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ämä on vuoden viimeinen Pihaus. Se jää
historiaan. Syy on se, että vuoden 1998
jälkeen ei Pihaus ole kertaakaan ilmestynyt neljää kertaa saman vuoden aikana, mikä
on kuitenkin aina ollut tavoitteena. Neljä numeroa vuodessa on hyvä ja riittävä määrä, viisi olisi
jo liioittelua ja kolmessa ei ehdi käsitellä kaikkea oleellista. Nyt kun tavoite on saavutettu,
kannattaa siitä pitää kiinni!
Pihaus on saattanut ilmestyä näin monta
kertaa sen vuoksi, että lippukunnan piirissä on
riittänyt kiinnostusta ja halua tehdä lehteä. Suuri
joukko tösiläisiä on panostanut Pihaukseen vuoden aikana. Toimitus haluaa kiittää kaikkia tämän läpyskän puolesta aikaansa uhranneita! Jokainen juttu on osaltaan vaikuttanut siihen, että
Pihaus on näinkin hyvä ja monipuolinen julkaisu. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa ensi vuonna!.
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta toivottaa:

Pihauksen toimitus
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4.
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6.
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12.
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Kansi, sudenpentuja lpk-retkellä
Toimituksen palsta ja sisällys
Pääkirjoitus
Sudenpenturetki
Tösiasiaa
Lyhyeterikoiset
Rover’06
Hiipivä Haamu 2006
Ulvahdus
Wälikäsi
Kämppäprojekti
Sarjakuva
Lippukuntaretki
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Hirvet-vartio esittäytyy
Puhelinnumerot
Takakansi
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Tösi tärkeitä puhelinnumeroita
ANTTI MIELONEN LPKJ, AKELA ..........................................................050 535 3409
KAARLO SAUKONPÄÄ LPKJA, SAMPO ................................................041 511 6954
OLLI MATTILA SIHTEERI, LJ KILJUVA LAUMA..................................040 501 3607
TAPIO LEVÄ TALOUDENHOITAJA .....................................................050 571 0073
RALF BAUMANN (ARMEIJASSA).........................................................050 550 0740
JUHO HÄME (ARMEIJASSA) ..............................................................09 446 098
VILLE RAITIO VJ AHMAT ....................................................................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 LJA KILJUVA LAUMA.............................................050 597 3357
JOONA UITTO LJA KARJUVA LAUMA ................................................041 543 8433
MARTTI KOIVISTO VALTERMANNI......................................................050 329 3282
MIKKO YLIJOKI ...................................................................................050 528 8920
JUHANA JOENSUU HALLITUKSEN JÄSEN .........................................041 436 6663
MARTTI KYYRÖ ..................................................................................040 828 6411
JOHTAJIEN SÄHKÖPOSTIOSOITTEET OVAT MUOTOA ETUNIMI.SUKUNIMI@TOOLONSINISET.NET
ILMAN ÄÄKKÖSIÄ.

Kake, Olli ja Antti veljesillallisella 24.11.2006
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Pääkirjoitus

Hirvet-vartio esittäytyy

Tervehdys Tösi veljet ja sisaret!
6. Partio
7. ”ei ooooooleeeeee”
8. Karh…. HIRVI!
1. Alex Naumanen
2. täytän joulukuussa 12 v
3. En muista.
4. Karkin syönti + nyyttärit +
puunhakkaaminen
5. Nyyttärit
6. Salibandy, partio
7. Ei ole
8. Olen King Ko….HIRVI!

1. Jalmari Aalste
2. 10
3. 5-vuotiaana, nuoruuden 3. Menin kamun kaa. Olikse
ny 2003…
innostuksesta.
4.
Puun hakkaaminen
4. Perus retkifiilis!
5. Sanktiot
5. Retket
6. Partio
6. Partio, musiikki
7. Rahaa
7. Huomenna ehtii.
8. Kiss… HIRVI!
8. HIRVI!

Hirvet-vartio Kavalahdessa lokakuussa.

S

yksyn alussa Tösissä aloitti toimintansa uusi vartio, joka sai nimekseen
Hirvet. Vartio muodostettiin sudenpentulauma
Hukkaputkesta. Mutta
keitä Hirvet ovat? Kuin- 1. Leo Heinonen
ka he ovat päätyneet 2. 14 vuotta
3. Kuulin Ollilta että kaupassa
kunniakkaaseen jouk- (ei tietoa missä kaupassa),
koomme? Pihaus päätti on ilmoitus Tösistä. Mutsi
kysyä asiaa heiltä itsel- sitten tiedusteli ja tässä ol
tään.
laan.

1. Samuli Latvajärvi
2. 11 vuotta
3. Tulin partioon kun olin 8
vuotta ja kun äiti ehdotti
4. Nuotion tekeminen
5. Kesäleirit
6. Uinti, kitaran soitto ja aloi
tan keväällä karaten
4. Ruoka
7.
Kannattaa kokeilla kaikkia
5. Turhanpäiväinen hengailu,
Kysymykset:
harrastuksia
jota tulee tehtyä vähän lii
1. Mikä on nimesi?
8. Hirvi
kaakin.
2. Ikäsi?
3. Miksi tulit Tösiin ja milloin? 6. Partio, laskettelu ja kitaran
1. Max Naumanen
4. Mikä on kivointa retkillä?
lurittelu
2. 10. v
5. Mikä on parasta partiossa? 7. Faktoja voi muuttaa
3. Emmä tiiä
8. Hirvi
6. Harrastukset?
4. Kipsavuorot (kipinävuorot,
7. Elämän motto?
toim. huom.), ne on niin
8. Jos olisit eläin, niin mikä 1. Otto Hyytiälä
rajui
2. 10.v
eläin olisit?
5. Nyyttärit
3. Kouluun tuli partiolaisia
6. Partio jouman
4. Nukkuminen.
1. Olli Raitio
7. Ei voi mitään!
5. En tiiä
2. 14
8. Api… HIRVI!
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K

uluva vuosi lähenee loppuaan ja partiokin vetäytyy hiljalleen
talvilomalle. Kuluva syksy on ollut erityisen mukavaa aikaa olla
lippukuntamme jäsen. Jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti pitkin vuotta ja
toiminta on kehittynyt entisestään piirun verran parempaan suuntaan, syksyllä
onnistuneen vartioon ja vaeltajiin siirtymisen muodossa, ja myös täysin uutena
laumana.
Vaikka lippukunnan tilanne onkin tällä hetkellä hyvä, on myös katsottava
tulevaisuuteen ja varauduttava siellä odottaviin haasteisiin. Myös Suomen
Partiolaiset (SP) on ryhtynyt nykyajan ja ennen kaikkea tulevaisuuden haasteiden
ratkomiseen. SP on päätynyt uudistamaan koko nykyisen ikäkausijakauman.
Nykyisessä mallissa ikäkausia on kolme, eli sudenpentu, vartio ja vaeltaja,
päättyen 17. ikävuoteen. Yli 17-vuotias ei ole enää kohderyhmä jolle
suunniteltaisiin tai järjestettäisiin aktiivisesti ohjelmaa lippukunnissa.
Uudessa järjestelmässä ikäkausia on viisi, näiden ikäkausien nimiä ei ole
vielä päätetty SP:ssä. Uudessa mallissa erityisesti vanhoista vartioikävuosista
tullaan muodostamaan uusi erillinen ikäkausi. Toinen selvä muutos on nykyisen
vaeltajaikäkauden jälkeen. Uudessa mallissa myös 17-22-vuotiaat saavat oman
ikäkauden, jolle tehdään käytännön ohjelmaa.
Se, mitä näillä uusilla ikäkausilla mahdollisesti tullaan saavuttamaan, jää
nähtäväksi, mutta hyvin toteutettuina ne antavat johtajille lisää toimintavuosia
mielekkäämmän tekemisen parissa ja auttavat lippukuntaa pitämään johtajia
aktiivitoiminnassa pidempään kuin nykyinen malli.
Erityisesti Tösi voisi hyötyä uudesta mallista pidemmällä aikavälillä, mikäli
ohjelman järjestämiseen saadaan kunnolliset edellytykset piiriltä. Erityisesti
hyödyn tulisi näkyä entistä suurempana määränä johtajaikäisiä ja 10–13 -vuotiaita
aktiivitoiminnassa.
Kuten aikanaan partiopaitauudistus, myös ikäkausiuudistus on herättänyt
suuria tunteita, ja tulee herättämään vielä pitkään.
Tärkeää olisikin nyt nähdä uhkakuvien sijasta
mahdollisuudet ja puntaroida niistä saatavaa hyötyä.
Todellisuus on se, että valtaosa Suomen lippukunnista
tulee ottamaan käyttöönsä uuden ikäkausijärjestelmän
2010-luvulle siirryttäessä ja myös Tösin etujen
mukaista olisi olla näiden lippukuntien joukossa.
Ihastuttavaa joulua ja onnellista uutta vuotta
toivottaen:

Antti Mielonen
Lippukunnanjohtaja
3

4 / Pihaus 2006

4 / Pihaus 2006

Sudenpenturetki 22-24.9.2006

Piirin kämppä Korvenkolkka Nuuksiossa oli retken tukikohta.

S

yyskuussa lähtivät
TÖSI:n
pienet
(sudenpennut) ja
suuret (johtajat) urhot
kohti Nuuksiota. Luvassa oli jälleen viikonloppu
täynnä kantamista, ja
sitähän se olikin jo alkumetreillä.
Kun saavuimme
perille oli ruoka jo valmista ja nälkäiset matkalaiset
pääsivät syömään. Loput
perjantaista kului ympäristöön tutustumiseen
(rikottavia esineitä etsien)
ja leikkien.
Lauantain ohjelmaan kuului paljon leikkiä. Käytiin myös kattilajärven rannassa, jossa luettiin tarinoita. Takaisin
kämpälle tultaessa johtajat
olivat lukeneet karttaa
väärin ja seurue oli eksynyt Nuuksion metsään!
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Kun kaikki toivo oli menetetty, huusivat urheat
keittiön pojat Olli R, Leo
ja Kake matkalaiset pois
metsästä. Tämän jälkeen
tehtiin esityksiä Kattilajärvellä kuulluista tarinoista
iltanuotiolle. Sitten oli
taas aika leikkiä.
Martti Koivisto oli

saapunut lauantaiaamuna
ja hänellä oli paljon hauskaa ohjelmaa. Pian alkoikin ilta hämärtyä ja oli
aika kokoontua iltanuotiolle. Iltanuotiolla esitettiin
hedelmäsalaattia syödessä
sudenpentujen esitykset,
sekä keittiön näytelmä
kolon uudesta ovesta. Nyt
alkoivat jo silmät umpeutua ja oli aika mennä nukkumaan.
Sunnuntai
aamupäivä kului pakaten,
siivoten ja riehuen niin
kuin tapana on. Kaikki
hyvä loppuu aikanaan ja
oli viimein aika suunnata
takaisin kaupungin pölyihin. Kivaa oli.

Miska Rissanen

Sudenpentuja ruoanlaittopuuhissa. Kuva syksyn lpk-retkeltä.

KoGikurssin suorittaneet tösiläiset yhteiskuvassa veljesillallisella 24.11.2006

rakenteet; kolme latriinia,
joista yksi staabille oleva
yksipaikkainen (siihen
tein tietysti kunnon kannet
käännettävin käsituin,
vuosien jälkeen eräässä
tapaamisessa eräs dirikamme muisteli ettei
muilla leireillä sentään
heille invavessaa ole tehty).
Koska keittiöt olivat vartiokohtaisia, oli
kerrattava erilaiset köytökset sekä liitokset (ei
nauloja, jollei tehnyt
puusta, kuten staabin vessassa) sekä veturin perusrakenteet, telttojen ojitus
jne. Kertautui myös samalla erilaisia portti- ja
aitaversioita. Loppuleirin

pyöritin yhdessä Jussin
kanssa muonitusta, ja tyttömme huolehtivat mm.
tiskit ja halot.
KoGillamme annettiin budjetti jonka mukaan
muonitus pyöritettiin,
niinpä söimme arkiruokien lisäksi uunilohta ja
häränfileetä haudutettuna
punaviinissä valkosipuliperunapedillä. Osallistuimme ikimuinoiseen
haikkiin Evon metsissä,
joka piti sisällään palvelutehtävän. Me pesimme
erään vanhan emännän
matot, ja toiset vartiot
pilkkoivat talven klapit.
Kaikenlaista jäynää tietenkin toisille vartiolle ja niin
pois päin. Suosittelen läm-

möllä kaikille KoGin läpivientiä.
Kogi-kurssin suorittaneet
Tösiläiset kautta aikain:
1931
1934
1939
1950

1966
1967
1967
1969
1984
2006

Lappi-Seppälä Jussi
Sorakuru Erkki
Vesikansa Sirkka
Catrén "MaCa" Matti
Luoma Atte
Kanniainen Raimo
Virkkunen Arto
Kanerva "Pali" Pauli
Westerling Lassi
Lahdensuu Pentti
Ahla Jussi
Lahtela Markku
Ijäs "Jänö" Petri
Koivisto Martti
(leiriosio)

Petri ”Jänö” Ijäs
21
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Tösiasiaa

Mikä ihmeen KoGi?

Juhlavuosi 2007

K

oGi on partiojohtajan jatkokurssi, jolle
pääsyvaatimuksina on
vähintään 21 vuoden
ikä, suoritettu Partiojohtajan peruskurssi ja
kaksi vuotta partiojohtajakokemusta. KoGisuoritus koostuu kolmesta osasta: seminaarista
(pitkä viikonloppu), leiristä ja toimintaosasta.
Kurssin kesto on
puolestatoista vuodesta
aina lähes kolmeen vuoteen, joten proggigsen
pituus on vähimmilläänkin vaivaiset neljä ja puoli
vuotta. Hyväksytyn suorituksen jälkeen saa Gilwell-huivin, jonka kärkikolmiossa on pala McClaren-suvun tartaania. Tätä
kirjoittaessani on Mika
Häkkinen ajanut testit sa-

maisen suvun nimeä kantavalle F-1-tallille. Gilwell-nappulat periytyvät
Baden-Powelin Afrikkalaiselta heimopäälliköltä
Dinizululta saamasta lahjasta, joka oli 3,5 metrinen
helminauha jossa oli yli
tuhat puista helmeä. Nykyiset valmistetaan Gilwell Parkissa. Suomessa
”ei muilla leireillä sentään heille invavessaa
ole tehty”
saamme myös hopeisen
kolmiapilan (periytyy tyttöjen tunnuksesta).
Nappulat saadessamme liitymme koko
maailman kattavaan Gilwell-lippukuntaan, jolla
on vuosittain kokous Gilwell Parkissa lähellä Lontoota. Omat tunnukseni

KoGin suorittaneet saavat oikeuden käyttää Gilwell-huivia.
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sain 1984. Omalla KoGillani (no.21) oli seminaari
kevättalvella 1983, sinne
valmistelimme paksuhkon
nipun esikysymyksiä ja
ajattelemisen aiheita. Itse
seminaarilla meidät jaettiin vartiohin, omani oli
Sorsa. Kaikki vartiot saavat kaikissa maissa nimensä lintujen mukaan,
ja sen vuoksi meitä myös
Lintukansaksi kutsutaan.
Seminaarissa saimme kukin yhden tai kaksi
tehtävää, joista pitäisimme leirillä luennon käytännön harjoituksineen.
Itselleni osui tehtävät joista ensimmäinen käynnistyi välittömästi lipun noston jälkeen, ei siinä saatu
viedä edes tavaroita pois
läjästä johon ne oli dösästä nakattu. Tehtäväni oli
leirin yhteisen kaluston
huolto, käyttö ja kunnostus (pitäen sisällään myös
keittiökamat).
En tiennyt alkuunkaan mitä suuret puulaatikot pitivät sisällään, siitä
vaan laatikko kerrallaan ja
kertaamaan sekä mm. varrestamaan kirves & leka.
Toinen tehtäväni käynnistyi heti kun meille oli
osoitettu teltta- ja vartiokohtaiset keittiön paikat.
Tein leirin kaikki yhteiset
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V

uonna 2007 partio viettää
100-vuotissyntymäpäiväänsä
kaikille suunnattujen ohjelmien, tapahtumien ja toiminnan merkeissä.
Partio aloitti taipaleensa vuonna
1907 kokeilullisella 20 pojan leirillä.
Tänä päivänä partio on miljoonia kertoja
suurempi harrastus, jonka parissa viihtyy lapsia, nuoria ja aikuisia jokaisesta
kulttuurista, uskonnosta ja miltei jokaisesta maailman maasta.
Juhlavuotemme on mahtava tilaisuus osallistua jännittäviin ohjelmiin ja
näyttää muille mitä partio on. Tehtävämme on tänä ainutlaatuisena vuonna
antaa yhä parempaa partiota yhä useammille nuorille.
Juhlavuoden tunnus.

Juhlavuonna voit:
- edistää rauhaa Rauhanrakentaja-hankkeeseen osallistumalla.
- valmistautua kesäleireihin Partiolainen osaa! -teeman mukaisesti, tekemällä suorituksia ja toteuttamalla hankkeita partiomenetelmää käyttäen
tavoitteellisesti.
- lähtemällä mukaan Suomen suurimpaan partiotapahtumaan, Suurjuhlaan.
- tutustumalla partion historiaan Suomen Partiomuseon kiertonäyttelyssä
ja luovuttamalla siellä verta (jos olet 18-vuotias)
- osallistumalla 21. maailmanjamboreen tunnelmiin kymmenien tuhansien
partiolaisten kanssa.
- lähettämällä kirjeen partioaiheisella postimerkillä varustettuna.
- olemalla ylpeä partiolaisuudestasi paikkakuntasi koulussa.
- osallistumalla palvelutempaukseen veteraanien kanssa.
lisätietoja: www.partio.fi/2007

Martti Koivisto
5
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Lyhyeterikoiset

Ansionsa mukaan:
Joulujuhlassa palkittiin ansioituneita jäseniämme.
Tösin hopeinen ansiomerkki myönnettiin:

Sudenpääsolki myönnettiin:

Antti Mieloselle

Eino Miettiselle

10 vuoden ansiokkaasta toiminnasta
lippukunnassa

tunnustuksena innokkaasta toiminnasta
sudenpentulaumassa.

Pihaus onnittelee ansiomerkin saaneita!

Tämän vuoden hakaskaban voitti odotetusti
Ahmat-vartio. Ahmojen aktiivisuus lippukunnan tapahtumissa ei voinut olla vaikuttamatta vartion loistavaan tulokseen. Palkinto
luovutettiin vartion edustajille joulujuhlassa
10.12. Pihaus toivottaa Ahmoille onnea palkinnon johdosta, jatkakaa hyvää toimintaa
ensi vuonna!

Tulevaa toimintaa:
Joulukuu:
viikko 50
21.12.
Tammikuu:
2-6.1.
viikko 2
19-21.1.
Helmikuu:
2-4.2.
2-4.2.
6

Viimeiset kokoukset
Verenluovutus
Talvileiri Autonomia’07
Kevätkausi alkaa
N3rd-tapahtuma
Johtajiston hiihtovaellus
Päpan kurssiviikonloppu

Kisatuloksia
Espoon Punainen:
Harmaa sarja:
Muflonit
13. sija
Hiipivä Haamu 2006:
A-sarja:
Ahmat
74. sija
Hirvet
81. sija
B-sarja:
Kyyhkyläiset
28. sija

siikkiesityksiä. Nuotion
teemana oli Halloween, ja
se näkyi muun muassa
koristeluissa (erityisesti
pimeässä loistavat muoviluurangot jäivät mieleen),
tarjoiluissa (omarkarkkeja kylmässä makaronimössössä) ja ohjelmassa. Hirfsala-vaeltajaryhmän bändikokoonpanoon kuului kolme kitaraa, klarinetti ja lehmänkellot. Audiovisuaalisen
elämyksen ja raskaan päivän jälkeen uni tuli nopeasti.
Sunnuntaipäivänä
ehdittiin käydä suunnistamassa ja pakkailla lähtöä
varten. Tällä kertaa pakkaamiseen liittyvä hukkuneiden tavaroiden huutokauppa yllätti johtajat täydellisesti, sillä tavaroita
oli jaossa useita kymmeniä. Kun kaikki tavarat

olivat löytäneet hajamieliset omistajansa päästiin onnellisesti kotimatkalle.
Kiitos vielä kaikille
osallistujille, ja erityisesti keittiösedillemme Villelle ja
Kennylle!

Oik.: Jalmari on ihan tulessa.

Hakaskaba 2006

Vas.: Vartiolaiset nuotion kimpussa. Oik.: huutokaupassa eivät tavarat vaihtaneet omistajaa.

Olli Mattila
Alla: Sudarit leikkimässä.

19
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Metsäyötilanne:

Lippukuntaretki 10-12.11.2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kaarlo Saukonpää
Miska Rissanen
Martti Koivisto
Antti Kosunen
Severi Rahikainen
Olli Raitio
Olli Mattila
Ville Raitio
Tapio Levä

Tösi nettisivukisan voittoon!
24
22
21
18
17
16
14
13
10

Kämpän puutteen vuoksi kämppäöitä
ei vuonna 2006 lasketa.

Tösi ansaitsi jälleen sulan hattuunsa
voittaessaan Nettipartiolaisten järjestämän valtakunnallisen kotisivukilpailun. Sivusto sijoittui ensimmäiselle sijalle ½ pisteen marginaalilla kakkoseen nähden. Tuomaristo kiitteli
ennen kaikkea sivujemme selkeyttä
ja monipuolista kuvitusta. Kiitos lippukunnan loistavasta menestyksestä
kuuluu ennen kaikkea Tapio Levälle,
Joni Taipaleelle ja Lauri Peltolalle,
jotka ovat päävastuussa sivustomme
toimivuudesta ja ulkonäöstä. Iso
HAAA heille!

Syntymäpäiviä:

Retkeilijöitä viihdytti poikkeuksellisen suuri bändi, johon kuului mm. klarinetti.

S

yksyn lippukuntaretki vei meidät
Ilvesveikkojen
kämpälle Nuuksion kauniiseen luontoon. Retki
lähti käyntiin pienellä
kävelylenkillä, jonka
aikana ehdittiin nähdä
vapaapalokunnan sammutusesitystä ja lumista
metsämaisemaa. Onneksi luminen sää jäi vielä
siunaamaan meitä koko
viikonlopuksi.
Perjantai-illan aikana ehdittiin pystyttämään
teltta ja syömään kunnol-
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la. Lauantai toi mukanaan
taitomerkkien suorittamista niin sudenpennuilla
kuin vartiolaisillakin. Sudenpennut suorittivat koti”Päivä huipentui suuren tulentekokisaan”
kokki-merkin, johon kuului mm. hygienian opettelua, ruokalistojen miettimistä ja piparkakkujen
leipomista. Vartiolaiset
taas perehtyivät tulenteon
jaloon taitoon sytyttelemällä erilaisia nuotioita ja

tekemällä kiehisiä ja sytytyspaloja. Päivä huipentui
suuren tulentekokisaan,
jossa poltettiin kilpaa lankoja poikki.
Ohjelmien jälkeen
kaikki pääsivät saunaan
peseytymään mikä teki
hyvää, joskin pukuhuoneen puute häiritsi kaikkia
suuresti. Onneksi uuden
kämpän saunaan saadaan
kunnolliset tilat! Illalla
istuimme iltanuotiolla,
jonka ohjelmaan kuului
hankalia arvoituksia ja
hienoja ja taiteellisia mu-

Vuosikokous 17.10.2006
Lippukunnan syysvuosikokouksessa valittiin hallitus vuodeksi 2006. Kokoonpano pysyy muuten samana, lukuun ottamatta Juhana Joensuuta joka jää hallituksesta pois. Vuosikokouksessa hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2006. Kokouksen pöytäkirja löytyy Tösin nettisivuilta.
Taustakuva: Tösejä Kavalahdessa

Eero Pesola
26 v. 13.9.
Ville Raitio
18 v. 16.9.
Joonas Kauppinen
9 v. 18.9.
Kari Teppola
61 v. 21.9.
Samuli Mumme
8 v. 25.9.
Leo Heinonen
14 v. 2.10.
Mitja Raja-Halli
8 v. 8.10.
Eino Miettinen
8 v. 9.10.
Antti Mielonen
21 v. 26.10.
Andre Backman
10 v. 28.10.
Ralf Baumann
19 v. 30.10.
Severi Rahikainen
13 v. 2.11.
Elias Ylijoki
1 v. 1.12.
Alex Naumanen
12 v. 2.12.
.
Töölön Siniset onnittelee kaikkia
synttärisankareita!
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Rover’06 29.9-1.10.2006

Tösin vaeltajabändi Hirsalan ennennäkemätön lavashow Hämeenlinnassa.

M

eidän, vaeltajaryhmä Hirfsalan
(Leo,
Olli, Miska ja Joona) ja
Kennyn, matka Hämeenlinnaan alkoi mukavasti, kaikki olivat
saapuneet ajoissa, osa
tosin väärään paikkaan.
Pienen juoksemisen jälkeen kaikki pääsivät junaan ennen kuin se oli
ehtinyt lähteä.
Matkalla pelasimme korttia ja ihmettelimme miten päästä junan
etuosaan, sillä vain se jat8

kaa Hämeenlinnaan asti.
Onneksemme juna pysähtyi Riihimäelle pitkäksi
aikaa jotta ihmiset pääsivät junan etuosaan. Hämeenlinnaan päästyämme
meidän tehtävämme oli
”meni melko sekavaksi improvisoinniksi”
etsiä yöpymispaikka, se
oikea niistä kahdesta. Surullista, me valitsimme
väärän, joka valitettavasti
oli juuri päinvastaisessa
suunnassa oikeasta ja saa-

vuimme perille toivottua
myöhemmin.
Koululla tapasimme
Martin ja Villen, he olivat
tuoneet esiintymistarvikkeemme etukäteen autolla
koululle. Jätimme rinkkamme yöpymispaikkaamme ja lähdimme keskustaan syömään. Ruokailun jälkeen pelasimme
korttia yömyöhään (paitsi
Kenny joka teki jotain
muuta).
Lauantaina oli aikainen herätys (kuten aina
partiotapahtumissa), ja

Ulvahduksen oikeat vastaukset: 1c 2c 3bc 4a 5c 6a 7b 8a
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heti aamutoimet tehtyämme lähdimme itse messupaikalle, jolle kaikkien
vaeltajaryhmien oli tarkoitus tuoda materiaalia jostakin, ihan mistä itse halusivat. Lipunnoston jälkeen
kojut avattiin. Meidän
esityksemme oli musiikkia, mutta puhallinsoittimien ja treenien unohtamisen vuoksi se meni
melko sekavaksi improvisoinniksi (musiikkia
tosin sekin). Olimme silti
ainoa live-bändi ja sen
kunniaksi pääsimme esiintymään lavalle jopa kaksi
kertaa, joista toinen meni
huomattavasti paremmin
kuin ensimmäinen, soitimme jopa muutakin kuin
improvisoitua musiikkia.
Muiden vaeltajien
kojuissa oli pääasiassa
leikkejä, pelejä ja muuta
materiaalia joihin muutkin
voivat osallistua.
Esiintymistemme jälkeen jatkoimme matkaa
pomppulinnan, ruokailun
ja pienen korttipelituokion kautta kohti Hämeenlinnaa ja vankilamuseota. Hämeenlinna oli
suuri, hieno ja täynnä
upeita muinaisesineitä.
Vankilamuseo oli taasen
hieman ankeampi, mutta
sekin hyvä ja mielenkiintoinen. Illan tullen kävimme vielä pari kertaa

Kaipuu Töölön kuvastuu Ollin kasvoilta.

pomppimassa pomppulin- ka oli samanlainen kuin
nassa, menimme vaeltaja- menomatkakin, täynnä
diskoon jossa oli tarkoitus korttipeliä.
esitellä pimp my rinkkakilpailun voittaja, eli siis
Joona Uitto
kaikkein hienoin tuunattu
rinkka, mutta emme nähneet sitä joko liian intensiivisen korteilla pelaamiei vältytty tälläsen tai kesken kaiken pois Kantamiselta
kään kertaa, onneksi!
syömään lähtemisen. Kuten edellisenäkin iltana,
pelasimme korttia yömyöhään (paitsi Kenny
joka katsoi huonon näköistä elokuvaa kannettavalla).
Sunnuntaiaamuna ohjelmassamme oli syömisen lisäksi myös seuraavan PäPan järjestämän
kesäleirin ohjelman suunnittelua, kuvitteellisen
vaeltajaryhmän ohjelman
suunnittelua ja muuta
vaeltaja-kivaa. Paalumat9
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Hiipivä Haamu 5.11.2006

J

älleen Hiippari ja
jälleen
aikainen
herätys. No, eipä
siinä sitten muuta kuin
raahautumaan kololle.
Tänä vuonna TöSistä
lähti Hiippariin kolme
vartiota, eli Hirvet, Ahmat ja Kyyhkyläiset.
Itse hilluin alkuperäisestä suunnitelmasta
poiketen Ahmoissa, jotta
sekä Hirvet että Ahmat
pääsisivät A-sarjaan.
Edellä mainitut vartiot siis
saapuivat aikaisin aamulla
kololle ja siellä viilattiin
vielä viimeisiä alkutehtäviä. Pian todettiin, että
Ville oli vahingossa katsonut väärän lähtöajan,
joten täytyi pistää juoksuksi. Lopulta lähdimme
seuraavassa lähdössä, eli
puoli tuntia myöhemmin
kuin oli tarkoitus.
Juoni liittyi maailmanlaajuiseen taiderikosaaltoon. Pian huomasimme, ettei meillä
ollut kunnon karttaa, joten
hommasimme sellaisen.
Ensimmäinen kohteemme
oli Latokartanonkaari.
Katsoimme reitin käyttäen
Kampin keskuksen reittiopasta. Se neuvoi meitä
menemään bussilla. Katsoin paikan myös kartasta
ja huomasin, että paikka10

Hiipparin tämänvuotiset rastipaikat, Viikkiä lukuun ottamatta

han on aivan Malmin juna-aseman vieressä. Menimme rautatieasemalle ja
hyppäsimme pitempään
jahkailematta oikeaan
suuntaan menevään junaan. Junassa aika kului
”eikä aikaakaan kun
juna vilisti Malmin
aseman ohi”
rattoisasti, eikä aikaakaan
kun juna vilisti yhtään
hidastelematta Malmin
aseman ohi. Totesimme
joutuneemme väärään junaan ja että seuraava pysäkki oli Tikkurila. Sieltä
tulimme takaisin Malmille
ja menimme Latokartanontielle. Kun oikeaa
paikkaa ei löytynyt, katsoin karttaa ja tajusin, että
olimme aivan väärällä
kadulla. Ihmettelen vielä-

kin, miksi pitää olla erikseen Latokartanonkaari ja
Latokartanontie. Olimme
siis kaksi kartanruutua
pohjoisemmassa kuin oli
tarkoitus. Lopulta pääsimme rastille, jossa oli
’’punanuttujen liigan’’
päämaja.
Seuraavat rastit
olivat Kalliossa, jossa kävimme myös kebabilla.
Sitten alkoikin olla päivä
pulkassa. Varmaan puolet
rasteista jäi käymättä, koska aikaa oli liian vähän ja
rastit olivat akselilla Viikki-Ruoholahti (eikä alkusähläys vaikuttanut asiaan mitenkään).

Leo Heinonen
Katso myös:
Hiipparin tulokset, s. 6

Tösin vanha sauna sai metsähallituksen kuntoluokituksessa arvosanan ”huono”.

hankkimisesta ja jatkuen
projektin aikataulutukseen. Palkataanko työvoimaa ja kuinka paljon?
Mitkä osat voidaan tehdä
talkoilla, mihin tarvitaan
ammattimiehiä? Tehdäänkö kämppää ja saunaa rinnakkain vai rakennetaanko jompikumpi ensin?
Avoimia kysymyksiä siis
riittää, mutta projektiryhmä on valmis käärimään
hihat ja tarttumaan talikkoon.
Myös vanhan kämpän tiimoilta kiirii mielenkiintoisia huhuja. Metsähallitus myy Laatumaayhtiönsä kautta Tösin ja

Sinihaukkojen tontteja.
Metsähallitus pyrkii myymään tontit yhdessä. Hinnasta ei sivuilla ole puhetta, vaan tarjoukset on pyydetty jättämään 1.12.2006
mennessä. Ainakin vielä
(8.12.2006) myyntitarjous
löytyy kuitenkin sivuilta.
Eli jos jollakulla ei ole
pikkurahasta puutetta,
vielä saattaa olla mahdollisuus hankkia perinteinen
tontti omakseen. Hintaarvioiden mukaan vaihtaa
tontti omistajaa vaivaisella 300 000 eurolla.

Lippukunnan projektiryhmän yhteyshenkilö on Tapion vaihtovuoden ajan
Antti Mielonen, antti.mielonen@ toolonsiniset.net, 050-535 3409

Seuraavassa osassa:
Toivottavasti pystymme jo
uutisoimaan rakennusluvan saamisesta. Tällöin
kerrotaan myös ensimmäisistä konkreettisista
toimista, joita tontilla
aletaan keväällä tehdä.

Tapio Levä
15
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Kämppäprojekti

Ulvahdus

V

iimeiset kuukauUnelmakämppä,
det on kämppäprojekti elänyt
4. osa
hiljaiseloa, mutta pinnan Kirjoitussarjassa seuraalla on kuitenkin tehty taan TöSin uuden kämpän
töitä, jotta keväällä pää- rakentumista Kirkkonumsisimme rakentamaan men Långvikissa. Tähän
uutta kämppää. Raken- mennessä on tutustuttu
nuslupavaiheen arkki- taustoihin, tonttiin ja pohjapiirustuksiin. Nyt kerrotehtimme Kari Repo on taan hieman rakennuslujuuri viimeistellyt lupa- van hakuprosessista.
hakemusta varten tarvittavat piirustukset ja jo
ennen joulua rakennusTämän jälkeen on
lupahakemus menee vuorossa jälleen tuskaista
eteenpäin Kirkkonum- odottelua, ja mahdollisesti
men kuntaan.
rakennuslupahakemukUudelle tontille vievän tien alkupäästä löytyy komea Tösi-kyltti.

seen pitää vielä tehdä korjauksia, ennen kuin se
hyväksytään. Sää sallinee
varsinaisen rakentamisen
aloittamisen kuitenkin
vasta huhtikuussa, joten
vielä on nelisen kuukautta
aikaa saada paperit kasaan.
Samanaikaisesti
kämpän projektiryhmän
tehtävänä on kuitenkin
tiehankkeen aloittaminen
ja varsinaisen rakennustyön suunnittelu. Tässä on
yllättävän paljonkin tekemistä, alkaen työvoiman
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E

nsimmäisenä on eläintehtävä.
Mikä elikko on piiloutunut
pisteisiin? Yhdistä pisteet viivoilla, mutta muista kulkea numerojärjestyksessä. Helppoa kun sen osaa.
Kun olet saanut selville tämän taianomaisen metsän eläimen, voimme
siirtyä jo hieman haastavampiin tehtäviin. Eli kysymyksiin.
1. Töölön Siniset on perustettu...
a)
1994
b)
1867
c)
1933
2. Joulun perinteiset värit ovat...
a)
sininen ja valkoinen
b)
keltainen ja vihreä
c)
vihreä ja punainen
3. Haluatko lahjaksi...
a)
paljon pehmeitä paketteja
b)
laatikoittain karkkia
c)
kasoittain kovia paketteja
4. Parasta jouluruokaa on...
a)
Sipulipuuro
b)
Sipulinakit
c)
Grillatut sipulit
5. Laumanjohtaja Ralfin sukunimi on...
a)
Baumannnnn
b)
Olitäällä
c)
Baumann
6. Smackdown on...
a)
Pellepainia
b)
Vapaata painia
c)
Apinointia
7. Paras sarja on...
a)
Digimon
b)
Pokemon
c)
Duel Masters
8. Joulukalentereiden myyminen on kivaa kos-

14

ka...
a)
b)
c)
d)

Saa säikäyttää ohikulkijoita
Saa paljon rahaa
Saa seisoa ulkona kylmässä
Muu, mikä______________?

Noin. Muistakaa, että jokaiseen kysymykseen on vain yksi (joskus 2) ainoaa
oikeaa vastausta ja parhaiten pisteitä
saanut on voittaja. Viimeisen kysymyksen d) osaan vastanneet voivat kinastella
keskenään mikä on kivointa. Vastaukset
ovat sivulla 17

Ralf Baumann
11
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Wälikäsi
◘ 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 mestari salapoliisitoimittajamme, ei kuulisi. Ole siis varuillasi sillä Wälikäsi voi iskeä jopa
nukkuessasi!

◘ Legendaarinen Karhut-vartio on jälleen antanut osoituksen elinvoimastaan
ja yhteishengestään, vaikka sen jäsenet
siirtyivätkin johtajiksi jo ajat sitten. Vartio nöyryytti perinpohjaisesti, suorastaan
lauloi suohon, sen kanssa kilpasille ryhtyneen entisen Ketut-vartion. Koitos
käytiin lajeista jaloimmassa, Magic the
gatheringissa, ja tapahtumapaikkana oli
kolo eräänä syksyisenä iltana. Koitosta
käytiin myöhään yöhön, mutta taiston
tauottua ei voittajasta ollut epäilystä.

◘ Pihauksen Münchenin-kirjeenvaihtaja
Tapio on kuulemma kotiutunut nahkahousujen ja hapankaalimakkaroiden
maailmaan ongelmitta. Miten oppi tarttuu päähän ei Wälikäsi osaa sanoa, mutta hauskaa lienee ollut ja tulee olemaan.
Wälikäsi odottelee Tapsalta raporttia
rapakon takaa, mutta ennen sen saapumista on tyytyminen kuvaan jonka mestarisalapoliisimme on saanut käsiinsä.

◘ Tapio saksalaisissa tunnelmissa

12

◘ Tösin virallinen pelimies Kenny kävi
rakentamassa ystävyyttä yli rajojen Pjkurssilla Kiljavalla. Ystävyyden tasosta
ei Wälikädellä ole varmaa tietoa, mutta
kuuleman mukaan oli miehen kimpussa
parhaimmillaan kaksi vastakkaisen sukupuolen edustajaa. Kennyn Pjlopputyö tulee olemaan kevään lippukuntaretki.

Wälikäsi
Wälikäsi onnittelee
◘ Hirsalan vanha
kämppä seisoo vielä
hienosta suorituksesjykevästi paikallaan.
ta!
Lippukunnan vaeltajista ja johtajista
◘ Martit ovat Wälimuodostettu iskukäden mukaan pajoukko kävi lokanostaneet viime aikuussa tarkastamassa
koina vahvasti vastilanteen, ja sai todeta
takkaiseen sukupuokaiken olevan entileen. Molemmilla,
sellään, eli samassa
niin isolla kuin piekunnossa kun tontilta
nelläkin, on nykyään
viimeisen kerran
joku jonka kädestä
◘ Mikäs faabi se tässä on?
poistuttaessa. Joukko
pitää kiinni. Salapoevakuoi lipputangosta kuparisen kyltin liisilla ei ole tarkempaa tietoa Marttien
joka oli viimeksi unohtunut, mutta muu- kumppaneista, joten ei liene mahdotonta
ta mainittavaa paikalle ei ollut jäänyt.
että pojilla on muutakin yhteistä kuin
etunimi. Wälikäsi tutkii asiaa.
◘ Tösin entinen lippukunnanjohtaja Tobias Heiskanen on repäissyt ja lähtenyt ◘ Nyt se on todistettu. Tösin suurin setä
astetta pidemmälle polkupyöräreissulle. on kuin onkin Miska. Asia tuli ihan viTopi lähti matkaan Kosovosta palveltu- rallisesti todistetuksi, kun miekkonen
aan siellä rauhanturvaajana, ja polki palkittiin setämäisimmästä ulkonäöstä
putkikamelilla Euroopan läpi koti- hiljattain. Jo nyt on Samba-sedällä ja
Suomeen. Tässä vaiheessa hän lienee Simo-sedällä miettimistä.
onnellisesti tuhansien järvien maassa.
◘ Lippukunnan nuorempaa johtajistoa on viime aikoina havaittu
IDENTTISET KAKSOSET
epätavallisessa ympäristössä.
Wälikäden tietojen mukaan
Hehän ovat kuin kaksi marjaa...
kunnioittivat niin Ville, Olli
kuin Leokin Jethro Tullia osallistumalla kyseisen kokoonpanon konserttiin. Mitähän on kavereilla mielessä?
Batman-auto
Elokuvasankari

Kaken biili
Tösi

◘ Wälikäsi toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta
kaikille lukijoille!
13
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Vapaata painia
c)
Apinointia
7. Paras sarja on...
a)
Digimon
b)
Pokemon
c)
Duel Masters
8. Joulukalentereiden myyminen on kivaa kos-
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ka...
a)
b)
c)
d)

Saa säikäyttää ohikulkijoita
Saa paljon rahaa
Saa seisoa ulkona kylmässä
Muu, mikä______________?

Noin. Muistakaa, että jokaiseen kysymykseen on vain yksi (joskus 2) ainoaa
oikeaa vastausta ja parhaiten pisteitä
saanut on voittaja. Viimeisen kysymyksen d) osaan vastanneet voivat kinastella
keskenään mikä on kivointa. Vastaukset
ovat sivulla 17

Ralf Baumann
11
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Hiipivä Haamu 5.11.2006

J

älleen Hiippari ja
jälleen
aikainen
herätys. No, eipä
siinä sitten muuta kuin
raahautumaan kololle.
Tänä vuonna TöSistä
lähti Hiippariin kolme
vartiota, eli Hirvet, Ahmat ja Kyyhkyläiset.
Itse hilluin alkuperäisestä suunnitelmasta
poiketen Ahmoissa, jotta
sekä Hirvet että Ahmat
pääsisivät A-sarjaan.
Edellä mainitut vartiot siis
saapuivat aikaisin aamulla
kololle ja siellä viilattiin
vielä viimeisiä alkutehtäviä. Pian todettiin, että
Ville oli vahingossa katsonut väärän lähtöajan,
joten täytyi pistää juoksuksi. Lopulta lähdimme
seuraavassa lähdössä, eli
puoli tuntia myöhemmin
kuin oli tarkoitus.
Juoni liittyi maailmanlaajuiseen taiderikosaaltoon. Pian huomasimme, ettei meillä
ollut kunnon karttaa, joten
hommasimme sellaisen.
Ensimmäinen kohteemme
oli Latokartanonkaari.
Katsoimme reitin käyttäen
Kampin keskuksen reittiopasta. Se neuvoi meitä
menemään bussilla. Katsoin paikan myös kartasta
ja huomasin, että paikka10

Hiipparin tämänvuotiset rastipaikat, Viikkiä lukuun ottamatta

han on aivan Malmin juna-aseman vieressä. Menimme rautatieasemalle ja
hyppäsimme pitempään
jahkailematta oikeaan
suuntaan menevään junaan. Junassa aika kului
”eikä aikaakaan kun
juna vilisti Malmin
aseman ohi”
rattoisasti, eikä aikaakaan
kun juna vilisti yhtään
hidastelematta Malmin
aseman ohi. Totesimme
joutuneemme väärään junaan ja että seuraava pysäkki oli Tikkurila. Sieltä
tulimme takaisin Malmille
ja menimme Latokartanontielle. Kun oikeaa
paikkaa ei löytynyt, katsoin karttaa ja tajusin, että
olimme aivan väärällä
kadulla. Ihmettelen vielä-

kin, miksi pitää olla erikseen Latokartanonkaari ja
Latokartanontie. Olimme
siis kaksi kartanruutua
pohjoisemmassa kuin oli
tarkoitus. Lopulta pääsimme rastille, jossa oli
’’punanuttujen liigan’’
päämaja.
Seuraavat rastit
olivat Kalliossa, jossa kävimme myös kebabilla.
Sitten alkoikin olla päivä
pulkassa. Varmaan puolet
rasteista jäi käymättä, koska aikaa oli liian vähän ja
rastit olivat akselilla Viikki-Ruoholahti (eikä alkusähläys vaikuttanut asiaan mitenkään).

Leo Heinonen
Katso myös:
Hiipparin tulokset, s. 6

Tösin vanha sauna sai metsähallituksen kuntoluokituksessa arvosanan ”huono”.

hankkimisesta ja jatkuen
projektin aikataulutukseen. Palkataanko työvoimaa ja kuinka paljon?
Mitkä osat voidaan tehdä
talkoilla, mihin tarvitaan
ammattimiehiä? Tehdäänkö kämppää ja saunaa rinnakkain vai rakennetaanko jompikumpi ensin?
Avoimia kysymyksiä siis
riittää, mutta projektiryhmä on valmis käärimään
hihat ja tarttumaan talikkoon.
Myös vanhan kämpän tiimoilta kiirii mielenkiintoisia huhuja. Metsähallitus myy Laatumaayhtiönsä kautta Tösin ja

Sinihaukkojen tontteja.
Metsähallitus pyrkii myymään tontit yhdessä. Hinnasta ei sivuilla ole puhetta, vaan tarjoukset on pyydetty jättämään 1.12.2006
mennessä. Ainakin vielä
(8.12.2006) myyntitarjous
löytyy kuitenkin sivuilta.
Eli jos jollakulla ei ole
pikkurahasta puutetta,
vielä saattaa olla mahdollisuus hankkia perinteinen
tontti omakseen. Hintaarvioiden mukaan vaihtaa
tontti omistajaa vaivaisella 300 000 eurolla.

Lippukunnan projektiryhmän yhteyshenkilö on Tapion vaihtovuoden ajan
Antti Mielonen, antti.mielonen@ toolonsiniset.net, 050-535 3409

Seuraavassa osassa:
Toivottavasti pystymme jo
uutisoimaan rakennusluvan saamisesta. Tällöin
kerrotaan myös ensimmäisistä konkreettisista
toimista, joita tontilla
aletaan keväällä tehdä.

Tapio Levä
15
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Sarjakuva

Ville Raitio
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heti aamutoimet tehtyämme lähdimme itse messupaikalle, jolle kaikkien
vaeltajaryhmien oli tarkoitus tuoda materiaalia jostakin, ihan mistä itse halusivat. Lipunnoston jälkeen
kojut avattiin. Meidän
esityksemme oli musiikkia, mutta puhallinsoittimien ja treenien unohtamisen vuoksi se meni
melko sekavaksi improvisoinniksi (musiikkia
tosin sekin). Olimme silti
ainoa live-bändi ja sen
kunniaksi pääsimme esiintymään lavalle jopa kaksi
kertaa, joista toinen meni
huomattavasti paremmin
kuin ensimmäinen, soitimme jopa muutakin kuin
improvisoitua musiikkia.
Muiden vaeltajien
kojuissa oli pääasiassa
leikkejä, pelejä ja muuta
materiaalia joihin muutkin
voivat osallistua.
Esiintymistemme jälkeen jatkoimme matkaa
pomppulinnan, ruokailun
ja pienen korttipelituokion kautta kohti Hämeenlinnaa ja vankilamuseota. Hämeenlinna oli
suuri, hieno ja täynnä
upeita muinaisesineitä.
Vankilamuseo oli taasen
hieman ankeampi, mutta
sekin hyvä ja mielenkiintoinen. Illan tullen kävimme vielä pari kertaa

Kaipuu Töölön kuvastuu Ollin kasvoilta.

pomppimassa pomppulin- ka oli samanlainen kuin
nassa, menimme vaeltaja- menomatkakin, täynnä
diskoon jossa oli tarkoitus korttipeliä.
esitellä pimp my rinkkakilpailun voittaja, eli siis
Joona Uitto
kaikkein hienoin tuunattu
rinkka, mutta emme nähneet sitä joko liian intensiivisen korteilla pelaamiei vältytty tälläsen tai kesken kaiken pois Kantamiselta
kään kertaa, onneksi!
syömään lähtemisen. Kuten edellisenäkin iltana,
pelasimme korttia yömyöhään (paitsi Kenny
joka katsoi huonon näköistä elokuvaa kannettavalla).
Sunnuntaiaamuna ohjelmassamme oli syömisen lisäksi myös seuraavan PäPan järjestämän
kesäleirin ohjelman suunnittelua, kuvitteellisen
vaeltajaryhmän ohjelman
suunnittelua ja muuta
vaeltaja-kivaa. Paalumat9

Sarjakuva

4 / Pihaus 2006

4 / Pihaus 2006

Rover’06 29.9-1.10.2006

Tösin vaeltajabändi Hirsalan ennennäkemätön lavashow Hämeenlinnassa.

M

eidän, vaeltajaryhmä Hirfsalan
(Leo,
Olli, Miska ja Joona) ja
Kennyn, matka Hämeenlinnaan alkoi mukavasti, kaikki olivat
saapuneet ajoissa, osa
tosin väärään paikkaan.
Pienen juoksemisen jälkeen kaikki pääsivät junaan ennen kuin se oli
ehtinyt lähteä.
Matkalla pelasimme korttia ja ihmettelimme miten päästä junan
etuosaan, sillä vain se jat8

kaa Hämeenlinnaan asti.
Onneksemme juna pysähtyi Riihimäelle pitkäksi
aikaa jotta ihmiset pääsivät junan etuosaan. Hämeenlinnaan päästyämme
meidän tehtävämme oli
”meni melko sekavaksi improvisoinniksi”
etsiä yöpymispaikka, se
oikea niistä kahdesta. Surullista, me valitsimme
väärän, joka valitettavasti
oli juuri päinvastaisessa
suunnassa oikeasta ja saa-

vuimme perille toivottua
myöhemmin.
Koululla tapasimme
Martin ja Villen, he olivat
tuoneet esiintymistarvikkeemme etukäteen autolla
koululle. Jätimme rinkkamme yöpymispaikkaamme ja lähdimme keskustaan syömään. Ruokailun jälkeen pelasimme
korttia yömyöhään (paitsi
Kenny joka teki jotain
muuta).
Lauantaina oli aikainen herätys (kuten aina
partiotapahtumissa), ja

Ulvahduksen oikeat vastaukset: 1c 2c 3bc 4a 5c 6a 7b 8a
17
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Metsäyötilanne:

Lippukuntaretki 10-12.11.2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kaarlo Saukonpää
Miska Rissanen
Martti Koivisto
Antti Kosunen
Severi Rahikainen
Olli Raitio
Olli Mattila
Ville Raitio
Tapio Levä

Tösi nettisivukisan voittoon!
24
22
21
18
17
16
14
13
10

Kämpän puutteen vuoksi kämppäöitä
ei vuonna 2006 lasketa.

Tösi ansaitsi jälleen sulan hattuunsa
voittaessaan Nettipartiolaisten järjestämän valtakunnallisen kotisivukilpailun. Sivusto sijoittui ensimmäiselle sijalle ½ pisteen marginaalilla kakkoseen nähden. Tuomaristo kiitteli
ennen kaikkea sivujemme selkeyttä
ja monipuolista kuvitusta. Kiitos lippukunnan loistavasta menestyksestä
kuuluu ennen kaikkea Tapio Levälle,
Joni Taipaleelle ja Lauri Peltolalle,
jotka ovat päävastuussa sivustomme
toimivuudesta ja ulkonäöstä. Iso
HAAA heille!

Syntymäpäiviä:

Retkeilijöitä viihdytti poikkeuksellisen suuri bändi, johon kuului mm. klarinetti.

S

yksyn lippukuntaretki vei meidät
Ilvesveikkojen
kämpälle Nuuksion kauniiseen luontoon. Retki
lähti käyntiin pienellä
kävelylenkillä, jonka
aikana ehdittiin nähdä
vapaapalokunnan sammutusesitystä ja lumista
metsämaisemaa. Onneksi luminen sää jäi vielä
siunaamaan meitä koko
viikonlopuksi.
Perjantai-illan aikana ehdittiin pystyttämään
teltta ja syömään kunnol-

18

la. Lauantai toi mukanaan
taitomerkkien suorittamista niin sudenpennuilla
kuin vartiolaisillakin. Sudenpennut suorittivat koti”Päivä huipentui suuren tulentekokisaan”
kokki-merkin, johon kuului mm. hygienian opettelua, ruokalistojen miettimistä ja piparkakkujen
leipomista. Vartiolaiset
taas perehtyivät tulenteon
jaloon taitoon sytyttelemällä erilaisia nuotioita ja

tekemällä kiehisiä ja sytytyspaloja. Päivä huipentui
suuren tulentekokisaan,
jossa poltettiin kilpaa lankoja poikki.
Ohjelmien jälkeen
kaikki pääsivät saunaan
peseytymään mikä teki
hyvää, joskin pukuhuoneen puute häiritsi kaikkia
suuresti. Onneksi uuden
kämpän saunaan saadaan
kunnolliset tilat! Illalla
istuimme iltanuotiolla,
jonka ohjelmaan kuului
hankalia arvoituksia ja
hienoja ja taiteellisia mu-

Vuosikokous 17.10.2006
Lippukunnan syysvuosikokouksessa valittiin hallitus vuodeksi 2006. Kokoonpano pysyy muuten samana, lukuun ottamatta Juhana Joensuuta joka jää hallituksesta pois. Vuosikokouksessa hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2006. Kokouksen pöytäkirja löytyy Tösin nettisivuilta.
Taustakuva: Tösejä Kavalahdessa

Eero Pesola
26 v. 13.9.
Ville Raitio
18 v. 16.9.
Joonas Kauppinen
9 v. 18.9.
Kari Teppola
61 v. 21.9.
Samuli Mumme
8 v. 25.9.
Leo Heinonen
14 v. 2.10.
Mitja Raja-Halli
8 v. 8.10.
Eino Miettinen
8 v. 9.10.
Antti Mielonen
21 v. 26.10.
Andre Backman
10 v. 28.10.
Ralf Baumann
19 v. 30.10.
Severi Rahikainen
13 v. 2.11.
Elias Ylijoki
1 v. 1.12.
Alex Naumanen
12 v. 2.12.
.
Töölön Siniset onnittelee kaikkia
synttärisankareita!
7
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Lyhyeterikoiset

Ansionsa mukaan:
Joulujuhlassa palkittiin ansioituneita jäseniämme.
Tösin hopeinen ansiomerkki myönnettiin:

Sudenpääsolki myönnettiin:

Antti Mieloselle

Eino Miettiselle

10 vuoden ansiokkaasta toiminnasta
lippukunnassa

tunnustuksena innokkaasta toiminnasta
sudenpentulaumassa.

Pihaus onnittelee ansiomerkin saaneita!

Tämän vuoden hakaskaban voitti odotetusti
Ahmat-vartio. Ahmojen aktiivisuus lippukunnan tapahtumissa ei voinut olla vaikuttamatta vartion loistavaan tulokseen. Palkinto
luovutettiin vartion edustajille joulujuhlassa
10.12. Pihaus toivottaa Ahmoille onnea palkinnon johdosta, jatkakaa hyvää toimintaa
ensi vuonna!

Tulevaa toimintaa:
Joulukuu:
viikko 50
21.12.
Tammikuu:
2-6.1.
viikko 2
19-21.1.
Helmikuu:
2-4.2.
2-4.2.
6

Viimeiset kokoukset
Verenluovutus
Talvileiri Autonomia’07
Kevätkausi alkaa
N3rd-tapahtuma
Johtajiston hiihtovaellus
Päpan kurssiviikonloppu

Kisatuloksia
Espoon Punainen:
Harmaa sarja:
Muflonit
13. sija
Hiipivä Haamu 2006:
A-sarja:
Ahmat
74. sija
Hirvet
81. sija
B-sarja:
Kyyhkyläiset
28. sija

siikkiesityksiä. Nuotion
teemana oli Halloween, ja
se näkyi muun muassa
koristeluissa (erityisesti
pimeässä loistavat muoviluurangot jäivät mieleen),
tarjoiluissa (omarkarkkeja kylmässä makaronimössössä) ja ohjelmassa. Hirfsala-vaeltajaryhmän bändikokoonpanoon kuului kolme kitaraa, klarinetti ja lehmänkellot. Audiovisuaalisen
elämyksen ja raskaan päivän jälkeen uni tuli nopeasti.
Sunnuntaipäivänä
ehdittiin käydä suunnistamassa ja pakkailla lähtöä
varten. Tällä kertaa pakkaamiseen liittyvä hukkuneiden tavaroiden huutokauppa yllätti johtajat täydellisesti, sillä tavaroita
oli jaossa useita kymmeniä. Kun kaikki tavarat

olivat löytäneet hajamieliset omistajansa päästiin onnellisesti kotimatkalle.
Kiitos vielä kaikille
osallistujille, ja erityisesti keittiösedillemme Villelle ja
Kennylle!

Oik.: Jalmari on ihan tulessa.

Hakaskaba 2006

Vas.: Vartiolaiset nuotion kimpussa. Oik.: huutokaupassa eivät tavarat vaihtaneet omistajaa.

Olli Mattila
Alla: Sudarit leikkimässä.

19
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Tösiasiaa

Mikä ihmeen KoGi?

Juhlavuosi 2007

K

oGi on partiojohtajan jatkokurssi, jolle
pääsyvaatimuksina on
vähintään 21 vuoden
ikä, suoritettu Partiojohtajan peruskurssi ja
kaksi vuotta partiojohtajakokemusta. KoGisuoritus koostuu kolmesta osasta: seminaarista
(pitkä viikonloppu), leiristä ja toimintaosasta.
Kurssin kesto on
puolestatoista vuodesta
aina lähes kolmeen vuoteen, joten proggigsen
pituus on vähimmilläänkin vaivaiset neljä ja puoli
vuotta. Hyväksytyn suorituksen jälkeen saa Gilwell-huivin, jonka kärkikolmiossa on pala McClaren-suvun tartaania. Tätä
kirjoittaessani on Mika
Häkkinen ajanut testit sa-

maisen suvun nimeä kantavalle F-1-tallille. Gilwell-nappulat periytyvät
Baden-Powelin Afrikkalaiselta heimopäälliköltä
Dinizululta saamasta lahjasta, joka oli 3,5 metrinen
helminauha jossa oli yli
tuhat puista helmeä. Nykyiset valmistetaan Gilwell Parkissa. Suomessa
”ei muilla leireillä sentään heille invavessaa
ole tehty”
saamme myös hopeisen
kolmiapilan (periytyy tyttöjen tunnuksesta).
Nappulat saadessamme liitymme koko
maailman kattavaan Gilwell-lippukuntaan, jolla
on vuosittain kokous Gilwell Parkissa lähellä Lontoota. Omat tunnukseni

KoGin suorittaneet saavat oikeuden käyttää Gilwell-huivia.

20

sain 1984. Omalla KoGillani (no.21) oli seminaari
kevättalvella 1983, sinne
valmistelimme paksuhkon
nipun esikysymyksiä ja
ajattelemisen aiheita. Itse
seminaarilla meidät jaettiin vartiohin, omani oli
Sorsa. Kaikki vartiot saavat kaikissa maissa nimensä lintujen mukaan,
ja sen vuoksi meitä myös
Lintukansaksi kutsutaan.
Seminaarissa saimme kukin yhden tai kaksi
tehtävää, joista pitäisimme leirillä luennon käytännön harjoituksineen.
Itselleni osui tehtävät joista ensimmäinen käynnistyi välittömästi lipun noston jälkeen, ei siinä saatu
viedä edes tavaroita pois
läjästä johon ne oli dösästä nakattu. Tehtäväni oli
leirin yhteisen kaluston
huolto, käyttö ja kunnostus (pitäen sisällään myös
keittiökamat).
En tiennyt alkuunkaan mitä suuret puulaatikot pitivät sisällään, siitä
vaan laatikko kerrallaan ja
kertaamaan sekä mm. varrestamaan kirves & leka.
Toinen tehtäväni käynnistyi heti kun meille oli
osoitettu teltta- ja vartiokohtaiset keittiön paikat.
Tein leirin kaikki yhteiset

4 / Pihaus 2006

V

uonna 2007 partio viettää
100-vuotissyntymäpäiväänsä
kaikille suunnattujen ohjelmien, tapahtumien ja toiminnan merkeissä.
Partio aloitti taipaleensa vuonna
1907 kokeilullisella 20 pojan leirillä.
Tänä päivänä partio on miljoonia kertoja
suurempi harrastus, jonka parissa viihtyy lapsia, nuoria ja aikuisia jokaisesta
kulttuurista, uskonnosta ja miltei jokaisesta maailman maasta.
Juhlavuotemme on mahtava tilaisuus osallistua jännittäviin ohjelmiin ja
näyttää muille mitä partio on. Tehtävämme on tänä ainutlaatuisena vuonna
antaa yhä parempaa partiota yhä useammille nuorille.
Juhlavuoden tunnus.

Juhlavuonna voit:
- edistää rauhaa Rauhanrakentaja-hankkeeseen osallistumalla.
- valmistautua kesäleireihin Partiolainen osaa! -teeman mukaisesti, tekemällä suorituksia ja toteuttamalla hankkeita partiomenetelmää käyttäen
tavoitteellisesti.
- lähtemällä mukaan Suomen suurimpaan partiotapahtumaan, Suurjuhlaan.
- tutustumalla partion historiaan Suomen Partiomuseon kiertonäyttelyssä
ja luovuttamalla siellä verta (jos olet 18-vuotias)
- osallistumalla 21. maailmanjamboreen tunnelmiin kymmenien tuhansien
partiolaisten kanssa.
- lähettämällä kirjeen partioaiheisella postimerkillä varustettuna.
- olemalla ylpeä partiolaisuudestasi paikkakuntasi koulussa.
- osallistumalla palvelutempaukseen veteraanien kanssa.
lisätietoja: www.partio.fi/2007

Martti Koivisto
5

4 / Pihaus 2006

4 / Pihaus 2006

Sudenpenturetki 22-24.9.2006

Piirin kämppä Korvenkolkka Nuuksiossa oli retken tukikohta.

S

yyskuussa lähtivät
TÖSI:n
pienet
(sudenpennut) ja
suuret (johtajat) urhot
kohti Nuuksiota. Luvassa oli jälleen viikonloppu
täynnä kantamista, ja
sitähän se olikin jo alkumetreillä.
Kun saavuimme
perille oli ruoka jo valmista ja nälkäiset matkalaiset
pääsivät syömään. Loput
perjantaista kului ympäristöön tutustumiseen
(rikottavia esineitä etsien)
ja leikkien.
Lauantain ohjelmaan kuului paljon leikkiä. Käytiin myös kattilajärven rannassa, jossa luettiin tarinoita. Takaisin
kämpälle tultaessa johtajat
olivat lukeneet karttaa
väärin ja seurue oli eksynyt Nuuksion metsään!

4

Kun kaikki toivo oli menetetty, huusivat urheat
keittiön pojat Olli R, Leo
ja Kake matkalaiset pois
metsästä. Tämän jälkeen
tehtiin esityksiä Kattilajärvellä kuulluista tarinoista
iltanuotiolle. Sitten oli
taas aika leikkiä.
Martti Koivisto oli

saapunut lauantaiaamuna
ja hänellä oli paljon hauskaa ohjelmaa. Pian alkoikin ilta hämärtyä ja oli
aika kokoontua iltanuotiolle. Iltanuotiolla esitettiin
hedelmäsalaattia syödessä
sudenpentujen esitykset,
sekä keittiön näytelmä
kolon uudesta ovesta. Nyt
alkoivat jo silmät umpeutua ja oli aika mennä nukkumaan.
Sunnuntai
aamupäivä kului pakaten,
siivoten ja riehuen niin
kuin tapana on. Kaikki
hyvä loppuu aikanaan ja
oli viimein aika suunnata
takaisin kaupungin pölyihin. Kivaa oli.

Miska Rissanen

Sudenpentuja ruoanlaittopuuhissa. Kuva syksyn lpk-retkeltä.

KoGikurssin suorittaneet tösiläiset yhteiskuvassa veljesillallisella 24.11.2006

rakenteet; kolme latriinia,
joista yksi staabille oleva
yksipaikkainen (siihen
tein tietysti kunnon kannet
käännettävin käsituin,
vuosien jälkeen eräässä
tapaamisessa eräs dirikamme muisteli ettei
muilla leireillä sentään
heille invavessaa ole tehty).
Koska keittiöt olivat vartiokohtaisia, oli
kerrattava erilaiset köytökset sekä liitokset (ei
nauloja, jollei tehnyt
puusta, kuten staabin vessassa) sekä veturin perusrakenteet, telttojen ojitus
jne. Kertautui myös samalla erilaisia portti- ja
aitaversioita. Loppuleirin

pyöritin yhdessä Jussin
kanssa muonitusta, ja tyttömme huolehtivat mm.
tiskit ja halot.
KoGillamme annettiin budjetti jonka mukaan
muonitus pyöritettiin,
niinpä söimme arkiruokien lisäksi uunilohta ja
häränfileetä haudutettuna
punaviinissä valkosipuliperunapedillä. Osallistuimme ikimuinoiseen
haikkiin Evon metsissä,
joka piti sisällään palvelutehtävän. Me pesimme
erään vanhan emännän
matot, ja toiset vartiot
pilkkoivat talven klapit.
Kaikenlaista jäynää tietenkin toisille vartiolle ja niin
pois päin. Suosittelen läm-

möllä kaikille KoGin läpivientiä.
Kogi-kurssin suorittaneet
Tösiläiset kautta aikain:
1931
1934
1939
1950

1966
1967
1967
1969
1984
2006

Lappi-Seppälä Jussi
Sorakuru Erkki
Vesikansa Sirkka
Catrén "MaCa" Matti
Luoma Atte
Kanniainen Raimo
Virkkunen Arto
Kanerva "Pali" Pauli
Westerling Lassi
Lahdensuu Pentti
Ahla Jussi
Lahtela Markku
Ijäs "Jänö" Petri
Koivisto Martti
(leiriosio)

Petri ”Jänö” Ijäs
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Pääkirjoitus

Hirvet-vartio esittäytyy

Tervehdys Tösi veljet ja sisaret!
6. Partio
7. ”ei ooooooleeeeee”
8. Karh…. HIRVI!
1. Alex Naumanen
2. täytän joulukuussa 12 v
3. En muista.
4. Karkin syönti + nyyttärit +
puunhakkaaminen
5. Nyyttärit
6. Salibandy, partio
7. Ei ole
8. Olen King Ko….HIRVI!

1. Jalmari Aalste
2. 10
3. 5-vuotiaana, nuoruuden 3. Menin kamun kaa. Olikse
ny 2003…
innostuksesta.
4.
Puun hakkaaminen
4. Perus retkifiilis!
5. Sanktiot
5. Retket
6. Partio
6. Partio, musiikki
7. Rahaa
7. Huomenna ehtii.
8. Kiss… HIRVI!
8. HIRVI!

Hirvet-vartio Kavalahdessa lokakuussa.

S

yksyn alussa Tösissä aloitti toimintansa uusi vartio, joka sai nimekseen
Hirvet. Vartio muodostettiin sudenpentulauma
Hukkaputkesta. Mutta
keitä Hirvet ovat? Kuin- 1. Leo Heinonen
ka he ovat päätyneet 2. 14 vuotta
3. Kuulin Ollilta että kaupassa
kunniakkaaseen jouk- (ei tietoa missä kaupassa),
koomme? Pihaus päätti on ilmoitus Tösistä. Mutsi
kysyä asiaa heiltä itsel- sitten tiedusteli ja tässä ol
tään.
laan.

1. Samuli Latvajärvi
2. 11 vuotta
3. Tulin partioon kun olin 8
vuotta ja kun äiti ehdotti
4. Nuotion tekeminen
5. Kesäleirit
6. Uinti, kitaran soitto ja aloi
tan keväällä karaten
4. Ruoka
7.
Kannattaa kokeilla kaikkia
5. Turhanpäiväinen hengailu,
Kysymykset:
harrastuksia
jota tulee tehtyä vähän lii
1. Mikä on nimesi?
8. Hirvi
kaakin.
2. Ikäsi?
3. Miksi tulit Tösiin ja milloin? 6. Partio, laskettelu ja kitaran
1. Max Naumanen
4. Mikä on kivointa retkillä?
lurittelu
2. 10. v
5. Mikä on parasta partiossa? 7. Faktoja voi muuttaa
3. Emmä tiiä
8. Hirvi
6. Harrastukset?
4. Kipsavuorot (kipinävuorot,
7. Elämän motto?
toim. huom.), ne on niin
8. Jos olisit eläin, niin mikä 1. Otto Hyytiälä
rajui
2. 10.v
eläin olisit?
5. Nyyttärit
3. Kouluun tuli partiolaisia
6. Partio jouman
4. Nukkuminen.
1. Olli Raitio
7. Ei voi mitään!
5. En tiiä
2. 14
8. Api… HIRVI!
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K

uluva vuosi lähenee loppuaan ja partiokin vetäytyy hiljalleen
talvilomalle. Kuluva syksy on ollut erityisen mukavaa aikaa olla
lippukuntamme jäsen. Jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti pitkin vuotta ja
toiminta on kehittynyt entisestään piirun verran parempaan suuntaan, syksyllä
onnistuneen vartioon ja vaeltajiin siirtymisen muodossa, ja myös täysin uutena
laumana.
Vaikka lippukunnan tilanne onkin tällä hetkellä hyvä, on myös katsottava
tulevaisuuteen ja varauduttava siellä odottaviin haasteisiin. Myös Suomen
Partiolaiset (SP) on ryhtynyt nykyajan ja ennen kaikkea tulevaisuuden haasteiden
ratkomiseen. SP on päätynyt uudistamaan koko nykyisen ikäkausijakauman.
Nykyisessä mallissa ikäkausia on kolme, eli sudenpentu, vartio ja vaeltaja,
päättyen 17. ikävuoteen. Yli 17-vuotias ei ole enää kohderyhmä jolle
suunniteltaisiin tai järjestettäisiin aktiivisesti ohjelmaa lippukunnissa.
Uudessa järjestelmässä ikäkausia on viisi, näiden ikäkausien nimiä ei ole
vielä päätetty SP:ssä. Uudessa mallissa erityisesti vanhoista vartioikävuosista
tullaan muodostamaan uusi erillinen ikäkausi. Toinen selvä muutos on nykyisen
vaeltajaikäkauden jälkeen. Uudessa mallissa myös 17-22-vuotiaat saavat oman
ikäkauden, jolle tehdään käytännön ohjelmaa.
Se, mitä näillä uusilla ikäkausilla mahdollisesti tullaan saavuttamaan, jää
nähtäväksi, mutta hyvin toteutettuina ne antavat johtajille lisää toimintavuosia
mielekkäämmän tekemisen parissa ja auttavat lippukuntaa pitämään johtajia
aktiivitoiminnassa pidempään kuin nykyinen malli.
Erityisesti Tösi voisi hyötyä uudesta mallista pidemmällä aikavälillä, mikäli
ohjelman järjestämiseen saadaan kunnolliset edellytykset piiriltä. Erityisesti
hyödyn tulisi näkyä entistä suurempana määränä johtajaikäisiä ja 10–13 -vuotiaita
aktiivitoiminnassa.
Kuten aikanaan partiopaitauudistus, myös ikäkausiuudistus on herättänyt
suuria tunteita, ja tulee herättämään vielä pitkään.
Tärkeää olisikin nyt nähdä uhkakuvien sijasta
mahdollisuudet ja puntaroida niistä saatavaa hyötyä.
Todellisuus on se, että valtaosa Suomen lippukunnista
tulee ottamaan käyttöönsä uuden ikäkausijärjestelmän
2010-luvulle siirryttäessä ja myös Tösin etujen
mukaista olisi olla näiden lippukuntien joukossa.
Ihastuttavaa joulua ja onnellista uutta vuotta
toivottaen:

Antti Mielonen
Lippukunnanjohtaja
3
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ämä on vuoden viimeinen Pihaus. Se jää
historiaan. Syy on se, että vuoden 1998
jälkeen ei Pihaus ole kertaakaan ilmestynyt neljää kertaa saman vuoden aikana, mikä
on kuitenkin aina ollut tavoitteena. Neljä numeroa vuodessa on hyvä ja riittävä määrä, viisi olisi
jo liioittelua ja kolmessa ei ehdi käsitellä kaikkea oleellista. Nyt kun tavoite on saavutettu,
kannattaa siitä pitää kiinni!
Pihaus on saattanut ilmestyä näin monta
kertaa sen vuoksi, että lippukunnan piirissä on
riittänyt kiinnostusta ja halua tehdä lehteä. Suuri
joukko tösiläisiä on panostanut Pihaukseen vuoden aikana. Toimitus haluaa kiittää kaikkia tämän läpyskän puolesta aikaansa uhranneita! Jokainen juttu on osaltaan vaikuttanut siihen, että
Pihaus on näinkin hyvä ja monipuolinen julkaisu. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa ensi vuonna!.
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Kake, Olli ja Antti veljesillallisella 24.11.2006
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