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uonto viheriöi, linnut laulavat, aurinko
paistaa, abit tenttaavat pääsykokeisiin ja
Pihauksen toimituksella on kiire. Edellä
mainitut seikat viittaavat selvästi kesän tuloon,
ja alkukesä tarkoittaa myös monelle etuoikeutetulle Helsinkiläiselle Pihauksen ilmestymistä.
Tapahtumien kirjo on ollut laajaa. Tämän saattaa
tarkkaavainen lukija tarkastaa peukaloetusormiotetta apuna käyttäen sijoittamalla Pihaus em. ulokkeiden väliin. Pihauksen toimitus
kiittää kaikkia ahkeria toimittajia, jotka tämän
lehden niin sisältörikkaasti täyttivät. Tekstiä on
paljon, ja näin ollen myös mielekästä sisältöä.
Myös tulevaisuudessa näyttäisi tösimäistä
partiointia olevan tiedossa. Kesällä partiotoimintaa on tavallisesti hiljenee, mutta täksi kesäksi
on suunnitteilla monenlaista ohjelmaa innokkaille. Niitä odottaen toivotamme hyvää kesää kaikille lukijoille!

Pihauksen toimitus
Sisällys:
1.
2.
3.
4.
6.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
24.
25.
26.
28.

Kansi, Antti Kosunen
Toimituksen palsta ja sisällys
Pääkirjoitus
Lyhyeterikoiset
LPK-retki
VJ-kurssi
Sarjakuva
Unelmakämppä, osa 2
Uuden kämpän pohjapiirustus
Svenska Klubben
Wälikäsi
Kesäleiri
Puhelinnumerot
Skutta-leiri
Partioparaati
Uudet internetsivut
Robet Fripp—riihitys
Ulvahdus
Tyrsky - Päpan kevät-PT
Tösiasiaa
Takakansi

Pääkirjoitus
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Tervehdys rakkaat Tösi-veljet!

T

akanamme on pitkä, mutta antoisa kevät monine tapahtumineen.
Kuluvan vuoden aikana on ehtinyt sattua ja tapahtua paljon.
Alkuvuodesta luovuimme lopullisesti kämpästä ja uuden kämpän asiat
ovat edenneet pitkälle. Tapahtumiin on myös osallistuttu ja niitä on järjestetty
paljon. Kesälomat alkavat kuitenkin odottavissa tunnelmissa, sillä kesän
jälkeen tulee aina syksy. Syksyn suunnittelu alkaa hiljalleen mutta johtajapakka
on kyllä sekaisin syksyn osalta. Uskon kuitenkin vakaasti että kokousten
alkuun mennessä kaikki on järjestetty kuntoon.
Hienoa sen sijaan on ollut huomata kuinka partio harrastuksena on taas
alkanut kiinnostaa entistä useampia lapsia ja heidän vanhempiaan. Vuosien
mittaan partio on menettänyt Töölössä, kuten myös muualla Helsingissä,
asemiaan suosittuna harrastuksena ja meillä Tösissäkin on välillä käyty melko
pohjalla jäsenmäärän suhteen. Muutamien vuosien aktiivinen toiminta on
kuitenkin synnyttänyt terveen kasvupohjan ja tulevaisuuden haasteena meillä
on estää kokonaisten vuosipolvien katoamiset lippukunnasta. Päämäärän
saavuttamiseksi johtajiston on tehtävä kovasti töitä ja venyttävä toisinaan vielä
vähän pidemmälle. Palkkiona tästä saamme olla mukana myös Tösin 100vuotisjuhlissa. Haastankin tässä kaikki lippukuntamme jäsenet tekemään
yhteistyötä sen eteen että vuoteen 2010 mennessä Tösin virallinen jäsenmäärä
saadaan nostettua yli sadan jäsenen.
Jotta päämäärä olisi saavutettavissa, tulisi kehittää tinkimättömästi
toimintaamme Töölön ohella myös Ruoholahdessa. Ruoholahtelaiset lapset on
tuoneet kaivattua piristystä lippukuntamme jäsenmäärään, samanaikaisesti kun
kilpailu Töölöläistä lapsista on käyvä yhä tiukemmaksi, lasten vähyydestä
johtuen. Jäsenmäärän kasvuakin olennaisempi asia on kuitenkin ohjelman
laadukkuus ja mielekkyys –niin lapsille kuin myös johtajille. Tämän vuoksi
kokousten ohella on tärkeää pyrkiä järjestämään
ohjelmaa, joka tukee toimintaa kokouksissa mutta
tarjoaa kuitenkin vaihtelua rutinoituneeseen
toimintaan. Tällaisia tapahtumia järjestetäänkin jo
nyt entistä enemmän yhteistyössä lähialueiden
lippukuntien kanssa.
Töölön Sinisten tulevaisuus on meidän
kaikkien käsissämme ja on vain meistä kiinni
millaisen haluamme lippukunnan tulevaisuudessa
olevan.

Antti Mielonen
Lippukunnanjohtaja
3
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Lyhyeterikoiset
Kämppä– ja metsäyötilanne:

Tulevaa toimintaa:
Kesäkuu:
3.6.
8.6.
9.-11.6.
17.-21.6.
Heinäkuu:
1.7.
31.7.-8.8.
Elokuu:
12.8.
16.8.

Lakkiaiset
Sudenpentupäivä
Pykällys
Johtajiston vaellus
Korjaustalkoot kololla
Kesäleiri
Kolonsiivouspäivä
Syyskauden avajaiset

Metsäyöt:
1. Antti Kosunen,
Severi Rahikainen
2. Kaarlo Saukonpää,
Miska Rissanen,
Martti Koivisto
3. Ville Raitio,
Kenny Ronkainen
4. Olli Mattila
5. Tapio Levä,
Ralf Baumann,
Olli Raitio
6. Juho Häme
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7
6
5

3
2

Kämpän puutteen vuoksi kämppäöitä
ei vuonna 2006 lasketa.

Syntymäpäiviä:
Kasimir Tulenmaa
Aleksi Valta
Julian Mcgourty
Tapio Levä
Max Naumanen
Aarne Vuorenrinne
Martti Kyyrö
Juho Jokinen
Antti Kosunen
Martti Pimiä
Jussi Haapkylä
Niklas Saarikoski
Miska Rissanen

14 v.
11 v.
12 v.
23 v.
10 v.
8 v.
26 v.
9 v.
11 v.
57 v.
31 v.
12 v.
14 v.

Kevävuosikokous
25.2.
18.3.
24.3.
25.3.
3.4.
8.4.
10.4.
19.4.
28.4.
5.5.
10.5.
14.5.
15.5.

Töölön Siniset onnittelee kaikkia
synttärisankareita!
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Lippukunnan kevätvuosikokous järjestettiin
22.3. kololla. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2005 toimintakertomus ja vuoden 2006
toimintasuunnitelma. Myös hallitus sai vastuuvapauden viime vuoden osalta, ja lippukunnan tilintarkastuskertomus hyväksyttiin.
Paikalla oli runsaasti niin vanhempia jarruja,
kuin myös nuorempaa sukupolvea.

Kevään hakaskaba on hyvässä vauhdissa.
Tässä vaiheessa alkaa jännitys jo tiivistyä.
Kenestä tulee Ketut-vartion manttelinperijä?
Yllättääkö joku? Voittaja ratkeaa vasta joulujuhlassa, joten mitään ratkaisevaa ei ole
tapahtunut!
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Ansionsa mukaan:
Yrjönpäivän paraatissa palkittiin ansioituneita johtajiamme.
I. luokan Mannerheim-solki myönnettiin:

Tapio Levälle
tunnustuksena erityisestä aatteellisesta
kunnostautumisesta partiossa.
II. luokan Mannerheim-solki myönnettiin:
Olli Mattilalle ja
Ralf Baumannille
tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta
sekä osoitetusta tahdosta toteuttaa partioaatetta

Pihaus onnittelee ansiomerkin saaneita!
Kisatuloksia:
Päpan kevät-PT:
Harmaa sarja:
Muflonit
Törmä´06:
Lila sarja:
Ahmat
Vihreä sarja:
Foxtrot

6.sija

6.sija
3.sija

Robert Fripp-riihityksessä suoritettiin luokkamerkkejä:
II.luokka:
Miska Rissanen, Leo Heinonen
III. luokka:
Antti Kosunen, Severi Rahikainen

Mainostaminen Pihauksessa
Kiinnostaako mainostaminen Töölön parhaassa lehdessä? Pihaus hakee uusia kiinnostuneita tahoja sponsoroimaan toimintaansa.
Vaivaisella 50 eurolla saa takakannen kokonaan käyttöönsä! Myös muista mainospaikoista voi keskustella. Mainosten tuotto käytetään lehden kohonneiden painatuskustannusten kattamiseen. Pihauksen painos on
tavallisesti 100 kpl, ja levikki n. 300 Töölön,
Ruoholahden, Meilahden ja Kampin alueella
asuvaa lukijaa. Asiaa koskevia kysymyksiä
voi esittää toimitussihteeri Kaarlo Saukonpäälle, puh. nro. 041 511 6954.

taustakuva: Tuomiokirkko Yrjönpäivän paraatissa
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Lippukuntaretki 10.-12.3.2006

O

li perjantai, ja
joukko urheita
tösejä valmistautui Nuuksion karua
pakkasta varten. Koin
lievän hätäilykohtauksen lähtöaikataulujen
kanssa bussilakon vuoksi. Täytyi jotenkin saada
kaikille viesti perille lähtöpaikasta ja ajasta.
Lähtöhätäilystä
huolimatta päästään kuitenkin bussiin turvallisesti. Johtajista olivat allekirjoittaneen lisäksi bussissa

mukana Martti Koivisto,
Kaarlo Saukonpää ja lippukunnanjohtaja Antti
Mielonen. Viikonlopun
metsäelämä sai alkaa!
Saavuttuamme perille Mörrimöy ky lle
(kämppä jossa yövyimme)
oli luvassa hilpeää kantamista, telttojen pystyttämistä ja halkojen pilkkomista. Samalla sudenpennut tekivät sudarikivaa,
kuten tutkivat eläinten
jättämiä jälkiä lumiseen
maastoon.

Sudenpennut etsimässä eläinten jälkiä ja jätöksiä.
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Pystytettyämme
teltan siirryimme kaikki
sisälle syömään. Lippukunnanjohtaja oli nimittäin tehnyt naminamiherkkua. Naminamiherkut
syötyämme pidimme hetken vapaata jotta voisimme sulatella ruokaa rauhassa. Sulattelun jälkeen
oli nimittäin taas kivaa
ohjelmaa niin sudenpennuille kuin vartiolaisillekkin.
Sillä aikaa kun sudenpennut pelehtivät metikössä, menivät vartiolaiset, Olli, Miska, Antti ja
Severi Kaken ja minun
avustuksellani pilkkomaan puita. Vajassa oli
hieman ruuhkaa, sillä lähistöllä majaili toinenkin
lippukunta. Saimme juuri
sopivan kasan halkoja
ennen yöpuulle valmistautumista.
Lauantaina seurasi
vartiolaisille puiden pilkkomista ennen suurta
suunnistusta. Sauna oli
tarkoitus lämmittää ennen
kuin nämä samoojat saapuisivat takaisin. Kake
lähti jo aikaisemmin viemään rasteja, ja kohta lähtisivät nämä urheat vartiolaiset pareittain kohtaamaan Nuuksion karua
maastoa. Vartiolaisten

2 / Pihaus 2006

Pii-leikki oli suosittu ohjelmanumero.

lähdettyä saapui Kenny
piristämään päiväämme.
Kenny sai ensitehtäväkseen leikittää sudenpentuja.
Seuraavaksi oli taas
syömistä luvassa. Ruuan
jälkeen päädyimme siihen, että olisi hyvä jos
aloittaisi saunan lämmittämisen.
Martin ja minun lämmitellessä saunaa saapui Kake
viimein pitkältä taipaleeltaan. Olimme ihmetelleet
mikä miehellä voi kestää,
ja hämmästyimme vielä
enemmän kun saimme
tietää ettei hän viitsinyt
viedä viimeistä rastia paikalleen. Kakehan on tiettävästi varsinainen teräs-

mies, jolta kaiken luulisi
onnistuvan hujauksessa.
Olimme kaikki kuitenkin
unohtaneet ottaa valtavat
lumikinokset huomioon.
Tilanne oli melko absurdi.
Tunteet menivät sekaisin
sisälläni, enkä tiennyt pitäisikö itkeä vaiko nauraa.

niin, että pojat myöhästyisivät saunasta. Harva asia
ärsyttäisi niin paljon kuin
suuren urakan jälkeen
saunan missaaminen.
Pojat kuitenkin ehtivät saunaan, ja seuraavaksi oli paljon aikaa rentoutumiselle sekä henkiselle valmistautumiselle
”Tilanne oli melko kaupunkiin lähtöä varten.
Vaikka tämä olikin stresabsurdi. ”
saava kokemus minulle,
Jos Kakelta meni noin se oli sitä positiivisessa
kolme tuntia, saattaisi var- mielessä.
tiolaisilta mennä ikuisuus
rastien hakemisessa. Sitä
Ville Raitio
paitsi aurinko alkoi laskea
Retken johtaja
kovaa vauhtia. Saunomisvuoromme alkoi. Tämäkin
vielä. Pahimmillaan kävisi
7
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VJ-kurssi

H

elsinki Läntisen
lippukunnat
järjestivät maaliskuussa tuleville vartionjohtajille kouluttautumistapahtuman. Tietoa
etsimään lähtivät viimeistä vuottaan vartiolaisina seikkailevat ketut
eli Leo, Miska, Joona ja
Olli.
Kurssi oli jaettu
kahteen viikonloppuun, ja
me menimme ensimmäiseksi Kirisiskojen kämpälle. Siellä bongattiin muitakin TöSiläisiä. Martti K.
ja Kenny olivat paikalla
kouluttajina. Viikonloppu
sujui vartionjohtajan oikeuksien kertaamisen, ongelmalapsien ja vanhempien kohtaamisen,
toimintasuunnitelmien
suunnittelemisen, retkiohjeen tekemisen ja hyvän
ruoan (joskin vähäisen)

Leo LPK-retkellä

Nuuksion Holma-Saarijärvi, VJ-kurssin näyttämö.

parissa. Ystävyyttä rakennettiin myös yli rajojen.
Helsingin Erämajavista oli
nimittäin paikalla henkilöitä, joihin tulemme varmaankin jatkossa olemaan
yhteydessä.
Toinen viikonloppu
sijoittui monille Mcgyverriihityksessä tutuksi tulleelle, Nuuksion metsissä
sijaitsevalle HolmaSaarijärvelle.
”koko kettutiimi änkesi samaan telttaan”
Odotimme kaikki metsäosiosta TöSimäisempää,
mutta eikö mitä! Se oli
varmaankin huonoimmin
järjestetty retki jolla olen
ollut. Esimerkiksi koko
retken ruoat jätettiin heti
maahan lojumaan vaikka

8

satoi ja oli muutenkin
märkää. Laavuja pystyteltiin mielin määrin, mutta
kaikki halusivatkin lämmitettyyn puolijoukkueeseen, paitsi minä ja Joona.
Ohjelma oli huonoa eikä
minusta ainakaan liittynyt
yhtään johtamiskoulutukseen. Toisena yönä koko
kettutiimi änkesi samaan
telttaan ja kutsuttiin sinne
vielä HeMalaisetkin. Laavussa nukkui siis seitsemän henkeä. Siinä se viikonloppu olikin. Hauskaa
kyllä oli, mutta ei siitä
jäänytkään sitten mitään.
Syksyllä joistakin ketuista
tulee vartionjohtajia, joten
päästään soveltamaankin
oppimaamme.

Leo Heinonen

Sarjakuva
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Kämppäprojekti

J

utun alkuun on
pakko kertoa ikäviä uutisia. Kämpän rakentamisen aloittaminen siirtyy vähintään syksyyn, sillä poikkeuslupahakemus lähetettiin Kirkkonummen
kunnan puolesta Uudenmaan ympäristökeskuksen ratkaistavaksi. Ympäristökeskus ei ole järin ripeä käsittelemään
hakemuksia ja Suomen
kesä on lyhyt, joten voi
olla, että varsinaisen rakentamisen kimppuun
päästään vasta vuoden
kuluttua. Toiveita nopeammasta aikataulusta
elätellään kuitenkin vielä.
Kämpän suunnittelu
etenee kuitenkin mallikkaasti. Kiki Pesola on
piirtänyt kämpän ja erillisen saunarakennuksen
pohjapiirustukset. Kiki on

Unelmakämppä,
2. osa
Kirjoitussarjassa seurataan TöSin uuden kämpän
rakentumista Kirkkonummen Långvikissa. Ensimmäisessä osassa tutustuttiin taustoihin ja esiteltiin
tontti. Tässä osassa esitellään kämpän pohjapiirustus.

pitkän linjan hespartto ja
Hesparton tämänhetkisen
lippukunnanjohtajan, Tillin, äiti. Näin ollen partiotoiminnan aiheuttamat
vaatimukset kämpälle
ovat hyvin hänellä hallussa. Kikin toimenkuva rajoittuu pohjapiirustuksien
suunnitteluun ja poikkeuslupahakemuksen hoitamiseen. Rakennepiirustuksista ja muista rakennuslupavaiheen asioista vastaa
toinen henkilö.

Uuden kämpän todennäköinen paikka maastossa.
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Kämpän pohjana on
käytetty ennen Oulunkylässä sijainneen hirsirakennuksen runkoa. Tarkoituksena on ollut käyttää mahdollisimman paljon hyväksi olemassa olevia seiniä, aukkoja ja salvoksia. Lisäksi vanhan
kämpän perinne ja sieltä
löytyneet hyvät ratkaisut
on pyritty säilyttämään.
Pohjan suunnitteluun on
osallistunut Kikin lisäksi
TöSin ja Hesparton johtajat.
Uudesta kämpästä
tulee vanhaa isompi. Sisämitat ovat 12,5 x 8,5 metriä, katetun terassin kanssa pituus kasvaa 15,5 metriin. Kämppä rakennetaan
siten, että terassi on pohjoisen puolella. Kämppään tulee harjakatto, jonka harja kulkee pohjoiseteläsuunnassa. Etupihan
puolella lippa on lyhyt,
jotta kämppään tulee mahdollisimman paljon auringonvaloa. Takaseinän
puolella lippa on puolestaan pidempi, joten sen
alla voidaan hyvin säilyttää rinkkoja ja muita varusteita sateelta suojassa.
Maatasosta kämpän
lattian tasolle korotetun
terassin tarkoituksena on
tarjota katettu ulkotila,
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joka soveltuu sateen sattuessa koulutustilaksi. Lisäksi lämpimänä vuodenaikana terassia voi käyttää
kesäkeittiönä. Terassilta
on pääsy varastoon, jossa
säilytetään tärkeää kalustoa, kuten työkaluja.
Terassin keskeltä
astutaan sisään eteiseen.
Siitä on pyritty tekemään
riittävän tilava, jotta kaikkien märät varusteet mahtuvat isollakin retkellä
sinne. Eteiseen tullaan
sijoittamaan myös paljon
vaatteiden sijoittamista
helpottavia naulakoita ja
lokerikkoja. Eteisestä on
kulku sekä keittiöön että
varsinaisen kämpän puolelle.
Keittiö on monien
retkien ja leirien muonittajana toimineen Kikin
lempilapsi. Hella tullaan
sijoittamaan kulmaan ja
sen kummallekin puolella
tulee runsaasti työtilaa.
Vastakkaiselle seinälle
sijoitetaan runsaasti kaappeja, joissa ruokatavarat
pysyvät nälkäisten metsäneläinten ulottumattomissa. Keittiöstä pääsee
suoraan kämpän puolelle,
mikä on selvä parannus
vanhaan kämppään verrattuna.
Varsinainen kämpän puoli on selkeästi
vanhaa kämppää isompi.

Kari Teppola ja Kiki Pesola tutustumassa uuteen tonttiin.

Luonnonvaloa tulee sisään
kahdelta seinältä eli niin
etelästä kuin lännestäkin.
Eteiseen vievän oven
luokse sijoitetaan lämmitysjärjestelmät eli öljykamina ja puukäyttöinen
pönttöuuni. Takaseinälle
on lisäksi varattu paikka
takalle. Itäseinältä löytyvät makuulaverit. Ne ovat
hitusen vanhan kämpän
lavereita leveämmät. Lisäksi alalaveri puolisen
metriä ylälaveria pidempi,
jolloin kulku ylälaverille
helpottuu ja pidennyksellä
voi hyvin istua.
Kämpän puolelta
pääsee pikkukämppään,
joka on johtajien oma tila,
jossa he voivat rauhassa
valmistella ohjelmaa ja
rentoutua. Pikkukämppään tullaan sijoittamaan
pari kerrossänkyä, pöytäryhmä ja oma puukamii-

na. Myös ulkokautta pääsee pikkukämppään.
Pohjapiirustusvaiheessa esitetyt ratkaisut
saattavat vielä muuttua,
kun tarkemmat piirustukset valmistuvat. Siitä huolimatta täytyy todeta, että
kämpän pohja vaikuttaa
erittäin hyvältä. Nyt vain
siis toivotaan, että lupaasiat loksahtavat paikoilleen.

Tapio Levä
Lippukunnan projektiryhmän yhteyshenkilö:
Tapio Levä
tapio.leva@toolonsiniset.net,
050-5710073

Seuraavassa osassa:
Saunan pohjapiirustus,
tietoa lupaprosessin edistymisestä.
11
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Kämpän pohjapiirustus

Uuden kämpän pohjapiirustus ei mittakaavassa.
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Svenska Klubben

N

åja men hej på er alla! Igen
har isen smultit och lämnat
havet fritt för båtar av alla
slag, framför allt segelbåtar. Sommaren är nog den trevligaste årstiden.
För oss scouter är det också kiva, eftersom då kan man röra sig i naturen
riktigt på riktigt, och dessutom väntar sommarlägret på oss. Våren har
igen varit fartfylld, och det har inneburit en bunt med frågor som jag har
fått svara på. Så ta del av kunskapen
och ha de så kiva!
H: Calle

anses vara en fågel över huvudtaget?
När den är så liten och tyst, så börjar
jag tvivla på dess klassifikation.
h:Skogstomten
Gode Skogstomte. Enligt ornitologer
och biologer är större hackspett nog en
fågel, som på riktigt hör till familjen
hackspettar. Men du är inte ensam med
din tvivel; det finns en del människor
som anser att spillkråkan är den enda
riktiga hackspetten, och större hackspetten är enbart en vits. Den verkliga sanningen är upp till en själv att bestämma.

Hej Calle! Jag började här i ett skede
fundera på skillnaden mellan det som
på finska kallas ”vaara” och de fjällar
som finns i Lappland. Finns det en
skillnad?
h: Byggman
Bästa Byggman. Genast i början berättar
jag att en ”vaara” är på svenska antingen
berg eller kulle, beroende på höjden av
objektet i fråga. En vaara är en kulle på
sådana områden som har drabbats av
istiden. De kännetecknas av att de är
åtminstone 50 meter högre är den omgivande landskapen, avlånga till formen,
och skogsbeklädda ända upp till toppen.
En fjäll däremot är ett berg som man
kan stöta på i Fennoskandien. Den största skillnaden till en vaara är att fjällen
vanligtvis är högre, rundare och kal på
toppen.
God eftermiddag! En sak som jag har
undrat på är om större hackspett kan
13
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Wälikäsi
sinkielinen siipi toivottaa uuden jäsenen
tervetulleeksi!
◘ Wälikäden tietojen

◘ 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!

◘ Toimiston uusi ulkoasu.

◘ Edellisessä numerossa Wälikäsi raportoi Ralfin siirtymisestä piiritoimintaan.
Wälikäden tietojen mukaan Tösistä on
myös toinen vaikuttaja tehnyt itseään
tutuksi suurissa ympyröissä, Martti nimittäin ottaa innolla osaa Päpan jamboreetyöryhmän toimintaan. Wälikäsi toivottaa Martille onnea uuteen pestiin, ja
jää korvat höröllään seuraamaan tilannetta.
◘ Töölön sinisten ruotsinkielinen siipi
on saanut odotettua täydennystä riveihinsä. Lippukuntaan liittyi sudenpentu, jonka äidinkieli on toinen kotimainen. Tutkinnallisista syistä Wälikäsi ei
vielä julkista tapauksen yksityiskohtia
tai siihen liittyviä henkilöitä, mutta ruot14

mukaan Ralf ei olekaan ainoa Tösin johtaja joka vaihtaa Töölön Sinisen armeijan
kurkkusalaattiin. Ahmojen toinen VJ Juho
on nimittäin ilmoittanut puolustusvoimille
tahtonsa suorittaa asepalvelus kesällä. Palveluspaikka ja –aika
ovat vielä epäselviä,
mutta ratkennevat
kesän aikana. Wälikäsi
toivottaa Juholle onnea matkaan.

◘ Juho.
◘ Kolon toimiston sisustusta on modernisoitu nykyajan vaatimukset paremmin
täyttäväksi. Toimistoon hankittu suurehko hyllykkö mahdollistaa suuren informaatiomäärän tallentamisen tulevien
sukupolvien iloksi. Toimistoon (jota
tulevaisuudessa arkistoksi kutsuttakoon)
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Wälikäsi
lattialle. Samalla on huoneen seinän rappaus lähtenyt irti, joten remonttia on
taasen tiedossa.

◘ Olli.

◘ Ralf.

◘ Wälikäden kuuleman mukaan tänäkin
◘ Sudarihuoneen seinä.

vuonna pääsevät ansioituneet tösit painamaan valkolakin kutreilleen. Uusia
onkin tarkoitus sijoittaa vielä nykyistä- piimälakkeja ovat Juho, Ralf ja Olli.
kin suurempi osa Tösin papereista. Wä- Wälikäsi onnittelee tuoreita ylioppilaita!
likäsi on kuullut huhuja myös kommuutin mahdollisesta uudistamisesta, tilan- ◘Edelliseen liittyen on Wälikäsi kuullut
netta seurataan.
myös poikien pähkäilevän pääsykoekirjojen parissa. Olli aikoo tiettävästi lää◘ Kolotonttu on taas päättänyt kujeilla ketiedettä opiskelemaan, Juho taasen
Tösin kanssa avaamalla sudenpentuhuo- tilastotiedettä ja Ralf harkitsee taiteellisneen putket ja päästämällä niistä vettä ta alaa. Tilannetta seurataan.

IDENTTISET KAKSOSET
Hehän ovat kuin kaksi marjaa...

M.A. Numminen
Laulaja

◘Tietotekniikka on MarttiKoon

osalta mennyttä aikaa. Latinomme päätti vaihtaa kokonaan alaa,
ja uusi opiskelupaikka löytynee
kasvatustieteellisen puolelta.
Opintojen alkamisajankohta lienee syksy 2007. Wälikäsi raportoi
asiasta tarkemmin tulevaisuudessa.

Ville Raitio
Tösi
15
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Kesäleiri

Lyökämme käsi kätehen,
sormet sormien lomahan,
lauloaksemme hyviä,
parahia pannaksemme,
kuulla noien kultaisien,
tietä mielitehtoisien,
nuorisossa nousevassa,
kansassa kasuavassa

Hesparton ja Töölön Sinisten kesäleiri
järjestetään pääkaupunkiseudun myyttisillä
laulumailla elokuun alussa. Liity joukkoomme
ja lähde hiihtämään hiiden hirveä, kyntämään
kyistä peltoa, takomaan sampoa ja metsästämään
Tuonelan joutsenta!
Ilmoittautuminen on käynnissä.
www.toolonsiniset.net
16
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Tösi tärkeitä puhelinnumeroita
ANTTI MIELONEN LPKJ, AKELA ......................................................... 050 535 3409
KAARLO SAUKONPÄÄ LPKJA, SAMPO ............................................... 041 511 6954
OLLI MATTILA SIHTEERI, VJ KETUT ................................................. 040 501 3607
TAPIO LEVÄ TALOUDENHOITAJA .................................................... 050 571 0073

MIKKO YLIJOKI ................................................................................... 050 528 8920
JUHANA JOENSUU ............................................................................... 041 436 6663
MARTTI KYYRÖ .................................................................................. 040 828 6411
JUSSI HAAPKYLÄ................................................................................. 040 526 3675

RALF BAUMANN VJ KETUT ................................................................ 050 550 0740
JUHO HÄME VJ AHMAT ..................................................................... 09 446 098
VILLE RAITIO VJ AHMAT .................................................................... 040 519 2642
KENNY RONKAINEN VJ HAUKAT, KALUSTONHOITAJA .................... 041 589 4872
MARTTI KOIVISTO VALTTERMANNI, HUKKAPUTKI .......................... 050 329 3282

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

Tösin aktiivijohtajisto yhteiskuvassa. Oikealta lukien Antti, Olli,
Kake, Ville, Juho, Ralf, Tapio, Martti ja Kenny.

17
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Skutta´06

T

änä vuonna partio todellakin näkyi Helsingissä. Partioviikon tapahtumat järjestettiin näyttävästi kaupungin keskustassa.
Viikon kohokohtia oli paraatin lisäksi eittämättä
Skutta– leiri, joka kokosi noin 300 partiolaista
Sanomatalon ja makasiininen väliselle kentälle.
Keskellä Helsinkiä teltoissa vietetty yö on varmasti kokemus, joka jää mieliin ainiaaksi.
Leiri kokosi partiolaisia kaikkialta pääkaupunkiseudulta ja jopa muualta Uudeltamaalta. Puolijoukkueet joissa nukuimme pystytettiin Sanomatalon
vieressä sijaitsevalle sorakentälle. Soraääniä tämän
johdosta kuului, sillä kaikkien mielestä sepeli makuualustan alla ei ole kaikkein siistein vaihtoehto.
Onni onnettomuudessa, että leiriä ei järjestetty alustavien suunnitelmien mukaisesti Senaatintorin mukulakivillä. Siinä olisi ollut Helsingin fysioterapeutit
helisemässä.
Skutta oli onnistunut tapahtuma, ja kaikilla oli
ilmeisesti Tösikivaa. Leirin pitäminen kaupungissa
on hauska tapa saada partiolle näkyvyyttä, ja kivaa
vaihtelua metsätoiminnalle.

Kaarlo Saukonpää
Yllä: Ralf sulostutti lapsukaisia leikkirastilla.
Vas: Tösin enkelit telttojen seassa.
Alanurkka: Telttojen välissä oli tiivis tunnelma.
Alla: Sanomatalon varjossa oli hyvä leikkiä.

18
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Yrjönpäivän paraati

Tösin paraatiosasto yhteiskuvassa

H

erään yhdeksän
maissa kalseaan
kännykän / veljen rähinään. ”Ainiin,
tänään on paraati!”
ajattelen, nappaamme
aamupalan, partiotakit
niskaan ja ei kun menoksi.
Lähtö oli muistaakseni kymmenen maissa.
Tösissä tehtäviä sai seuraavanlaisesti; Miska kantoi kylttiä ja johti TöSin
matkaa, hänen perässään
tuli Kenny lippu kourissaan, Kennyä saattoivat
minä ja Leo. Rumpalit
Ville ja Juho talsivat seuraavina rummut päristen.
Sitten tulee se muu konk-

karonkka, joka talsii mukana pitäen henkeä yllä.
Asetuimme Hesparton viereen, heidän roolejaan en nyt muista, yrittäkää kestää. Matka alkoi, ja
päädymme Senaatintorille. Siellä oli jonkinlainen
lämmittelybändi, ja akustiikka oli hirveä, jonkinlainen hevin tapainen soi
taustalla aluksi.
”Partioaate tekee
nousuaan”
Osanottajia näkyy olevan
tällä kertaa huimasti
enemmän, hyvä niin. Partioaate tekee nousuaan.
Sitten mikrofonin ääreen

asettui joku partiolainen,
varmasti hyvin tärkeä
mutta nyt on pakko myöntää että en kuullut/kuunnellut mitään.
Puheen päätyttyä
lähti soimaan Black Sabbathin legendaarinen Paranoid. Hyi vaiko jee, enpä sano mitään. Olli.M ja
Ralf tulivat näköpiiriini,
rinnat kimaltaen uusista
merkistä, Mannerheimsoljista.
Matkasimme Kaivopuistoon Hesparton
kera piknikille, piti olla
omat eväät mukana, ja
eipä kovin monella ollut.
Ihkauusi
Hirfsalavaeltajaryhmä oli kyhännyt mölkkypalikat Raition
edesmenneestä lipputangosta. Kyseiseen vaeltajaryhmään kuuluu siis Ketut-vartio, eli suurinpiirtein Olli.R, Miska, Leo ja
Joona. Vielä on joitakin
epävarmoja jäseniä, mutta
nämä ovat luultavasti aktiivisimmat. Oli kivaa, ja
voimme olla tyytyväisiä
osallistujamäärästä. Raitio
kuittaa.

Olli Raitio
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Tösin uudistuneet nettisivut

T

öölön
Sinisten
ensimmäiset nettisivut julkaistiin
syksyllä 2004. Tuolloin
tehdyt sivut palvelivat
hyvin, mutta niissä havaittiin muutamia ongelmia. Kun keväällä ilmeni mahdollisuus nostaa
sivut uudelle tasolle kouluprojektiin liittyen, tartuttiin tilaisuuteen. Kolmen kuukauden ahkeroinnin tulos on nyt
kaikkien nähtävillä.
TöSin vanha sivusto oli hieman jäänyt yleisestä kehityksestä jälkeen.
Erityisesti ylläpidon kan-

www.toolonsiniset.net - etusivu
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nalta ongelmallista oli
päivittämisen keskittymisen yhden ihmisen harteille. Samoin kaikki päivittämiset piti tehdä manuaalisesti, mikä aiheutti muun
muassa sen, että tulevien
tapahtumien listassa oli
usein vanhoja tapahtumia.
Lisäksi sivuston ulkoasu
ei ollut tyylikkäimmästä
päästä ja sivujen rakenne
oli hieman epälooginen.
Sisältöpuolikin oli kohtuullisen suppea, ja erityisesti uuden materiaalin
määrä oli vähäistä. Tärkein innostava tekijä oli
kuitenkin siihen tarjoutu-

nut hyvä mahdollisuus;
tyhjänpäiväisen kouluprojektin sijaan pääsimme
toteuttamaan jotain konkreettista.
Sivujen tekeminen
aloitettiin lippukunnan
johtajiston kesken tehdyllä suunnittelulla. Suunnittelutuokiossa käytiin läpi
erityisesti sisältöön liittyviä seikkoja, sillä parhaat
asiantuntijat löytyvät lippukunnan sisältä. Suunnittelutuokio oli hedelmällinen ja sen pohjalta tiimimme sai selkeän kuvan
toteutettavasta kokonaisuudesta. Suunnitteluvaiheen jälkeen tiimimme
aloitti sivujen tekemisen
ja lippukunnan jäsenet
sisällöntuotannon. Sivuja
esiteltiin ahkerasti hallituksen kokousten yhteydessä, jolloin saatiin hyviä
jatkokehitysideoita. Sivujen valmistuttua lopputulosta testattiin ja validoitiin johtajiston kesken.
Valmiit sivut laitettiin
kaikkien nähtäväksi 18.5.,
päivää ennen kouluprojektin palautuspäivää.
Sivusto muuttui
radikaalisti vanhoihin sivuihin verrattuna. Heti
sivuille tultaessa tämän
voi havaita hiotummasta
ulkoasusta ja paremmin

2 / Pihaus 2006

mietitystä valikkorakenteesta. Pidemmälle selailemalla huomaa varmasti
myös kasvaneen sisällön
määrän. Nyt sivuilta löytyy kattavasti esiteltynä
lippukunnan toiminnan
kaikki elementit, vaikka
Jiikun toivomaa Jänöpalipelin nettiversiota ei vielä
ole toteutettu. Sivujen
päivitettävyys parantui
myös huomattavasti ja
näin ollen sivusto pysyy
paremmin ajan tasalla.
Seuraavassa on esitelty
sivuston eri osat pääpiirteittäin.
Lippukunta-osio kertoo
yleisesti lippukunnasta.
Käsiteltynä on niin hallitus, historia, kolo, kämppä
kuin taustayhteisötkin.
Ryhmät-osiosta löytyy
kattava esitys eri ikäryhmistä sekä yleisellä tasolla
että ryhmittäin esitettynä.
Tapahtumat-sivu muistuttaa vanhojen sivujen
vastaavaa osiota. Tietoa
löytyy niin tulevista kuin
menneistäkin tapahtumista. Bonuksena on kuvagalleria, josta voi löytää kuvia valikoiduista tapahtumista.

Nettisivutiimin jäseniä talvisessa maisemassa.

heista sivua. Täältä löydät
niin uutiset, Pihaukset,
tiedostot ja linkit kuin
myös vastaukset Usein
Kysyttyihin Kysymyksiin.
Jäseneksi-osioon on koottu kaikki tarvittava tieto,
miten pääsee tösiläiseksi.
Hyvästä toiminnasta huolimatta lippukunnassamme on edelleen tilaa uusille jäsenille, joten sen oikean ratkaisun tekeminen
on tehty mahdollisimman
helpoksi.
Yhteystiedoista löytää
niin kolon kuin johtajienkin osoitteet. Uutuutena
johtajiston puhelinnumerot ja palautelomake.

Johtaja-alue. Sivustolla
on lisäksi vain johtajille
tarkoitettu alue, jonka
kautta sivuja pystyy päivittämään. Johtajistolla on
Tiedotus-osio kokoaa käytössään myös keskusyhteen monta tiedotusai- telualue, joka avaa toimin-

nan suunnitteluun aivan
uuden ulottuvuuden.
Sivuston toteutukseen johtaneeseen kouluprojektiin osallistui TöSistä Tapio Levä. Muut projektiryhmän jäsenet olivat
sohvapulkkailustakin tutut
teekkarikaverit Lauri ja
Joni. Laurin vastuulla oli
sivuston tekninen toteutus, Joni vastasi sivuston
testauksesta ja käytettävyydestä. Tapio veti puolestaan sisällöntuotantoa,
johon TöSin johtajat osallistuivat innokkaasti. Projektiryhmä kiittää kaikkia
osallistujia ja toivoo palautetta sivustosta. Palautetta voi lähettää joko nettisivujen palautelomakkeen avulla tai sähköpostitse osoitteeseen webmaster@toolonsini-set.net.

Tapio Levä
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Robert Fripp-riihitys 12.-14.5.

Flamencoyhtye Matador ilmoittautui rastille nro. 2, jonka aiheena oli puukon teroittaminen.

O

ltiin
lähdössä
riihittämään ja
paikalle
tuli
harvinaisen vähän jengiä, Miska, Leo, Severi
ja Antti. Me lähdettiin
Kampista klo 16:30, ja
oltiin perillä suurin piirtein klo 19:35.
Me lähdettiin kohti
leiripaikkaa ja käveltiin
suurin piirtein puolitoista
tuntia. Kun oltiin perillä,
pystyttiin teltat (laavut) ja
syötiin, leikittiin ja pelattiin korttia. Miska ja Leo
lähtivät suunnistamaan
22

yöllä ruumissuolle, ja he
eivät koskaan palanneet
(vitsi).
Lauantaina me herättiin klo 8:00 ja laitettiin
kaurapuuroa. Laitoimme
eväitä mukaan, jotta jaksaisimme yörastille, ja
niin lähdimme suunnistamaan. Eka rasti oli Robert
Frip-rasti, jolla kysyttiin
Roba-aiheisia kysymyksiä. Seuraava rasti olikin
teroitusrasti. III. luokan
suorittajat
teroittivat
puukkoa ja II. luokan suorittajat kirvestä.

Ruokarastilla keitimme riisiä ja tonnikalaa
simpukoitten kera, ja oli
hyvää.
”he eivät koskaan
palanneet ”
Niin tuli teemarasti eli
Roba-rasti, jolla kuunneltiin musaa ja toinen piirsi
ja toinen tulkitsi. Seuraavaksi tulikin tulentekorasti, jolla III. luokan suorittajat tekivät kiehisiä ja
tunnistivat karttamerkkejä. II. luokka taas sytytti
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nuotion. Seuraava rasti oli
Robanpelastusrasti. Ja
niin me oltiin perillä.
Perillä yörastilla me
pystytettiin laavu, sitten
Antti ja Severi tekivät
äitienpäivälahjat. Tehtiin
iltapalaa. Ja lopuksi oltiin
majakan vartijaa, ja sitten
mentiin nukkumaan.
Herättiin klo 8:00,
söimme runsaasti aamupalaa ja lähdimme matkaan.
oli ea-rastin vuoro, ja siel-

Hawu särmästi pystyssä.
Vas: Koulutus aiheesta telttojen pystytys.
Yllä: Severi nuotion kimpussa..

lä elvytimme huumeita
vetäneen Roban. Ja niin
oli solmu rasti. III. luokan
suorittajat tekivät pari solmua, ja II. luokka jonkun
ihme telttasängyn. Tehtiin
pahvista soittimia, syötiin
ja lähettiin kotiin dösällä.

Lauantai-iltana oli aikaa tunnelmalliselle iltanuotiolle.

Antti Kosunen ja
Severi Rahikainen
23
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Sudenpentusivu

Ulvahdus
Hukkaputki on puolen vuoden ajan ohjelmiensa ohella miettinyt mitä rauha
on ja missä muodoissa se ilmenee. Tärkeintä kaikessa on, miten voi nuori sudenpentu itse edistää rauhaa. Olemmekin tehneet yhdessä rauha- ja ystävyysaiheisen hyvätyökortin.
Suojeluspyhimyksensä Pyhän Yrjön esimerkin mukaisesti partiolaisen tulisi tehdä ainakin
yksi hyvä teko päivässä, ja paras tapa on auttaa ja tuottaa iloa toisille!
Puolustan kaveria
Otan yksin olevan kaverin mukaan leikkiin
Autan kaveria läksyissä
Estän riidan tai tappelun
Kehun kaveria hyvin tehdystä työstä
Varmistan toverin työrauhan
Ilahdutan Lähimmäistäni
Osallistun johonkin keräykseen
Autan muita siivoamisessa
Autan muita kaupassa käynnissä

Etelä-afrikkalainen tikun takaa-ajo
Leikkiä varten tarvitset kolme tikkua. Anna kolmelle lapsista tikku käteen ja valitse joku
muu kiinniottajaksi. Kiinniottaja yrittää saada kiinni niitä, joilla on tikut kädessään. Jotta
tikun kanssa juokseva lapsi ei jäisi kiinni, hän voi antaa tikun eteenpäin jollekin muulle
lapselle. Tikkua ei saa kieltäytyä ottamasta vastaan. Voitte esimerkiksi sopia, että kun kiinniottaja saa kiinni tikun kanssa juoksevan lapsen niin hänestä tulee seuraava kiinniottaja.
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Tyrsky´06 20.-21.5.
Lähti veljet kisamahan
koitosta koettamahan
taitojansa tarkastamaan.
Veipi kisa Porkkalahan,
nenähän utuisen niemen,
päähän saaren terhenisen.
Halsterin nuo urhot laittoi,
veisti vempeleen komean.
Korpeen kohta veljet kulki,
synkkään metsään sisähän.
Miehet huomas Ukko suuri,
kauniiksi ei katso tuota,
hyväellen huomaele.
Nosti veden aallokosta,
sateen sankan langettivi,
taivahan hanat aukaisi.
Kastui kivi, kastui korpi,
kastui synkeä kolmikko.
Tuhoks tämä Tapsan koitui,
surmaks suuren urohon.
Paljahalla kalliolla,
kiiltävällä kivehellä,
luisti kenkä kaverimme,
jalka liukui, noin lipesi.
Taakka sorti Tapsan nilkan,
polven pisti pirstaleiksi.
Taittui matka kahden voimin,
urhon uljaan langettua,
sankarin suuren sorruttua.
Monta kohtas koetusta,
tehtävää tosi tuskaista,
hommaa heille hankalaa.
Kahdestaan ne veljet hoiti,
tehtävistä suoriutuivi:
verkon solmi, avun antoi,
ämpäristä vettä kantoi,
meren kulki, arvioitsi,
Kummelista kaiken taisi.
Vihdoin koitti öinen rasti,

lepovuoro lähteneille,
tauon aika tarpojille.
Koittanut ei haavehetki,
unen aika aikojille,
täytyi heidän laavu laittaa,
teltta nostaa tantereelle,
täytyi heidän juusto keittää,
piimä paistaa parahiksi,
täytyi heidän malja veistää,
kuppi komea kaivertaa.
Kuvasarjat urhot vielä
uudestansa täyttelivät,
pakinat paikallistivat.
Öiset juoksut rastein kautta
urhot parutta passasi,
veljet välihin jättivät.
Hetken lepo, sitten puuro.
Halki veden joukko jatkoi,
läpi lahden lainehisen,
venehellä valtavalla,
paatilla passelilla.
Toinen suuntaa selvitteli,
askeleita asetteli,
toinen lankaa kieputteli,
kaulaliinaa valmisteli.
Joutui päivä, joutui matka,
joutui tehtävät tärkeät.
Viimein siinsi kiritaival,
pikamatka pilkahteli.
Juostiin läpi laajan leton,
halki hankalan hetteikön.
Koitti loppu, löytyi määrä,
koitos kova katkesi.
Autobussi veljet veipi,
kärry kotiin kyöräsi.

Johanna Airola
Kaarlo Saukonpää

Runo mukailee vapaasti Tapio Levän, Antti Virolaisen ja Kaarlo Saukonpään kokemuksia Pääkaupunkiseudun partiolaisten kevätmestaruuskilpailu Tyrskyssä.
Taustakuva: Antti , Kaarlo ja halsteri Tyrskyn lähtörastilla
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Nuku hyvin maastossa

M

onet ovat sitä mieltä että
metsässä ei voi millään
nukkua kunnolla, toisten
mielestä metsässä ei kuulu nukkua
kunnolla ja lopulta on se ihmeellinen
vähemmistö, jonka mielestä juuri
metsässä nukkuu parhaiten. Mihin
ryhmään sinä kuulut? Pihaus keräsi
lukijoilleen metsässä nukkumiseen
liittyvät kuumimmat vinkit joista
kannattaa ottaa mallia ja varmistaa
että juuri sinä saat hyvät yöunet.

•

•

Makuupussin ei tarvitse olla
superkallis Mount Everestille
suunniteltu mestariteos, vaan
jo sedän vanha riittää partioretkeilyn tarpeisiin. Jos kuitenkin tulee vilu, voi makuupusseja käyttää useita sisäkkäin.
Muista eristää itsesi kunnolla
maasta, sillä maa on yllättävän
suuri lämmönsyöjä. Myös makuualustoja voi kasata päällekkäin, ja eristystä voi lisätä

•

•

Muista aina nukkua pipo päässä! Päästä nimittäin haihtuu
Pihauksen tutkimusten mukaan keskimäärin 87,5 % kehon lämmöstä.

•

Hyvä vinkki sudareille: jos
makuupussisi on liian iso, kannattaa jalkopäästä kiristää
vyöllä ylimääräinen tyhjä tila
pois käytöstä. Näin et joudu
kehollasi lämmittämään hukkatilaa.

•

Mukavan tyynyn saa loihdittua
kun täyttää makuupussin pakkauspussin erilaisilla vaatteilla. Villapaidat ovat Pihauksen
tutkimusten mukaan paras valinta.

•

Silmälasit kannattaa laittaa
nukkumaan mentäessä omaan
koteloonsa ja kotelo turvalliseen paikkaan, vaikka kengänvarteen.

•

Makuupussin suu kannattaa
pitää tiu kasti kiinni, ettei
lämmin ilma sisältä karkaa.

•

Muistakaa että makuupussi
toimii vain eristeenä: jos menet viluisena nukkumaan, pitää

Pipo päähän pakkasella, ja miksei muutenkin.
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maavaatteilla ja havuilla.
Makuupussin sisälakana on
oiva tapa lisätä vanhankin pussin eristyskykyä. Lakana on
myös helppo pestä.

Tösiasiaa
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makuupussi kylmän sisällä.
Kannattaa siis vaikka hyppiä
hetki ennen makuupussiin menemistä. Liikaa ei kuitenkaan
tule pomppia, sillä hikisenä
makuupussissa tulee nopeasti
kylmä.
•

Makuupussissa kannattaa nukkua alusvaatteissa, sillä liika
vaate aiheuttaa hikoilua, joka
taas aiheuttaa ruumiin liikaa
jäähtymistä ja kylmään heräilyä.

•

Pihauksen tutkimusten mukaan noin neljäsosa partiolaisista kuorsaa. Siitepölykaudella luku usein kasvaa. Joittenkin mielestä korvatulpat
ovatkin välttämättömyys, mutta pihaus suosittelee kuorsaamiseen tottumista.

•

•

Unissa puhumista ei tule
myöskään kummaksua, sillä
retkillä on tähän mennessä
kuultu niin tarinoita kuin
maammelaulua. Vieruskaverin
tuuppaaminen usein katkaisee
puhetulvan.
Makuupussia pakatessa kannattaa muistaa että makuupussi tulee tunkea suoraan pakkauspussiin. Rullaamistekniikalla tehty pakkaaminen aiheuttaa makuupussin sisällä olevan eristeen (untuvan tai kuitujen) epätasaista jakautumista, ja siten kylmiä öitä.

Martti taitaa uniniksit.
•

Kotiin palatessa tulee makuupussi aina muistaa tuulettaa, ja
mielellään säilyttää väljästi
jotta pussi pysyy ilmavana ja
palvelee vielä vuosienkin
päästä.

•

Pihauksen tutkimusten mukaan hyvän yön toivottaminen
ystäville lisää unenlaatua noin
35 % ja lisää huomattavasti
mukavaa ilmapiiriä. Unilelut
auttavat myös unenlaadun parantamisessa niin johtajilla
kuin lapsilla.

Pihaus toivottaa kaikille lukijoilleen
hyviä yöunia!

Olli Mattila
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