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Tervehdys rakkaat TöSi-veljet ja -siskot!

N

äin vuoden lopussa on hyvä katsoa hieman taaksepäin, mitä on tapahtunut. Kuluva
vuosi on ollut monella tapaa merkityksekäs. Partioliike täytti 100 vuotta ja rakas
sisaremme Hespartto 90 vuotta. Myös koko Suomi kansana juhlii tänä vuonna 90vuotista taivaltaan. Kaiken tämän juhlahumun keskellä on kuitenkin menty vauhdilla eteenpäin ja tehty sitä tösiläistä partiotoimintaa, joka erottaa jyvät akanoista.Tösiläisten toimintakalenteri on ollut kuluneenakin vuonna erittäin täynnä hyviä partiotapahtumia. Parhaimpina
mieleeni nousevat kevään lippukuntaretki ja  Partiopoukamassa järjestetty kesäleiri Ugala
Bugala, joka oli yksi partiohistoriani parhaimmista leireistä. Toki kaikki tapahtumat olivat
hyvin toteutettuja ja onnistuneita.
On ollut ilo olla seuraamassa näitä hienoja tapahtumia aitiopaikalta lippukunnanjohtajan tehtävien myötä. Tösin lippukunnanjohtajuus on etuoikeus, mutta myös velvollisuus,
jota olen ilolla täyttänyt ja kantanut eteenpäin. Nyt kahden vuoden jälkeen on tullut aika
siirtää vastuuta ja velvollisuutta nuoremmille sukupolville ja näin ollen vuoden vaihteen
jälkeen tehtävät siirtyvätkin Olli Mattilalle, joka varmasti hoitaa tehtävänsä kunnialla ja
nuoruuden innolla.
Tuleva lippukunnanjohtajisto hyppää tehtäväänsä suoraan juhlahumun keskelle, sillä
tuleva vuosi on tätäkin vuotta juhlavampi, kun Töölön Siniset täyttää 75 vuotta. Juhlallisuudet jatkuvat läpi tulevan vuoden ja näkyvät toiminnassa mm. TöSi:n omana juhlaleirinä
kesäkuussa. Itse pääjuhlallisuudet järjestetään keväällä 29.3. Töölön kirkolla. Mikäli juhlista
herää kysyttävää, ottakaa rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Loppuun haluan kiittää koko lippukuntaa ja erityisesti johtajistoa kuluneista kahdesta
vuodesta, jotka ovat olleet ikimuistoiset omalla partiourallani. Nyt kun pääsen liittymään
’’vanhoihin’, voinkin todeta syvällä rintaäänellä ’’vanhat ei tykkää’’.   Toivotan onnea ja
menestystä seuraajilleni!
Hyvää joulua ja rauhallista uutta vuotta kaikille!

Antti Mielonen
Lippukunnanjohtaja

Kuva K. S.



Lyhyeterikoiset

Kämppäyöt top 10
1. Olli M.
2. Ville
3. Simo
3. Antti
5. Miska
5 Olli R.
5. Samba
5. Hansu
9. Mara
9. Martti Koivisto
9. Juho
9. Jiikku
9. Artsi
9. Ralf

Metsäyöt top 10
7
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

1. Leo
2. Kake
3. Miska
3.Olli R.
5. Joona
5. Julius
5. Ville
8. Severi
8. Antti
10. Martti Koivisto

29
24
23
23
21
21
21
17
17
15

Hespartolle uusi
lippukunnanjohtaja

Raksayöskabassa kisataan TöSi:n uuden kämpän työmaalla vietettyjen öiden
määrästä. Kovin jätkä on se jolla on
vuoden lopussa eniten näitä!
1. Simo
50
2. Mara
44
3. Kake
28
4. Olli M.
19
5. Ralf
15
6. Jänö
12
7. Ville
8
7. Juho
8
7. Leo
6
10. Hansu
5
11. Miska
4


Kuva K.S.

Raksayöt top 20

Sisarlippukuntamme Hespartton lippukunnanjohtaja vaihtuu. Tämän vuoden
yhdistystä luotsannut Hilla Uimonen
siirtyy sivummalle, ja tehtävään on ensi
vuodeksi valittu Laura Koivisto. Pihaus
toivottaa Lauralle onnea ja menestystä
uudessa tehtävässä!

Tapahtumat:
Joulukuu
17-20.12
18.12
19.12
21.12
Helmikuu
21-24.2
Maaliskuu
29.3

Kokoukset päättyvät
ja joululoma alkaa
Hallitus
Verenluovutus
Joulukonsertti
Talvileiri
TöSi 75-vuotta juhlat

Ansionsa mukaan

Joulujuhlassa jaettiin TöSi:n kupariset
ansiomerkit seuraaville henkilöille:

Juho Häme
Joona Uitto
Miska Rissanen
Olli Raitio
Leo Heinonen

Syysvuosikokous

Lippukunnan
syysvuosikokouksessa
24.10. valittiin uusi hallitus ja uudet
lippukunnanjohtajat vuodelle 2008. Nykyinen hallitus valittiin kokonaisuudessaan uudelle toimikaudelle, ja sen rivejä
vahvistetaan Julius Heporaudalla. Lippukunnanjohtajaksi valittiin Olli Mattila, ja hänen apulaisekseen Juho Häme.
Vuosikokous päätti, että vuonna 2008
Töölön Siniset kerää poikkeuksellisesti oman jäsenmaksun, jolla on tarkoitus kattaa 75-vuotisjuhlien aiheuttamia
menoja. Jäsenmaksulla kyetään myös
selkeyttämään jäsenrekisteriä, koska jo
toiminnasta pois jääneet jäsenet kyetään
näin tunnistamaan ja erottamaan. Maksu on 10 euroa. Vuosikokous hyväksyi
myös toimintasuunnitelman vuodelle
2008, joka on yhdessä kokouksen pöytäkirjan kanssa luettavissa osoitteessa
www.toolonsiniset.net/tiedotus/tiedostot.

Pihaus onnittelee merkin saaneita!
Kuvat K.S. ja J.H.

Sivukisan tulokset

Viime vuoden voittajana TöSi järjesti
tämän vuoden  sivukisan. Tässä on listattuna kymmenen parasta. Pihaus onnittelee voittajia!

1. Vartiovuoren pojat
2. Kolkankävijät
3. Korven vaeltajat
4. Järvenpään Metsänkävijät
5. Jokikylän Pojat
6. Paraisten Merikotkat
7. Maahiset
8. Turun Sinikotkat
9. Haagan Eräveikot
10. Kauhajoen Kytöveikot
Kuva: Punkun yörasti. Kuvaaja K.S.

LPKJ
Olli Mattila

LPKJA
Juho Häme

Pihauksen oma sähköposti

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


Vaeltajatoimintaa
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HuhuPunkku: Espoon Punanen 15.-16.9.2007

K

un
tapasimme
Elielin aukiolla
ennen auringonnousua, mieleeni muistui
väkisin Punkku kahden
vuoden takaa. Sarja oli
silloin harmaa ja voitto
moraalinen kuten tälläkin
kertaa. Tapiota tuurasi nyt
Ville, tai kuten LännenJukan laulussa: ”Kolme
meitä oli veljeksiä: minä,
Billy (Ville) ja Charlie
(Kake).”

Hämmennystä aiheutti niin varustelistassa ollut
sateenvarjo, joka osoittautui arvaamattoman hyödylliseksi, kuin heti kisan
lähdössä ilmoittauduttaessa
annettu 7 päivää -lehtikin.
Jokaisen aatteelisen tösin
tavoin boikotoimme lehteä
edelleen Lordin henkilöllisyyden paljastamisesta. On
olemassa asioita, joita ei
tule ikinä unohtaa eikä antaa
anteeksi.

Yllättävän hyödyllinen Mickey Moose sateenvarjo



Ensimmäinen rasti oli
odotetun alkunäpertelyn sijaan pistesuunnistus Teekkarikylässä. Rasteja oli
parhaimmillaan kymmenen
metrin välein, ja juju olikin
olla leimaamatta väärää rastia. Alkunäpertely oli toisena vuorossa. Tehtävänä oli
tehdä puinen neljällä pyörällä kulkeva mäyräkoira.
Kaken sanoin: ”Tämän porukan vahvuus taitaa olla
enemmänkin
henkisellä
puolella.”
Aamupäivään mahtui
tiukkoja kysymyksiä ilmastonmuutoksesta, pillintekoa,
morsetusta
porsaanreikineen sekä kasvien tunnistusta. Erityisesti viimeisenä
mainitussa meinasi tulla
itku puseroon, kun rastimies
totesi ettemme tunnistaneet
yhtäkään oikein.
Pitkin päivää tuli myös
kerätyksi litran verran sieniä, jotka palautettiin yörastille. Leikkelimme ja
haistelimme niitä osana
tunnistamisprosessia, mutta
maistamaan emme alkaneet.
Kun keskipäivän aikoihin
kuljimme polkua pitkin
meitä tuli vastaan joukko
sienestäjiä. Minulla oli sieni
kädessäni, ja yritin tunnistaa
sitä rastilla jaetun vihkosen
perusteella. Eräs sienestäjistä vilkaisi sientäni kun
ohitimme toisemme. ”Toi

Vaeltajatoimintaa
Yörastilla Billy & Charlie väsäsivät pöytälampun
lampunjalkaa ja -varjostinta. Siitä tuli erittäin toimiva
ja komea, vaikka niinkin
mitätön yksityiskohta kuin
ristipistos unohtui tehdä.
Tällä välin allekirjoittanut

”Nuuh, nuuh” Kaikki aistit on otettava käyttöön pt-kisoissa

yörastia tuli lisäksi tehtyä
peliliikkeitä siipiratasaluksen rakennuksessa, käveltyä metsässä (rastitehtävänä
kävellä metsässä ja piirtää
kartalle kulkemansa reitti)
ja hyräiltyä tv-sarjojen tunnusmusiikkeja samalla kun
Hevi-Ari lauloi kauniisti
nappikuulokkeista.

keitteli lihahyytelöä ja hoiti yösuunnistuksen tuttuun
”juoksen niin pitkään että
tiedän varmasti juosseeni
ohi” -tyyliin. Illallisena oli
kattilallinen nuudeleita con
mausteiden sinfonia.
Sunnuntai alkoi kankeasti, mutta ensimmäisellä
rastilla olimme jo melkein

yhtä hyvässä iskussa kuin
edellisenä päivänäkin. Tehtävänä oli vispata kananmunan valkuainen vaahdoksi
henkarilla. Kun valkuainen
muuttui valkoiseksi, päivä kääntyi samalla astetta
iloisemmaksi. Presidenttien
tunnistus oli vuorossa seuraavana, ja Kaken tausta kovan linjan valtiotieteilijänä
oli eittämättä hyödyksi. Kuvien perusteella totesimme,
että aiemmin kovaa huutoa
olleet hervottomat viikset eivät ole enää lainkaan
muodissa. Ainakaan meidän
Tarjalle ne eivät välttämättä
sopisi.
Ohitimme Paratiisin.
Olisi salaa tehnyt mieli jäädä hiekkarannalle oikomaan
jalkojaan ja kylpemään
paahtavassa auringonpaisteessa, mutta tösi ei ikinä
alistuisi moiseen laiskotteluun. Samoin juorurasti
meni täysin arvailuksi, sillä
emme olleet lukeneet 7 päivää -lehteä.
Maaliin päästiin pistesuunnistamalla reput selässä. Viimeisenä oli vielä
hiekalla hiihtoa ja hernepyssyllä ampumista. Jäimme
ankaran loppukirimme jälkeen vain reilun 40 pisteen
päähän voittajasta. Voimme
olla ylpeitä saavutuksestamme. Ja niinhän me olemmekin.

Juho Häme


Kuvat K.S.

on kehnäsieni. Hyvä ruokasieni.”, hän sanoi. Sitten ei
muuta kuin kiitos ja hyvää
päivänjatkoa.
Ensiapurasti oli jälleen
yritetty toteuttaa uudella ja
jännittävällä tavalla, ja hoito
annettiin kirjallisena. Ennen
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Tösimiehet siviilissä

Tösimiehet siviilissä – Jussi ”Jude” Haapkylä

”

Mitäs täällä tapahtuu?

T

ämä oli kysymys, jonka äitini esitti
vuonna 1982  viereisellä pihalla kokoontuneelle sudenpenturyhmälle.
Jo seuraavalla viikolla minä, pikkuveljeni Tuomas ja kaverini Aleksi liityimme
TöSiin. Ikää minulla ja Aleksilla oli tuolloin 7 vuotta ja Tuomaksella vuoden verran
vähemmän. Pari vuotta hurahti Kiljuvassa
laumassa ja sen jälkeen ensin Karhut ja
sittemmin Ahmat vartiossa. Vuonna 1988
aloitin vartionjohtajana ja tätä lystiä jatkui
vuoteen 1995, jolloin siirryin lippukunnanjohtajaksi. Toki toimin samanaikaisesti
myös vaeltajaryhmä Liblikkaassa ja kaikessa muussakin mahdollisessa, esim. osallistuin aktiivisesti Pihauksen toimittamiseen
ja vedin omaa Judenpennut laumaa.
Jotain jälkiä TöSi selvästi jätti minuunkin, sillä lukion jälkeen lähdin opiskelemaan metsänhoitajaksi Helsingin yliopistoon. Opiskeluaikana tuli opiskeltua tai
työskenneltyä myös ulkomailla, tarkemmin:
Ruotsissa, Chilessä, Sveitsissä ja Argentiinassa. Kaikkien ulkomaan keikkojen yhdistävä tekijä on ollut kansainvälinen metsä-/paperibisnes. Pääaineenani opiskelin
metsäekonomiaa ja markkinointia, pääosin
opinnot olivat englannin kielellä. Tällä hetkellä työskentelen markkinointipäällikkönä
Sanoma Kaupunkilehdet Oy:ssä ja vastaan
Metro-lehden markkinointitoimenpiteistä:
teen markkinatutkimusta, julkaisen asiakaslehteämme, järjestän tilaisuuksia ja tapahtumia asiakkaillemme ja lukijoillemme sekä


toimin linkkinä
Metro Internationalin (Metroa
julkaistaan 21
maassa) ja Sanoma Kaupunkilehtien välillä.
TöSi:ssä olen
ennen
kaikkea
oppinut tekemään
asioita itsenäisesti ja hyvässä porukassa. Jos halusimme kesäleirin,
Jussi ja Anton – tösejä
kehdosta hautaan
erävaelluksen tai
kirpputorin ne tehtiin itse eikä se edes tuntunut työltä. Myös se että kantaa pimeässä,
märässä ja liukkaassa metsässä toinen toistaan oudompia välineitä päiväkausia kavereiden kanssa opettaa rentoa suhtautumista
oikeastaan mihin tahansa asiaan. Vaikka on
kylmä, nälkä ja tuulee suuhun voi silti olla
poskettoman hauskaa.
Eräretkeilyn ja kavereiden saamisen lisäksi tärkeimpiä partiosuorituksiani on rakkauden rakentaminen yli rajojen. Tosin en
laiskana miehenä päässyt Hespartto-huonetta kauemmaksi, sieltä onnekseni löysin
tulevan vaimoni Helin. Poikani Anton on
myös TöSi ja muodostaa oman tulevaisuuden toivot ryhmittymän parin muun ikätoverini pojan kanssa. Tämä on lippukunnan
orgaanista kasvua vaikka ei ehkä nopein
uusjäsenhankinta tapa olekaan.
Liblikas and haiju flai!

Jude

Kuvaaja Heli Haapkylä

Viileämpi kuin Miehet Mustissa, komeampi kuin Sean Connery Ferrarissa, vahvempi
kuin Supermies ja Hulk yhteensä. Vaikka Tösiläinen on sankari, on joskus  palattava
siviiliin. Näitä tosielämän sankaritarinoita kertoo Tösimiehet siviilissä. Tarinoimassa
on Jussi  Haapkylä, joka yhä on hyvin aktiivinen TöSi:n toiminnassa.

Sarjis
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Ville


Vartio-osasto
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Hirvet-Vartion retki
Päivä 1.

O

ltiin ekaksi bussiasemalla jossain
kuusessa! Sitten käveltiin ainakin
kilsa Leon mökille. Kun oltiin tutustuttu Leon kämppään mentiin kivikkoista mäkeä pitkin teltta-paikalle.
Kun olimme perillä niin tehtiin ruokaa,
myös Johtajille. Pystytettiin laavu ja samalla kuunneltiin Raitiota. Siellä tuli tillullillulliullulli nokkahuilu soolo. Kun pystytettiin
Laavu niin mentiin nukkumaan.

Päivä 2.

Päivä 3.
Herättiin ja syötiin supermysliä. Sen
jälkeen olisi luvassa suunnistus. Suunnistus
oli helppo se oli sekalainen ja oli kaikenlaisia kysymyksiä. Otto voitti pääpalkinnon
ja voitti makkaraa. Sen jälkeen syötiin ja
alettiin pakata rinkkoja, ja sitten leiri olikin
ohi.

Hirvet-vartio

Kuva K.S.

Aluksi kun herättiin, niin mentiin Leolle
ja Johtajat tekivät puuroa. Meillä oli vapaa
aikaa. Kun oltiin syöty niin pumppasimme
kaivosta vettä. Tiskattiin. Sitten meillä oli
vapaa-aikaa siihen asti kunnes tuli tietovisa.

Kun oltiin tehty se, niin mentiin jonnekin
muuntamolle ja oltiin piitä. Kun olimme
siellä, söimme ruokaa. Sitten menimme
telttapakalle ja oltiin präidistä PALJON!
Sen jälkeen mentiin saunaan. Sen jälkeen
tehtiin grilli ja syötiin makkaraaa. Kello oli
n. 1.30 ja mentiin nukkumaan.
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Sudenpentuosasto
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Sudenpentujen päiväretki 3.11.07

			
Kirjoittanut Tilli
Ärjyvä-lauman kerronnan
pohjalta.

S

udenpentujen päiväretken kohteena oli
Espoon Nuuksio. Tapasimme Rautatientorilla,
josta juna vei meidät Leppävaaraan.
Loppumatka
köröteltiin bussilla ja etenkin lopun mutkikas ja “hyppivä” tie oli sudarien mieleen. Bussilta kävelimme n.
2 kilometriä leiripaikallemme. Reippaita sudenpentuja
oli mukana, sillä yhtään ei
narinaa kuulunut koko matkan aikana. Nuuksion päässä olikin jo reippaasti lunta,
joten tunnelma oli varsin
talvinen
Perille
päästyämme
aloitimme itse ohjelman.
Ensimmäisenä
vuorossa
oli nakkikeiton tekeminen
ja trangian käytön opette-

lu. Itse tehty nakkikeitto
maistui monen mielestä
jopa paremmalta kuin äidin
tekemän. Leikimme paljon
ja pidimme hauskaa. Rastirata kierrettiin pienissä
ryhmissä. Rasteilla täytyi
tietää oman lippukunnan
ja lauman nimi sekä keksiä
mikä on hevosen ja kissan
risteytys. Lopuksi ehdimme vielä juoda kupin kuumaa mehua ja syödä keksiä
ennen kotimatkalle lähtöä.
Paluumatkan kävelyosuus
meni jo hieman hitaammin,
mutta suuremmilta natinoilta vältyttiin yhä. Retki
oli varsin riemuisa, joskin
verraten lyhyt.

Tilli

Kuva J.H.

E

nsin me   mentiin
junalla Leppävaaraan. Sitten me
mentiin bussilla. Sitten
me käveltiin tosi pitkä
matka. Sitten me leikittiin
ja ruvettiin laittamaan
ruokaa. Me tehtiin nakkikeittoa. Siitä tuli tosi
hyvää. Sitten me taas leikittiin ambulanssihippaa
ja   akuhippaa. Sitten me
mentiin kreppariradalle.
Me oltiin tosi hyviä. Sitten
me juotiin kuumaa mehua ja lähdettiin kotiin.
Oli kivaa!
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Wälikäsi
• Taistelu Tösin pelimiehen tittelistä
käy kuumenpana kuin koskaan. Haastaja Julius kirii hallitsevaa mestaria
Kennyä kiinni. Wälikäden tietojen
mukaan ensiksi mainittu on Laumanjohtajakurssilla ollut niin kiireinen
vastakkaisen sukupuolen kanssa, että
yöunet jäivät vähemmälle. Salapoliisitoimittaja seuraa mielenkiinnolla
tilanteen kehittymistä!
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 mestarisalapoliisi-toimittajamme, ei kuulisi.
Ole siis varuillasi sillä Wälikäsi voi
iskeä jopa nukkuessasi!
• Tösin tervaskanto Tapio on palannut juurilleen. Vuosia kestäneiden
harharetkien jälkeen on hän viimein
löytänyt sisäisen rauhansa Töölön sydämessä. Tapio ehti matkallaan kokea
mitä eriskummallisimpia paikkoja,
kuten Malmin, Espoon ja Münchenin.
Onpa hän kuulemma joskus kallistanut päätään Keravallakin. Syntyjään
Tapsa on kuitenkin ehta Töölöläinen,
joten vanha suola on taas janottanut.
Wälikäsi toivottaa Tapion tervetulleeksi kotiin! Paluumuuton yhteydessä meni myös “kuka asuu lähinnä koloa”-kisan sijoitukset uusiksi Tapsan
kiilatessa Töölön Virallisen top10-listan kärkeen ohi Ollin ja Ralfin.
12

• Ei vaan Julius ja Kenny, vaan myös
Ralf on haluttua kamaa partioneitosten keskuudessa. Hänen suosionsa
rakkaiden naapuriemme Hakaminkkien keskuudessa lähentelee jo legendaarisia mittasuhteita. Meininki kävi
taannoin jo niin intensiiviseksi, että
Hakisten ja Tösin kämppien välinen
kenttäpuhelinlinja piti ylikuumenemisvaaran vuoksi purkaa. Tämä on
kirjaimellisesti ystävyyttä yli rajojen!
Taitaa Kennyn asema pelimiehenä
olla uhattuna myös tältä suunnalta?
Wälikäsi on saanut haltuunsa kohukuvan, josta käy ilmi tilanteen
kehittyminen. Kyseinen otos on Ruoholahden metroasemalla ollut Tösin
rekrytointimainos, johon kirjoitettu
kommentti paljastaa tilanteen koko
raakuudessaan.
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Wälikäsi
• Kenny ei kuitenkaan ole jäänyt
lepäämään laakereilleen. Sähköpostivakoilu paljastaa, että Kenny on
pestautunut Aihkin Lepokylän ainoaksi poikajohtajaksi ja on jo osallistunut
iltaiseen kokoukseen tyttöjen kanssa .

• Wälikäsi on saanut haltuunsa aineistoa, joka romuttaa käsitykset Kakesta
ja Tapiosta ahkerina mutta köyhinä
opiskelijoina. Taitaa jätkillä olla ihan
toisenlaiset urasuunnitelmat mielessä.
Kuvat puhukoot puolestaan.

• Armeija kutsuu taas johtajiamme.
Tällä kertaa on Kennyn vuoro lähteä
puolustamaan isänmaata. Perinteistä
tösihenkeä kunnioittaen on Kentucky
valinnut palveluspaikakseen Vekaranjärven varuskunnan, ja niin monen
entisen tösiläisen jalanjäljissä suuntaa
askeleensa paikalliseen tiedustelukomppaniaan. Wälikäsi toivottaa
Kendolle hauskaa reissua! Ihan vielä
ei meidän tarvitse hänestä sentään
luopua, sillä laskettu aika on vasta
tammikuussa 2009.
• Pikkulinnut laulavat, että edellinen
on myös menestyksekkäästi lähes
läpäissyt autokoulun inssiajon.
Melkein-kuljettaja Kennyn
ajelut sujuivat mallikkaasti, ja
edes tolpan takaa tielle tupsahtanut näkymätön mummo
haitannut menoa. Valitettavasti
pikkumainen maikka oli eri
mieltä, ja suomen kielen verbiä
”hylätä” päästiin taas soveltamaan käytännössä. Kenny
ei silti pienistä hetkahda ja
varmistettuaan, että mummo
pysyy poissa maisemista hän
suoritti inssin onnistuneesti
toisella kerralla

Identtiset kaksoset
Hehän ovat kuin kaksi marjaa..

The Leo
TöSi

The Muumio
Muumio
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Unelmakämppä, 8. osa

P
K

ihauksen kirjoitussarja ”Unelmakämppä” on edennyt kahdeksanteen osaan,
Kirjoitussarjassa seurataan TöSin uuden kämpän rakentumista Kirkkonummen Långvikissa. Edellisessä osassa raportoitiin raksakesän aikaansaannoksista; nyt on vuorossa syksyn kuulumiset.
esän kääntyessä
syksyyn on pauke
raksalle hiljentynyt. Suurin osa rakentajista on siirtynyt koulun
penkille, mutta Simo on
pitänyt huolta, että rakentaminen edistyy. Ei
mestarikaan sentään öitä
ole raksalla nukkunut,
mutta hienosti on kämppä
valmistunut pala palalta.
Varsinainen
juhlahetki
koettiin 12.9., jolloin Simo,
Mara, Kake ja Olli ottivat
ensilöylyt. Ikkunoissa oli
vielä muovit ja lauteina
eurolavat, mutta tarinoiden mukaan löylyt olivat
maukkaat.

Pystyssä ja käyttövalmiina
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Syksyn aikana järjestettiin kaksi rakennusviikonloppua, jolloin tehtiin
isolla porukalla saunaa valmiimmaksi. Ensimmäisenä
viikonloppuna, 21.-23.9.,
rakentamassa oli yhteensä
13  henkeä ja aikaansaannokset olivat sen mukaiset.
Viikonloppuna tehtiin polttopuita, eristettiin nurkkia,
asetettiin verannan tolpat,
valettiin kämpän kulmatolpat ja asetettiin räystäät sekä
tuulensuojalevyt.
Hyvän
edistymisen vuoksi saunaa
ympäröineet tellingit saatiin
purettua ja seinät lahosuojattua.  Myös sauna lämpeni
lauantai-iltana.

Toinen
viikonloppu
12.-14.10. ei ollut aivan
samanlainen yleisömenestys, mutta hommat etenivät
kuitenkin oikein mainiosti.
Viikonloppu sujui pääosin
kämpän pohjan ja tulevan
kylmäkellarin parissa askarrellen. Viileä sää kannusti
ahkeraan työntekoon, joten
taistelu kämpän pohjan vallannutta juurikkoa vastaan
päättyi tiukan kamppailun
jälkeen TöSin pistevoittoon.
Saunaan saatiin asennettua
myös muutama ikkuna ja
päätylaudoitus, joten ulkoapäin sauna tuli jo lähes
valmiiksi. Sisäänkäynnin
puolelle tuleva terassi jää
kuitenkin ensi kesän askareeksi.
Marraskuun puolivälissä saunalla järjestettiin
ensimmäinen virallinen tapahtuma, LPK-retki. Simo
oli saanut lattian kuntoon,
joten ruokailu hoidettiinkin
sisätiloissa. Retkelle osallistui ilahduttavan paljon
johtajia, mikä mahdollisti
myös saunan rakentamisen.
Töitä tehtiin nyt jo pääosin
sisätiloissa, jonne kiinnitettiin sisäkatto ja päätykolmioiden sisälaudoitus, öljyttiin

Unelmakämppä

Kuvat K.S.

Pihaus 4/2007

Onnekkaimmat ovat jo päässeet kokeilemaan saunaa sisältä

lattia ja asennettiin kamina.
Osa johtajista nukkui saunan laverilla, eikä siellä
kuuleman mukaan ainakaan
palelemaan joutunut.
Vuoden viimeinen tapahtuma saunalla oli lippukunnan vanhojen jarrujen
ikiaikainen perinne, itsenäisyyspäivän viikonlopunvietto. Päälle kolmikymppiset
ehtivät vanhojen muistelemisen ohessa saunoa, paistaa makkaraa ja tietysti
myös puuhastella saunan
hyväksi. Niinpä saunassa on
jo aidot lauteet ja pesuhuoneesta löytyy vesipata. Ensi
vuodelle jäi enää pienehköjä viimeistelytöitä, kuten
takan asennus, laverille vievien portaiden teko, listojen

kiinnittäminen, terassin rakentaminen ja kaikenlainen
sisustaminen. Sekä tietysti
yhden kämpän pystyttäminen.
Syksyn aikana ovat
kämppäasiat edenneet myös
kaupungin päässä. Puutavara maksaa ja raksamies
tarvitsee puuroa ja ruisleipää. Näiden hankkimiseen
tarvitaan fyffeä ja sitä onkin
kerätty joulun alla järjestettävällä joulukonsertilla ja
juhla-Pihauksen ilmoitusmyynnillä. Ilmoitusmyynti
on edelleen käynnissä, joten
ota yhteyttä, jos sinua kiinnostaa ilmoittaminen Töölön ykkösmediassa.

Seuraavassa osassa: Kuinka viimeistelytyöt ovat edenneet? Miten rahankeruussa
on onnistuttu? Onko sauna
ollut ahkerassa käytössä?
Miltä tuleva kesä näyttää?
Lippukunnan projektiryhmän yhteyshenkilö on rakennusvaiheen ajan Kaarlo
Saukonpää email:kaarlo.
saukonpaa@toolonsiniset.
net, Puh. 041 511 6954.

Tapio Levä
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Lippukunnassa tapahtuu
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Tarina LPK-Retkestä 16—18.11.07

S

iihen aikaan antoi lippukunnanjohtaja Antti käskyn, että koko lippukunnan
oli lähdettävä retkelle. 2 Tämä metsäretki ei ollut ensimmäinen, ja se tapahtui
Teppolan ollessa Kannatusyhdistyksen puheenjohtajana. 3 Kaikki menivät ilmoittautumaan retkelle, kukin omalle johtajalleen. 4 Niin myös Kake lähti Toukolasta,
Helsingin esikaupungista ja meni ilmoittautumista varten Kololle, Tösiläisten kaupunginosaan Töölöön, sillä hän ei ollut tyhmä kaveri. 5 Hän lähti sinne yhdessä rinkkansa
ja karttalaukkunsa kanssa, joka oli uusi. 6 Hänen siellä ollessaan tuli retkiohjelman
synnyttämisen aika, 7 ja hän synnytti varsin mallikkaan ohjelman. Hän sulloi muistiinpanonsa muovitaskuun ja laittoi sen karttalaukkuun, koska hänellä ei ollut salkkua.

Näin sai siis alkunsa
syksyn lippukuntaretki,
joka muiden saavutustensa lisäksi tulee jäämään
historiaan ensimmäisenä
retkenä, joka uudella
tontilla pidettiin. Långvikin metsissä kirmaili
lähes 30 lippukuntalaista,
joista päällystöön kuului
9. Taitomerkkejä suori-

tettiin, erätaitoja viilailtiin, ehdittiinpä välissä
leikkiä kaikkea kivaakin.
Johtajaohjelmaakin oli
tarjolla, saunarakennuksen parissa nimittäin.
Viikonlopun aikana
naulailtiin sisäkattoa ja
sisäseiniä, asennettiin
kamiina ja öljyttiin lattia.

”Mikä on tuo kirkas valo?”

”

Joukko mahtui
kuitenkin sisään,
ja melkein kaikille
riitti istumapaikka.

8 Sillä seudulla oli kipinämikkoja yöllä teltassa vartioimassa kamiinaa. 9 Yhtäkkiä heidän
edessään seisoi retken johtaja, ja taskulampun kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi mikot,
10 mutta johtaja sanoi heille: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon
koko Tösille. 11 Tänään on teille syntynyt paljon halkoja. Ne ovat koivua ja kuusta. 12 Tämä
on merkkinä teille: te löydätte halkopinon, joka lojuu peitettynä saunan vieressä.”
16
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”Kirveet ja sahat ovat kadonneet, mutta halkoja on saatava! Vetäkää!”

Tämä lyhyt episodi sattui
lauantain ja sunnuntain
välisenä yönä, jolloin
hetken peljättiin, että
halot loppuvat kesken.
Näin ei kuitenkaan käynyt, sillä klapeja oli vaikka muille jakaa. Sekä

sudenpennut että vartiolaiset nukkuivat teltassa,
koska saunarakennuksessa ei ollut tilaa kaikille.
Talohan on suunniteltu
vain n. 10 hengen retkiä
varten, joten lähes kaikki
majoittuivat telttaan.

Sauna osoittautui kuitenkin kelpo retkipaikaksi,
vaikka sitä ei näin suurelle porukalle olekaan
suunniteltu. Joukko
mahtui kuitenkin sisään,
ja melkein kaikille riitti
istumapaikka.

13 Kun retkeilijät olivat nauttineet herkullisen aamupuuron, johtajat sanoivat vartiolaisille:
”Nyt suunnistamaan! Maastossa te opitte sen, mitä on kokouksissa harjoiteltu, sen, mikä teidän pitää osata.” 14 He lähtivät kiireesti ja löysivät rastit ja reitit ja maalin, joka oli saunalla.
Hyvään retkeen kuuluu
luonnollisesti hyvä suunnistus, ja niin tälläkin
kertaa. Sekä sudarit että
vartiolaiset pääsivät
harjoittelemaan maastossa liikkumista, ja kohta-

laisen hyvillä tuloksilla.
Suunnistuksen jälkeen
oli kamojen pakkaamisen
vuoro, ja sitten kotiin
siirtymisen aika.

15 Retkeilijät palasivat
kiittäen ja ylistäen keittiötä
siitä, mitä olivat syöneet ja
juoneet. Kaikki oli juuri niin
hyvää kuin heille oli sanottu.

Kaarlo Saukonpää
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Runonurkka
Jatkotarina osa 1: Ropina

R

opinaa. Ainaista ropinaa. Lukuisat vesipisarat valuvat pitkin nenääni japutoavat nenänpäästä maahan. Kauanko olen odottanut? Katson kelloa. Miten kukaan voi tulla
puoli tuntia myöhässä? Tarkistan kymmenennen kerran osoitteen, jonka jälkeen totean kymmenennen kerran tulleeni oikeaan paikkaan.
Suuntaan katseeni kohti kadun toisella puolella sijaitsevaa katulamppu. Iltainen katulamppujen kajo on aina ollut lähellä sydäntäni. Katulamput näyttävät kaiken pimeyden
keskellä erittäin yksinäisiltä ja surullisilta, mutta ne tuovat silti iltaiselle kulkijalle lohtua.
Havahdun ajatuksistani kun huomaan että kajo ei näytä enää niin yksinäiseltä. Odottamani
henkilö on saapunut.
En ole ennen kyseistä henkilöä tavannut, mutta hänen maineensa kiirii hänen edellään.
Hänet tunnetaan epätavallisena henkilönä, jonka olemus on jotakin kaikesta muusta poikkeavaa. Hänen vaatetuksensa iskee ensimmäisenä silmään. Tomuinen tummanvihreä nahkalakki, kulunut ja repaleinen ruskea nahkatakki, pölyiset nahkasaappaat ja vihreät farkkuhousut tuovat mieleen jonkin absurdin lännensankarin. Kasvonpiirteet tekevät miehestä
vielä jännittävämmän persoonan. Pitkät harmahtaneet hiukset, jykevä leuka, pyöreä ja iso
nenä, tyhjä ja rauhallinen katse. Mies on myös lievästi tukeva, mutta jostakin syystä miehen
lihavuus tekee hänestä entistä kiehtovamman.
Astun eteenpäin valoa päin ja katseemme kohtaavat. Vesipisarat valuvat nenänpäitämme pitkin.
To be continued…

Ville
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Kuva: Järvi suihkuvaellukselta. Kuvaaja J.H.

Vaeltajatoimintaa

Pihaus 4/2007

Hiipivä Haamu antoi pronssia

Kuva J.H.

A

amuvarhaisella
lokakuun 4:ntenä
kerääntyi
Tösin
johtajistovartio
Muflonit Bulevardille Hiipivän
Haamun lähtöön. Teemana
oli tällä kertaa turvallinen
Internetin käyttö. Keskiössä pyörivät maatuskat, jotka toimivat muun muassa
pukeutumisen esikuvina.
Aloitettin lehdistötilaisuudella, johon pakkautuikin
salin täydeltä kukkahuivisia
kerrospukeutujia katselemaan aloitusvideota. Tösin
Muflonit olivat pukeutuneet kuitenkin perinteiseen
tapaansa t-paitoihin, joissa
oli tällä kertaa varsin kekseliäs loppumaton sisäkkäiskuva kantajastaan.
Mufloneista
paikalle olivat ennättäneet Tilli
Pesola, Olli Mattila, Tapio
Levä ja Julius Heporauta. Vartiomme viides, Ralf
Baumann, tuhisi tähän aikaan vielä höyhensaarilla.
Liikkeelle päästyään
vartiomme selvitti käden
käänteessä Päivä Pamaus lehden vihjeitä ja eteni määrätietoisesti rastilta rastille.
Kuitenkin
ensimmäinen
rastimme Munkkiniemessä tuotti suurta päänvaivaa
kuvatehtävällään, jossa piti
järjestää
viisikymmentä
kuvaa sarjoihin ja oikeaan
järjestykseen. Silti selvit-

Pieni arpominen kuuluu Hiipparin luonteeseen

tiin täysin pistein ja matka
jatkui. Ralf liittyi joukkoomme.
Suurin osa rasteista oli
keskustassa. Enimmäkseen
käveltiin, mutta ajoimme
myös raitiovaunuilla ja
bussilla. Tulipa tehtyä ensi
visiitti upouudelle Töölön
partiotalolle, joka oli kilpailun ajaksi muutettu organisaatio IV3:n päämajaksi.
Hiipparin
aikana
Mufloni-joukko
törmäsi
myös muihin Tösin vartioihin. Mickey Moose -kokoonpanon muodosti Olli
Raition ja Leo Heinosen
johtama Hirvet-vartio ja
Miska Rissasen ja Joona
Uiton Sudet-vartio kisasi
nimellä Ulver.
Muflonit joutuivat pettymään, sillä piilorasti Jemma jäi löytymättä. Kaikki
vihjeet olivat käsissämme,

mutta ajan puute ajoi meidät hätiköimään. Tämän
vuotisessa Hiipparissa oli
kuuden tunnin aikarajoitus, joka osoittautui hyvin
tiukaksi. Myös haamu jäi
löytymättä.
Vaikka kommelluksia
sattui, suoriutuivat Muflonit kunnialla. B-sarjassa
johtajistovartiomme saavutti upean kolmannen
sijan. Pokaalin kiilto silmissä oli toki tavoiteltu
ykkössijaa, mutta Muflonit
olivat tulokseensa silti tyytyväisiä. Myös muut Tösin
vartiot sijoittuivat hienosti
ensikertalaisina A-sarjassa: Ulver pääsi sijalle 12 ja
Mickey Moose sijalle 16.
Onnea ensi vuodelle!

Julius Heporauta
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Aladdin-lampun käyttö

U

ljas saunarakennuksemme Långvikissä on viimeistelyvaiheessa, ja ensi
kesänä tönö saa seuraa
varsinaisesta kämpästä.
Jo projektin alkuvaiheessa
päätettiin, ettei kämpälle
tule sähköjä, vaan lämmitys ja valaistus hoidetaan
perinteisin keinoin. Lämmityksen osalta turvaudumme polttopuihin ja jo
vanhalla kämpällä vaikuttaneeseen öljykamiinaamme Forsteen. Valaistusratkaisu sen sijaan muuttuu
hieman.
Vanhaa kämppää käyttäneet muistavat, minkälaisia valonlähteitä siellä
käytettiin. Tehokkaimman
valon antoi kaasupaineella
toimiva, hehkusukkaa käyttänyt Tillikka, mutta sen sanoessa sopimuksen irti tai
muuten vain lakkoillessa
piti turvautua myrskylyhtyihin. Jälkimmäiset ovat
helppokäyttöisiä, mutta valovoimaltaan heikkoja, kun
taas ensiksi mainittu luo
ympärilleen mahtavan valaistuksen, mutta on erittäin
hankala käyttää, varsinkin,
jos käsivoimia on hieman
vähemmän.
Tilauksessa
on siis ollut valaisuväline,
joka on helppokäyttöinen ja
tehokas.
20

Liekkilasi

Hehkusukka
Veräjä
Poltin
Säätönuppi
Öljysäiliö
Täyttötulppa

Pitkän mutustelun jälkeen on uuden kämpän
valaisuvälineiksi
valittu
Aladdin-lamput. Kyseessä
ei ole Lähi-idästä kotoisin
oleva, maaöljyllä toimiva
savilamppu, vaan ehta öljyvalaisin. Aladdinia voisi
parhaiten kuvata Tillikan
ja myrskylyhdyn yhdistelmäksi, koska siinä yhdistyvät hehkusukan valovoima

myrskärin helppokäyttöisyyteen. Rakenne on varsin
yksinkertainen; öljysäiliön
päällä on pystysuorassa
lampun sydän, jonka päällä taas on lasin sisällä hehkusukka. Sydämen liekki
kuumentaa sukan ja saa sen
hehkumaan, jolloin valoteho vastaa normaalikäytössä
noin 60 watin hehkulamppua.

Tösiasiaa
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Täyttöaukko

Kuvat K.S.

Säiliö

Sydän

Liekinlevitin

Säätönuppi
Aladdin sytytetään kiertämällä liekkilasi veräjineen
irti ja sytyttämällä sydän.
Kun sydän palaa, asetetaan
lasi takaisin paikalleen, ja
käännetään lamppu pienelle
liekille. Erittäin tärkeää on,
että ensimmäiset kolme minuuttia lamppua käytetään
mahdollisimman pienellä
teholla, jotta sukka ja lasi
ehtivät lämmetä rauhassa.
Mainitun ajan kuluttua tehoa voi lisätä. Valovoimaa
säädetään ruuvaamalla sydäntä ylös tai alas, säätö
hoituu samanlaisella nupilla
kuin myrskylyhdyssä. Lampun ollessa käytössä pitää
sitä välillä tarkkailla, koska
tehon ollessa liian suuri voi
hehkusukka nokeentua. Mikäli sukka on käytön aikana
mustunut, käännetään tehoa
hetkeksi pienemmälle, jolloin noki palaa pois.
Aladdinia ei saa, toistan: ei saa käyttää ulkotiloissa eikä kosteissa huoneissa. Sillä ei saa valaista

löyly- tai pesuhuonetta,
koska näiden tilojen kosteus voi vahingoittaa lampun
osia. Ulkona käyttö on kielletty, koska lamppu voi tuulessa saada liikaa happea ja
ylikuumentua, mikä taas voi
johtaa sukan hajoamiseen.
Hehkusukka onkin lampun
Akilleen kantapää. Se on
arka osa ja saattaa hajota
helposti. Sen takia lamppua
ei saa käsitellä kovakouraisesti, ja sytyttämisvaiheessa pitää varoa, että lasi ei
kaadu. Huolellisella käytöllä sukka kestää kuitenkin
vuosia. Uusi sukka maksaa
Suomessa 20 € ja Saksassakin 7, joten suotavaa olisi,
että niiden kulutus pysyisi
alhaisella tasolla.
Lamppuun
sammuttamiseen on kaksi tapaa;
voimakaskeuhkoiset voivat
puhaltaa liekkilasin avoimesta päästä sisään, jolloin
liekki sammuu. Muut voivat
kiertää lasin irti, ja puhaltaa
suoraan lampun sydämeen.

Aladdinia käytettäessä on
sen yläpuolelle jätettävä
metrin verran tyhjää tilaa,
koska liekkilasista pääsee
huoneilmaan huomattava
määrä lämpöä. Tästä syystä
lampun käyttöä parvella ei
suositella. Aladdin-lamppu
tankataan samalla tavalla
kuin myrskylyhdyt; säiliön
reunassa olevan täyttöaukon
kautta. Polttoaine on jo ennestään tuttua valopetrolia.
Juuri muuta huoltoa valaisin ei normaalikäytössä tarvitsekaan, lukuun ottamatta
sukan vaihtoa tarvittaessa.
Vaihtoproseduuria en tässä
selosta, koska se on vaikea
kuvata sanoin.
Sen pituinen se. Näillä
ohjeilla pitäisi lampun käytön onnistua. Hauskoja valaisuhetkiä!

Kaarlo Saukonpää

Tietokulma:
Aladdin-lamput
Alkuperä: Iso-Britannia
Kehitetty: 1903
Polttoaine: valopetroli
Säiliön tilavuus: 1 litra
Paloaika: 8-12 tuntia
Sukan hinta: 7 euroa
Valoteho: n. 60 W
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Ulvahdus – origamipaukutin
Tällä kertaa Ulvahduksessa on aiheena origami eli Japanilainen paperintaittelu. Tässä ohjeet ”paukuttimen” tekoon. Käytä A4 kokoista paperia.

1. Taita aluksi pitkät sivut
vastakkain ja avaa taitos.
2. Taita nurkat keskelle
taitoksen viereen.
3. Taita paperi keskeltä ensimmäisen kohdan taitosta myöten.
4. Taita
paperi
keskeltä
(terävät
kulmat yhteen) ja avaa se.
5. Taita terävät kulmat ylös.

7. Paukutin on valmis! Pidä kaksinkertaisesta nurkasta kiinni kuvan osoittamalla
tavalla ja heilauta se alas nopeasti. Nyt pitäisi
kuulua kova ääni.

Miska
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Kuvat Miska Rissanen

6. Taita kahtia kohdan 4 taitosta myöten. Ylös
syntynyt kaksinkertainen nurkka kahdesta terävästä kulmasta

Yhteystiedot
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Tösi tärkeitä puhelinnumeroita
ANTTI MIELONEN LPKJ, AKELA...............................................................050 535 3409
Kaarlo Saukonpää LPKJA, SAMPO.................................................... 041 511 6954
Juho Häme SIHTEERI................................................................................ 045 111 8502
Tapio Levä TALOUDENHOITAJA...........................................................050 571 0073
Juhana Joensuu.......................................................................................... 041 436 6663
Olli Mattila HALLITUKSEN JÄSEN................................................... 040 501 3607
Ville Raitio VJ AHMAT, VALTERMANNI......................................... 040 519 2642
Kenny Ronkainen VJ AHMAT, KALUSTONHOITAJA ................ 041 589 4872
Leo Heinonen VJ HIRVET....................................................................... 050 518 8548
Olli Raitio VJ HIRVET.............................................................................. 040 575 0970
Miska Rissanen VJ SUDET...................................................................... 050 597 3357
Joona Uitto VJ SUDET............................................................................. 041 543 8433
Martti Koivisto LJ.....................................................................................050 329 3282
Julius Heporauta LJ................................................................................. 040 715 4143
Tilli Pesola LJ............................................................................................... 050 543 0148
Ralf Baumann LJ........................................................................................ 050 550 0740
Martti Kyyrö KOLOISÄNTÄ...................................................................040 828 6411
Mika Bergman............................................................................................. 040 865 0372
Johtajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@toolonsiniset.net ilman ääkkösiä.
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Typografia
vaatii
silmää!

Alan ammattilainen:

Studio Jussi Ronkainen Ky
Sorsavuorenkatu 7 B 25, 00810 Helsinki
Puh. 09-8240 5620, gsm 0400-600 713, fax 09-8240 5621

studio.jussi@jussir.pp.fi • www.jussir.pp.fi

