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Pihaus on partiolippukunta Töölön Sinisten jäsenlehti
A Kustantaja Töölön Sinisten Kannatusyhdistys ry.
A Yhteystiedot Töölönkatu 34, 00260 Helsinki, www.tösi.fi A
Päätoimittaja Tilli Pesola A Toimituskunta Otto Hyytiälä, Ville Raitio,
Ralf Baumann A Ulkoasu ja taitto Teemu Perhiö A Oikoluku Kirsti
Pesola A Ilmoitusmyynti Tapio Levä A Painatus Painoyhtymä Oy,
Porvoo A Painos 500 kpl
Pihaus – tösiläisten pää-äänenkannattaja jo vuodesta 1949.
Pihauksen tekstien tai kuvien lainaaminen ilman lupaa on kielletty.

T

öölön Siniset täyttää tänä vuonna 85 vuotta, joten on
taas aika julkaista Juhla-Pihaus. Lähes 70 vuotta sitten
perustettu Tösin lippukuntalehti Pihaus saa nyt jo kuudennen erikoisnumeronsa, joita on julkaistu 50-vuotisjuhlavuodesta alkaen.

viime vuodet viettänyt hiljaiseloa. Viimeisimmän
 ihauksen ilmestymisestä on kulunut seitsemän vuotta ja edelP
lisestä Juhla-Pihauksestakin on aikaa viisi vuotta. Tämän pienen tauon jälkeen on hyvä kasata taas uusi Juhla-Pihaus ja koota viime vuosien tapahtumia yhteen. Samalla tämänkertainen
Juhla-Pihaus toimii lähtölaukauksena uudelle täysin sähköiselle Pihaukselle. Tavoitteena on, että jatkossa juttuja kirjoitettaisiin Verkko-Pihaukseen entistä tiiviimmin ja kirjoitetuista jutuista koottaisiin vuoden välein paperinen kooste.
pihaus on

edelliset juhla-pihaukset

ovat antaneet kattavan kuvan Töölön
Sinisten aikaisempien vuosien historiasta. Sen vuoksi oli luontevaa ottaa tämän lehden keskiöön edellisen Juhla-Pihauksen jälkeiset vuodet. Viimeisen viiden vuoden aikana uuden partio-
ohjelman mukaiset ryhmäjaot, johtaminen ja tavat toimia ovat
kehittyneet ja vahvistaneet asemansa Tösin toiminnassa.
Myös Tösin ja Hesparton välinen yhteistyö on tiivistynyt entisestään, ovathan sudenpentulaumat nykyään sekalaumoja, joissa pojat ovat tösejä ja tytöt hesparttoja. Metsäkolo-kämpästä on
tullut erittäin suosittu yhteinen retkikohde. Aktiivinen kämppätoimikunta on panostanut jatkuvaan kämpän kehittämiseen ja
ylläpitoon, ja lisäksi se on luonut kolmiportaisen, iän mukaan toteutettavan kämpän käyttökoulutuksen.

tämän kädessäsi olevan lehden tavoitteena on kuvata vanhoille ja
miksei nykyisillekin tösiläisille, heidän perheenjäsenilleen sekä
lippukuntamme ulkopuolisille tukijoille ja lukijoille, kuinka laajaa
ja monipuolista toiminta Tösissä tänä päivänä on. Samalla lehti
tarjoaa mahdollisuuden muistella kulunutta viittä vuotta. Näihin
vuosiin sisältyy monia hyviä partiomuistoja, joista tämän lehden
lukijat näkevät palasen.

Juhla-Pihauksen toimitus
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Piirinjohtajan tervehdys

T

öölön Siniset on tarjonnut töölöläisille lapsille, nuorille
ja aikuislle mahdollisuuksia oppia itsestään ja toisistaan
ja saada upeita elämyksiä luonnossa yhdessä tehden jo
85 vuoden ajan. Se on upea saavutus, eikä missään nimessä itsestään selvää. Olen piirinjohtajana päässyt mukaan juhlistamaan useiden lippukuntien pitkää ikää, ja huomannut ainakin kaksi tekijää, jotka yhdistävät näitä lippukuntia – Töölön
Siniset mukaan lukien.

ensimmäinen niistä on vahva yhteishenki ja lippukuntakulttuuri,
jota halutaan vaalia. Lippukunnissa, jotka ovat kestäneet aikaa,
on perinteitä ja oma identiteetti, jota arvostetaan ja johon halutaan samaistua.
Kun tähän yhdistetään toinen pitkäikäisiä lippukuntia yhdistävä tekijä, eteenpäin katsominen ja halu kehittyä lippukuntana, ei lippukuntaa voi pysäyttää mikään. Jokainen näistä pitkäikäisistä lippukunnista on nimittäin sellainen, joka ei ole jäänyt
menneisyyteen, vaan haluaa jatkuvasti miettiä, mitä oma lippukunta voi tarjota alueellaan juuri tässä ajassa ja tulevaisuudessa.
Hyvinvoivilla lippukunnilla on haaveita ja halu toteuttaa niitä. Näiden kahden tekijän – yhteisön ja eteenpäin katsomisen
– ansiosta Töölön Siniset on mahdollistanut laadukasta harrastus- ja vapaaehtoistoimintaa Töölössä jo 85 vuotta, ja uskon että
tulette jatkamaan samalla polulla vielä pitkään.
lippukuntatoiminnan lisäksi Töölön Siniset on koko 85-vuotisen
historiansa ajan ollut aktiivinen toimija piirissä. Tösiläisiä on ollut merkittävissä tehtävissä mukana rakentamassa Pääkaupunkiseudun partiolaisia ja sitä edeltäneitä piirijärjestöjä. Kiitos siis
myös siitä työstä, jota olette tehneet koko pääkaupunkiseutulaisen partioyhteisön hyväksi, jatkakaa samaan malliin!

Lämpimät onnittelut 85-vuotiaalle
-vuotiaalle lippukunnalle,
Kliffalla nähdään!

Siiri Kihlström
Pääkaupunkiseudun
partiolaisten puheenjohtaja
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Lippukunnanjohtajan
tervehdys

V

uosien vaihtuessa on tullut huomattua, kuinka suuria tapahtumia ajat tuovat lippukunnalle. Merkittävin muutoksen tuuli omasta nuoruudestani oli Hirsalan kämpältä muutto. Olin itse vielä nuori vartiolainen
kun kuulin ensimmäistä kertaa siitä, että Hirsalan kämpän vuokra oli noussut liian suureksi ja joutuisimme etsimään uutta tukikohtaa eräilylle. Muutama vuosi siitä vielä vierähti, ennen kuin
vanha kämppä lopulta siivottiin ja tarvittavat rakenteet, kuten
puuvaja, kiikutettiin uuden tontin pihalle. Siitä alkoi tösien talkoovoimin järjestämä kämppäraksa, jonka lopputuloksena oli
Suomen paras partiokämppä.
hienon kämpän lisäksi käteen jäi selkeä kuva siitä,
kuinka tiivis yhteishenki Tösissä on. Oli vaikuttavaa huomata,
miten suurienkin haasteiden edessä veljekset puhalsivat yhteen
hiileen. Vankka ystäväpiiri onkin ollut itselleni tärkein osa partioharrastusta ja lippukuntaa. Tösi on minulle ja monille muille
tuonut sellaista iloa ja lämpöä, mitä ei muualta löydy.

raksan jälkeen

suuri kunnia toimia lippukunnassa aikuisen asemassa ja
suoda uusille tösien sukupolville se ilo ja nautinto, minkä sudenpentuna ja vartiolaisena koin. Lippukunta on jättänyt lähtemättömän jälkensä sydämeeni ja harras toiveeni on, että saman tunteen kokisi rinnassaan moni muu vielä toisen 85 vuoden jälkeen.
on ollut

Paljon onnea 85-vuotiaalle Tösille!

Ville Raitio
Töölön Sinisten
lippukunnanjohtaja
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Onnea 85-vuotias Tösi!

P

artio on harrastus, ja erinomainen sellainen, ja tästä
varmasti suurin osa ihmisistä on samaa mieltä. Töölön
Siniset, tai sanotaan tietysti Tösi, on aina ollut jotain
enemmän kuin harrastus – ehkä elämäntapa tai -filosofia kuvastaa suhtautumista paremmin.
Ajatus tösiläisestä elämäntavasta ei ole uusi termi, oikeastaan kukaan ei ole kyseistä käsitettä keksinyt, mutta uskon että
useampi sata töölöläisnuorta on kokenut saman tunteen. Se,
mitä kaikkea tösiäinen elämäntapa sisältää, voi hyvin ja kehittyy
– tästä kiitos lippukunnan nykyaktiiveille. Harva ulkopuolinen
tätä filosofiaamme ymmärtää ja sitä normaalina pitää – eikä sitä
muiden tarvitsekaan ymmärtää. Pidetään tösiläisyys vastaisuudessakin perhepiirissä – perhepiiriin on toki kuka tahansa partiotoiminnasta kiinnostunut tervetullut.
Töölön Sinisten kannatusyhdistuksen tehtävänä on tukea Tösiä lähinnä taloudellisesti ja samalla toimia myös henkisenä selkänojana lippukunnalle. Kannatusyhdistyksellä ei ole ikinä ollut
tarvetta osallistua päivittäiseen partiotoimintaan sillä sen ovat
toimivat aktiivit aina osanneet paljon paremmin.
85 vuotta persoonallista partiotoimintaa, se on hyvä alku –
jatkakaa samaan malliin.
Partiovasemmalla tervehtien.

Jussi Haapkylä
Tösi/puheenjohtaja,
Töölön Sinisten Kannatusyhdistys ry.
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ANSIONSA
MUKAAN
Huomionosoitukset 26.5.2018.

A

nsiomerkit ovat perinteinen tapa kiittää partion ja
Tösin hyväksi tehdystä työstä. Töölön Sinisten puitteissa jaetaan kolmen eri organisaation ansiomerkkejä:
lippukunnan omia, piirimme Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja keskusjärjestö Suomen Partiolaisten.
Merkkien kuvaukset ja myöntämiskriteerit on luettavissa
Töölön Sinisten nettisivuilta, PäPan ansiomerkkiohjeistosta ja
SP:n ansiomerkkivihosta. Partioansiomerkkejä voi kantaa joko
partiopaidassa tai tummassa puvussa.
Töölön Siniset onnittelee kaikkia ansiomerkin saaneita!

Tösin ansiomerkit

Rautainen
ansiomerkki
Kari Hartikainen
Leo Kallio

Pronssinen
ansiomerkki
Otto Hyytiälä

Kultainen
ansiomerkki
Tapio Levä

Hopeinen
 nsiomerkki
a
Julius Hästesko

Kuparinen
ansiomerkki
Jaime Heikkilä Dias
Johannes Lättilä
Oscar Mack
John Remes
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Kämpän
Ruosteinen Naula
(numeroitu)
Tilli Pesola (nro. 12)

PäPa:n ansiomerkit

Sudenpääsolki
Ekku Silvennoinen

Ansiosolki
Jaime Heikkilä Dias

Pronssinen
ansiomitali
Leo Heinonen

Hopeinen
ansiomitali
Antti Mielonen

SP:n ansiomerkit

Collanin solki
John Remes
Miska Rissanen

II luokan
Mannerheim-solki
Petteri Häkkinen

Pronssinen
ansiomitali
Ralf Baumann
Louhisuden solki
Jimi Mäkelä

I luokan
Mannerheim-solki
Otto Hyytiälä
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U utta
v a k iinnut ¯
t a massa
”Pientä” pintaremonttia
Ohjelmauudistuksen jäljet
Die jakkals rund
Naalien haastattelu
Sudarien tarinoita
Valokuvauskokous

”Pientä”
pintaremonttia
teKSti OTTO HYYTIäLä

nen

Antti mielo

K

oloremontti, kuten monet muutkin remontit, paisui alkutavoitteistaan laajemmaksi
kuin odotettiin. Monia tiloja uusittiin ja pintoja paikattiin. Välillä maalaaminen sujui
kkuin
uin tanssi ja välillä taas naulat olivat liian tiukassa.
Tavoite oli tehdä kolosta aiempaa toimivampi kasvavan lippukunnan tarpeisiin.
Komuutissa sijaitsevan kokouspuolen ilma oli
jo pitkään ollut huono, ja vähitellen alettiin epäillä
mahdollista kosteusvauriota rakenteissa. Taloyhtiön
edustajan kanssa sovittiin tapaaminen, jotta saataisiin tietoon mahdolliset vikakohdat. Vian etsimisessä meitä konsultoi teknisen isännöitsijän koira,
joka oli koulutettu homevaurioiden etsintään. Etsintöjen tuloksena päädyimme purkamaan komuutista
homehtuneita rakenteita ja korjaamaan kosteuden aiheuttamat vauriot. Remonttiurakka oli alkamassa.
I
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Antti mielonen

Vuosina 2013–2015 Töölönkadun
kololla remontoitiin oikein urakalla.

Komuutin lounge-osasto ennen remonttia.
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Antti mielonen

Antti mielonen

Remontin kärkikaksikko Antti Mielonen ja Otto Hyytiälä.

Komuutin väistötiloina toimi kantti.

”

REmontin
jatkuminen
jäi kysymys
merkiksi.

Otto Hyytiälä

Leo heinonen

Turvallisuudesta ei tällä työmaalla tingitty.

Suunnittelussa hyödynnettiin uusinta tekniikkaa.

Talkoovoimin siirrettiin komuutti väistötilaan Kanttiin, josta tuli johtajiston tila
remontin ajaksi. Komuutin tyhjennettyä
pääsivät urakoitsijat aloittamaan vaurioituneiden rakenteiden purkamista. Syksyllä 2013 komuutin kokoustilasta purettiin
kiinteät kaapistot ja kattoon tehty kotelo.
Tila jätettiin kuivumaan, ja remontin jatkuminen jäi samalla kysymysmerkiksi.
tilojen remontoinnista
syntyi, kun komuutin kunnostus näytti saaneen uutta virtaa. Samaan rakoon
oli yhdellä kertaa kannattavaa remontoida muitakin tiloja. Remontin ajankohdaksi päätettiin kesä 2015.
Suunnittelussa päädyttiin keskittymään erityisesti pintojen kunnostukseen

ajatus muidenkin
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ja maalaamiseen. Jokaiselle huoneelle tehtiin oma ”to do” -lista, jolla kartoitettiin
työn määrää ja suunniteltua remontin kulkua. Kevään viimeisetkin kokoukset oli pidetty, mikä tarkoitti remontin alkamista.
Remontin äänenkantajaksi muodostui
rautainen duo: koloisännän pestiä tuolloin
kantanut tämän jutun kirjoittaja ja Antti
Mielonen. Yhdessä ja erikseen kertyi matkoja kolon ja milloin minkäkin rautakaupan välillä vähintään sata. Kolosta tulikin
melkein koti ja siellä vietetyt kesälomapäivät kuluivat nopeasti työkaluja heilutellen. Yksin tai kaksin oli urakka melkoinen,
joten Tösi-kalenteriin merkattiin lukuisia remonttipäiviä; vaihtelevan kokoisilla
talkooporukoilla saatiin kolo näyttämään
parhaimmillaan suurtyömaalta.

Leo heinonen

Otto Hyytiälä

Lattian maalaus sai jo ihmeitä aikaan.

Antti mielonen

Otto Hyytiälä

Remontti alkoi komuutin kuivattamisella.

Bearnaisekastike sävyttää uutta käytävää.

paikattiin seiniin ja
lattioihin ilmestyneitä epäkohtia. Erityisesti portaiden seinusta söi paljon tasoitetta. Maalattavia puupintoja, kuten ovia,
hiottiin uutta maalipintaa varten. Uudet
maalisävyt valittiin värikartastosta. Esimerkiksi käytävän seiniä peittää bearnaisekastikkeesta sävynsä perinyt maali, kun
taas sudenpentuhuoneessa on jäljitelty tiiliseinän kuviointia. Maali todella tekee ihmeitä: aina uuden pinnan valmistuessa tuli
kolosta entistä raikkaampi.

pä tämä tila palvelee meitä nykyään varastona. Varastoon asennettiin isoja hyllyjä,
joilla tavarat pysyvät helposti järjestyksessä. Komuutin korkeammalle puolelle asennettiin uusia pistorasioita ja mahdollisuus
videotykille kattoon. Vanha kokouspöytä
siirrettiin paikoilleen ja seinälle asenettiin
klassisia Lundia-hyllyjä.
Remontti vaati lukuisia talkootunteja, ja
lopputulos on mitä loistavin. Kaikki ei ole
vieläkään ihan valmista ja jutun kirjoitushetkellä tapahtunut vesivahinko varmasti
siirtää valmistumista vielä vähän. Kolo palvelee ryhmiä viikoittaisissa kokouksissa ja
lisäksi lukuisissa muissa kokoontumisissa
läpi vuoden. Koloremontti on siis ollut tärkeä projekti, jolla ollaan saatu kolosta viihtyisämpi ja toimivampi kokoontumistila. 

ensimmäisessä vaiheessa

pintaremontin loppusuoralla ensimmäisiä
tiloja alettiin jo kalustaa. Uutta komuuttia alettiin rakentaa ensimmäisenä. Ennen kokoustilana toiminut puoli koettiin
korkeutensa vuoksi epämukavaksi, ja niin-
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”

Vesivahinko
siirtää
valmistu
mista.

Ohjelma¯
uudistuksen
jäljet
Partion suuri ohjelmauudistus
käynnistyi 2010. Uudet ikäkaudet ja
uusi ohjelma ovat vakiinnuttaneet
paikkansa Töölön Sinisissä.

u

teKSti TILLI PESOLA
KuvAt OTTO HYYTIäLä

uteen partio-ohjelmaan siirryttiin
Tösissä vuodesta
2010 alkaen portaittain. Vuosien kuluessa on
Tösi löytänyt omat tapansa
toteuttaa ohjelmaa.
SuDENPENNuT
Sudenpennut muuttui ohjelmauudistuksessa ikäkausista
kaikkein vähiten. Sudenpennut ovat edelleen 7–9-vuotiaita ja ne kokoustavat yhä
laumoissa. Ohjelmauudistus
muutti sudenpentuikäkaudessa lähinnä ohjelman rakenteen.
Nykyisin sudenpennut
suorittavat taitomerkkityyppisiä jälkiä. Jälkiä ehditään
suorittamaan yhden vuoden
aikana 6–10, joten sudenpentujen hihoja koristaa pitkät rivit merkkejä.
Muutama vuosi sitten
Tösi ja Hespartto ottivat kuitenkin toisen suuren askeleen sudenpentutoiminnas-

sa. Kallion sekalaumojen
innostamana myös Töölön
laumat muutettiin sekalaumoiksi. Nykyisin jokaista ikäkautta onkin kaksi eri ryhmää, joissa puolet on tösejä
ja puolet hesparttoja.
Jokaisella ryhmällä on
myös tösi ja hespartto johtajanaan. Sudenpentujen johtajat ovat Tösissä aikuisia,
vaeltajia tai samoajia. Sudenpentulaumoja ovat tällä hetkellä: Maximi, Meteli, Hehku
ja Hiillos sekä Kaaos&Kohellus.
SEiKKAiLiJAT
Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita. Tösissä seikkailijaikäkausi kestää kolme vuotta.
Seikkailijaikäkausi eroaa vanhan ohjelman vartioikäkaudesta siten, että ryhmäkoko
on huomattavasti suurempi. Seikkailijajoukkueessa voi
olla jopa 12 seikkailijaa.
Seikkailijoiden ohjelma
on hyvin perinteistä ja erä- I
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Sudenpentulauma Myllerys
SuperSupe-kisassa
keväällä 2014.

Ikävuodet

7

8

9

Sudenpennut

10

11

12

Seikkailijat

13

14

Tarpojat

15

16

Samoajat

17

18

Vaeltajat

7-9-vuotiaat

10 – 12-vuotiaat

13-14-vuotiaat

15 – 17-vuotiaat

18 – 22-vuotiaat

Suorittavat

Jälkiä

Ilmansuuntia

Tarppoja

Taskuja

Rasteja

Ryhmät

Maximi, Meteli, Hehku
Hiillos, Kaaos ja Kohellus

Käärmeet, Sudet,
Krokotiilit

Naalit

Korpit, Ketut
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Tarpojavartio Korpit
retkeilemässä
kämpällä
keväällä 2015.

Seikkailijoiden ilmansuuntamerkit
muodostavat
yhdessä
kompassiruusun.

painotteista. Ensimmäiset
kaksi vuotta seikkailijat suorittavat ilmansuuntia, joista kukin kestää puoli vuotta.
Kukin ilmansuunta antaa valmiudet erilaiselle eräilylle.
Pohjoinen
opettaa luonnossa liikkujan
perustaidot, etelä leirillä ja itä vaelluksella tarvittavat perustaidot. Länsi antaa
puolestaan valmiudet suunnistamiseen.
Kolmantena vuonna seikkailijat suorittavat lähinnä
taitomerkkejä. Seikkailijat
retkeilevät ja kisaavat useita kertoja vuodessa. Näiden

lisäksi kerran vuodessa järjestetään Hesparton kanssa
Sepeli (seikkalijapeli), jossa
seikkailijat pääsevät testaamaan käytännössä oppimiaan erätaitoja.
Tösissä seikkailijoita johtaa aikuinen, vaeltaja tai samoaja.
Seikkailijaryhmiä ovat Krokotiilit,
Käärmeet sekä Sudet.
TARPOJAT
Tarpojat ovat Tösissä
13–14-vuotiaita. Tarpojat
suorittavat tarppoja, joita on
neljä pakollista ja kaksi valinnaista. Pakolliset tarpot ovat:
leiri, luovuus, selviytyminen
16

ja yhteiskunta. Jokainen
tarppo huipentuu majakkaan, jossa opitut taidot otetaan käyttöön. Oman lippukunnan ulkopuolelle päästään
tutustumaan muun muassa
keskisen alueen KITTissä.
KITT tarkoittaa Koko Ikäkauden Tarpoja Tapahtumaa.
Keskisen yhteinen KITT kokoaakin useamman lippukunnan tarpojat yhteen.
Tarpojia johtavat Tösissä
samoajat. Tarpojissa toteutuukin partion perinteinen
tapa, jossa ryhmäläisen ja
sen johtajan välinen ikähaitari on vain muutaman vuoden. Tarpojaryhmiä on Tösissä tällä hetkellä vain yksi:
Naalit.
I

Sudenpentujen jäljet on koottu
sudenpentuhuoneen seinälle.

Tarpojien
aktiviteettikortti
sisältää tarpojien
kaikki suoritukset
helposti mukana
kulkevassa
muodossa.

mAriel HelovirtA

Seikkailijoita Sepelissä 2015.
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Jimi mäKelä

Leireillä aikuiset auttavat
haastavammissa huoltotöissä.

Samoajaryhmä
Kettujen
kokouksessa
kuljettiin
ympäri
Helsingin
keskustaa ja
tehtiin noloja
juttuja.
Samoajien
hihamerkki.

SAmOAJAT
Samoajat ovat 15–17-vuotiaita. Samoajaohjelma perustuu
taskuihin, jotka sisältävät
aktiviteettejä. Taskuista viisi on pakollisia. Lopuista
taskuista (yhteensä 15) valitaan vuosittain
yksi aktiviteetti suoritettavaksi. Samoajaohjelma
kestää Tösissä kolme vuotta. Samoajat suorittavat omaa ohjelmaansa
jo varsin itsenäisesti. Kokouksia johtaa aina samoajavartion jäsenistä kukin vuo-

rollaan. Heidän tukenaan
toimii kuitenkin kokeneempi ja vanhempi luotsi. Ensimmäisen vuoden aikana
samoajille järjestetään rok-koulutus (ryhmänohjaajakoulutus).
Tösissä
rok-kokoukset vuorottelevat samoajien
omien kokousten kanssa. Toisena vuonna, kun ROK on
suoritettu, voivat samoajat
toimia ryhmänjohtajien apuna muissa ikäkausissa. Samoajien oma ohjelma kulkee
18

kuitenkin koko ajan johtamisen rinnalla. Näin myös ne
nuoret, jotka eivät innostu
ryhmänjohtamisesta, saavat
uusia elämyksiä ja kokemuksia partiossa. Tällä hetkellä
Tösin samoajavartioita ovat:
Ketut ja Korpit.
VAELTAJAT
Vaeltajat ovat 18–22-vuotiaita. Vaeltajaikäkausi kestää neljä vuotta. Vaeltajat on
ainoa ikäkausista, joka ei ole
päässyt kunnolla käyntiin
Tösissä.
Lippukuntamme tämänhetkiset vaeltajat toimivat
useissa tärkeissä pesteissä.

Aikuiset auttavat tarvittaessa myös ohjelman toteuttamisessa.

Ryhmänjohtamisen ja muiden hallinnollisten pestien
hoitaminen vie niin suuren
osan vaeltajien vapaa-ajasta,
ettei omalle ohjelmalle tahdo
jäädä aikaa. Tösissä järjestetään kuitenkin säännöllisesti
johtajaohjelmaa, johon myös
vaeltajat voivat osallistua.
Aikuiset
Aikuiset eivät enää ole partio-ohjelman ikäkausi. Ohjelmauudistuksen myötä
kirjoitettiin kuitenkin partio-ohjelmaan uudelleen
myös aikuisen rooli. Aikuisella on tärkeä tehtävä ja oma
paikkansa lippukunnassa:

he tukevat nuorempia johtajia ja mahdollistavat toimintaa. Tösissä on pyritty siihen,
että ikäkausivastaavat olisivat aikuisia.
Ikäkausivastaavien tehtävä on tukea ryhmänjohtajia pesteissään. Aikuiset ovat
mukana auttamassa myös
retkillä ja leireillä. Tapahtumissa varsinaisessa vetovastuussa ovat nuoremmat johtajat. Aikuiset ovat kuitenkin
läsnä ja auttavat nuorempia
johtajia erityisesti yllättävissä
tai haastavissa tilanteissa. 

19

Moottorisahaus on perinteisesti aikuisten tai
vaeltajien hommia.

Samoajavartio Ketut viettivät muiden Tösin ja Hesparton samoajien kanssa juhlaillallista kämpällä.

Die jakkals rund

TEKSTI Filip Eller

S

amoajavartio Kettujen retki starttasi perjantaina 23.3. vahvuuksin
1+4 Kaapstadin (Helsingin) keskustasta, josta Ketut suuntasivat villin
Namakwalandin (Långvikin) safareille.
Saavuttuaan Kamphana tunnettuun
tukikohtaan vartio valmisti metsästämistään (rinkoista kaivamistaan) aineksista
nama-nama-herqqu-perinneruokaa. Mahan täyttymyksen saavutettuaan he tutustuivat paikalliseen kulttuuriin towerkuns:
die samekoms -pelin merkeissä. Seuraavaksi vuorossa oli pauchi-riittejä ja maan
polkemisesta kertovan tanssin opettelua,
jossa he pääsivät soveltamaan huippuunsa
kehitettyjä motorisia taitojaan.
Kun tähdet syttyivät safarin ylle, Ketut, rohkeita ja uljaita kun olivat, jättivät
Qamphan turvan ja kohtasivat öisen safarin vaarat. Suunnitelmana oli kiertää läheinen järvi suorittaen samalla erilaisia
tehtäviä paikallisten (luotsin) antamien
ohjeiden mukaisesti. Näihin kuuluivat
muiden muassa liikaa sieniä haistelleen
heimolaisen auttaminen sekä paikallisen
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afrikaansin kielen opetteleminen, johon
useita kieliä taitavilta Ketuilta löytyi oletettua lahjakkuutta.
Vartio pääsi myös maistelemaan alueelle ominaisia (K-marketista hankittuja)
ruoka-aineita. Auringon sarastaessa lauantaina Ketut palasivat Kamphalle ja painuivat pehkuihin uupuneina mutta silti komeina ja muin tavoin esteettisinä.
Pikaisen palautumisen jälkeen Ketut nousivat taas yhtä voimakkaina kuin
aina ennenkin. Maksimoidakseen suorituksensa tulokset Ketut valmistivat
proteiinipitoista frikkadelletjiesia (pizzaa)
terveyssalaatin kera. Iltapäivällä jatkettiin
tehtävien suorittamista, kun Kamphalle
saapui Nieuwoudtvillen (Masalan) kylänvanhin, joka vaikuttui Kettujen kiistattomista taidoista viestinnässä ja kansanlaulun lyriikkojen muistamisessa. Päivän
päätteeksi Ketut esittelivät alkuperäisasukkaille suomalaista saunakulttuuria.
Sunnuntaina Ketut siivosivat Kamphan
totutun järjestelmällisesti ja palasivat sitten maasturilla Kaapstadiin. 

Naalien
haastattelu
TEKSTI Jimi Mäkelä

Keitä te olette ja kuinka kauan
olette olleet tarpojia?
Me ollaan Naalit ja ollaan nyt oltu
tarpojia puoltoista vuotta.
Mistä tarpojaohjelma koostuu?
Koostuu tarpoista, jotka kestää puol vuotta ja tähän mennessä ollaan suoritettu selviytymis-, yhteiskunta- ja luovuustarppo.
Tällä hetkellä tehään leiritarppoa jonka
majakka suoritetaan kesällä.
Mikä on majakka tarpojaohjelmassa?
Majakka on tarpon lopuksi suoritettava päätöstehtävä. Selviytymistarppo kahdessa osassa, toinen kesäleirillä ja toinen
omalla retkellä kisan kanssa. Yhteiskuntamajakka on vielä kesken, mutta suoritetaan se tänä keväänä. Luovuustarpon
majakkana tehtiin omia versioita meemivideoista.
Mitä teette viikkokokouksissa?
Meil on ollu vähän kaikkee aina pääsiäismunajahdista ja ruoanlaitosta lanittamiseen, mutta välillä tulee kyl niitä solmuja
ja perus suunnistamistaki tehtyä. Myöhemmin kesällä ollaan menossa kanssa
Korkeasaareen käymään.
Millaisia retkiä teillä on?
Meil on aika hauskoja retkiä, ku pidetään hauskaa ja päästään tekemään kaikkia uusia juttuja. Ruoka on aina hyvää ku

Naalit ratkovat salakieltä kisoissa.

sitä pääsee ite tekemään ja kerran mentii yöllä kisaamaan porukalla kämpän
maastossa. Hakataan ite puut ja kannetaan vettä ja siit tulee semmone hyvä fiilis. Päästään nukkumaan saunalla ja chillaa kaveriporukalla.
Mitä eroa tarpojilla
on seikkailijoihin?
Säätäminen vähenee ja päästän tekee
uusii ja vaativampia juttuja. Saadaan
chillaa vähä enemmä jos halutaan ja ei
oo ihan pakko kokoajan tehä ohjelmaa.
Saadaan kans olla paljo vapaammin ku
aikasemmin eikä tarvii aina johtajaa mukaan. 
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Mikä on
parasta
tarpojana
olemisessa?

• Nuotioiden

kyhääminen
• Saadaan olla
vapaammin ja
tehä asioit ite
• Kiinnostavampaa ohjelmaa
• Omat retket
•K
 okoukset kaverien kanssa
• Uusien asioiden
oppiminen.

Eräänä päivänä pienen pieni partiolainen meni partioon.

O

lipa kerran pienen pieni partiolainen, joka oli tosi rohkea ja ketterä. Eräänä päivänä hän meni partioon ja sai
partiomerkin siitä, että oli tosi rohkea.
Partiolainen sai merkistä kuitenkin haavan käteensä
ja hänen täytyi ottaa ensiaputaidot käyttöönsä. Hän suuttui merkille, sillä hän ei osannut hoitaa haavaa.
Partiolainen heitti merkin roskiin, kasvatti siivet ja lensi pois.
Hän lensi Afrikkaan. Afrikassa hän alkoi opetella ensiaputaitoja,
ettei enää suutuspäissään heittäisi merkkejä roskiin.
tarinan opetus:

kannattaa harjoitella ennen kuin suuttuu.
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Sudarien
tarinoita
Ykkösluokkalaisten
Kaaos&Kohellus-ryhmän
yhdessä kirjoittamia
tarinoita.

Jimi mäKelä
TEKSTI GRANIITTI, TIMANTTI, SUSI, ORAVA, NUPPU, KAISLA & TULI
KAiSA miKKelä

Suden piti muuttaa ketun luokse asumaan.

O

lipa kerran metsässä kettu ja susi. Kettu ja susi tappelivat jatkuvasti. Erään ukonilman aikaan tuli sähkökatkos ja suden piti muuttaa ketun luokse asumaan, koska kettu käytti kaasulamppuja ja kynttilöitä. Yhdessä
asuessaan he juttelivat ja heistä tuli kavereita. He päättivät yhdessä lähteä toisen ketun ja toisen suden häihin (sielläkin käytettiin kaasulamppuja). Häissä kaikki muut ihmettelivät, miten he
olivat yhdessä, vaikka he aina tappelivat. Kettu ja susi vastasivat,
että he ovat nykyään ystäviä, koska jutellessaan he tajusivat pitävänsä samoista asioista.

tarinan opetukset:

Ensinnäkin, kannattaa käyttää kaasulamppuja
ja toiseksi, vaikka ei pitäisi jostain lainkaan, saattaa silti joku päivä olla hänen paras ystävänsä.

P

K

Jimi m

äKelä

auan kauan sitten kotka eli
metsässä. Joka päivä kotka
etsi ruokaa sitä löytämättä.
Eräänä päivänä se löysi kultaa.
taa. Kotka päätti lähteä salaiseen paikkaan piilottaakseen kullan. Kävi kuitenkin
niin, ettei kotka enää löytänyt salaista paikkaansa, eikä näin voinut piilottaa kultaansa.
Kotka päätti ostaa kullalla paljon ruokaa.
tarinan opetus:

ei kannata pitää salaisia paikkoja,
jos niitä ei enää löydä. 

ka

ratik

makkara

rakennus

kynä

puhelin

kyltti

Valokuvaus¯
kokous
TEKSTI Luca, Sampo, Joosa, Miro,
Rauli, Petteri & Khalafalla

S

udet-ryhmän valokuvauskokouksessa käytiin läpi valokuvauksen perusteita. Tutuiksi tulivat termit valotus
aika, aukko ja ISO-arvo. Valokuvaamaan oppii kuitenkin
parhaiten käytännössä, joten lähdimme ulos kuvaamaan.
Nykyään on valokuvauskokousten järjestäminen hyvin helppoa,
sillä melkein jokaiselta löytyy taskusta kameralla varustettu puhelin.
Aluksi jokainen kuvaaja sai kirjoittaa kolme eri sanaa pape
rille. Tuon jälkeen laput sekoitettiin ja kaikilla oli kolme uutta sanaa. Nuo sanat toimivat valokuvan inspiraationa ja yllä näette
kokouksen tuotokset. 
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J o h tajana
t ö sissä
Johtamiseen tutustumista ROKkaamalla
Tösin johtajisto
Johtajahuolto
Nörttisektio

Johtamiseen
tutustumista
ROKkaamalla
TEKSTI Leo Heinonen
Kuvat otto hyytiälä

S

iirtyminen johtajistoon on nuorelle suuri etappi. Nykyisen partion ikäkausijärjestelmän myötä
on kiinnitetty paljon huomiota
johtajaksi kasvamiseen.
Jo nuorimpien ikäkausien ohjelmassa
on tarkoitus tehdä lapsen kehitystasoon
sopivia kevyitä vertaisjohtamisharjoitteluja, vaikkapa yksittäisten leikkien muodossa. Asteittain harjoitusten taso muuttuu
haastavammaksi ja varhaista johtamiskokemusta kertyy ikään kuin huomaamatta. Varhaiset johtamiskokemukset luovat
pohjaa varsinaiselle partion johtamiskoulutukselle, jonka ensimmäinen etappi on
samoajaikäkaudessa 15–17-vuotiailla.

samoajien
ohjelmaan kuuluu yhtenä isona kokonaisuutena ROK, eli ryhmänohjaajakoulutus.
ROKin voi järjestää monella tavalla: koulutusviikonloppuina, arki-iltojen kokouksina, leireinä ja niin edelleen.
Piirit ja alueet järjestävät ROKkeja, mutta lisäksi Suomen Partiolaiset on
koonnut materiaalipaketit, joiden avulla
lippukunnat voivat itse järjestää koulutusta. Tösi ja Hespartto valitsivat toteutustavaksi oman yhdessä järjestettävän ROKin
molempien lippukuntien samoajille. Tösin
ja Hesparton mallissa ROK toteutetaan arki-iltojen ja koulutusviikonloppujen yhdistelmänä.
ROK kulkee samanaikaisesti samoajien omien ohjelmakokousten ohella, ja
siksi yleensä onkin pidetty vuoroviikoin
ROK-kokouksia ja tavallisia samoajakokouksia. Koulutusviikonloppuina pyritään
painottamaan aiheita, jotka on parempi toteuttaa luonnossa. Kämpän käyttöön
liittyvä peruskoulutus on myös osa samoajaikäisten koulutusviikonloppuja, mikäli
ne järjestetään omalla kämpällä.
ROK on aloitettu samoajien ensimmäisenä syksynä, jolloin he ovat siirtyneet samoajaikäkauteen. Kevään puolelle
siirryttäessä on aika testata opittua käytännössä: koulutettavat sijoitetaan lippu-

uudessa ikäkausijärjestelmässä

johtamistehtävä on partiossa useimmiten nuoremmista
koostuvan ryhmän viikkotoiminnan johtaminen. Ryhmänjohtajana aloittaminen
on nuorelle iso harppaus ja nuori tarvitsee siihen luonnollisesti tukea. Eri aikoina
ja eri ikäkausijärjestelmissä tuen tarjoaminen on vaihdellut. Yleisesti on pyritty
pitämään jonkinlaista nuorten johtamiskurssia piirin, alueen tms. voimin. Itsekin kävin aikoinaan Töölön ja Meilahden
alueen lippukuntien järjestämällä kahden
viikonlopun vartionjohtajakurssilla noin
13-vuotiaana.

ensimmäinen varsinainen
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ROK eli
ryhmän
ohjaaja
koulutus
• Samoajaikä-

kauden (15–17
v.) aikana, yleensä ikäkauden
ensimmäisenä
vuotena

ROKin aikana käydään paljon keskustelua johtajuudesta.

kunnan ryhmiin muutamaksi viikoksi
apujohtajiksi. Näin he voivat kokeneemman johtajan mukana seurata ja
harjoitella turvallisessa ympäristössä.
ROKkia on järjestetty Tösissä ja Hespartossa useammalle samoajasukupolvelle.
Toiminta on koko ajan kehittyvää ja
jokaiselta kierrokselta keksitään aina
jotain uusia ideoita seuraavalle kerralle.
Itse järjestetty ROK työllistää lippukunnissa toki jonkun verran, mutta siitä on
huomattavia etuja. Tuttujen ihmisten
parissa ja tutussa ympäristössä on matala kynnys tehdä ja keskustella. Johtajaksi kasvun ohella voidaan samoajia
tutustuttaa samalla myös lippukuntien johtajiston käytäntöihin. Oma ROK
myös sitouttaa samoajia lippukuntiin
ja on omiaan luomaan ROK-porukasta
muutenkin hyviä kaveriporukoita. 

• Koulutuksessa

pohditaan johtajaksi kasvamista
eri lähestymistavoilla

• Koulutus tar-

joaa konkreettisia käytännön
tietoja ja taitoja johtamiseen,
kuten partio-ohjelman sisältöä,
eri ikäisten lasten kohtaamista, leikkejä ja
erätaitojen kertausta

• 3 samoaja
Tösin puolella ROKkia on luotsannut jo vuosien
ajan Leo Heinonen (istuu kuvassa korituolissa).
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sukupolvea Tösissä käynyt
ROKin

TÖSIN
JOHTA¯
Jisto
KuvAt
OTTO HYYTIäLä

ville ”spora” raitio on pit-

otto hyytiälä on kuulunut
tösiin vuodesta 2004. otto johtaa Sudet-seikkailijaryhmää,
toimii lippukunnanjohtajan
apulaisena sekä jäsenrekisterivastaavana. otto opiskelee tietojenkäsittelytiedettä Helsingin
yliopistossa. lippukunnassa
otto tunnetaan tapahtumien
ahkerana valokuvaajana.

ralF Baumann on pitkäaikainen tösin jäsen vuodesta 1998
lähtien. ralf on tösin hallituksen jäsen. ralf on liikunnallinen kaveri ja harrastaa tennistä, sulkapalloa, joogaa ja salilla
käymistä. työkseen ralf tekee
tietokoneavusteista 3D-graﬁikkaa. Ralﬁlla on kämpän saunalla oma nimikkokulma.

leo heinonen on toiminut tösissä vuodesta 1999 alkaen.
leo on tällä hetkellä tösin taloudenhoitaja ja samoajien
ikäkausivastaava. leo valmistuu vuoden sisällä hammaslääkäriksi. Partion lisäksi leo harrastaa musiikkia, elokuvia ja
tennistä.

jimi mäkelä on tösiläinen
vuodesta 2012 lähtien. Jimi vetää tösissä montaa ryhmää ja
ikäkautta (mm. sudareita, tarpojia, samoajia). Jimi on myös
hallituksen jäsen. Jimillä on lukio vielä kesken eikä muuta
elämää koulun ja partion ulkopuolella ole. Jimi harjoittelee
vielä sanomaan “ei”.

jaime “jalkapallo” heikkilä
dias, tösissä vuodesta 2007.

james pye on tösin omia kas-

henri “BraX” BraX,

kän linjan tösiläinen vuodesta 1996 alkaen. ville on tällä
hetkellä tösin aitiopaikalla lippukunnanjohtajana ja nettisivuvastaavana. vapaa-ajallaan
ville harrastaa musiikkia ja lautapelejä. Hän huolehtiikin johtajahuoltotapahtumien laadukkaasta pelivalikoimasta.

vatteja vuodesta 2008 lähtien.
James on naalit-vartion johtaja
ja hallituksen jäsen. Jamesilla
on vielä lukio-opinnot kesken.
vapaa-ajallaan hän kuuntelee
musiikkia ja hengailee kavereiden kanssa.

Jaime on yksi Hehkun ja Hiilloksen johtajista ja hallituksen sihteeri. Jaime on vielä lukiossa, ja vapaa-ajallaan hän
purjehtii, lukee sekä soittaa kitaraa. Jaime välillä kokee olevansa 6-vuotias 17-vuotiaan
vartalossa.
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tösiläinen vuodesta 2009. Henri on hallituksen jäsen, vaikkakin tällä hetkellä hän on suorittamassa asepalvelusta. Henri
harrastaa videopelejä ja laskuvarjohyppyjä, eikä käytä shortseja kuin rangaistuksen uhalla.

petteri häkkinen on liittynyt

john remes, tösiläinen vuo-

desta 2013. John on yksi tösin
aktiivisimmista ryhmänjohtajista. John vetää Susia ja Käärmeitä. lisäksi John on tösin
hallituksen jäsen. vapaa-ajallaan John opiskelee. John on
leiri- ja retkikeittiöiden vakikalustoa.

tilli pesola on toiminut tösissä vuodesta 2007 lähtien.
tilli toimii tällä hetkellä tösin
kämppäisäntänä, sudenpentujen ikäkausivastaavana ja ohjelmajohtajana. Partioharrastamisen lisäksi tilli käy töissä
vantaalla ja kuntosalilla keskustassa. tilli tuo omat irtoteet
kaikkiin partiotapahtumiin.

miska rissanen on ollut tösissä vuodesta 2000 alkaen. miska
tukee lippukuntaa tällä hetkellä seikkailijoiden ikäkausivastaavan roolissa. miska suorittaa tällä hetkellä matematiikan
opintoja Aalto-yliopistossa. viikonloppuisin miska tekee pimeänä keikkaa lihanleikkaajana.

osCar maCk on ollut tösissä

ville kuusniemi on tösin tuo-

johannes lättilä on kuu-

lenni hotinen on liittynyt tösiin vuonna 2010. lennillä ei
ole tösissä tällä hetkellä vakipestiä, mutta lennin saattaa
bongata mm. auttamassa retkien keittiössä. lenni opiskelee englantilaisen koulun lukiossa ja harrastaa partion lisäksi
tennistä ja pesäpalloa. lenni
katsoo myös liikaa youtubevideoita.

atte raami on toiminut tösissä vuodesta 2005 alkaen. Atte
on kämppätoimikunnan jäsen.
Partion ulkopuolella Atte on varastonhoitajana Helenillä. Atte
kokee olevansa työnarkomaani, jonka on pakko tehdä koko
ajan jotain.

kari “härski” hartikainen

isaaC jyväsjärvi on tösin

tösiin vuonna 2007. Petteri on
hallituksen jäsen, mutta suorittaa tällä hetkellä asevelvollisuutta vekarajärvellä. Partion
ulkopuolella Petteri harrastaa
kamppailulajeja, miettimistä ja
tyhjäntoimittamista. Petteri ei
voi sietää juustoja.

vuodesta 2009 alkaen. oscar
johtaa seikkailijaryhmä Krokotiileja. oscar opiskelee Helsingin englantilaisessa koulussa.
Partion lisäksi oscarin harrastuksiin kuuluvat tennis, valokuvaus, muoti ja piirtäminen. oscar ajaa pyörää ilman jarruja.

reimpia vahvistuksia. ville on
toiminut tösissä vuodesta 2017
lähtien. ville on löytänyt paikkansa yhtenä maximin ja metelin sudenpentujohtajista. vapaa-ajallaan ville opiskelee ja
juoksee aina kaikkialle.

lunut tösiin vuodesta 2007.
Johannes on tällä hetkellä tösin arvostettu varastovastaava.
Johannes opiskelee vielä lukiossa ja harrastaa partion lisäksi sellonsoittoa. Johannes on
myös töölön Pipolätkä ry:n ykkössentteri.

on toiminut tösissä vuodesta 2015. tällä hetkellä Karilla ei
ole pestiä tösissä, sillä partio
työllistää häntä asuinpaikkakunnallaan ikaalisissa sekä Satahanka-leirillä. Karilla on arvostettavan pitkä lista erilaisia
ammatteja. Hänellä on myös
taipumus tykätä rappiosta.

kaikkein tuorein tulokas. Hän
on ollut tösissä vuoden 2018
alusta. isaac opiskelee tyK:ssa
ja harrastaa tennistä sekä soittaa kitaraa. vaikka isaac liittyi
tösiin vasta tänä vuonna, on
hän jo pitkänlinjan partiolainen. isaac aloitti partion ilvesveikoissa vuonna 2009.
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Johtajagraafi
2018

OSCAR

NAALIT

JAMES

KETUT

JIMI
JOHANNES

KORPIT

JAIME
ISAAC

KAAOS&KOHELLUS

HEHKU JA HIILLOS

PETJA

MAXIMI JA METELI

LEO

VILLE K.
TILLI

MISKA
KARI

KROKOTIILIT

JOHN

SUDET

KÄÄRMEET

OTTO

ATTE
PETTERI

HALLITUS

HENRI

RALF
VILLE R.

Sudenpennut

Samoajat

Seikkailijat

Vaeltajat

Jäsenä

Tarpojat

Aikuiset

Johtaa

Ikäkausivastaava

NKiLAAN!
11.11.2017: KAiKKi TöSiT VA
ttaa Prison Island
Johtajat ottivat toisistaan mi
liikuntakeskuksessa. Erilai-toimintapelissä Salmisaaren
uksia hyödyntävässä pelissä
sia huonepakopelien ominaisu
leistä ratkomalla niin psyykkerättiin pisteitä lukuisista sel
a vaativia tehtäviä aikaa vaskistä kuin fyysistäkin notkeutt
aili vankilan herruudesta
taan. Kahdeksan johtajaa kilp
ninkaallista Team Komuutkahden joukkueen voimin. Ku
n
ja Henri; kovaakin kovemma
tia edustivat Tilli, Ville, Otto
luivat Jimi, Jaime, John ja
Team Jetterin riveihin taas kuu
Petteri.
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JAime HeiKKilä DiAS

Johtajahuolto
Raskas johtaminen vaatii
vastapainoksi raskaat huvit.
Siispä lippukunnassa on tehty
tietoinen päätös kehittää
johtajille suunnattuja aktiviteetteja.

J

teKSti HENRI BRAX
KuvAt TILLI PESOLA

ohtajahuoltoa pyritään toteuttamaan säännöllisesti käymällä tutustumassa Helsingistä löytyviin
elämysmahdollisuuksiin. Asiaan
kuuluu myös itse toiminnan jälkeinen illanvietto ja pitsansyönti Tösin kololla videopelien ja elokuvien
parissa. Hyviä esimerkkejä tähän asti toteutetusta
johtajahuollosta ovat olleet
käynti Prison Islandissa,
keilaus ja Megazone.

Perinteisesti Tösissä
rentoudutaan pelaamalla
erilaisia tietokonepelejä.
Käynnissä on Duck Game.
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Prison Islandissa
testattiin
päättelykyvyn
lisäksi myös
heittotaitoa.

20.1.2018: KAiKKi TöSiT KEiLAAmAAN!
Johtajahuollon nimissä perinteisempiäkin
lajeja tuli harjoitettua keilailun muodossa Kampin keilahallissa. Keilojen taidokas
kaatelu ikuistui Boomerang-videoille, joilta suorituksia kyettiin myöhemmin analysoimaan.
Iltapäivä huipentui keilailun jälkeen
kololla, jossa johtajat pääsivät sivistämään
itseään nauttimalla Masters of the Universe -elokuvan lumoista. Tässä korkeakulttuurisessa mestariteoksessa itse legendaarinen He-Man saattaa katsojan pään
pyörälle nuijimalla lentävillä skeittilaudoilla ratsastavat pahikset maan rakoon.
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johtajat pääsiVät
siVistämään itseään
nauttimalla maSteRs
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ElokuVan lumoiSta.
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Helposti mukana kulkeva Magic: The Gathering on tösiläisten
vakiopelejä. “Mätäkkää” pelaavat Tösissä sekä aikuiset johtajat
että lippukunnan nuoret.

Nörttisektio
TEKSTI Ville raitio kuvat otto hyytiälä

P

elailukulttuuri on
ollut tärkeässä roolissa retkien tauoilla ja vapaa-ajalla
kololla hengatessa. Tällainen taukonörtteily aloitti
nousunsa jo 2000-luvun alkupuolella kun monet vartioikäiset ja muutamat johtajistonkin jäsenet rupesivat
tuomaan omia Magic-pakkoja mukaan retkille ja leireille.
Jossain vaiheessa tapahtumakirjeissäkin saattoi lukea
valinnaisten retkitarvikkeiden joukossa mätäkkäpakka.
Kuudenkymmenen kortin pakat suojineen kulkivat
sopivasti rinkassa (tai allekirjoittaneen legendaarisessa vyölaukussa) ja niitä saattoi olla useampikin kappale
per naama. Vaikka peli onkin pääpiirteittäin suunniteltu kahden pelattavaksi, se ei
estänyt tösejä kerääntymäs-

tä yhden pöydän ääreen, parhaimmillaan jopa kuuden pelaajan peleihin.
noussut yleiseksi
ajanvietoksi myös partiotapahtumien ulkopuolella. Tösin johtajisto on jo pitkään
kokoontunut kololle viettämään pelipäiviä ja laneja. Laneilla tösit ottivat toisistaan
mittaa tietokonepelien parissa. Alkujaan laneilla pelattiin
lähinnä varsinaisia LAN-pelejä, joissa useampi tietokone
on yhteydessä toisiinsa paikallisen verkon kautta.
Pelitapahtumien suosion
kasvaessa tapahtumiin kuitenkin liittyi paljon niitä,
joilla omaa pelaamiseen soveltuvaa tietokonetta ei välttämättä ole. Osittain sen takia tapahtumissa on siirrytty
enemmän ohjainpainoitteisiin peleihin, joissa kaikki pepelailu on
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laajat pääsevät yhden näytön
äärelle pelaamaan.
tietokonepelien lisäksi myös
lautapelit ovat löytäneet
tiensä johtajiston tapahtumiin. Seuralliset pelit, kuten
Codenames ja Dixit, ovat hyviä lisäyksiä johtajatapahtuman pelivalikoimaan niiden
helpon lähestyttävyyden ja
ryhmäyttävän luonteensa takia, kun taas joskus on hauska istua pidemmäksi aikaa ja
lätkäistä pöydälle strateginen
fantasiapeli Smallworld.
Aina ei ole aikaa pelata
kokonaista peliä mätäkkää,
eikä haikilla ole välttämättä kovin viisasta kantaa isoja
lautapelejä. Metsässä jokaisen pelihimoisen tösin luotettavin ystävä on vanha tuttu korttipakka. Otettaisiinko
yksi erä hudaria ennen kun
vartiot saapuvat maaliin? 

Takenokossa
eli “panda
pelissä”
kasvatetaan
ja syötetään
pandalle
bambuja.
Pelin sympaattisen hahmot
herättävät
aina ihastusta.

Small World
kaikkine
lisäosineen
painaa paljon.
Siitä huolimatta peli
otetaan lähes
aina johtaja
tapahtumiin
mukaan, sillä
peli on erittäin
viihdyttävä.

E Rätoimintaa
Kõrve-Vaellus 2014
Roihu 2016
SuSe-kisat
Elämys oli elämys
Ex-Bulicar

Kõrve¯
Vaellus
2014
Kun kotimaata oli tällä vuosituhannella
vaellettu etelät ja pohjoiset läpeensä,
alkoi uusien reittien keksiminen vaatia
mielikuvitusta.
TEKSti Mehis (Miska Rissanen)
Kuvat Kaarel (Kaarlo Saukonpää)

K

esän 2014 vaelluskohde löytyi lahden
toiselta puolelta. Viron Riigimetsa Majandamise Keskuksen upouudesta RMK
matkatee -vaellusreitistä Hesarikin oli
artikkelissaan vinkannut.
375 kilometrinen reitti lävistää koko tasavallan
Latvian rajalta aina Suomenlahdelle asti, mutta
eteläisen pätkän ollessa lähinnä pyöräilyyn tarkoitettua suoraa hiekkatietä, reitiksi valikoitui noin
80 km pitkä polku etelämmästä Aegviidun kylästä
merenrannan tuntumassa sijaitsevaan Oanduun.
Mukaan reissuun lähti ennätykselliset 11 tösiä,
niin nuorta kuin vanhaa.
I
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Üllar virkistymässä Kullijärven vesissä.

Oandu telkimisala luontokeskuksineen tarjosi viimeisen illan kulissien lisäksi komean yöllisen ukkosen.
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”

vaelluk
selle
suositeltiin
mukaan
pippuri
sumutetta
”ärsyttävien
koirien ja
karhujen
varalta.”

osoittautui kuitenkin kohtalaisen haastavaksi. Viron maastosta oli hankala löytää karttoja, reitin
varrella ei ollut tarjolla juomavettä lähes
missään. Kysyessämme vinkkejä virolaiselta vaellusfoorumilta, suositeltiin vaellukselle mukaan pippurisumutetta ”ärsyttävien koirien ja karhujen varalta”.
Onneksemme karttoja sai kuitenkin
reittimme alusta Aegviidun luontotuvalta, Viron järvien vesi muuttui puhdistustablettien avulla juomakelpoiseksi, ja vaikka vaellusryhmämme ei uhkarohkeana
ostanut pippurisumutetta Tallinnan SadaMarketista, eivät ärsyttävät “tüütu karu”
-karhut riivanneet joukkoa. Viron kieli
osoittautui muutenkin loputtomaksi hu-

vaelluksen suunnittelu
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vin lähteeksi vaelluksen aikana. Jo lauttamatkalla Tallinnaan vaeltajat ristittiin
uusilla Vironmaalle tyypillisillä nimillä ja
ryhmän oli pakko poiketa rmk:n viralliselta reitiltä käydäkseen Kullijärvellä (Haukkajärvi) kylpemässä.
pohjois-viron mannut

osoittautuivat vaelluksen aikana oivallisiksi vaellusmaastoiksi. Sisämaassa Matkatee-polku kulki monesti läpi komeiden soiden, joiden
lähistöille oli pystytetty korkeita näköalatorneja. Eteläinen naapurimme ei
myöskään ole tunnettu huimista vuoristoistaan, joten matkanteko oli kohtalaisen tasaista. Muita vaeltajia ei reitillä juuri
näkynyt, mutta suureksi riesaksi osoit-

Eräät auringon helliessä
taitetut maantietaipaleet
jäivät varmasti kaikkien
mieleen.
Allarin äiti

Vaellusporukka
valmiina menoon
Tallinnan sadamassa.

Kõrve-vaelluksella
mukana olivat tösit:
• Mehis
(Miska Rissanen)
• Lennart (Leo Heinonen)
• Timmu (Tapio Levä)
• Janus (Julius Axel
Hästesko)
• Kaarel (Kaarlo
Saukonpää)
• Üllar (Olli Raitio)
• Sulev (Otto
Hyytiälä)
• Peep (Petja Heiskanen)
• Arved (Atte Raami)
• Allar (Arne Vuorenrinne)
• Priit (Petteri Häkkinen)

tautuivat mäkärät, joita soiden ja järvien
vesistä sikisi tuhansittain. Laavujen hyttysverkot osoittivat jälleen kerran välttämättömyytensä.
Vaelluksen loppupuolella päästiin tutustumaan myös Võsun pienkauppalaan, joka
on Pohjois-Viron tunnettu turisti- ja rantakohde. Täällä vaellusporukka pääsi viettämään lokoisaa iltaa meren rannalla, mutta
sauna jäi haaveeksi, vaikka mahdollisuutta
kyseltiinkin erään majatalon tyttäreltä.
Kaiken kaikkiaan vaellus sujui oikein
hienosti, ja Viron kunnostautuminen luontopolkujen ja vaelluskohteiden ylläpidossa tuntui varsin mallikkaalta. Vuonna 2015
reitistöä on lisätty, joten uutta nähtävää on
tarjolla myös tulevaisuudessa. 

Viru raballa ihailtiin suota kolmikerroksisesta tornista.
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ROIHU
2016
17 000 ihmisen leiri on kuin pieni kaupunki.
teKSti JAIME HEIKKILä DIAS
KuvAt MARIEL HELOVIRTA
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Mafioso on yksi lippukuntamme vakioleikeistä.

A

ikaisin (liian aikaisin, jos minulta kysytään…) aamulla 20. heinäkuuta 2016 astuin Laaksossa tilausbussiin, määränpäänä
Hämeenlinnan Evo ja siellä järjestettävä
Finnjamboree Roihu. En ollut ennen ollut
suurleireillä, varsinkaan niin suurella kuin
Roihu, joten en vielä tiennyt, mitä odottaa.
Perillä olin hämmentynyt: koko leiri vaikutti sairaaloineen ja kahviloineen pieneltä
kaupungilta. Vasta silloin tajusin kunnolla, mitä tarkoitaa 17 000 osallistujan par44

tioleiri, ja kuinka erilainen se on lippukunnan omaan, pieneen kesäleiriin verrattuna.
Toki, usean tuhannen partiolaisen pitäminen turvassa vaati hyvän järjestelmän
– mikä rajoitti mahdollisuuksia esimerkiksi aikataulun itse päättämisestä – mutta samalla se mahdollisti monia muita asioita.
Omilla leireillämme meillä ei ole resursseja avata omaa radiokanavaa, hankkia liutaa
kotieläimiä esiteltäväksi tai tuoda lentosimulaattoria testattavaksi, mutta Roihulla
meillä oli mahdollisuus kokea tuo kaikki.

Tösin ja Hesparton leiriporttia rakennettiin pitkään ja hartaasti. Tavoite: isompi portti kuin muilla.
Tösin ja Hesparton
nimikyltti on kulkenut
mukana jo usealta
leiriltä toiselle.

asetuttua lippukunnillemme
osoitetulle alueelle, alkoi Tösin ihmelapsen Henri Braxin haikaileman leiriportin
rakentaminen – aluksi Braxin omin voimin, mutta lopulta kymmenet ihmiset olivat kantaneet kortensa kekoon.
Lopputuloksena oli hieno leiriportti
(hienompi kuin naapureilla ja Ivellä), jonka päällä oli mukavaa (ja turvallista) istua,
ja jonka päälle saimme ylpeinä nostaa lippumme liehumaan.

kun saimme
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Leikki nimeltään
Mahatautinen maaartisokka kasvattaa
yhteishenkeä.
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Roihu rakentui Leirisuoran ympärille.

mainitsin, Roihulla kaikki oli suurta: show’t olivat kuin jättimäisiä festareita, jonne jopa Sanni saatiin
esiintymään. Ruokalat olivat suuria, jotta kaikki 17 000 leiriläistä saisivat syödä.
Keskuskadulla oli kymmeniä suuria lipputankoja, jokaisen leiriläisen maa edustettuna. Leirillä oli 45 eri maasta yli 3 000
kansainvälistä osallistujaa. Minäkin tutustuin useampaan heistä.
Samoajien leiriin kuului samoaja-
aktiviteettien suorittamista, pesteissä
käymistä ja virvatuli. Virvatulet olivat samoajaohjelmia, jonne jokainen pääsi yhdeksi päiväksi. Minun virvatuleni oli geokätköily, joten käytin virvatulipäiväni
kävellen ja juosten ympäri leiriä etsien
kätköjä ja tutustuen kolmeen brittiin ryhkuten aiemmin

”

Roihulla
kaikki oli
suurta:
show’t
olivat kuin
jättimäisiä
festareita,
jonne jopa
Sanni saatiin
esiinty
mään.
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mässäni. Illalla menimme yökätköille, ja
melkein sain sydänkohtauksen, kun eräs
vitsikäs herra hyppäsi päälleni puskasta.
Virvatulen jälkeen leiri jatkui. Kävin kahvilassa seuraamassa musiikkiesityksiä, menin viereiselle järvelle katselemaan maisemia ja kävin ystävieni kanssa
metsään rakennetussa huonepakopelissä.
Ihailin toiseen alaleiriin rakennettua pitkää siltaa ja kuuntelin leiriradiota (jossa
soitettiin leiribiisi hieman liian usein).
kuten sanotaan,

kaikki hyvä loppuu aikanaan. 28. heinäkuuta pakkasimme teltat
ja siivosimme alueemme, minkä jälkeen jäi
vielä aikaa leikkiä, halailla ja hyvästellä ystäviä ennen bussimatkaa takaisin Helsinkiin.

ELÄMYS
OLI
ELÄMYS
Partiotaitojen suomenmestaruuskilpailussa 2017
koettiin vastoinkäymisiä toistensa perään.
TEKSTI Jimi Mäkelä
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V

räämme pisteitä kuten muutkin, mutta
emme voi voittaa. Syynä oli meidän saama
helpotus yhden kisaajan puuttumisesta.
Kisa alkoi kuitenkin hyvin mielin ja alkukätevyyden, riskun, jälkeen lähdimme
suunnistamaan seuraavalle rastille, josta
aukenivat lapin kauniit maastot meille…
siihen asti kunnes jouduimme jonottamaan. Kisaamaan oli tullut paljon enemmän vartioita, kuin mihin oltiin valmistauduttu, ja sen takia lähes joka rastille
piti jonottaa. Yhteensä jonotimmekin kisan aikana noin viisi tuntia. Jonotus kuitenkin kuluu nopeammin, kun
laulaa ”Tinakenkätyttöä” koko
jonon kanssa yhdessä.

uoden 2017 Lokakuussa järjestettiin partiotaitojen suomenmestaruuskilpailu Elämys
Äkäslompololla Yllästunturin
maisemissa. Töölön Sinisten kisavartion
”Jookoskookoksen” matka kisaan oli pitkä
ja kivinen.
Lähdimme kisaan samaa matkaa sisarlippukuntamme Hesparton kisavartion
kanssa. Jo alusta asti oli vaikeuksia löytää neljäs ihminen ryhmäämme, jotta saisimme kisaan vaaditun vartiokoon kasaan.
Lopulta löysimme evp:n (ei vielä partiolaisen), joka lähtisi kisaamaan
kanssamme.

”

kisakeskukseen kesti melkein kokonaiYhteensä
rasteina oli kaikkea poronkäsen vuorokauden. Lähdimme
jonotimme ristyksen valmistamisesta joen
jo torstai-iltana junalla Helsinkisan aikana ylitykseen köysiradalla, aina
gistä, ja saavuimme pitkän ja
perussuunnistukseen sekä ponoin
viisi
nauruntäytteisen junamatkan
rojen tunnistukseen korvatuntia.
jälkeen Rovaniemelle seuraamerkkien perusteella. Pitkän
Jonotus
vana aamuna.
kisatun päivän jälkeen saaRovaniemellä pääsimme
vuimme yörastille tunnin myökuitenkin
shoppailemaan ja syömään
hässä ja aloitimme kiireellä yökuluu
odottaessamme bussiamme,
nopeammin, rastitehtävät.
joka lähti vasta illemmalla. KoYörastilla piti valmistaa
kun laulaa puukko, kolmen ruokalajin
larissa saavuimme ensimmäi”Tinakenkä ateria, tunnistaa 15 biisikatsenä kisakeskukseen, ja kun
olimme jättäneet tavaramkelmaa ja kaiken lisäksi valtyttöä”
me ja ilmoittautuneet, lähdimmistella ruokalistat neljälle
yhdessä
me käymään Ruotsin puolella.
koko jonon erityisruokavalion omaavalle
Saavuttuamme takaisin kisahenkilölle. Tähän kaikkeen oli
kanssa.
keskukseen kertasimme vielä
annettu noin viisi tuntia aikaa,
pikaisesti seuraavaan päivään
ja vartion oli tarkoitus jakaantarvittavia tietoja Lapista, potua jotta kaikki saataisiin tehrojenhoidosta, saamelaisuudesta ja vähän
tyä. Meidän vartiomme ei kuitenkaan voikaikesta muustakin.
nut jakaantua, koska alle 18-vuotiaita ei
saa sääntöjen mukaan jättää yksin.
Saatuamme kappaleet tunnistettua,
seuraavana aamuna vastoinkäymisemme alaloitimme muut tehtävät. Tässä tilankoivat. Nyt oli jo ollut muutaman päivän
teessa sai onneksi jo jakaa tehtäviä, joten
tiedossa, ettei yksi vartiomme jäsen voijaoimme puukon, ruoat ja menut keskenutkaan osallistua pahanlaatuisen yskän
nämme ja aloitimme. Olimme juuri päästakia. Aamulla tästä oli kuitenkin tullut
seet vauhtiin kun yksi vartiolaisemme
tuomariston päätös, jossa sanottiin meikertoi vointinsa olevan huono, ja hän medän kisaavan sarjan ulkopuolella, eli kematka kolarin
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kirirastin jälkeen, fiilis oli sanoinkuvaamaton. Bussikyyti tuli noin puolen tunnin
jälkeen ja saavuttuamme kisakeskukseen
juoksimme heti alustavien pisteiden luokse. Olimme saaneet monesta tehtävästä
täydet pisteet ja kirisuunnistuksesta sarjamme parhaat. Sijoituksemme olisi ollut
13., jos emme olisi kisanneet sarjan ulko
puolella.
Olimme tosiaankin voittaneet itsemme
tai ainakin kaikki kaverimme. Kisan jälkeen menimme kaikki vielä syömään ja junamatka kotiin taittuikin mukavasti pizzaa syöden ja nukkuen. Koko keho oli vielä
viikon päästä kipeä, mutta kyllä se oli sen
arvoista! 

nikin EA-pisteelle käymään. Neljä tuntia
myöhemmin, kun rastit olivat valmiita, kävin ensiapupisteellä kysymässä hänen
vointiaan, mutta minulle kerrottiin, että
hänet oli kuskattu takaisin Äkäslompoloon jo muutama tunti takaperin. Tässä
vaiheessa me kaksi, jotka olimme kahdestaan kolmessa tunnissa tehneet sen, mikä
oli suunniteltu neljälle ihmiselle viidelle tunnille, olimme hyvin lähellä hermoromahdusta.
maittavien tunnin yöunien jälkeen sulloimme aamulla ylimääräiset kamat laukkuihimme. Päivällä oli vielä muutamia rasteja, ja lopulta päästyämme maaliin rankan
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Tösin ja Hesparton yhteiset
sekalaumat kisasivat Kuunsirussa.

SUSE¯
KISAT
teksti Ralf Baumann
kuvat kaisa mikkelä

SuSe-kisoissa on aina ruokarasti, jolla lapset
kokkaavat itse. Tällä kertaa tarjolla makaronia
ja soijarouhetta.
Kuunsirussa Tösin rastilla oli ramborata.
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S

boradat testaavat lasten urheilullisuuta,
tietokilpailurastit taas nokkeluutta. Kimurantit ensiaputehtävät katsovat osaako sudari hoitaa oikein lohduttomana nyyhkyttävää potilasta.

udenpentu ja seikkailijakilpailut ovat leikkimielisiä partiotaitokilpailuja, joissa nuorimpiin
ikäryhmiin kuuluvat partiolaiset pääsevät kisaamaan keskenään, oppimaan yhdessä tekemistä ja kokemaan onnistumisia. Kisapäivät kuluvat luonnossa
kuin siivillä, kun lapset keskittyvät ratkaisemaan kivoja rastitehtäviä kavereidensa kanssa. Ryhmien mukana kulkee usein
myös aikuinen saattaja – näin sudenpentukisat voivat olla niin lapsille kuin vanhemmillekin!

Eräällä rastilla ryhmän pitää osata piirtää oikeat karttamerkit kartalle ja tunnistaa ilmansuunnat. Päivän edetessä kohdalle voi tulla tehtäviä, joissa pitää nimetä
metsän kaikki eläinasukkaat oikein ja kierrättää epämääräisiä roskia oikeanvärisiin
astioihin. Joskus ryhmän pitää myös peittää silmänsä ja tunnistaa vain hajun avulla, mikä mauste on piilotettu mihinkin
purkkiin.
Usein päivän kohokohta on kuitenkin ruokarasti, jossa pääsee tekemään itse
retkiruokaa mitä ihmeellisimmistä aineksista. Miten paistetaan
nakkeja onnistuneesti retkikeittimellä, kun ne pitäisi vielä lopulta yhdistää
kiehuvassa vedessä pehmentyviin aiemmin paloitelluihin kasviksiin,
vaikka kerrallaan on
käytössä vain yksi liekki?
Pitää osata tehdä asioita yhdessä, vaikka joskus haluaisi vain eksyä leikkimään koko
ajaksi. Kisapäivän lähestyessä loppuaan väsynyt mutta onnellinen sudenpentujoukko tallustaa maaliin, syö viimeiset
eväänsä ja lähtevät bussilla kohti koloa.

on jo useina vuosina osallistunut monen ryhmän voimin alueen
SuSe-kisoihin. Tapahtumapaikat vaihtelevat vuodesta toiseen, ja viime vuosina
kisat on järjestetty Töölön ja lähialueiden puistoisissa tai ympäristöissä, kuten Laakson
keskuspuistossa tai oravien valtakuntanakin
tunnetussa Seurasaaressa. Usein ovat uteliaat ja
pähkinöille persot oravat viivästyttäneet ryhmien matkaa viemällä monen lapsen huomion
minuuteiksi kerrallaan.
töölön siniset

Kuunsiru
2017

kisapäivä alkaa aamun sarastaessa,
kun ryhmät saapuvat unisina lähtörastille. Siellä lapset kuulevat ensimmäisen
osan kilpailun teeman mukaisesta tarinasta, joka tulee avautumaan jokaisen rastin
yhteydessä hieman lisää. Lähtörastit testaavat sudenpentujen yhteistyötä ja perinteisiä kädentaitoja, milloin ohjeistamalla ryhmää poraamaan oikean tähtikuvion
puulevyyn tai maalaamaan onnistuneesti ohjeenmukaisen kuvion. Kun ollaan valmiita, voidaan jo juosta seuraavalle kartan
osoittamalle rastille.
Innostuneimmat lapset juoksevat jo
ryhmän edellä. Päivän aikana tullaan näkemään useita erilaisia rasteja, jotka mittaavat milloin mitäkin. Vauhdikkaat ram-

ovat osoitus lippukuntien toimivasta yhteistyöstä.
Töölön Siniset on ollut mukana järjestämässä Keski-Helsingin alueen SuSe-kilpailuja muiden lippukuntien kanssa jo
monien vuosien ajan. Yhteistyöt ovat auttaneet alueen johtajia tutustumaan toisiinsa ja rakentamaan töölöläistunnelmaa
yli lippukuntarajojen. Viimeiset viisi vuotta ovat menneet hienosti, ja eiköhän tulevien vuosien kisat pysy samalla korkealla
tasolla jatkossakin. 

onnistuneet sudenpentukilpailut
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Ex¯Bulicar

Kesän 2017 kesäleiri järjestettiin
Tammelassa Hämeen partiopiirin
leiripaikalla. Leirin teemana oli
keskiaika. Leirillä pidettiin blogia –
tässä parhaat palat!

TEksti Leiriblogistit
KUVAT otto hyytiälä

Päivä 1
Bussit saapuivat aurinkoi
selle leirialueelle aamupäivällä. Teltat kohosivat joutuisasti telttavartioiden, siis
aatelissukujen toimesta. Monet pääsivät pystyttämään
”naigeria” ensimmäistä kertaa ja oppivat uusia asioita
teltan pystyttämisestä.
Seikkailijat herkuttelivat vaahtokarkeilla ikäkausi
ohjelmassaan. Illalla koko leiri kokoontui iltanuotiolle
laulamaan ja leikkimään. Yöllä vartiolaiset herätettiin leirikasteeseen, joka aiheutti
hieman närää joissakin sikeästä unesta havahtuneissa
leiriläisissä.
Päivä 2
Yöllä meidät herätettiin leirikasteeseen. Se oli hauskaa
ja saimme upeat huiviin laitettavat renkaat. Iltapäivällä
menimme uimaan Ruostejärvelle. Se oli hauskaa. Uinnin
jälkeen harjoittelimme suunnistusta. Iltanuotion jälkeen
menimme nukkumaan.
Päivä 3
Eilen oli markkinat. Markkinoilla myytiin erilaisia palveluja, kuten ennustamista
ja muotokuvien piirtämistä.
Markkinoilla sai myös köyhiä
ritareita ja kotikaljaa. Markkinoilla soi kaunis keskiaikainen musiikki. Roope, Eero,
Peppi ja Veeti rakensivat todella kauniin ja tukevan terassin,
jota kaikki pienet kävivät ihailemassa.
I

Leirin yhteinen iltanuotio on
käynnistymässä.

Päivä 4
Ennen haikin alkua vartiolaiset pakkasivat tavaroitaan haikille ja sudarit valmistautuivat
lähtemään kotiin. Haikin alkukätevyytenä piti punoa kahvipaketeista kori ja ensimmäisellä rastilla piti tunnistaa ja
maistella erilaisia kasveja, kuten sitruunamelissaa ja sinapinsiemeniä. Toisella rastilla
oli tehtävänä pistesuunnistaa
kuusi rastia mahdollisimman
nopeasti kolmannelle rastille.
Siellä piti hakea järvestä märkiä polttopuita ja tehdä niistä
nuotio, jonka piti palaa vähintään kaksi minuuttia.
Lopuilla rasteilla keitettiin
linssimuhennosta ja koottiin
partioihanteita maasta sokkona etsityistä lapuista. Saapuessaan kauniin Peukalolammin
rannalla sijaitsevalle yörastille vartiot saivat vielä tehdä solmuja mysteerirastilla ja
ratkoa ”ihan super helppoa” arvoitusta. Iltapalaksi vartiolaiset pääsivät syömään nuotiolla
paistettuja makkaroita. Pystytettyään laavunsa vartiot painuivat unisina pehkuihin.
Päivä 5
Heräsimme yörastilla sateeseen.
Aamu oli märkä ja taivas oli pilvinen. Pakkasimme laavun ja tavarat sekä söimme aamupalaa.
Koko vartiomme käveli yhdessä
parkkis-rastille, joka oli todella
lähellä yörastia. Parkkis-rastilla
yhden vartiolaisen piti kuljettaa
mahdollisimman monta halkoa
lyhyen radan läpi.
Rastin jälkeen liikuntarajoitteiset lähtivät kyydillä takaisin leiriin. Vartiot jatkoivat

Leirin
johtajan päivä
0800 Herätyskello soi.
0812 Nappaan keittiöstä
aamukahvin mukaani
0815 Osallistun lipunnostoon ja nimitän uuden
päivystäjän
0830 Tarkastan teltat
0900 Syön aamupalaa ja
varmistan johtajien tietoisuuden päivän ohjelmasta
1000 Ohjelma käynnistyy
1030 Otan vastaan leirille
saapuvia leiriläisiä
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1050 Kyyditsen leiristä
poistuvia bussipysäkille
1100 Etsin kadonnutta pussia uimarannalta ja
kyselen siitä luontokeskuksen väeltä
1200 Puheluita
1215 Syön lounasta
1300 Valokuvaan leirimenoa

1730 Järjestelen kyytejä saapuville ja poistuville
johtajille
1830 Päivitän ilmoitustaulua
2000 Valokuvaan tunnelmia iltanuotiolla
2145 Seuraan nukkumaan menoa

1400 Kirjoitan blogia

2200 Kutsun koolle johtajakokouksen

1500 Käyn huollon kanssa Forssassa hakemassa
täydennyksiä

2210 Käydään johtajien
kanssa läpi kulunut päivä
ja seuraava päivä

1600 Kiertelen alueella

0017 Blogipäivitys ja nukkumaan

1630 Syön päivällistä

EA-rasteilla voi joutua selvittämään
rankempiakin tapauksia.

Vanhat oranssit nigerit palvelevat edelleen
hyvin kesäleireillä.

Sudarileirin kohokohta:
”lohikäärmeen” metsästys.

Ex-bulicarilla treenattiin alkusammutustaitoja.
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matkaa muille rasteille. Rasteilla oli mm. EA:ta, kompassin
käyttöä ja ruoanlaittoa. Vartiot saapuivat leiriin kirirastin
kautta. Kun kaikki vartiot olivat asettuneet takaisin leiriin
ja kamat olivat kuivumassa,
vartiot suorittivat viimeisen
rastin, joka oli sokeripala
linnan kokoaminen. Melkein
kaikki linnat romahtivat, kun
ne piti kuljettaa pöydälle arvioitavaksi.
Loppupäivä oli vapaa-aikaa ja illalla oli Tillin hemmottelusauna. Johtajat olivat tehneet ihania kuorinta-aineita ja
tuoneet hedelmiä saunalle. Illan päätteeksi julistettiin haikin voittaja, joka oli Von Mirbachharff eli Raksun vartio.
Päivä 6
Aamu alkoi lipunnostolla ja
herkkupuurolla. Leiri aloitti halimurhaajan tapaisen ruttoleikin. Aamupäivällä leikittiin kontaktileikkejä, kuten
pusupainia ja halonkaatoa.
Kun kaikki olivat sopivasti väsyneitä, syötiin lounaaksi perinteistä naminamiherkkua.
Sen jälkeen vartiolaiset pääsivät kiertämään EA-rataa, johon
kuului muun muassa Pinjan
synnytysrasti ja Jimin irronneen käden hoito. Kun ensiaputaitoja oltiin opittu tarpeeksi, voitiin kontaktileikkejä taas
jatkaa.
Päivälliseen mennessä kaikki olivat niin väsyneitä, että
vapaa-aika oli tervetullutta.
Iltaan mennessä rutto oli jo
loppunut, vaikka voittajat
jäivätkin epäselviksi. Päivä lopetettiin iltanuotiolla.
I

Markkinoilla herkuteltiin karamelliomenilla ja -päärynöillä.

Keittiö
Leirin muonituksessa on
monta muuttujaa. Excel on
keittiön paras apu erikoisruokavalioiden ja määrien
hahmottamisessa. Kolme
päivää, yhtä pöllittyä muonituspohjaa ja kuusi välilehteä
myöhemmin syntyi kaksi sivua pitkä kauppalista. Otteita siitä: 75 kg perunaa, 2 700
palaa leipää, 70 l mehutiivistettä, 100 klementiiniä ja
paljon kahvia.
Kuusi tuntia, 5 partiolaista, 1 paku ja henkilöauto, 7 tukkukärryä ja 4 200 euroa myöhemmin karautettiin
raksaleiriin pelaamaan jääkaappitetristä rajallisten kyl-

mäsäilytystilojen kanssa. Yli
sadan hengen yhdeksän päivän ruuat saatiin lajiteltua ja
aseteltua tätäkin logistiikan
opiskelijaa miellyttävällä tavalla leiriä edeltävänä päivänä.
Leirillä pääkeittäjä herää
ensimmäisenä ja nukahtaa
viimeisenä. Uni on katkonaista, sillä päätalolla latautuvat
johtajien puhelimet ja päivystäjän leiripuhelin piippaavat
pitkin yötä. Kun lapset vasta kömpivät makuupussien
lämmöstä lipunnostoon, keittiö on keittänyt 45 l puuroa.
Raksalaisten rakentama keittokatos toimii kuin unelma ja
6 kaasukeitintä lämmittävät
tiskivedetkin hetkessä. 
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Kahden arkkitehdin suunnittelema ulkokeittiö.

Huollon tilastotietoa
• Leirivalmistelut (hankinnat ja pakkaus): 18 h
• Tavaroiden ja ruokien kuljetus: yht. 1 173 km
• Leirille kuljetetun tavaran tilavuus: yht. 10,1 m³
• Kuljetetun ruoan tilavuus: yht. 5,8 m³
• Huollolle esitetyt kysymykset: 237 kpl
• Palopuheita varusteiden ja työkalujen
säilyttämisestä pidetty: 19 kertaa

K ä mppä
Kämpän kuulumiset
Kämppäosaamisen uusi nousu
Kämppäwiki

Tösin kämppä on yhä pystyssä ja ahkerassa käytössä.

Kämpän kuulumiset
Töölön Sinisten kämpän avajaisista tulee pian
kuluneeksi 9 vuotta. Näiden vuosien aikana kämppä
on ollut hyvin aktiivisessa käytössä.

K

teksti tilli pesola

ämppä on toiminut tukikohtana useille sekä
oman lippukunnan että ulkopuolisten retkille. Siellä on onnistuneesti järjestetty myös
kesä- ja talvileirejä. Tavallisten retkien lisäksi kämppä toimii myös johtajiston rentolana. Kämpällä
vietetään johtajiston kesken niin pikkujouluja kuin kesäisiä mökkiviikkoja. Kun pipo alkaa kaupungissa kiristämään, on aika lähteä kämpälle.
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otto hyytiälä

otto hyytiälä

Kämppätoimikuntaan kuuluu sekä tösejä että hesparttoja. Kuvassa vasemmalta: Otto Hyytiälä, Tilli Pesola (kämppäisäntä),
Hanna ”Beagle” Hämäläinen ja Pinja Korvenoja.

ja Hesparton jäsenet ovat
todella ottaneet kämpän omakseen. Kämpälle on aina helppo lähteä retkelle. Kaikki
tietävät, mikä perillä odottaa. Ympäristö
on tuttua ja laitteiden käyttö hallussa.
Kämpän varustelutaso on yritetty pitää
niin hyvänä, että yllättävistäkin tilanteista
selvitään. Kämpällä on varamakuupusseja,
-vaatteita, kämppäsaappaita, otsalamppuja, hammasharjoja ja koti-ikävälaatikko.
Keittiössä on reilusti kattiloita ja pannuja,
ruokailuvälineitä useammalle kymmenelle
sekä erittäin kattava maustehylly.
Kämpällä retkeillään niin usein, että
suunnistusmaastot tulevat lapsille ehkä
jopa liiankin tutuksi. Siksi osa retkistä
joudutaan järjestämään jossain muualla.
töölön sinisten

niittänyt mainetta myös ulko
puolisten vuokralaisten keskuudessa.

kämppä on

Kämppää varaavat säännöllisesti myös
muut partiolippukunnat. Useat niistä
ihastuvat kämppään niin paljon, että varaavat sen aina uudelleen ja uudelleen.
Kämpän sähköttömyys ei ole haitannut
vuokraamista vaan jopa päinvastoin. Eräskin lippukunta tuli kämpälle opettamaan
lapsille, miten on mahdollista retkeillä ilman sähköä.
Kämpän kuuluisimmat hetket kuitenkin lienevät ne, kun kämpän saunaa sai
ihastella televisiosta. Saunamme edusta
toimi nimittäin yhtenä kuvauskohteena Salatut elämät -televisiosarjalle vuonna 2013.
vastaa viisihenkinen
kämppätoimikunta. Kämppäisännän lisäksi toimikuntaan kuuluu kaksi tösiä ja
kaksi hesparttoa.
Kämppätoimikunnan jäsenet järjes-

kämpän ylläpidosta
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”

Kun pipo
alkaa kau
pungissa
kiristää,
on aika
lähteä
kämpälle.

tilli pesola

Kämpän paikkojen nimikoinnin avulla ohjeistetaan ulkopuolisia vuokralaisia kämpän oikeanlaisessa käytössä.
tilli pesola

tävät vuosittain sekä kämppäkoulutuksen että kämppätalkoot. Kämppätalkoissa
tehdään perussiivoukset ja pienet korjaukset sekä sellaiset parannukset, jotka
oman väen voimin osataan tehdä.
Kämppätoimikunta huolehtii myös
polttoöljyn, kaasun, puiden ja muiden tarvikkeiden riittävyydestä ympäri vuoden.
Kämpän ylläpito on ympärivuotista työtä,
jota on hauskinta tehdä porukalla.
aikana kämpällä on alkanut näkyä normaalia kulumista. Siksi
toimikunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluukin kämpän kunnon jatkuva seuranta ja puutteiden korjaaminen silloin, kun
ne ovat vielä pieniä. Varsinaiset kehityskohteet ja parannustarpeet ovat nousseet
esiin kämpän käytön myötä.
Töölön Lionsien avustuksella kämpälle hankittiin yksi lisäkomposti, sillä alkuperäiset kompostit eivät enää riittäneet kämpän lisääntyneen käytön myötä.
Keittiöön on lisätty hyllyjä, jotta kaikilla tarvittavilla keittiövälineillä olisi oma
paikkansa. Nuotiopaikka on jouduttu raviimeisten vuosien

kentamaan kokonaan uudestaan, sillä alkuperäisen nuotiopaikan penkit olivat
vuosien saatossa muuttuneet yhdeksi suureksi muurahaispesäksi.
Kesällä 2018 kämpällä tullaan pitämään remonttiviikko. Urlus-säätiön avustuksella saamme tehtyä useita hyvin
oleellisia korjauksia. Suunnitelmissa on
kämpän ja saunan katkenneiden pystytikkaiden vaihto, tiskipöydän uusiminen
sekä kahden uuden kaasujääkaapin hankkiminen. Kämppätoimikunta seuraa jatkuvasti kämpän kuntoa ja ylläpitää kämpän
korjaussuunnitelmaa. 
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Pizza on
kämppätalkoiden
vakioruokaa,
sillä sitä voi tilata
Kirkkonummelta
perille asti
toimitettuna.

”

Penkit
olivat
muut
tuneet
yhdeksi
suureksi
muurahais
pesäksi.

Kämppä
kaipaa apuasi!
Tukemalla Töölön Sinisten kannatusyhdistystä, voit
auttaa kämpän tärkeissä korjaus- ja parannus
töissä.

tilli pesola

Sadevesitynnyrien pesemiseen on löytynyt tösiläinen tapa.
tilli pesola

tilli pesola

Tulevia korjaus- ja
parannuskohteita
Parkkipaikan laajennus
Nykyinen parkkipaikka ei enää riitä,
kun retkien koot ovat kasvaneet.
Arkkitehdin
suunnittelema
pesuvatiteline
kuivattaa pesuvadit
hetkessä.
tilli pesola

Kämppätien kunnostus
Hummelvikintieltä nouseva tie on talvien myötä muuttunut kuoppaiseksi.
Aurinkopaneelien päivitys
Nykyinen akku ei enää varaa ollenkaan. Teknologia on kehittynyt huimasti ja uusilla paneeleilla voisi saada
enemmän tehoja.
Laiturin rakentaminen
Kämpän ainoa heikkous on uintimahdollisuuden puuttuminen. Rantaoikeus
on, mutta uimaan pääsy vaatisi laiturin
rakentamisen ja polun raivaamisen.

Keväällä 2016 parannettiin kämpän
nuotiopaikkaa.

Kämpän ja saunan
alta tehdään yhä
löytöjä.
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Kajakkivaja
Kajakkien käytön helpottamiseksi olisi
hyvä saada kajakkivaja rantaan.

Ensimmäinen uuden kämppäkoulutuksen läpikäynyt vuosikurssi.

Kämppäosaamisen
uusi nousu
TEKSTI Pinja Korvenoja

Ensimmäinen uuden systeemin mukainen
kämppäkoulutus järjestettiin kesällä 2016.
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otto Hyytiälä

tilli PeSolA

Kämppäkoulutuksessa kerrattiin, millaisia puita mikäkin tulipesä tarvitsee.

ö

ljykamiinan kanssa taistelua,
jäätyneitä ruokia, mörskäreiden
huoltoa, kiukaan kesytystä, yhdessä hengailua ja ryhmäytymistä. Vuoden 2018 ensimmäinen kämppäkoulutus järjestettiin yhtenä helmikuun
kylmimmistä viikonlopuista. Koulutettavat saivat konkreettisesti kokea, miten
tärkeää Kämpän oikeanlainen lämmittäminen on, ja perjantaina alkaneen koulutusviikonlopun ensimmäisten tuntien aikana takan ääressä olikin tungosta. Sitkeä
lämmitysoperaatio palkittiin, ja hyvin nukutun yön jälkeen herättiin oppimisen ja
kämppätreenin täyteiseen päivään.

systeemin mukainen
kämppäkoulutus järjestettiin kesällä 2016.
Sen jälkeen koulutuksia on järjestetty yhteensä kolme kertaa, ja tavoitteena on kaksi koulutusviikonloppua vuodessa.
Koulutuksessa on kaksi tasoa, mestari- ja kisällitaso, ja molemmille tasoille
on oma Kämppämerkki kouluttautumista motivoimaan. Kisällitason koulutus on
ikään kuin ajokortti, jonka suoritettuaan
ensimmäinen uuden

esimerkiksi ryhmänohjaajakoulutusta käyvät nuoret voivat retkeillä kämpällä keskenään. Tavoitteena on, että kaikilla
retkillä olisi aina mukana joku kisälleistä
tai mestareista.

isäntä

meStaRi

kiSälli
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koulutusviikonlopuissa on joka kerta vallinnut hyvä fiilis ja tekemisen meininki, kertoo viimeisimmän koulutuksen järjestänyt
entinen kämppätoimikunnan jäsen Salla
Heiskanen.
”Kämppäkoulutus on esimerkiksi ryhmänohjaajakurssilaisille monesti ensimmäinen tapahtuma johtajiston kesken, ja
siten erityinen. Yleinen meininki on ollut
hyvä, ja ihmiset tuntuvat olevan motivoituneita. On sellaista kämppäylpeyttä, että
tästä halutaan pitää huolta.”
Vaikka aamulla kahvimaito olikin leikattava irti läpikotaisin jäätyneestä tölkistä,
jatkui helmikuunkin koulutus hienosti. Kokelaat kiersivät kouluttajien pisteitä lauantain ajan, ja yksi mestaritason koulutettava
pääsi näyttämään kyntensä osallistumalla
opettamiseen kouluttajien rinnalla. Viikonloppu keräsi huimat 19 osallistujaa!

koulutussysteemin on kehittänyt kämppätoimikunta kämppäisäntä Tilli Pesolan
johdolla, ja merkki on Ralf Baumannin
käsialaa. Perustason koulutus jakautuu
neljään osa-alueeseen: keittiöön, sisätiloihin, ulkotiloihin ja saunaan.
Mestaritason koulutettavat saavat
haasteekseen astetta kinkkisempiä tehtäviä, kuten esimerkiksi puuhellan tai
kaasujääkaapin kesyttämisen tai kämpän
talviteloille laiton. Mestaritasoon kuuluu
kertaus ja se, että osaa myös ohjata muita
kämpän käytössä. Halukkaat pääsevätkin
opettamaan kisällitason koulutettavia.
Molemmilla tasoilla korostuu turvallisuuteen liittyvät tekijät, sekä kämpän ykkössääntö: pidä kämppä kuivana! Mestaritason suorittaminen ei tietenkään
tarkoita sitä, että oppiminen loppuisi.

vaaditaan,
että taitoja ylläpitää retkeilemällä kämpällä säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Tällä hetkellä kisällitason on suorittanut 24 johtajaa, mestaritason yhdeksän.
Kouluttajina toimivat mestaritason suorittaneet, jotka haluavat osallistua kouluttamiseen.
Todellisen kämppäkuninkaan tunnistaa kunnioitusta herättävästä kultareunaisesta kämppämerkistä, jollaisen ovat
tähän mennessä ansainneet kämpän rakentamisesta vastannut Simo Laukkanen,
sekä kämppäisäntinä toimineet Tilli Pesola ja Leo Heinonen.
Töölön Sinisissä
ja Hespartossa on yksi kämppätoimikunnan tärkeimpiä tehtäviä. Kun kämppää
käyttävät siihen koulutetut johtajat, paranee paitsi käyttömukavuus, myös turvallisuus. Lisäksi oikein käytettynä laitteet
kestävät pitempään ja retkillä on helpompi keskittyä itse ohjelmaan jatkuvan käyt-

kämppäosaamisen ylläpito

otto hyytiälä

kämppämerkin voimassaoloon

Talviset olosuhteet toivat lisää realistisuutta kämppäkoulutukseen.

”

Todellisen
kämppä
kuninkaan
tunnistaa
kulta
reunaisesta
kämppä
merkistä.
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töohjeiden pänttäämisen sijaan. Siksi on
ollut hienoa seurata, miten huolella mietitty koulutussysteemi on alkanut juurtua
osaksi lippukuntien toimintaa. Kämpän
on tarkoitus olla paikka, mihin on mukava
mennä, matalalla kynnyksellä. 

Kämppäwiki

T

ösin kämppäkin on ottanut askeleita
kohti nykyistä virtuaalista maailmaa.
Kämpän käyttöohjeet on nimittäin muutettu sähköiseen muotoon, kämppäwikiin.
Tösin kämppä on aina saanut hyvää palautetta siitä, että siellä on laitteiden käyttöohjeet
helposti saatavilla. Käyttöohjeet on nimittäin
löytynyt sekä perinteisenä paperinippuna että pieninä laminoituina ohjeina jokaisen laitteen vieressä.
Kämppäwikin idea syntyi kahdesta eri tarpeesta. Meillä on paljon vuokralaisia, joille kämppämme ja sen laitteiden käyttö on
täysin vierasta. Kämppäwikin myötä ulkopuoliset vuokralaiset voivat tutustua oleellisimpiin ohjeisiin jo ennen retkelle lähtöä. Esimerkiksi kaasulieden käytön hankaluus on
kaikista yleisin syy soittaa kämppäisännälle.
Kämppäwikin avulla vuokralaiset voivat katsoa videon lieden käytöstä vielä kotona ollessaan. Siten kämpälle saapuessaan ei lieden
kanssa tarvitse arpoa.
Toisaalta kämppään liittyy myös paljon nippelitietoa. Erityisesti lippukuntiemme
nuorilla johtajilla voi olla vielä epävarmuutta siitä, mistä mitäkin löytyy. Kämppäwikin
hakutoiminnolla voikin helposti etsiä vastauksen mieltä askarruttavaan kysymykseen
oman kännykän avulla.
Kämppäwiki ei kuitenkaan täysin korvaa paperisia ohjeita. Sähköttömällä kämpällä pitää olla myös sähköttömät käyttöohjeet.
Kaikki kämppäwikistä löytyvä tieto löytyykin
myös kämpältä perinteisenä paperiversiona.
Kämppäwiki onkin yksi erityisistä yksityiskohdista, joka erottaa Tösin kämpän muista.

Kaikkien laitteiden nimiä ei tarvitse osata
ulkoa. Kämppäwikissä saat käyttöohjeet
esiin kuvaa klikkaamalla.
Kämppäwiki ohjaa laitteiden
käytössä vaihe vaiheelta.
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LISTAT
Hallitukset
2014
LPKJ		
LPKJA		
Sihteeri		
Taloudenhoitaja
Jäsen		
Jäsen 		
Jäsen 		
Jäsen 		
Jäsen 		
Jäsen 		

Julius Hästesko
Leo Heinonen
Ville Raitio
Antti Mielonen
Ralf Baumann
Otto Hyytiälä
Tilli Pesola
Miska Rissanen
Kenny Ronkainen
Antti Väisänen

Nippelitietoja Tösin toiminnasta viimeisen viiden vuoden ajalta!
Kattavammat listat leireistä, lippukunnanjohtajista ja lippukunnanjohtajan
apulaisista ovat Tösin nettisivuilla ja aikaisemmissa Juhla-Pihauksissa.

2018
LPKJ 		
LPKJA 		
Sihteeri 		
Taloudenhoitaja
Jäsen 		
Jäsen 		
Jäsen 		
Jäsen 		
Jäsen 		
Jäsen 		

Kämppäisännät
Ville Raitio
Otto Hyytiälä
Jaime Heikkilä Dias
Leo Heinonen
Ralf Baumann
Henri Brax
Petteri Häkkinen
Jimi Mäkelä
James Pye
John Remes

Julius Hästesko
Leo Heinonen
Ville Raitio
Antti Mielonen
Ralf Baumann
Petja Heiskanen
Otto Hyytiälä
Tilli Pesola
Miska Rissanen
Antti Väisänen

2016
LPKJ 		
LPKJA 		
Sihteeri 		
Taloudenhoitaja
Jäsen 		
Jäsen 		
Jäsen 		
Jäsen 		
Jäsen 		
Jäsen 		

Julius Hästesko
Leo Heinonen
Ville Raitio
Antti Mielonen
Ralf Baumann
Petja Heiskanen
Otto Hyytiälä
Petteri Häkkinen
Tilli Pesola
Antti Väisänen

2017
LPKJ 		
Ville Raitio
LPKJA 		
Otto Hyytiälä
Sihteeri 		
Jaime
		Heikkilä Dias
Taloudenhoitaja Leo Heinonen
Jäsen 		
Ralf Baumann
Jäsen 		
Petteri Häkkinen
Jäsen 		
Julius Hästesko
Jäsen 		
Jimi Mäkelä
Jäsen 		
Atte Raami
Jäsen 		
John Remes

Simo Laukkanen
Leo Heinonen
Tilli Pesola

Kannatusyhdistyksen
puheenjohtajat 1994–
1994–2009
Kari Teppola
2010–2015
Petu Tapio
2016– 		
Jussi “Jude” 		
		Haapkylä

Kunniajohtajat

Ryhmät

2015
LPKJ 		
LPKJA 		
Sihteeri 		
Taloudenhoitaja
Jäsen 		
Jäsen 		
Jäsen 		
Jäsen 		
Jäsen 		
Jäsen 		

2009–2012
2012–2014
2015–

Sudenpennut Myllerrys, KaSi-B,
Myrsky, Muflonit, Mellakka,
Maximi, Meteli, Hehku, Hiillos,
Kaaos&Kohellus
Seikkailijat Kotkat, Ketut,
Naalit, Ahmat, Apinat, Käärmeet,
Krokotiilit, Sudet
Tarpojat Korpit, Naalit
Samoajat Haukat, Korpit
Vaeltajat Kummeli, Haukat

Brigadis alias Alfons Åkerman
Ilmari Salomies
Pauli Kanerva
Lassi Westerling

Kunniavaeltajat
Kaarlo Hänninen
Lassi Westerling
Simo Castrén
Kari Teppola
Jarkko Nyström
Simo Laukkanen
Petu Tapio
Petri Ijäs

Talvileirit
vuosi

leirin nimi		

paikka 		

leirinjohtaja

2014	Urr Eestis		
Sahalahti
Antti Väisänen
2015 Supersankarit		
Rismalahti
Tilli Pesola
2016 Kultakuume		Långvik		Ville Raitio
						Salla Heiskanen
2017 Helmi			Kiljava		Laura Setälä (HaHa)
2018 TalVileiri			Stensböle
Aurora Nupponen
						Leo Heinonen

Kesäleirit
2013

Tanssii 			Tammela
Antti Väisänen
Sarvisusien Kanssa			Jenni Herold
2014 Arda			Partiopoukama Julius Hästesko
						Kaari Freese
2015 Mikä-Mikä-Leiri		
Vasikkaluoto
Petja Heiskanen
						Kaisa Mikkelä
2016 Roihu			Evo		Heikki Otsolampi
2017 Ex-bulicar		
Tammela
Otto Hyytiälä
						Salla Heiskanen
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Sähköasennusliike Tmi Timo Hyytiälä
onnittelee 85-vuotiasta lippukuntaa
Sähköasennusliike Tmi Timo Hyytiälä on Töölössä sijaitseva
sähköliike. Suoritamme kaikkia sähköasennuksia kotitalouksille
ja yrityksille pääkaupunkiseudulla. Olemme erikoistuneet vanhojen kerrostalohuoneistojen sähkötöihin
Kaikki työt tehdään ammattitaidolla, luotettavasti ja laadukkaita
tarvikkeita käyttäen.

Palveluitamme:
•
•
•
•
•
•
•

Sähköasennukset
Sähköurakointi
Sähkösaneeraukset
Sähkösuunnittelu
Taloyhtiöiden huolto- ja
korjaustyöt
Vikakorjaukset
Sähköasennusten
käyttöönottotarkastukset

Onnittelut
85-vuotiaalle
veljeslippukunnalle!

Töölöläinen sähköasennusliike jo vuodesta 2000
Tmi Timo Hyytiälä - Töölönkatu 50 D 90 - 040 5003850

Toivoo Hespartto

timo.hyytiala@welho.com - www.sahkohyytiala.com

ONNELLINEN NUORUUS ON
HYVÄN AIKUISUUDEN PERUSTA.
ONNEA TÖSILLE 85 V.
SÄMPYLÄKILTA

S e u r a a
T ö ö l ö n S i n i s i ä
www.tösi.fi

Töölön Siniset

@siniveljet

@siniveljet
@foxit_ig
@korpit_ig

tosi.kuvat.fi

