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PARTIOLIPPUKUNTA Töölön Sinis
ten pitkäaikaisen kunniajohtajan Las
si Westerlingin maallinen partiopolku 
päättyi 5.2.2019 Kauniaisissa. 

Lassi syntyi Helsingin Töölössä 
5.12.1924, ja hän liittyi partioon vuonna 
1931. Lassi oli koko elämänsä uskollinen 
tösiläinen ja lippukunnan sekä henki
nen että taloudellinen tukija. 

Lassin partiopolku haarautui monel
le taholle, kuten tästä julkaisusta voi
daan havaita. Hän jätti kaikille nyky
töseille hienon esimerkin partioaatteen 
kantavuudesta läpi koko elämän.

TÄMÄN JULKAISUN tietosisällön ke
räämisessä ovat auttaneet Otto Hyy-
tiälä, Petu Tapio, Eino Tunkelo, Jus-
si Haapkylä ja Kaarlo Öhman Tösistä. 
Leirimerkkien tunnistamisessa puoles
taan Helsingin Partiopoikain Kannatus
yhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja 
Aki Tuominen on antanut korvaa
matonta apua. Helsingin Partiopoikain 
Kannatusyhdistys on tukenut julkaisua 
taloudellisesti.

Töölössä toukokuussa 2020
Kari Teppola
Tösiläinen, julkaisun toimittaja
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TÖÖLÖN SINISET, tutt avien kesken 
Tösi, on töölöläinen partiolippukunta. 
Lippukuntamme on perustett u vuon
na 1933 ja voi edelleen hyvin. Suurin osa 
jäsenistämme tulee Töölöstä ja sen lä
hiseuduilta. Koska kuitenkin kaikki tiet 
vievät tunnetusti Töölöön, myös kau
empaa on tullut ja tulee edelleenkin jä
seniä. 

Töölön Siniset pähkinänkuoressa
• Perustamisvuosi: 1933
• Kotipaikka: Töölö
• Kolo: Töölönkatu 34
• Jäsenmäärä:  127 (2020)
• Lyhenne: Tösi
• Partiopaita: sininen
• Huivi: sininen
• Lippukuntalehti: Pihaus
•  Kämppä: Kirkkonummen 

Långvikissa
•  Tuki ja taustaorganisaatiot: Töölön 

seurakunta, Töölön Sinisten Kan
natusyhdistys ry, Töölön Pojat sää
tiö sr, Pääkaupunkiseudun Partio
laiset ry ja Suomen Partiolaiset ry

•  Lippukunnanjohtaja 2020: 
Ott o Hyytiälä

•  Toimii yhteistyössä partiolippu
kunta Hesparton kanssa

Logon, joka on myös lippukunnan li
pussa ja huivimerkkinä, on suunnitel
lut Matt i Castren.
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Pihaus on partiolippukunta Töölön 
Sinisten jäsenlehti • Kustantaja Töölön 
Sinisten Kannatusyhdistys ry. • Yhteystiedot 

Töölönkatu 34, 00260 Helsinki, www.tösi.fi  • Päätoimittaja 
Kari Teppola • Toimituskunta  Jussi Haapkylä, Otto Hyytiälä, 
Petu Tapio, Eino Tunkelo & Kaarlo Öhman • Ulkoasu ja 
taitto Teemu Perhiö • Painatus Painokiila Oy, Nummela •
Painos 400 kpl 

Pihaus – tösiläisten pää-äänenkannattaja jo vuodesta 
1949. Pihauksen tekstien tai kuvien lainaaminen ilman 
lupaa on kielletty.
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Lassi 
Muistoissamme
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Töölön Sinisten kunniajohtajan, 
partioveljemme Lassi Westerlin
gin maallinen partiopolku päättyi 
5.2.2019 Hoivakoti Villa Bredassa 

Kauniaisissa. Kuollessaan hän oli 94vuo
tias. 

Lassi näytti omalla esimerkillään, mi
ten tärkeää on saada kasvaa onnellisena 
aikuisuuteen hyvien ystävien parissa. Jo 
vuonna 1931 annettu kolkkapoikalupaus 
siivitti Lassin partiouraa lähes 90 vuotta. 
Se alkoi jo Helsingin Sinisten Töölöosas
ton puitteissa ja jatkui vuodesta 1933 kat
keamattomana uskollisuutena Töölön 
Sinisille. Tämän lisäksi Lassi ehti olla tu
kemassa Kelovartijatlippukunnan ja 
sen kannatusyhdistyksen perustamista 
1960luvun alussa.

Lassi osoitti meille myös miten par
tioaate voi kehittyä iän myötä. Tie suo
raan koulunpenkiltä jatkosotaan Sy
värille, Kannakselle ja vielä Lappiin ei 
katkaissut partioveljien ystävyyttä. Mar
raskuussa 1945 sotaa edeltäneet partio
johtajat totesivat nuoruuden menneen 
ohi, mutta halusivat jatkaa ystävyyt
tään partioaatteen hengessä ja perustivat 
Sämpyläkillan. Tämä kilta jatkaa edelleen 
toimintaansa Lassin viitoittamalla tiel
lä Töölön Sinisten Kannatusyhdistyksen 
puitteissa.

LASSI TUKI Tösin toimintaa taloudelli
sesti koko elämänsä ajan. Lisäksi hän oli 
ratkaiseva henkilö, kun Helsingin Partio
poikain Kannatusyhdistys osti kiinteis
tön Inkoosta. Siitä kehitettiin pääkau
punkiseudun partiolaisten keskuudessa 
suosituksi tullut Kavalahden leirikeskus. 
Taustaa Lassin aktiivisuudelle Päpan tu
kemisessa loi varmasti hänen toimimi
sensa Helsingin Partiopoikapiirin piirin
johtajana vuosina 1964–67.

Lassi oli ratkaiseva puuhamies myös 

Home Hospitality toiminnassa, jos
sa vuonna 1969 pidetyn Maailman par
tioliikkeen yleiskokouksen jokaiselle 445 
osallistujalle järjestettiin pääkaupunki
seudulla mahdollisuus vierailla suoma
laisessa partiokodissa. Työssä mukana 
olleena voin vakuuttaa, että yhtään parti
ojohtajaa ei jäänyt torille odottamaan so
vittua perhettään.

Kaikista partiosaavutuksista Lassi pal
kittiin mm. Tösin kultaisella ansiomer
killä, Pääkaupunkiseudun partiolaisten 
kultaisella ansioristillä ja Suomen Partio
laisten hopeasudella. Lisäksi hän oli Tö
sin kunniajohtaja ja Helsingin Partiopoi
kain Kannatusyhdistyksen kunniajäsen. 
Vuonna 2001 tasavallan presidentti pal
kitsi Lassin elämäntyön nuorisotyön hy
väksi Suomen Leijonan Ritarikunnan ri
tarimerkillä. 

Sotilasarvoltaan Lassi oli luutnantti 
pioneeriaselajissa, mistä varmaan juon
tui hänen selvä kiinnostuksensa partio
leirien rakennelmiin. Voimakkaimmaksi 
leirielämyksekseen Lassi usein mainitsi 
osallistumisensa Patrol Jamborette Blair 
Athollille Skotlannissa 1950. 

KUN ALKUVUODESTA 2019 kysyin mikä 
on Lassin partiouran kohokohta, vas
taus oli: ”Kun sain Helsingin piirinjohta
jana ilmoittaa Yrjönpäivän partioparaatin 
osallistujat silloiselle Suomen Partiopoi
kajärjestön ylijohtajalle Pauli Kanerval
le, toiselle tösiläiselle”. Senaatintorille oli 
vuonna 1965 järjestäytynyt noin 10 000 
pääkaupunkiseudun partiolaista.

Lassi jätti meille kaikille perässä
tramppaajille, Lassin omaa sanaa käyt
täen, hienon esimerkin partioaatteen 
kantavuudesta läpi koko elämän.

Kari Teppola
Lassin partioveli yli 60-vuoden ajan.
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Lassi syntyi Töölössä vuon
na 1924. Itse hän usein korosti 
olevansa stadilainen ja erityi
sesti töölöläinen, vaikka elä

män polku johdatt i hänen myöhem
min Kauniaisten asukkaaksi. 

Lassin mieluisin leikkipaikka oli 
kallioinen kukkula nykyisen Töölön 
kirkon paikalla. Kirkkohan valmis
tui vasta vuonna 1931, joten Lassi 
ehti näillä kukkuloilla leikkiä useita 
vuosia. Matka Topeliuksen puistoon 
ei ollut pitkä, sillä Lassin lapsuuden 
koti sijaitsi Runeberginkadulla hie
man Mehiläisen sairaalaa ylempänä.

Liitt yminen partioon oli itsestään
selvyys. Vuonna 1931 silloinen Partio
lippukunta Helsingin Siniset perusti  
Töölön osaston ja ensimmäiseksi ko
koontumistilaksi tuli kolo Fredrikin
katu 68:ssa,  hieman nykyisen Temp
peliaukion kirkon alapuolella. Lassi 
liitt yi lippukuntaan ja antoi partio
lupauksen joulukuussa 1931. Siitä al
koi partiopolku, jota Lassi kulki koko 
elämänsä ajan. Vuonna 1933 Töölön 

Nuoruus 
ja partioon 

liitt yminen

osasto itsenäistyi ja Töölön Siniset ry 
perustett iin. 

Juuri ennen vuonna 1939 alka
nutt a talvisotaa Lassi oli vartionjoh
taja, ja ennen jatkosotaa hän kohosi 
joukkueen johtajaksi sekä Tösin ur
heiluohjaajaksi. Talvisodan aikana 
Lassi toimi käytännössä lippukun
nan vetäjänä, sillä lippukunnanjoh
taja ja muut Lassia hieman vanhem
mat partiojohtajat olivat rintamalla. 
Jatkosodan aikana myös Lassi joutui 
rintamalle. Se oli alkuasetelma Säm
pyläkillan syntymiselle.

6

Vasemman 
ylälaidan kuva: 

Tösiläisiä Ruujärven 
partioleirillä 1939. 

Iso kuva: Töölön 
Siniset Töölön 
kirkolla 1933.
Kuvat Teuvo 
Särkijärven 
albumista.
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Koulussakin piti käydä kun
han partioinnilta ehti. Lassin kan
sakoulusta ei ole tietoa, mutt a oppi
koulu suoriutui Ressussa, tosin sodan 
keskeytt ämänä. Sodanaikaiset lukio
laiset suoritt ivat ylioppilaskirjoitukset 
erityisjärjestelyin vasta sodan jälkeen 
vuonna 1946. •

Seitsemänvuotiaan oli saatava 
vanhempiensa lupa partioon liittymiselle. 

Ohessa Lassin saama lupa. Lassi 
hyväksyttiin helläkintuksi Töölön Sinisten 

siniseen laumaan 1931.
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KUN PETU TAPION kanssa kävimme läpi Tö
sille luovutett ua Lassin partiojäämistöä, jou
kossa oli vanha satulareppu, jonka läpän sisä
puolella oli teksti Lassi Westerling, Torikatu 7, 
Viipuri. Lassi oli omien sanojensa mukaan 
pesunkestävä stadilainen ja ennen kaikkea 
töölöläinen. Miten Viipuri sopii tähän kuvaan?

Onneksi muistimme Lassin joskus käy
neen Kirvussa evakkojen kotiseutumatkalla. 
Selvitt elytyö tuott i tulosta. 

Lassin isoisä oli kotoisin Kirvun pitäjästä 
luovutetusta Karjalasta. Paikkakunnalta evak
koon joutuneet kertovat siellä olleen Wes
terlingin nimeä kantanut mäki ja arvaten
kin myös maatila. Sukulaisia oli tuolloin myös 
Viipurissa. Kirvulaisten arvelun mukaan Las
si viett i 1930luvulla useitakin kesiä sukulais
tensa luona Kirvussa ja myös Viipurissa. •

Mysteerinen 
Viipuri

Töölön Siniset harjoittelemassa 
Yrjönpäivän paraatia varten 

1930-luvun lopulla. Teuvo 
Särkijärven albumista.
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Töölön Siniset piirsi vuonna 1935 par-
tioliikkeen historiaan teon, jonka mer-
kitystä ei voida yliarvioida. Lippu-
kunnalla oli tärkeä ja näkyvä rooli 

verenluovutustoiminnan käynnistymisessä 
Suomessa. Ensimmäisiä kutsuttuja verenluo-
vuttajia olivat silloinen Tösin lippukunnan-
johtaja Toivo Kataja ja partiojohtaja Yrjö 
Kohonen, jonka veri oli yhteensopiva vastaan-
ottajan kanssa, ja joka luovutuksellaan pe-
lasti vaikeassa synnytyksessä runsaasti verta 
menettäneen äidin ja lapsen hengen Nais-
tenklinikalla. Sittemmin tösiläisten aloitteesta 
perustettiin Partiolaisten Veriliitto, joka käyn-
nisti organisoidun verenluovutuksen Suomessa 
kiinteässä yhteistyössä Suomen Punaisen Ris-
tin kanssa. Sodan aikana Veriliiton toiminta 

siirtyi Puolustusvoimien Veripalvelulle ja vuon-
na 1948 Suomen Punaisen Ristin Veripalvelul-
le. Partiolaisten vaeltajien tunnus ”palvele” sai 
mitä kauneimman sisällön Veriliiton perusta-
misessa ja lähimmäisten auttamisessa. 

EDELLEENKIN TÖSI jatkaa verenluovu-
tusperinnettä kokoamalla vuosittain 18 vuot-
ta täyttäneitä partiojohtajiaan verenluovutuk-
seen joulun alusviikolla. Samalla muistamme ja 
muistutamme ystäviämme Tösin tärkeästä roo-
lista Suomen vapaaehtoisen verenluovutustoi-
minnan käynnistymisessä. Lassi oli tösiläisen 
Jarkko Nyströmin ohella aktiivisimpia veren-
luovuttajia. Jarkolle veren ja veriplasman luo-
vutuskertoja kertyi koko hänen elämänsä aika-
na yli 300. •

Partiolaisten veriliitto
Lassi ja Petu Tapio luovuttamassa verta joulun alla 1984. Veripalvelun johtaja H.R.Nevanlinna tervehtimässä luovuttajia.
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Sotaa edeltäneet Tö
sin partiojohtajat to
tesivat vuonna 1945, 
ett ä nuoruus oli so

dan myötä mennyt ohi, 
mutt a ystävyys säilynyt. 
Sämpyläkillan perustivat 
Tösin 1930luvun aikaiset 
partiojohtajat Arvo Haartt i
ja Erkki Wirta ja 11 muu
ta tösiläistä partiojohtajaa 
marraskuussa 1945. Hyvin 
pian mukaan tuli myös La
pin sodasta kotiutunut Las
si Westerling. Heitä yhdisti 
vahva yhteenkuuluvuuden 
henki, olihan mukana myös 
niitä, jotka olivat perusta
neet Töölön Siniset 1933, 
vain kuusi vuott a ennen 
sodan sytt ymistä.

Sämpyläkillan jäsenet 
sodan jälkeen olivat: Mar-
kus Berg, Pentt i Erko-
la, Arvo Haartt i, Eero Ha-
martola, Pauli Kanerva, 
Olli Kanniainen, Jorma 
Kilpi, Yrjö Kohonen, René 
Nordberg, Teuvo Särki-
järvi, Lassi Westerling, 
Erkki Wirta, Heikki Wirta
ja Antt i Örmälä.

SÄMPYLÄKILTA kokoontui 
alussa noin 7–9 kertaa vuo
dessa. Kokoukset pidett iin 
kiltalaisten kotona. Isäntä
vuorossa olleella oli velvolli
suus alustaa keskustelu va
litusta teemasta ja tarjota 
teetä, mutt a kukin toi mu
kanaan oman sämpylänsä, 
elett iinhän sotien jälkeisiä 
pulavuosia. Aikaa myö
ten tapaamiset harventui
vat, mutt a laatu parani, kun 
mukaan otett iin myös puo
lisot.  Jatkossa vähintään
kin juhlakokoukset pidet
tiin näytt ävissä puitt eissa.

Sämpyläkillan      perustaminen

TÖSIN TÄYTTÄESSÄ 70
vuott a vuonna 2003 alku
peräisiä Sämpyläkillan jä
seniä oli elossa enää kolme. 
Niinpä Lassi ehdott i killan 
roolin muutt amista Tösin 
entisten nuorten partiojoh
tajien foorumiksi. Uudel
leen järjestäytyminen ta
pahtui tammikuussa 2005
Lassin jatkaessa vielä kil
tamestarina, kunnes vuon
na 2007 vetovastuu siirtyi 

Kuva 
Sämpylä-

killan 
70-vuotis-

juhlasta 
25.11.2015 

Temppeli-
aukion 
kirkon 
takka-

huoneessa.

Markku Lahtelalle. Vuon
na 2011 vetovastuun ott i 
Kari Teppola ja hänen jäl
keensä vuonna 2019 Pentt i 
”Penni” Holopainen. 

Sämpyläkillan roolin 
muutt umisesta huolimat
ta sen alkuperäinen idea 
on säilynyt: Tösin tukemi
nen ja nuoruudessa muo
toutuneiden ystävyys
siteiden säilytt äminen 
aikuisiälläkin. •
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Sämpyläkillan      perustaminen
Tösi onnittelee 
Sämpyläkiltaa sen 
50-vuotisjuhlassa 
1995 Palacessa. 
Vasemmalta: Lassi, 
Tösin vanhan lipun 
varressa Jussi 
”Jude” Haapkylä, 
hänen edessään 
Antti ”Jiikku” 
Lyytikäinen, Jiikun 
takana Erkki Wirta, 
Erkin vieressä Eero 
”Eppu” Pesola, 
hänen edessään 
Pentti Erkola, 
Pentin edessä 
Heikki Wirta, 
Heikin takana 
Antti Örmälä, 
Antin vieressä Simo 
Laukkanen, sitten 
Olli Kanniainen, 
nykyisen Tösin 
lipun alta kurkistaa 
Paula Laukkanen 
(os. Kontkanen) ja 
oikealla Markus 
Berg.
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Suomi oli 1940 ja 1950luvuilla mo
nen muunkin eurooppalaisen val
tion tavoin sulkeutunut yhteiskun
ta, jossa nationalistiset arvot olivat 

kaikki kaikessa. Kuvaavaa sen ajan yhteis
kunnalle oli, että pelkästään matka Ame
rikkaan saattoi johtaa siihen, että Otavan 
Kuka kukin on –kirjassa (entinen Aikalais-
kirja) henkilön ansioksi oli kirjattu ”käy
nyt Amerikassa”. Vasta 1960luvulla Kalevi 
Keihänen aloitti Keihäsmatkojen toimin
nan ja avasi laajemmin suomalaisten kiin
nostuksen ulkomaihin.

TÖÖLÖN SINISISSÄ partiotoiminnan kan
sainvälistymisen johdossa olivat Lassi 

Westerling ja Eino Tunkelo. Lassi suoritti 
Gilwellkurssin Tanskassa 1946 ja sai luo
tua hyviä suhteita tanskalaisiin partiopii
reihin, erityisesti 1. Holte Tropp lippukun
taan.  Samana vuonna Tösistä lähtikin jo 
edustusryhmä Ermelundenin partioleiril
le Tanskaan. 

Ennen matkan alkua Lassi kurssitti 
edustusryhmää tanskankielen erikoisuuk
siin lukusanoista alkaen. Tösiläiset osal
listuivat partioleirille Lassin johdolla myös 
Mandalissa Norjan eteläkärjessä vuonna 
1948. Mukana Tösistä olivat Lassin lisäk
si ainakin Antti Saarialho ja Juhani Sal-
menkylä, joka voitti leirin suunnistuski
sat.                                            ↗

Partiotoiminnan  
kansainvälistyminen

USA:n jamboreella 1967 telttasauna oli unohtumaton elämys monille ulkomaisille partioveljille. Saunomisesta 
annettiin erillinen diplomi. Kuvassa vasemmalta Jouko Horelli (Ilvesveikot), Tom Söderlund (Korson Honka-Veljet), 
Kari Teppola (Töölön Siniset) ja Risto Seppälä (SPJ).



13

LASSI VALMISTUI ekonomiksi Helsingin kauppako
reakoulusta vuonna 1952. Jo sitä ennen Lassi oli työs
kennellyt Agentuuriliike Lejoksessa ja Kaukohuolin
nassa. Työ Kaukomarkkinat Oy:ssä valmistumisen 
jälkeen muodostui ratkaisevaksi. Siellä hän innostui 
tekstiilialan maahantuonnista, ja vuonna 1959 Las
si perustikin oman agentuuriyrityksen L. Wester
ling Oy:n. Sen puitteissa työura sujuikin vuoteen 1987 
saakka, jolloin Lassi jäi eläkkeelle. Yritys jaettiin kah
teen osaan, ja niitä jatkoivat kaksi Lassin pojista.

Lassi toimi myös pitkään Ulkomaankaupan 
Agenttiliiton johtotehtävissä, myös puheenjohtajana. 
Tämän edunvalvontatehtävän siivellä Lassi sai ek
soottisen tuntuisen tehtävän, kun hänet nimitettiin 
vuonna 1984 Lesothon kunniakonsuliksi. Afrikassa 
sijaitseva Lesotho  oli itsenäistymiseensä asti vuonna 
1968 IsoBritannian protektoraatti. Merkittävä vienti
tuote köyhälle maalle oli taidokkaat puuveistokset ja 
–vadit, joita monet Lassin ystävät saivatkin synttäri
lahjaksi. 

L.Westerling Oy:n maksama mainos oli tervetullut 
taloudellinen tuki monelle Juhla-Pihaukselle. •

Työura

Partiopolun haaraumat
LASSIN partioaktiivisuus  
ei rajoittunut vain Tösiin ja 
Sämpyläkiltaan. Vuonna 1949 
hänet nimitettiin Helsingin 
Partiopoikapiirin hallitukseen 
ja pian myös sen piirinjohta
jaksi. Samanaikaisesti Lassi 
jatkoi Tösin lippukunnanjoh
tajan apulaisena ja toiminnan 
tosiasiallisena vetäjänä. Lippu
kunnanjohtajana pitkään toi
minut Pauli Kanerva keskittyi 
enemmän hallinnolliseen joh
tamiseen ja lippukunnan kan
nalta elintärkeän lehtitilaustoi
minnan hoitamiseen. 

MUITAKIN partioaktiviteetteja 
mahtui Lassin allakkaan:

•  Helsingin Partiopoikapiirin  
hallitus ja piirinjohtaja

•  Helsingin Partiopoikain 
Kannatusyhdistys ry:n hal
litus ja puheenjohtajuus

•  Kelovartijoiden kannatus
yhdistyksen perustaja
jäsen  ja puheenjohtajuus

•  Hakkistoimikunnan  
puheenjohtajuus

•  Suomen Partiopoika
järjestön hallitus 

•  Kai, Eeva ja Aarne Vähä
kallion Muistosäätiön hal
litus ja puheenjohtajuus  

• Partiosäätiön hallitus

JOKAISESSA luottamustehtä
vässä Lassilla oli omat ansi
onsa. Suhteet Partiosäätiöön 
olivat tärkeitä silloin kun pää
tettiin yhdessä Helsingin Par
tiopoikain Kannatusyhdistyk
sen kanssa hankkia Suomen 
Partio laisille ja Pääkaupunki
seudun Partiolaisille yhteinen 
toimitalo. Kohteeksi valikoitui 
Töölönkatu 55 eli nykyinen Par
tioasema. •

Mandalin leiriä kutsuttiin myös ensim
mäiseksi sodan jälkeiseksi jamborettek
si. Vuonna 1950 Tösi järjesti kansainvälisen 
kesäleirin Rasinkalliolla Janakkalassa. Lei
rinjohtajana oli Lassi.

Ensimmäisellä Tanskan matkalla oli 
mukana myös Eino Tunkelo. Viimeistään 
silloin Eino oivalsi partioliikkeen kansain
välisen perusluonteen ja aloitti omalta 
osaltaan Töölön Sinisissä yhteistoiminnan 
pohjoismaiden kesken. Se johti vuon
na 1960 yli 20 tösiläisen edustusjoukkueen 
osallistumiseen 1. Holte Troppin kesäleiril
le Tanskassa Kööpenhaminan ulkopuolel
la. Lassin ja Einon avaus ulkomaille jatkui 
tanskalaisten partioryhmien osallistumi
sella Tösin kesäleireille.

LASSIN PARTIOURAN muistorikkaimpia 
leirejä oli osallistuminen the 3RD  SCOTTISH 
INTERNATIONAL PATROL  JAMBORETTElle 
Blair Athollissa Pertshiressä Skotlannis
sa vuonna 1950. Tösin joukkueeseen kuului 
Lassin lisäksi Eino Tunkelo, Juhani Sal
menkylä, Antti Saarialho ja Tapio Eeri-
käinen. •



LASSIN PARTIO-
ANSIOMERKIT

Töölön Sinisten 
kultainen 

ansiomerkki

Kelovartijoiden 
kunniamerkki

Suomen Partiolaisten hopeasusi

Mannerheimsolki, 
2. luokka

Suomen Partiopoikajärjestön 
rautainen ansiomerkki

Partiojohtajamerkki

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kultainen ansioristi                                                                                     
Helsingin Partiopoikapiirin kultainen ansiomitali Suomen 

Partiopoikajärjestön hopeinen ansiomitali
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Home Hospitality, perhevieraan
varaisuus, on toimintamuoto, 
joka jo pitkään on ollut tärkeä osa 
kansainvälisiä partioleirejä. USA:n 

maailmanjamboreella vuonna 1967, jonne 
Tösistä osallistuivat Juhani Ahla, Kari Tep
pola ja Kari ”Karppa” Sipilä,  matkaan 
sisältyi peräti  kaksi perhevierailujaksoa 
amerikkalaisissa partioperheissä. Koke
mukset olivat myönteisiä.

PERHEENVIERAANVARAISUUTTA päätet
tiin käyttää myös vuonna 1969, kun Suo
men Partiopoikajärjestö isännöi Maailman 
partioliikkeen yleiskokousta Helsingissä. 
Osallistujia oli 445 ja kaikille järjestettiin 
yhden illan vierailu suomalaisessa edus
tavassa partiokodissa. Vastuun tehtävän 
onnistumisesta otti Lassi ja toiseksi vas
tuunkantajaksi hän kutsui Kari Teppolan 
Tösistä. Lopputulos oli hyvä. Kaikille kon
ferenssiin osallistujille löydettiin isäntä
perhe.

Lassin osuus perhevierailujen järjestä
misessä huipentui kun hän kutsui ulko
maisten delegaattien mukana seuranneet 

puolisot puutarhakutsuille kotiinsa Kau
niaisiin. Tilaisuuden huippuvieraana oli 
Lady Olave Baden-Powell ja suomalai
sille varmaankin mieluisin vieras Armi 
Kuusela-Hilario, jonka mies Gil Hilario 
oli Filippiinien delegaation johtaja. Lassil
le oli ikimuistoinen hetki kun hän sai nou
taa Armi Kuuselan kaupungin vastaanotol
ta kotinsa juhlaan. Valitettavasti Armista 
ei ole yhtään kuvaa Lassin puutarhassa, il
meisesti hänen omasta tahdostaan.

TÖSIN HOME HOSPITALITY osaamista 
tarvittiin myös vuonna 1975, kun pohjois
maiden yhdessä järjestämään maailman
jamboreehen Nordjambiin liittyen Suomi 
sitoutui järjestämään perhevierailun noin 
1 500 jamboreelle osallistuneelle ulkomai
selle partiolaiselle suomalaisissa partioper
heissä. 

Järjestelyvastuussa olivat Åke 
 Romantschuk ja Kari Teppola. Yksikään 
partiolainen ei jäänyt odottamaan isäntä
perhettä kaupunkien toreilla, jotka olivat 
partiolaisten ja isäntäperheiden tapaamis
paikkoja monessa kaupungissa. •

Hope  
Hospitality 
-osaamis-
keskittymä 
Tösissä

Lady BP ja 
Lassi 1969.
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Helsingin Partiopoikain Kannatus
yhdistys ry (HePPKy) perustettiin 
vuonna 1952 tarvoitteena tukea 
Helsingin Partiopoikapiirin toi

mintaa. Partiojärjestöjen yhdistymisen jäl
keen tuen kohteeksi otettiin Pääkaupunki
seudun Partiolaiset ry.

Lassi  oli HePPKy:n puheenjohtaja vuon
na 1997, kun yhdistys päätti ostaa Kavalah
den tilan Inkoosta ja kehittää siitä leirikes
kuksen pääkaupunkiseudun partiolaisten 
käyttöön. Leirialueen löytyminen on kir
jattava nimenomaan Lassin ansioksi. 

Lassi oli aktiivinen yhdistyksen jäsen, 
kun taloudellista tukea kohdistettiin Kava
lahden leirikeskuksen vieressä olevan met
säalueen ostoon varmistaaksemme sen 
retkeilykäytön. Yhdistys tuki myös Pää
kaupunkiseudun partiolaisia, kun he osti
vat Kiljavan kämpän ympäristöstä retkei
lyaluetta. Samoin Lassin myötävaikutusta 
tarvitttiin kun HePPKy tuki Kiljavan käm
pän saniteettirakennuksen rakentamista. 

Kaikista partiotuen ansioistaan Lassi 
kutsuttiin Helsingin Partiopoikain Kanna
tusyhdistyksen kunniajäseneksi HePPKy:n 
60vuotijuhlassa Kiljavalla vuonna 2012. Sa
massa juhlassa kunniajäseneksi kutsut
tiin kannatusyhdistyksen pitkäaikainen 
varojen vartija ja kartuttaja Urho ”Urkki” 
Sarja luoto. 

→

Partiolaisia  
tukemassa

Lassi Westerling 
ja Urho ”Urkki” 
Sarjaluoto on juuri 
kutsuttu HePPKy:n 
kunniajäseniksi 
kannatus yhdistyksen 
60-vuotisjuhlassa  
elokuussa 2012 
Kiljavalla. Samassa 
juhlassa Lauri 
”Late” Tunkelo sai 
Pääkaupunkiseudun 
Partiolaisten 
hopeisen ansioristin 
ja Marko 
Paavilainen  
Suomen 
Partiolaisten 
hopeisen ansioristin.
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Lassi ja Eino Tunkelo Urholan avajaisissa Kavalahdessa 2016.  
Eino oli vuodet 2000–2007 HePPKy:n hallituksessa Kavalahdesta  
vastuullinen hallituksen jäsen ja kävi paikalla viikottain.

HePPKy:n harmaa eminenssi 
vuonna 2017. 
Lassista vasemmalla nykyinen 
HePPKy:n puheenjohtaja Aki 
Tuominen ja oikealla häntä 
edeltänyt puheenjohtaja 
Eero Nyberg. Takana 
oikealla Eeroa edeltänyt 
puheenjohtaja Kari Teppola 
ja vasemmalla Partiosäätiön 
Erkki Hakala, joka Kari 
Teppolan kanssa neuvotteli 
Töölönkatu 55 –kiinteistön 
oston. Remontin jälkeen 
siitä sukeutui nykyinen 
Partioasema.
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Leirivierailuja
Lassin vierailu Tö-

sin kesäleirillä oli 
lähes sääntö. Sen 
jokainen leirinjoh-

taja tiesi ja arvosti suu-
resti. Olihan Lassi Tösin 
kunniajohtaja.

→

Lassi Kilkkeellä 2010 Tösin ja Hesparton leiriläisten kanssa. Vasemmalta alkaen Eino Tunkelo, 
Pinja Korvenoja, Petu Tapio, Lassi, Leo Heinonen, Elina Norros, Anna Voutilainen Tellervoisista ja 
Kari Teppola.
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JUSSI ”JUDE” HAAPKYLÄ 
kertoi omasta kokemukses
taan vuodelta 2005. 

”Kävin vierailulla Tösin 
kesäleirillä Lopella. Astues
sani leirialueelle vastaan 
tuli vartiolainen, jota en 
tuntenut eikä hän minua. 
Kysyessäni missähän mah
taa Tapio olla (leirinjohtaja
na toimi Tapio Levä), vas
tasi poika, että Tapio on 
Lassin kanssa keittokatok
sella. Ja kyseessä oli tietys
ti Westerlingin Lassi. Kaik
ki sudenpennuista lähtien 
tunsivat Lassin aina, mut
ta vanhoja johtajia ei niin
kään. Jotta tunnetaan, niin 
pitää olla aktiivisesti ole
massa ja sitä juuri Lassi tö
siläisille oli – aina olemas
sa.”

Lassi vieraili myös run
saasti piirileireillä, suurlei
reillä ja kansainvälisillä lei
reillä. •

Lassi ja Sämpyläkillan 
iskuryhmä tapaamassa 

Tösin leiriläisiä Sarasteella 
2012. Vasemmalta alkaen 

Arto Virkkunen, Kari 
Teppola, Lassi, Arne 

Vuorenrinne, Atte Raami, 
Henri Brax ja Ralf 

Baumann.
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Olen  
mennyt kotiin

Lassin maallinen partiopolku päättyi Villa Breda –hoivakodissa Kau
niaisissa. Lassi jätti meille kaikille samaa polkua kulkeville esimer
kin partioaatteen kantavuudesta läpi koko elämän.

Pastori Petu Tapio, Lassin läheinen partioystävä, siunasi Lassin 
viimeiselle matkalle Kauniaisten kirkossa. Lassi oli itse valinnut viimei
seksi partioasukseen Tösin hänen 90vuotispäivänään lupaaman ja tösiläi
sen Simo Laukkasen käsin veistämän arkun, jonka kulmia korosti Tösin 
ansio merkit. Arkku oli valmistettu Kotkan lähellä olevan Kirkkomaasaaren 
merituulten karaisemasta tervalepästä.

Ennen kännykkäaikaa partiolaiset viestittivät joskus toisilleen maa
merkkien avulla. Pisimpään näistä on jäänyt elämään Olen mennyt ko
tiin merkki. Luonnossa se oli isohkon kiven ympärille pienemmistä kivis
tä koottu rengas. 

Olen mennyt kotiin 5.2.2019.
Lassi.
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Lassin  
leirimerkki

kokoelma

LIITE
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KANKAISIA LEIRIMERKKEJÄ JA     MUITA MUISTOJA KOTIMAASTA

Merkit ovat 
olennainen 
osa partio
kultt uuria. 

Näin asian mielsi myös 
Lassi. Erityisesti niitä 
kertyi eri leireiltä. Hä
nen jäämistöstään saa
tiin Tösille noin 40
merkkiä, joista jokaisella 
on oma tarinansa. 

Muutaman merkin 
tausta ei ole selvinnyt. 
Liitämme ne myös ohei
seen merkkikavalkadiin 
siltä varalta, ett ä joku 
lukijoista tunnistaa mer
kin.

Merkit ovat jaett a
vissa kahteen ryhmään. 
Kankaisia  merkkejä  
käytett iin partiopuvussa 
ja joskus repun tai rin
kan koristeena. Metalli
sia merkkejä löytyi usein 
partiovyöhyn kiinnitet
tynä tai vaellussauvaan 
naulatt una.

Lassille molempia 
merkkejä kertyi run
saasti. Metallimerkke
jä olisi enemmänkin, 
mutt a Lassi kertoi ker
ran unohtaneensa huol
toasemakäynnin yhtey
dessä partiomerkeillä 
vahvistetun vaellussau
vansa auton katolle ja 
sille tielle se katosi. Edes 
katoamisilmoitus Siun-
tion Sanomissa ei tuonut 
vaellussauvaa merkkei
neen takaisin.

Kotimaisten leirien 
nimien osalta voidaan 
todeta, ett ä Suomen Par
tiolaisten perustamisen 
1972 jälkeisistä suurlei
reistä käytetään myös ni
mitystä Finnjamboree. •

1. HAHMAJÄRVI 1947. Töölön 
Sinisten leirimerkki. Vuoden 1947 
kesäleiri pidettiin Hahmajärvellä 
Herralassa. Leirinjohtajana Lassi 
Westerling.

2. RASINKALLIO. Töölön Sinisten 
leirimerkki. Vuoden 1950 Tösin 
kansainvälinen kesäleiri pidettiin 
Rasinkalliolla Janakkalassa. 
Leirinjohtajana Lassi Westerling.

3. RUU 1933–1953. Töölön Sinisten 
leirimerkki. Vuoden 1953 juhlaleirillä 
Ruujärvellä Nuuksiossa juhlistettiin 

lippukunnan 20-vuotista toimintaa. 
Leirinjohtajana Matti Salmenkylä.

4. RUUJÄRVI 1951. Töölön Sinisten 
leirimerkki. Vuoden 1951 kesäleiri 
pidettiin Nuuksiossa Ruujärven 
rannalla. Leirinjohtajana Matti 
Salmenkylä.

5. HESPARTON JA TÖSIN  
KALEVALA 2006 KESÄLEIRI. Leirin 
tunnus. Leiri pidettiin Toimen 
Poikien kämpällä Nuuksiossa. 
Leirinjohtajana Kaarlo Öhman 
(ent.Saukonpää).

1

4 5

2 3
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KANKAISIA LEIRIMERKKEJÄ JA     MUITA MUISTOJA KOTIMAASTA

6. NMKY:n Partioliiton 
(vuodesta 1937 alkaen Sinisten 
Partiopoikien) merkki.

7. Suomen Partiopoikajärjestön 
(SPJ) Partiotaidon talvi-
mestaruuskilpailut 
Hämeenlinnassa 1967.

8. KORPIRAUHA -68. 
Helsingin seurakuntayhtymän 
Korpirauhan leirikeskus 
sijaitsee Siuntiossa. Vuonna 
1968 pidetystä tapahtumasta 
tai leiristä ei ole tietoa.

9. VIERUMÄKI 1948. Ensimmäinen 
Suomen Partiopoikajärjestön 
(SPJ) suurleiri järjestettiin 
17–25.7.1948 Vierumäellä. Leirin 
suojelijana oli kunniapartiolainen 
Mannerheim ja ylijohtajana 
Verneri Louhivuori.

10. SOMPIO. Suomen Partio-
poikajärjestö (SPJ) suurleiri 
Sompio järjes tettiin 5–13.8.1970 
Sodankylän Kakslauttasessa 
Kiilopään retkeilykeskuksen 
lähimaastossa. Leirinjohtajana 
toimi Kullervo Kemppinen.

11. TERVAS 90. Suomen 
Partiolaisten (SP) suurleiri 
Kannonkoskella 1–9.9.1990. 
Johonkin leirin aktiviteettiin 
liittyvä merkki.

6

10 7

9
8

11
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12. KERKKÄ 31.7–8.8.2002. 
Pääkaupunkiseudun 
Partiolaisten (PäPa) piirileiri 
järjestettiin Räyskälässä 
Lopella.

13. TUIKKU. Vuonna 2010 
järjestetyn Kilke-suurleirin 
yksi alaleiri oli nimeltään 
Tuikku. Nimi on peräisin 
Anni ”Tuikku” Collanilta, joka 
oli yksi merkittävimmistä 
tyttöpartiojohtajista ja 
toimi vuosina 1924–1941 
Suomalaisen Partiotyttöliiton 
puheenjohtajana. Tösiläiset 
majoittuivat Tuikkuun.

14. TERVAS -90. KAASI. Suomen 
Partiolaisten (SP) suurleiri 
Kannonkoskella 1–9.9.1990. 
Alaleiri Kaasin merkki.

15. VÄISKI 09. Espoon 
Partiotuen Väiski-leiri 
29.7–6.8.2009 Dragsfjärdin 
Ölmosissa.

16. KILJAVA. Helsingin 
Partiopoikapiirin (nyk. 
Pääkaupunkiseudun 
Partiosäätiön) leirikeskuksen 
merkki.

KANKAISIA LEIRIMERKKEJÄ JA MUITA MUISTOJA KOTIMAASTA

12

13 15

16 14
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17. KANSAN 
MAAOTTELU. 
LUISTELU. 
1940-luvulta alkaen 
Suomi oli mukana 
useissa pohjoismaisissa 
kuntoilun 
massatapahtumissa, 
joita kutsuttiin 
maaotteluiksi.  

18. OLYMPIAKISAT 
HELSINGISSÄ     
19.7–3.8.1952. 
Olympialaisten 
hihamerkki vuodelta 
1952.

19. Suojeluskunta-
järjestön Helsingin 
piirin hihamerkki. 
Vuosina 1918–1944 
toiminut vapaa-
ehtoinen maan-
puolustus järjestö 
lakkautettiin syksyllä 
1944.

20. KULTARANTALEIRI 
Naantalissa 
18–27.7.1936.  
Muistelukirja on 
säilynyt Lassin 
jäämistössä.  

21. HOPEARANTA-leiri 
Hankoniemessä 1958. 
Suomen Partiopoika-
järjestön (SPJ) 
suurleiri järjestettiin 
Hangossa tunnuksena 
”Leiritie HANKOON 
vie”. Leirin ”kaupungin-
johtajana” oli Osmo 
Vesikansa. Leirillä 
vieraili partiopoikien 
suojelijana tasavallan 
presidentti 
Urho Kekkonen. 
Muistelukirja on 
säilynyt Lassin 
jäämistössä.

22. SUOMI. 
Maatunnus 
partiopuseron hihassa.

KANKAISIA LEIRIMERKKEJÄ JA MUITA MUISTOJA KOTIMAASTA
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KANKAISIA LEIRIMERKKEJÄ ULKOMAILTA

23. Blair Athollissa on 
järjestetty vartiojohtajien 
jamborettejä jo vuodesta 1946 
alkaen. Paikkana on aina ollut 
Blair Atholl.

24. 3RD SCOTTISH 
INTERNATIONAL PATROL  
JAMBORETTE 50. Blair 
Athollissa Pertshiressä 
Skotlannissa vuonna 1950 
järjestettyyn jamboretteen 
osallistui myös Tösistä ryhmä 
Lassin johdolla. Ylinnä 
Blair Athollin logo ja alinna  
jamboretten merkki. Tähän 
mennessä viimeisin  35. Scottish 
International Patrol Jamborette 
järjestettiin Blair Athollissa 
2018.

25. WORLD JAMBOREE 
YEAR 1979, U.K.CONTINGENT. 
Vuodelle 1979 suunniteltu 
Jamboree Teheranissa 
peruutettiin kun Persian 
(nykyisin Iranin) Shaahi 
Mohammad Reza Pahlavi 
syrjäytettiin vallan-
kumouksessa helmikuussa 1979. 
WOSM:n maailmankomitea 
julisti vuoden 1979 ”World 
Jamboree Year 1979” 
-vuodeksi. Suunniteltua 
Maailmanjamboreeta 
korvaamaan järjestettiin 
useita suurleirejä eri puolilla 
maailmaa. Brittien joukkue 
(U.K.Contingent) hajaantui 
osallistumaan leireille 
Kanadassa, USA:ssa, Sveitsissä 
ja Ruotsissa eli maissa, joiden 
liput ovat merkissä esillä.

25

24

23
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KANKAISIA LEIRIMERKKEJÄ ULKOMAILTA

26. Tösiläiset vierailivat 
Tanskassa vuosina 1946, 1949 ja 
1960. Vastaavasti tanskalaiset 
olivat Tösin leireillä vuosina 
1950 ja 1961. Lyngby ja 
Sölleröd ovat keskisuuria 
kaupunkeja Kööpenhaminan 
pohjoispuolella, ja yllä olevat 
merkit ovat niiden partiopiirien 
merkkejä. Aktiivista leiri-
yhteistyötä oli erityisesti 
1. Holte Tropp -lippukunnan 
kanssa.

27. Nämä partiomerkit ovat 
vailla tunnistusta.

26

27
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Metallisten merkkien koko 
kuvassa on todellista suurempi. 
Ensimmäisessä kuvassa (28) 
rinnalla kopio merkistä (a) 
oikeassa koossa (b).

28. ERMELUNDEN 1946. 
Ermelunden oli Tanskan 
Partiojärjestön (Det Danske 
Speiderkorps) suurleiri 
vuonna 1946. Leiripaikka 
oli nimeltään Ermelunden. 
Samalla paikalla oli järjestetty 
2. Maailmanjamboree vuonna 
1924. Metallinen vyömerkki.

29. VIERUMÄKI 1948. 
Ensimmäinen Suomen 
Partiopoikajärjestön 
(SPJ) suurleiri 17–25.7.1948 
Vierumäellä. Leirin suojelijana 
oli marsalkka Mannerheim ja 
ylijohtajana Verneri Louhivuori. 
Metallinen vyömerkki.

30. TAPIOLA. Suomen 
Partiopoikajärjestön (SPJ)  
suurleiri Tapiola järjestettiin 
SPJ:n partio-opiston maastossa 
Sulkavalla 18–27.7.1953. Urho 
”Urkki” Siro vihki Helsingin 
Partiopoikapiiri lipun Tapiola-
suurleirillä ylijohtaja Verneri 
Louhivuoren läsnä ollessa. 
Metallinen vyömerkki.

31. SPJ/FSU HELSINKI 1966. 
Suomen Partiopoikajärjestön 
(SPJ) järjestämästä 
tapahtumasta tai leiristä ei ole 
tarkempaa tietoa. Alumiininen 
vyömerkki. 

32. KARELIA 79. Suomen 
Partiopoikajärjestön (SPJ) 
suurleiri Karelia järjestettiin 
Kolilla 1–10.8.1979. Metallinen 
vyömerkki.

METALLISIA LEIRI- JA PARTIOMERKKEJÄ

28

a

b

29

30

32

31



31

33. LOISTO. Suomen 
Partiolaisten (SP) suurleiri 
Loisto järjestettiin 
18–26.7.1996 Hangon 
Lappohjassa. Metallinen 
vyömerkki.

34. TARUS.  Suomen 
Partiolaisten (SP) 
suurleiri eli Finnjamboree 
järjestettiin 28.7–5.8.2004 
Padasjoella Iso-Taruksen 
leirialueella. Metallinen 
vyömerkki.

35. KILKE VI 
FINNJAMBOREE. Suomen 
Partiolaisten (SP) 
suurleiri Kilke järjestettiin 
28.7–5.8.2010 Evolla 
Hämeenlinnassa. Metallinen 
vyömerkki.

36. LEIRIMERKKI, jonka 
tietosisältö on kadoksissa. 
Metallinen vyömerkki.

METALLISIA LEIRI- JA PARTIOMERKKEJÄ
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3533



Lopuksi merkki, joka yhdistää meitä Lassin ystäviä ja kaikkia noin 39 miljoonaa 
partiolaista ympäri maailman.

MAAILMAN PARTIOLIIKE 100 VUOTTA. Yksi maailma Yksi lupaus.  
World Organization of Scout Movement (WOSM) juhlavuoden merkki vuonna 2007 oli 

sama kaikkialla maailmassa niin, että alaosassa oli omalla kielellä 
“One World One Promise”.


