää asiaa.

◘ 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 iskeä
jopa nukkuessasi!
◘ Töölön Siniset
on taas jäsentä rikkaampi, kun Hirsa◘ Heli, Anton ja Jude
lan tukistaja Jude ja
vaimonsa Heli saivat pojan 13.8.2005.
Lapsi sai kasteessa nimen Anton Gabriel Haapkylä.

◘ Wälikäden kuuleman mukaan Kake on aloittanut
uransa opiskelijaelämän
parissa.
Paikka on Helsingin
yliopiston
Svenska social–
och
kommunalhögskolan, ja pääaineena valtio-oppi.

Pihaus onnittelee, ja toivottaa uuden
jäsenen lämpimästi tervetulleeksi!
◘ Wälikädelle on tihkunut syksyn aikana tietoja kämppämme kohtalosta. Viidakkorumpu kertoo, että vuodenvaihteessa vaihtuu vanhan kämpän omistaja,
ja uusi tontti on tiedossa Långvikistä,
syksyn lippukuntaretken paikan välittömästä läheisyydestä.
◘ Juuri kun Kake vapautui armeijan vih12

◘ Tapio, Kiki ja Kari Långvikissä
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Wälikäsi
◘ Kake ei ole ainoa, joka on päättänyt
sivistää itseään akateemiseti. Juhana on
ahkeran lukemisen jälkeen napannut
itselleen opiskelupaikan TKK:lta, Martti
Kyyrön ja Tapion maisemista. Koulutusohjelmana Juhanalla on tuotantotalous.

◘ Vartionjohtajamme Kenny ja Ville
eivät ilmeiseti ole saaneet koulusta tarpeeksensa, kun pojat erehtyivät aloittamaan lukion syksyn alussa. Mestarisalapoliisi Wälikäsi tietää, että Villen löytää
päivisin Töölön yhteiskoulun käytäviltä
notkumasta, kun taas Kenny kuluttaa
Norssin penkkiä.

◘ Ville

◘ Kenny

◘ Martti Koivisto huipensi opiskelunsa
Espanjassa ja on nyt palannut. Opiskeluihinsa tyytyväisenä hän on päättänyt
jatkaa opiskeluaan Haaga Ammattikorkeakoulussa, Malmin liiketalousinstituutissa.

IDENTTISET KAKSOSET
Hehän ovat kuin kaksi marjaa...

Martti Kyyrö,
Tösi

Martti Koivisto,
Tösi

◘ Martti
13
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Lippukuntaretki 15.-17.5.2005

L

ippukuntaretkestä on
jo aikaa, mutta aion
nyt koittaa parhaani
mukaan muistaa tapahtumia
siltä hauskalta retkeltä. Kaikkihan tosin tietävät, ettei
kukaan muista lippukuntaretkiä kuitenkaan. Kaikki muistavat sen ylimageen haikin
sieltä vuoden ’78 ”Hipit on
rautaa” kesäleiriltä ja kyllä
ainakin parhaat hankipallomatsit on käyty talvileireillä.
Ainakin minä en muista juuri
montakaan lippukuntaretkeä.
Niitä on aina ollut, mutta
mikään ei juuri muistu mieleen. Niitä tulee aina tulemaan ja aina tulee myös menemään.
Mutta lippukuntaretki.
Mitä siitä nyt jää käteen?
Koitetaan saada koko lippukunta mukaan hieman suuremmalle retkelle usein meidän Kämpälle. Sitten juoksennellaan siellä viikonlopun
verran ja suoritetaan pari
suoritusmerkkiä. Lopuksi
(toivottavasti) kaikki saapuvat väsyneinä ja pari suoritusmerkkiä rikkaampana
kotiin ja rojahtavat sängylle.
Niin se usein meneekin.
Tällä kertaa oli hieman
juonenkäänteitä. Ensinnäkin
allekirjoittanut johti retkeä,
joten mikään ei ollut varmaa.
Avain kämpälle olisi voinut
unohtua kaupunkiin tai bussiaikatauluja ei olisikaan
tarkistettu. Ruoka olisikin
mitoitettu pusseissa lukevien
14

Antti kertoo ja Jalmari kuuntelee korvatarkkana.

henkilömäärien mukaan ja
näin aivan väärin. Onneksi
näiltä kaikilta virheiltä kuitenkin vältyttiin. Kaikki pääsivät turvallisesti määränpäähän. Satuimme tällä kertaa
olemaan vuokralaisia. Saimme käyttöömme punaiseksi
maalatun yltiösiistin (Tösin
kämpän mittapuun mukaan)

tuvan, jota katsoimme sillä
silmällä. Saisiko tästä ideoita
uuteen Kämppäämme?
Ensin vaikutti siltä, ettei
teltoille olisikaan tilaa, mutta
hieman tarkkailtuamme
maastoa löysimme mitä mainioimman
paikan.
”Mainiota” lausahdin ja siirryin katsastamaan saunati-
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lannetta. Tässä vaiheessa
kaikki retkellä olleet sanovat
yhteen ääneen, ”mutta eihän
siellä ollut saunaa”. Ja minä
naurahdan ja vastaan, ”ei
niin, mutta kyllä siellä oli
järvi, jossa olisi aivan hyvin
voinut vaikka uida tai harrastaan kuviokelluntaa”. Valitettavasti vuodenaika teki
luonnonvesistä hieman kylmemmän puoleiset. Ties
mitä kuvioita olisimme saaneet aikaan.
Oli miten oli, korvasimme saunan tunnelmallisella
iltanuotiolla. Harvinaiseksi
tämän iltanuotion teki se
seikka, että Töölön Siniset
jopa lurauttivat muutaman
laulun ilman Hesparttojen
kannustusta. Hieman harjoitusta ja pian Tösin pojat kansoittavat jo oopperan lavoja.
Yleiskatsausta haluaville
voisin sanoa, että Anttimme
huolehti sudenpennuistamme
ja takoi ne täyteen tarkkaan

Nokkelat vartiolaiset pystyttävät nuotion alta aikayksikön.

harkittua tietoutta, Tapio
vartiolaiskumppaneineen
lämmitteli tulisina iltanuotioita, Juho ja Ville sitoivat
köysiä ja naruja metritolkulla
ja Olli järjesti mitä suomalaisimman suunnistuksen. Näkkäriviuhkasuunnistus! Osanottajat palaavat aina rastilta
takaisin keskuspaikkaan,

Päivän lopuksi maittoi makkara ja kuppi lämmintä teetä.

jossa saavat uuden rastin
olinpaikan ja samalla näkkileivän mutusteltavaksi.
Huom! Näkkäreitä ei saa
löytyä keskeltä metsää.
Tähän loppuun pitänee
saada joku kelvollinen lopetus. En aio siteerata ketään
viisasta ja kuuluisaa henkilöä, vaan tyydyn vain omiin
sanoihini. Kaikilla oli varmaan tosi hauskaa, ja varmasti tulevat myös seuraavalle retkelle. Saamme takuulla taas uuden unohtumattoman retken. Kaipa ainoa lippukuntaretki, jota ei
tule heti unohtamaan, on se
jota itse pääsee johtamaan.

Ralf Baumann
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Strippi '05

Töölön Sinisten ja Hesparton kesäleiri 28.7.28.7.-5.8.2005

T

änä vuonna perinteinen kesäleiri suuntautui Lopen kuntaan, Palolammelle. Paikka
oli siten historiallinen, että
ensimmäinen Tösi/H-O-leiri
järjestettiin noin 5 kilometrin
päässä sijaitsevalla Sikaliskonlammen rannalla. Leiri
oli sarjakuva-aiheinen, mikä
näkyi ohjelmien teemoissa ja
muutenkin toiminnassa.
Muutamina esimerkkeinä
Tintti-Hike ja oma sarjakuvataitomerkki.
Leiri alkoi osalle johtajista jo 27.7. heidän saapuessa
rakentamaan ruokailukatosta, pöytiä ja muita leirirakennelmia. Leiriläisten saavuttua saatiin loputkin leiristä
pystyyn telttoineen, kuivaustelineineen ja mitä nyt kukin
telttavartio keksikään raken16

taa alueelleen. Tösin uudet
Hawu-teltatkin pääsivät vihdoin käyttöön toimiessaan
sudenpentujen majoitteina.
Hawujen eri pystytystapojakin (puun ympärille, kes-

kisalolla jne) tuli testattua
myöhemmin leirin aikana
johtajien ja vaeltajien toimesta.
Sudenpennut ja vartiolaiset touhusivat alkuleirin

TöSin sudarit Martin johdolla laulamassa vanhemmille.
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merkkien kimpussa ja tekivät
he pienen päiväretkenkin
alueen ympärillä olevalla
retkeilyalueella. Päivä-hikeä
edeltävänä iltana lähtivät
myös Ralf ja Ville riihittämään I-luokkaa Kyyrön johdolla. Muutenkin leiriohjelma perustui partiotaitoihin ja
suorituksiin.
Vierailupäivänä 31.7.
saapui paikalle suunnaton
määrä leiriläisten sukulaisia
sekä vanhoja tösiläisiä. Vanhemmatkin pääsivät näyttämään taitonsa solmujen opettelussa, partioihanteissa ja
muissa partiotaidoissa. Tekivät he itse myös hernekeittoa
trangioilla. Ilta huipentui
leirinuotioon, jossa jaettiin
merkkejä, laulettiin ja naurettiin erilaisille esityksille.
Nuotion jälkeen poistuivat
sudenpennut leiristä vanhempiensa mukana.
Leiri jatkui yön yli kestäneellä Tintti-teemaisella hikellä. Rasteilla autettiin Tinttiä muun muassa lintujen
tunnistamisessa, ensiavussa,
su u n ni sta mi ses sa se kä
omenataideteoksissa. Pääsi

Miska, Leo ja Olli esittelevät maukkaita keitoksiaan.

yksi vartio tekemään lähempääkin tuttavuutta linnuston
kanssa, kun metso tuli ärhentelemään rastipaikalle. Kaikki pääsivät kuitenkin ehjinä
perille yörastille, jolta aamulla jatkettiin matkaa maaliin parin rastin kautta. Maalissa oli sauna lämpimänä, ja
kyllä kelpasikin palata taas
leiriin saunanraikkaana.
Hiken jälkeiseen ohjelmaan kuului lisää merkkien
suorittamista. Tösin pojat
ansioituivatkin erinomaisesti

Ja juuri ennen lähtöä ryhmäkuva leiriläisistä

leirikokki-merkissä. Ei tarvitse enää miettiä ketkä sinne keittiöön menevät ruokaa
laittamaan tulevilla retkillä ja
leireillä. Ruokapuoli oli
muutenkin leirillä kunnossa,
siitä suurkiitokset kokeille.
Leiriolympialaisetkin järjestettiin, lajeina mm. ramborata ja humalaviesti. Kisasivat vartionjohtajat ja johtajat
myös yösuunnistuksessa.
Kaiken kaikkiaan leiri oli
onnistunut, ja kun se luultavasti oli viimeisiä leirejäni,
en voi muuta sanoa kuin että
vanhat tykkää.

Martti Kyyrö
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Svenska Klubben

Svenska Klubben

H

ej på er alla! Efter en lång och
vacker sommar kan vi igen konstatera att hösten är vår gäst igen.
Det är ingalunda en negativ detalj, den
enda skillnaden är att utesporterna måste
utövas på varmare trakter. Hösten är en
vacker årstid, med vackra färger i naturen och annat kiva.

för måste allt i den vara sanningsenligt. Naturligtvis tar konstnären sina friheter, men
seriebilden måste ju grunda sig på någonting. Därför frågar jag: är alla männen i
grunden svin?
h: "Bor jag med ett djur?"
Bästa signatur "Bor jag med ett djur".
Du har ställt en fråga som många, särskillt representanterna av det vackrare
könet, har funderat mycket på. Männen
jämförs ju ofta med svin, av orsaker som
alla känner till (och om någon inte känner, må denne förbli i sin okunnighet).

Hejsan Calle! Jag hoppas att du skulle kunna hjälpa mig med ett stort problem. Jag har
för många år följt med växande fruktan en
seriebild i den största tidningen Finlands.
Seriebilden kallas "Viivi och Wagner" och
den berättar av en kvinna som bor med ett
svin. Tidningen är mycket ansedd, och där- Kära Calle, jag har ett jättestort problem.
Jag har stavat en jättekiva finlandssvensk.
Han heter Kari-Petteri. Jag vet inte, hur låts
det för honom, men jag kan inte ta klar om
det eftersom jag inte vet var han bor. Jag är
tillförlitlig att det finns inga andra finlandssvenska Kari-Petterier. Hur kan jag få ett
axiom om hans borplats med dessa vetande?
Om han har något släktnamn, jag har inte
hört till det. Kan du hjälpa mig? Jag avvaktar för ditt svar.
h:"lilla goda vänner är bättre än massor av
dåliga vänner"
Kära "lilla goda vänner är bättre än massor av dåliga vänner". Ditt problem är
inte så stort som det verkar. Jag kan tyvärr inte på rak arm ta reda på hans address, och om jag kunde, skulle jag inte få
publicera den här. Men låt mig föreslå ett
alternativt tillvägagångssätt; ta på följande söndag en trevlig promenad i Brunsparken och Ulrikasborg. Jag vågar påstå
att förr eller senare stöter du dig den du
söker efter.

Calle
18

Sarjakuva
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Tösiasiaa

Partiolaisen sähkönsäästövinkit

S

uurin osa kotiemme mukavuuksista saa käyttövoimansa sähköstä, tuosta kummallisesta
elektronivirrasta joka koteihimme
tulvii pistorasian kautta. Sähkö ja
sähkölaitteet kuuluvat erottamattomana osana nykypäivään maailmaan,
ja päivittäinen elämämme onkin paljon mukavampaa niin. Mutta sähkökään ei ole niin mutkatonta kuin luulisi. Sen käytöstä, niin kuin niin monesta muustakin asiasta, joutuu maksamaan (n. 5 snt/kWh). Kaiken lisäksi
sähkön tuottaminen kuormittaa luontoa eri tavoin. Senpä takia onkin järkevää säästää sähköä niin monessa
kohtaa kuin mahdollista. Usein säästämisen vuoksi ei tarvitse edes tinkiä
omasta mukavuudesta, vaan riittää
20

että tietää oikeat niksit ja muuttaa
käyttötottumuksiaan säästeliäämpään
suuntaan.
Kotien energiankulutuksesta kuluu keskimäärin puolet lämmitykseen. Lämpimän
veden kulutuksen osuus on noin viidennes,
ja loput eli noin kolmannes kuluu sähkölaitteisiin. Suurimpia sähkönsyöjiä ovat keittiön
kodinkoneet, ja sen takia keittiöpuuhissa on
monta rakoa joissa sähköä voi säästää. Pihaus esittelee muutaman vinkin, joiden avulla
kodin sähkönkulutusta saa pienennettyä helposti.
1. Matkapuhelimien ja muiden laitteiden
laturit kuluttavat usein sähköä myös silloin,
kun niillä ei ladata mitään, jos ne ovat koko
ajan kytkettynä pistorasiaan. Laturit kannattakin aina ottaa irti seinästä kun niitä ei tarvita

Tösiasiaa
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2. Tietokoneet ja televisiot kannattaa
sulkea virtakytkimestä, koska ns. valmiustila
kuluttaa yllättävän paljon sähköä. 5-10 %
kotien sähkölaskusta syntyy valmiustiloista
ja latureista, joita pidetään turhaan seinässä!
3. Valot kannatta sammuttaa aina, kun
on poissa huoneesta yli kymmenen minuuttia. Koskee myös loisteputkilamppuja.
4. Vettä on järkevää keittää vedenkeittimellä hellan sijasta. Vedenkeittimellä ei
6. Hellan levyt ja uuni kannatta pitää
synny hukkalämpöä läheskään yhtä paljoa
puhtaina. Lika eristää lämpöä, ja lisää siten
kuin hellalla.
sähkön kulutusta.
5. Hellalla kuumennettaessa on tärkeää,
7. Mikroaaltouuni on taloudellinen lämettä valitsee sopivan kokoisen keittolevyn.
Oikea koko levylle on hieman pienempi mittäjä. Erityisesti pienet annokset kannattaa
kuin käytössä olevan kattilan pohja. Tällöin lämmittää ja jopa kypsentää mikrolla.
keittolevyn reunoilta karkaava lämpö läm8. Pakasteet voi hyvin sulattaa keittiön
mittää kattilan reunoja eikä mene
pöydällä sen sijaan, että käyttää siihen säh"harakoille".
köä. Vielä näppärämpää on sulattaa pakasteet jääkaapissa, koska tällöin pakasteen
luovuttama lämpö jäähdyttää jääkaappia ja
vähentää sen sähkönkulutusta.
9. Luonnonvalo kannattaa hyödyntää.
Kun avaa verhot, ei tarvitse sähkövaloa.
10. Jääkaappiin ei kannata laittaa lämpimiä ruokia, koska ne nostavat jääkaapin
lämpötilaa. Jäähdyttäessään itseään jääkaappi käyttää paljon sähköä. Ruoat kannattaa
jäähdyttää huoneenlämmössä tai ulkosalla
kannen alla ennen jääkaappiin laittamista.

Lähteet: Motiva OY, www.motiva.fi
Jyväskylän yliopisto, www.jly.fi/ekoteho
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Sudenpentu sivu

Ulvahdus
Tulevaa ohjelmaa syksylle:
- LPK-retki
- vuosikokous
- uinti molempien laumojen voimin
- joulujuhla
- vuodenpäätöskokous
Jos tiedät kaverin, joka ei ole vielä toiminnassa mukana, niin tuo hänet tutustumaan.
Useamman kaverin kanssa on aina kivempaa!
Kevään ja kesän aikana ansioituneet sudenpennut:

Joka sudarin
Tietovisailu
1) Kuinka sudenpennun laki kuuluu?
a) Sudenpentu on aina oikeassa.
b) Sudenpentu on reipas ja rehellinen.
c) Sudenpentu on reilu ja tärkeä.
2) Mikä näistä ei ole partioihanne?
a) Olla uskollinen ja luotettava.
b) Auttaa ja palvella muita.
c) Kiusata ja huijata mahdollisimman
monia.

Taiteilija-merkin keväällä 2005 suorittivat
3) Järjestä seuraavat sudenpentu-vaihemerkit
Nälkäinenlauma ja Kiljuvalauma
Sarjakuva-merkin Strippi-05 leirillä suoritti- aikajärjestykseen aloittaen ensimmäisestä.
a) hukka
vat Alex, Max, Petja, Janne, Niilo ja Jalmab) susi
ri.
c) lupausmerkki
Onnittelut kaikille merkin saaneille!
d) pikkuhukka
Uuden siirtymälauman nimeksi on annettu
Hukkaputki. Lj:t uskovat, että tästä ryhmäs- Oikein vastanneiden kesken arvotaan palkinto. Vastaukset laumanjohtajalle 3.11. mentä vielä kuullaan!
nessä
Hyvää syksyä toivottavat Antti, Ralf, Martti
ja Enna!
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TÖSI TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA
KIHOKKARONKKA
TAPIO LEVÄ LPKJ

050 571 0073

ANTTI MIELONEN LPKJA, AKELA

050 309 5384

MARTTI KYYRÖ SIHTEERI

040 828 6411

MIKKO YLIJOKI TALOUDENHOITAJA

050 528 8920

KAARLO SAUKONPÄÄ SAMPO

041 511 6954

JUHANA JOENSUU

041 436 6663

VARTIONJOHTAJAT
RALF BAUMANN KETUT

050 550 0740

OLLI MATTILA KETUT

040 501 3607

JUHO HÄME AHMAT

09 446 098

VILLE RAITIO AHMAT

040 519 2642

KENNY RONKAINEN HAUKAT

040 751 6828

LAUMANJOHTAJAT
MARTTI KOIVISTO HUKKAPUTKI

050 329 3282

ENNA LYYTIKÄINEN

040 725 3636

JOHTAJIEN SÄHKÖPOSTIOSOITTEET OVAT MUOTOA ETUNIMI.SUKUNIMI@TOOLONSINISET.NET
ILMAN ÄÄKKÖSIÄ.
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