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Pääkirjoitus

Töölön Siniset viettää tänään 
80-vuotisjuhliaan. Merkkipäi-
vää juhlistetaan muun muassa 

kädessäsi olevalla, perinteisellä Juhla-
pihauksella. Aikaisemmin vastaava lu-
kupaketti on julkaistu 50-, 60-, 70- ja 
75-vuotisjuhlien yhteydessä, joten ky-
seessä on lippukunnan historian viides 
Juhlapihaus.

Tämänkertaisen Juhla-
pihauksen pääteemana on 
Töölön Sinisten nykypäi-
vän toiminta. Partioliik-
keessä ovat viime vuosina 
puhaltaneet uudet tuulet, 
ja Tösinkin puitteissa on 
kaikenlaista kehittymis-
tä ollut havaittavissa. Kes-
kittyminen tämän päivän 
Töölön Sinisiin on luonte-
va valinta lehden teemak-
si, varsinkin kun lippu-
kunnan historiaa on kat-
tavasti käsitelty aikaisemmissa juh-
lalehdissä. Lippukunnan toimintaa 
luodataan muun muassa keskeisten 
osa-alueiden – leirien, vaellusten, ret-
kien ja kisojen – kautta. Lehti tarjon-
nee mielenkiintoista ajanvietettä niin 
nykypäivän aktiivijäsenille kuin jo si-
vuun siirtyneillekin, jotka voivat lip-
pukunnan tämän päivän toiminnasta 

löytää saman Tösihengen ja tekemi-
sen meiningin kuin omana aikanaan.

Juhlapihauksen tekemisestä ovat 
vastanneet pääasiassa toiminnassa 
mukana olevat aktiivijohtajat, joten 
tarjolla on ensi käden tietoa Tösin ny-
kykuvioista. Lehden jutut eivät muo-
dosta yhtä tarinaa, vaan joukon tämän 

päivän Tösielämän sekalai-
sia makupaloja, jotka tarjo-
avat lukijalle mahdollisuu-
den tutustua lippukuntaan 
uusista näkökulmista. Ny-
kytösille Juhlapihaus toi-
mii päiväkirjana 2000- lu-
vun alkupuolelta, johon on 
hauska palata vuosienkin 
päästä.

80-vuotista taivaltaan 
juhliva Tösi on juhlaleh-
tensä ansainnut. Viime 
vuosien aktiivinen toimin-
ta ja toiminnan puitteiden 

kehittäminen ovat luoneet maini-
ot edellytykset tälle päivälle ja tule-
valle, joten Juhlapihaukseen löytyi 
helposti jutun juurta. Lehden sivuil-
ta löytävät toivottavasti kaikki Tösin 
ystävät – nykyiset ja entiset jäsenet, 
heidän perheensä ja lippukunnan 
taustavaikuttajat – mielenkiintoista 
ajanvietettä.

Töölössä 6.4.2013
Juhlapihauksen toimitus

❜❜Juhla-
pihauksen 

pääteemana 
on Töölön 
Sinisten 

nykypäivän 
toiminta.”
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Juhlaviikon ohjelma

Töölön Siniset 80 vuotta

Maanantai 1.4. 2013

Vietämme mukavaa päivää erätunnelmissa 
tutustuen Tösin ja Hesparton itse rakentamaan 

kämppään ja saunaan 
klo 12.00-16.00 välisenä aikana. 

Lauantai 6.4.2013

Klo 14.00 
Töölön Sinisten 80-vuotisjuhla 

Sandels-talon Gyllenberg-salissa 
osoitteessa Topeliuksenkatu 2.

Tilaisuudessa: 
Tervehdysten vastaanotto

Ansiomerkkien jako
Juhlapuheet ja -esitykset

Kahvitarjoilu Sandels-talossa tilaisuuden jälkeen.

Klo 16.00-17.30 
Tösin kolon avoimien ovien tilaisuus 

osoitteessa Töölönkatu 34 
(sisäänkäynti porttikongista).

Klo 18.00 
Veljesillallinen Taiteilijakoti Lallukassa 

osoitteessa Eteläinen Hesperiankatu 14.
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Töölön seurakunta 
onnittelee partiolippukunta 

Töölön Siniset ry:tä

Töölön seurakunnan ja partiolip-
pukunta Töölön Sinisten yhteis-
työ on jo vakiintunutta ja vahval-

la ja hyväksi koetulla pohjalla toimivaa. 
Seurakunta on voinut tarjota partiolip-
pukunnalle tilat, joissa toi-
mia, ja lippukunta vuoros-
taan näkyy monella myön-
teisellä tavalla seurakun-
nan toiminnassa. Tärkeintä 
on kuitenkin se, että yh-
dessä saamme tehdä työtä 
Töölön lasten, varhaisnuor-
ten ja nuorten hyväksi.

Seurakunnassa viete-
tään yhdessä partiolippu-
kuntien kanssa vuosittain 
partiomessua, jossa su-
denpennut antavat partio-
lupauksensa. Lupauksessa 
partiolainen lupaa rakas-
taa Jumalaansa. Ihmisen 
kasvuun ja myös partio-
kasvatukseen kuuluu jumalasuhteen 
etsiminen. Partion tehtävänä on an-
taa työkaluja jumalasuhteen pohti-
miseen. Tässä seurakunta saa toimia 
käsi kädessä parhaiden partioperiaat-
teiden kanssa. 

Partiolupauksessa luvataan ra-
kastaa omaa maata ja maailmaa. Lu-
paus sisältää isänmaan kunnioittami-
sen ja palvelemisen. Myös tässä par-
tioliike ja seurakunta saavat kulkea 

käsi kädessä. Vuoden 2012 
itsenäisyyspäivänä myös 
Töölön Siniset olivat juh-
limassa Temppeliauki-
on kirkon juhlajumalan-
palveluksessa isänmaam-
me täyttäessä 95 vuotta. 
Tähän juhlaan oli kutsut-
tu seurakunnan alueen so-
taveteraanit ja sodan ajan 
kokenut sukupolvi. Heitä 
saivat palvella myös parti-
olaiset kolehdin kannossa 
ja myöhemmin juhlakah-
veilla.

Töölön Siniset ovat 
Töölön alueella yksi vii-
destä lippukunnasta, joi-

den kanssa Töölön seurakunta saa 
tehdä yhteistyötä. Töölön seurakunta 
onnittelee lämpimästi 80 vuotta täyt-
tävää lippukuntaa ja toivottaa Töölön 
Sinisille parasta mahdollista tulevai-
suutta ja Hyvän Jumalan siunausta.

Auvo Naukkarinen
kirkkoherra

❜❜Tärkeintä on 
kuitenkin se, 
että yhdessä 

saamme 
tehdä työtä 

Töölön lasten, 
varhaisnuorten 

ja nuorten 
hyväksi.”
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❜❜Tässä 
lippukunnassa 

piisaa kyllä 
voimaa.”

Anna Munsterhjelm
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten puheenjohtaja

Kahdeksassakymmenessä vuo-
dessa yhden lippukunnan läpi 
ehtii virrata tuhansia partiolai-

sia. Joku vain käväisee, toinen pysyy 
pari vuotta, kolmas jää koko elämäk-
seen. Mutta kaikki saavat mukaansa 
eväistä arvokkaimpia: itseluottamus-
ta, erilaisia elämäntaitoja ja kanssakul-
kijoita.

Juhlavuosi on hyvä het-
ki pysähtyä muistuttamaan 
itselleen, kuinka tärkeää 
vapaaehtoistyötä partios-
sa tehdään lasten ja nuor-
ten hyväksi. Eihän B-P pe-
rustanut partiota näperte-
lykerhoksi vaan liikkeeksi, 
joka tekee yhteiskunnas-
ta paremman. Se kannattaa 
sanoa ääneen ja pyytää muutkin mu-
kaan maailmanmuuttamistalkoisiin. 
Sillä jos käperrymme sisään omaan 
erinomaisuutemme, ei meitä pian 
enää ole. 

Viime vuonna onnistuimme py-
säyttämään 1990-luvulta asti jat-

kuneen partiolaisten määrän las-
kun pääkaupunkiseudulla. Se ei ol-
lut helppoa, sillä olemme tottuneet 
tekemään asiat tietyllä tavalla. Nyt 
jouduimme opettelemaan kokonaan 
uuden asenteen. Opettelimme sano-
maan "Tule mukaan, täällä on kivaa", 
sen sijaan että tokaisisimme "Meillä 

on kivaa" ja kääntäisimme 
selkämme uteliaille. 

Teemavuosia tulee ja 
partiopiirejäkin menee, 
mutta lippukunta pysyy. 
Niin myös Töölön Siniset. 
Vain te itse voitte taata, 
että töölöläisille on jatkos-
sakin tarjolla niin hyvää ja 
innostavaa partiota, että 
siihen halutaan liittyä - ja 

siihen halutaan pyytää mukaan. Kun 
tutkin Tösin 80-vuotista historiaa, en 
epäile onnistumistanne. Tässä lippu-
kunnassa piisaa kyllä voimaa.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset 
ry:n puolesta toivotan tösiläisille mai-
niota juhlavuotta!

Piirinjohtajan tervehdys
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Sisältä ulos, ulkoa sisälle

Ikimuistoisiksi muodostuvat asiat elä-
mässä ovat nopeasti ohi. Juhlan het-
kellä niitä voi katsoa kuin avaimen-

reiästä. Aika rientää. Muistot jäävät. 
Leirinuotioiden maagisia hetkiä ei voi 
unohtaa. 

Partiolippukunnat 
ovat paljolti nuorten it-
sensä johtamaa vapaa-
ehtoistoimintaa. Tässä 
piilee niiden vahvuus. 
Partio yhdistää erilaiset 
nuoret, myös täältä uu-
den kotimaan löytäneet. 
He oppivat toisiltaan. 
Partio on monelle myös 
ensimmäinen tilaisuus 
itsenäistyä. 

Yksikään nuori ei ha-
lua syrjäytyä. Jokainen voi 
kokea joskus olevansa ul-
kopuolella, kun muut ovat 
sisällä. Niiden kohtalo, 
jotka kokevat olevansa ulkona, riippuu 
niistä, jotka kokevat olevansa sisällä. 

Joka kymmenes pääkaupunkiseu-
dun yläasteikäinen on yksinäinen, vail-

la yhtään ystävää. Siksi tulisi kohdata 
erityisesti ne nuoret, jotka eivät herätä 
mitään tuntemuksia ja ne, joihin muut 
eivät suhtaudu vakavasti. Erityisesti 
jokainen partiolainen voi auttaa tois-

ta itsetunnon vahvistamises-
sa ja vähentää riskiä ulos jää-
misestä.

Nuorten oma toiminta ei 
pysty kilpailemaan aikuisten 
liiketaloudellisesti johdettu-
jen harrastusten kanssa. Re-
surssien vaatimattomuus pa-
kottaa luovuuteen ja toimi-
maan niukasti, kuten tämä 
kansa on monesti toiminut. 
Se on arvo sinänsä. 

Mutta on myös muiden etu 
tukea lähilippukuntiaan ja nii-
den omaehtoisuutta. Mitä 
enemmän on omaehtoisuut-
ta ja aloitteellisuutta, sitä vä-
hemmän on myös ulkopuolel-

le jääviä.
Toivotan menestystä myös jatkos-

sa 80-vuotista toimintaansa juhlivalle 
partiolippukunta Töölön Sinisille.

❜❜Niiden 
kohtalo, 

jotka kokevat 
olevansa 

ulkona, riippuu 
niistä, jotka 

kokevat 
olevansa 
sisällä.”

Sakari Huovinen
Tasavallan presidentin lasten ja nuorten syrjäytymistä 

estävän hankkeen koordinaattori
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Jotkut ovat kutsuneet sitä Alppivaelluk-
seksi, toiset sanovat sitä Grande-vael-
lukseksi, yhtä kaikki - minulle se on 

ollut viimeisten viiden vuoden, ellei jopa 
koko partiourani, paras partiokokemus. 

Kuvitelmat kepeästä kesäreissusta oli-
vat karisseet, kun olimme Tösiporukassa 
kiivenneet vuorenseinämää 
pitkin kiemurtelevaa kinttu-
polkua räntäsateessa viisi tun-
tia ennen kuin löysimme tien 
alppimajaamme. Seuraava päi-
vä meni vaeltaessa kesävarus-
teissa tiheässä sumussa poikki 
syvälumisen kivierämaan, jos-
sa polun merkkiseipäät näki 
vain tarkalla silmällä ja ripa-
uksella onnea. Tällaisia mai-
semia olin nähnyt ennen vain 
Tintti-sarjakuvissa. Rättiväsy-
neinä saavuimme seuraavalle 
alppimajalle, jota ympäröivät 
henkeäsalpaavat kallionjyr-
känteet. Sinä iltana pelasimme ahkeras-
ti hudaria ja söimme hyvin samalla mu-
rehtien seuraavan aamun laskeutumista. 
Onneksi saimme sovittua majanpitäjän 
kanssa köysiratakyydin rinkoillemme, jo-
ten pääsimme kiipeämään turvallisem-
min vuorenseinämää alas.

Nuoret johtajat hyppivät kiveltä ki-
velle kuin kaukaisuudessa näkyvät alp-
pikauriit, samalla kun vanhemmat johta-
jat tulivat alas harkitsevampaan tahtiin. 
Joissain kohdissa jouduimme turvautu-
maan vain märkiin metallisiin turvaköy-
siin, jotka oli onneksi juntattu tukevasti 

ruosteenpunaiseen kalkkiki-
veen.  Jokaisen askeleen tuli 
olla tarkkaan valittu. En ol-
lut ikinä kokenut mitään vas-
taavaa, ja massiiviset vuoren-
seinämät muistuvat mielee-
ni edelleen vaikuttavina. Ja 
mikä parasta, sain kokea tä-
män kaiken läheisten ystä-
vieni kanssa.

Ilman tätä lippukuntaa en 
olisi koskaan saanut kokea 
sitä, mitä koin noiden kolmen 
päivän aikana. Tösissä on 
uusi johtajasukupolvi kovaa 
vauhtia varttumassa, ja hei-

dän seikkailunsa ovat vielä edessä. Tie-
dän, että hekin saavat kokea vastaavan-
laisia tapahtumia lippukuntamme kans-
sa, ja siitä on helppo olla todella ylpeä. 
Antakoon Tösi tulevillekin sukupolville 
yhtä mahtavia partiokokemuksia. Onnea 
80-vuotiaalle Tösille!

Lippukunnanjohtajan 
tervehdys

Ralf Baumann
Töölön Sinisten lippukunnanjohtaja

❜❜Ja mikä 
parasta, 

sain kokea 
tämän kaiken 

läheisten 
ystävieni 
kanssa.”
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Keitä me olemme, keitä me onnitte-
lemme? Toiseen kysymykseen on 
helppo vastata. Teitä, tösiläiset. En-

sinnäkin siitä, että olette ja toimitte. Pitäkää 
lippu korkealla. Toinen syy onnitteluum-
me on nostalginen, sillä olemme joskus ol-
leet nuoria itsekin. Saattaa olla, että jotenkin 
kaipaamme, tai ainakin muistelemme, noi-
ta hienoja vuosia, ja nyt osaam-
me arvostaa sitä, että saimme 
viettää noita aikoja tösiläisessä 
ilmapiirissä tehden ja oppien, 
kokemuksia kartuttaen.

Kannatusyhdistys – mikä 
se on? Kannattaminen tuo 
mieleeni kärryn- tai reenai-
san, joka kiinnitetään hevosen 
vedettäväksi. Eli niin kuin ny-
kyisin tehdään: laitetaan au-
toon peräkärryn koukku kiin-
ni, ja sitten mennään. Olen 
joskus kiinnittänyt ”aisan he-
voseen”, toisin sanoen sellais-
ta vanhan ajan työhevosta on 
tullut ajetuksi.

Ero nykypäivään on se, että hevonen 
tuntee, että sen vedettäväksi jotakin anne-
taan. Auto tai traktori ei. Ainakin vanhan 
ajan työhevonen mielestäni tunsi olevansa 
hyödyllinen, kun se sai kärryn tai reen ve-
dettäväkseen. Työn teko – isännän avitta-
minen – oli merkittävä osa sen elämän si-

sältöä ja merkitystä. Kannatusyhdistykses-
sä toimiminen antaa samanlaista hyödylli-
syyden tunnetta ja elämän sisältöä: voimme 
olla osaltamme tukemassa sitä työtä ja toi-
mintaa, mitä isäntä – Tösi –tekee.

Kannatusyhdistys haluaa edelleenkin 
olla tukemassa tösiläisten toimintaa eri ta-
voin. Joukkoomme ovat tervetulleita kaik-

ki tösiläisen partiohengen omaa-
vat siskot ja veljet. Valmistautu-
kaamme jo hyvissä ajoin Tösin 
100-vuotisjuhlaan. Sehän on jo 
parinkymmenen vuoden kulut-
tua! Uskon, että Töölön Sinisten 
kannatusyhdistyksellä on sil-
loinkin mahdollisuus tervehtiä 
juhlivaa lippukuntaa, ja kenties 
muistaa Tösiä vähän muutenkin, 
mutta edellytyksenä on, että me 
erilaiset ihmiset pyrimme ”elä-
mään ihmisiksi”. Siihenhän me 
jokainen partiolupauksessamme 
vähän eri sanamuodoin olemme 
luvanneet pyrkiä. Muut Luojan 

luomat osaavat roolinsa – oletko koskaan 
koiralle sanonut ”elä koiriksi”, linnulle ”elä 
linnuiksi”?

Partiolupauksessa me lupaamme pyr-
kiä siihen, että kunnioitamme Luojaam-
me, lähimmäisiämme ja ympäristöämme. 
Eli ”elämme ihmisiksi” – ihmisinä. Siitä se 
tösiläisyys saa alkunsa.

Petu Tapio
Kannatusyhdistyksen puheenjohtaja

❜❜ Kannatus-
yhdistys 
haluaa 

edelleenkin 
olla tukemassa 

tösiläisten 
toimintaa eri 

tavoin.”

Töölön Sinisten 
kannatusyhdistys onnittelee 

80-vuotiasta Tösiä
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Huomionosoitukset Töölön 
Sinisten 80-vuotisjuhlasssa

a
nsiomerkit ovat perin-
teinen tapa kiittää par-
tion ja Tösin hyväksi 
tehdystä työstä. Töölön 
Sinisten puitteissa jae-

taan kolmen eri organisaation an-
siomerkkejä; lippukunnan omia, 
piirimme Pääkaupunkiseudun Par-
tiolaisten ja keskusjärjestö Suomen 
Partiolaisten. Partioansiomerkkejä 
voi kantaa joko partiopaidassa tai 
tummassa puvussa.

Tösin ansiomerkkien historiaan 
voi tutustua tämän lehden sivulla 
54, niiden jakoperusteet sen sijaan 
löytyvät netistä osoitteesta www.
toolonsiniset.net/lippukunta/an-
siomerkit. Juhlassa jaettavat PäPa:n 
ja SP:n merkit esitellään lyhyesti 
tässä. Hopeasudesta voi lukea lisää 
seuraavalta sivulta.

Töölön Siniset onnittelee kaik-
kia ansiomerkin saaneita!

Kunniavaeltajaksi 
kutsutaan
Petri Ijäs

Tösin standaari
Lea Haapkylä

Kultainen 
ansiomerkki
Jukka Roiha
Kari Lallukka
Martti Kyyrö
Martti Leppänen
Martti Pimiä
Simo Castrén

Hopeinen 
ansiomerkki
Antti Lyytikäinen
Arto Vainionpää
Inka Koskenvuo
Kenny Ronkainen
Olli Mattila
Ville Raitio

Pronssinen 
ansiomerkki
Julius Hästesko
Tilli Pesola

Rautainen 
ansiomerkki
Aapo Jokela
Antti Väisänen
Henry Brax
Henry Wegelius
James Pye
Johannes Lättilä
Lenni Hotinen
Mikko Seppinen
Oskar Mack
Samuli Kovasiipi

Kuparinen plaketti
Timo Hyytiälä

Suomen Partiolais-
ten pronssinen an-
siomitali voidaan 
myöntää partiojoh-
tajalle tunnustuk-
sena vuosia kestä-
neestä säännölli-
sestä ja tulokselli-
sesta toiminnasta 
lippukunnassa, pii-
rissä tai järjestössä.

Pyhän Yrjön solki 
myönnetään vael-
tajaikäiselle hen-
kilölle tunnustuk-
seksi ansiokkaas-
ta partio- ja ennen 
kaikkea vaeltajatoi-
minnasta.

Collanin solki 
myönnetään tun-
nustukseksi sille 
akelalle ja/tai sam-
molle, joka on esi-
merkillisellä taval-
la kantanut vastuu-
ta ikäkautensa toi-
minnasta.

PäPa:n Ansiosolki 
myönnetään samo-
ajalle tai vaeltajalle 
kannustuksena vas-
tuuntuntoisesta, ta-
voitteellisesta ja in-
nostuneesta perus-
partiotoiminnasta. 

Sudenpääsol-
ki  myönnetään su-
denpennulle, joka 
on esimerkillisel-
lä käytöksellään 
ja toiminnallaan 
osoittanut omak-
suneensa partiotoi-
minnan sisällön ja 
periaatteet.

Tösin merkit

Pronssinen ansiomitali
Juho Häme
Ralf Baumann

Ansiosolki
Petja Heiskanen

Sudenpääsolki
Henri Aito

PäPa:n merkit

Hopeasusi
Kari Teppola

Pronssinen ansiomitali
Antti Mielonen

Pyhän Yrjön solki
Olli Raitio

Collanin solki
Otto Hyytiälä

SP:n merkit

Pääkaupunkiseu-
dun Partiolais-
ten pronssinen 
ansiomitali voi-
daan myöntää me-
nestyksellisestä, 
yleensä vähintään 
4-5 vuoden toimin-
nasta lippukunnas-
sa tai piirissä.

k
u

Va
T:

 s
u

o
M

en
 p

a
r

TI
o

la
Is

eT
 J

a
 k

a
a

r
lo

 s
a

u
ko

n
pä

ä

Ansionsa 
mukaan
Huomionosoitukset 6.4.2013.
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Kari Teppolalle 
Hopeasusi
Töölön Sinisten kunniavaeltajalle ja kannatusyhdistyksen pitkäaikaiselle 
puheenjohtajalle Kari Teppolalle on myönnetty Suomen Partiolaisten korkein 
kunniamerkki, Hopeasusi. Kari on Tösin historian kolmas Hopeasudella palkittu 
vaikuttaja kunniajohtajiemme Pauli Kanervan ja Lassi Westerlingin lisäksi.

T
ösin nykyiselle ikäpolvelle 
Kari on tullut tutuksi en-
nen kaikkea kannatusyh-
distyksen pitkäaikaisena 
primus motorina ja kämp-

päprojektin keskeisimpänä tausta-
vaikuttajana, mutta hänen partiou-
raansa mahtuu lukuisia muitakin 
kohokohtia. Kari aloitti partiotai-
paleensa jo 50-luvulla kolkkapoika-
na. Tösissä hän on toiminut useis-
sa merkittävissä tehtävissä, kuten 
lippukunnanjohtajan apulaisena, 
leirinjohtajana ja eräpoikaveljes-
joukon johtajana. Kannatusyhdis-
tyksen puheenjohtajana Kari toi-
mi vuosina 1976-1989 ja 1994-2009. 
Kannatusyhdistyksen puitteissa 
Kari toimi muun muassa keskei-
simpänä vaikuttajana uuden käm-
pän tontin ja rahoituksen hankin-
nassa. Tösiläisten piirissä Kari on 
tullut tutuksi visionäärinä, joka us-
kaltaa tarttua suuriin haasteisiin ja 
määrittää laajojen projektien suun-
taviivat. 

Lippukunnan ulkopuolella Kari 
on ansioitunut keskusjärjestöjen ja 
Helsingin Partiopoikain kannatus-
yhdistyksen parissa. Merkittäviä 
projekteja, joissa hän on antanut 
panoksensa vuosien varrella, ovat 

muun muassa Partioaseman ( jos-
sa sijaitsevat mm. PäPa:n ja SP:n 
toimisto) hankinta ja Kiljavan lei-
rikeskuksen laajentaminen uudel-
la, Partionummeksi kutsutulla, lei-
rialueella.

Hopeasusi on Suomen Partiolaisten 
korkein ja arvostetuin miespuolisel-
le johtajalle jaettava ansiomerkki. 
Vuonna 1926 perustettu tunnustus 
on tähän mennessä jaettu 115 par-
tiolaiselle. Keskeisiä myöntöperus-
teita ovat pitkäaikainen, tuloksel-
linen toiminta lippukunnan lisäksi 
partiopiirissä tai keskusjärjestössä 
sekä asema laajalti tunnettuna par-
tiopersoonana.

Tösiläisille Kari on ennen kaik-
kea ystävä ja motivaation lähde. Ka-
rin vahvasta siteestä partiotoimin-
taan ja Töölön Sinisiin on osoituk-
sena vuosikymmeniä jatkunut pyy-
teetön ja merkittävä työ partion 
hyväksi.  Hänen sitoutumisensa 
partion arvoihin kelpaa esimerkik-
si sekä nykyisille että tuleville tösi-
läissukupolville. 

Töölön Siniset onnittelee Karia 
ansaitusta kunniamerkistä!

Teksti
Kaarlo Saukonpää

Vuonna 1926 pe-
rustettu Hopeasusi 
on Suomen Partio-
laisten korkein kun-
niamerkki.

MarTTI pIMIä

suoMen parTIolaIseT
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Tösin anatomia 
numeroiden valossa

aukeaman koonnut
Tapio Levä

M
iltä Tösin jäsenistö näyt-
tää 80-vuotisjuhlavuon-
na 2013? Ainakin nuo-
relta ja töölöläiseltä. Yli 
puolet töseistä on ni-

mittäin alle 12-vuotiaita ja asuu alle 
900 metrin päässä Töölönkadun ko-
losta. Myös jäsenmäärä on nousus-
sa, osittain Kallioon laajentumisen 
seurauksena. Vuoden 2013 alussa 
Suomen Partiolaisten jäsenmaksun 
maksaneita tösejä on nimittäin 89, 
enemmän kuin viimeisen 15 vuoden 
aikana koskaan. 

Toimintakin on aktiivista. Ko-
lolla järjestettiin vuonna 2012  yh-
teensä 216 tapahtumaa 122 eri päi-
vänä. Yhdessä kokouksessa oli kes-
kimäärin 6,8 osallistujaa, yhteen-
sä kolokäyntejä kertyi siis 1465 kpl. 
Kämppäretkiäkin kertyi tösiryhmil-
le yhteensä 16 kpl, minkä lisäksi lei-
reiltiin ja kisattiin kaikkina vuoden-
aikoina.

70 % töseistä asuu alle 1,4 km 
päässä Töölönkadun kolosta.

Tösi asuu Töölössä

Tösit kartalla

20
31

00100

00250

00260

00530

00500

00280

Muu

1412

5
4
3

Tösien asuinpaikat postinumeroalueittain. 

Lähde: Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri ja Google Maps

❜❜
Lähde: Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri 2.1.2013

*

* Kolon sijainti
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70 % töseistä asuu alle 1,4 km päässä 
Töölön kolosta

Tösin jäsenmäärä nousussa
– Kallion toiminta yksi tärkeä syy

Nuorissa on voimaa – tösien 
mediaani-ikä on 11,7 vuotta

90

85

80

75

70

65

60

55

50

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013

1

29

16 16

4 4

11
8

Sudenpennut (7-9v)

Tulevaisuus (alle 7v)

Seikkailijat (10-11v)

Tarpojat (12-14v)

Samoajat (15-17v)

Vaeltajat (18-22v)

Johtajat (23-30v)

Jarrut (yli 30v)

Lähde: Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri (2.1.2013)
Ikäryhmät on laskettu syntymävuoden mukaan, ryhmän nimen pe-
rässä suuntaa antava ikä (ikäluokan iät 31.12.2012) 

Vuosittain jäsenmäärä tarkistettu 1.1.
Lähde: Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri

Kuva on julkaistu ensimmäisen kerran Pihauksessa 2/2008.

ralf BauMann

Lähde: Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri ja Google Maps

O
su

us
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Etäisyys Töölön kolon ja kodin välillä linnuntietä (km)
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Ihanteista, sudenpennuista, päivän hyvistä töistä, sinnikkyydestä, seikkailijoista, 
kavereista, aktiivisuudesta, tarpojista, perinteistä, leireistä, samoajista, haikeista, 
vaeltajista, auttamisesta ja aikuisista. Lista voisi jatkua loputtomiin, mutta 
ainakin näistä asioista on lippukuntamme tehty. On hyvän johtajatilanteemme 
ansiota, että toteutamme hyvää partiota. Tätä tilannetta ylläpidämme aktiivisella 
viikkotoiminnalla, johon osallistuu yhteensä seitsemän ryhmää sudenpennuista 
tarpojiin.

Mistä on Tösi tehty?

Sudenpennut
Töölön Sinisissä on tällä hetkellä 
kolme reipasta ja innokasta suden-
pentulaumaa, joihin mahtuu yh-
teensä mahtavat kolmekymmentä 
tösiä. 

Kaksi laumaa, Myrsky ja KaSi, 
aloittivat toimintansa viime syksynä, 
samalla kun Mylväys-lauma aloitti 
viimeisen vuotensa sudenpentuikä-
kaudessa. Myrsky- ja Mylväys-lau-
mat kokoontuvat Töölön kololla, ja 
Tösin laajennuttua Kallion kaupun-
ginosaan aloitti KaSi toimintansa 
uudella ”Kallionkololla”. 

Mylväys on lippukuntamme 
suurin ryhmä, jonka jäseniä ovat 
Lauri, Henri, Veikka, Oliver, Os-
kari, Eero, Aaron, Ilmari, Olli, 
Aaro, Joonas, Onni ja Hugo. Joh-
tajiksi vaativaan tehtävään on valit-
tu akelakonkari Julius Hästesko ja 
akela Otto Hyytiälä. 

Myrsky on uusi, syksyllä 2012 
aloitettu sudenpentulauma, jonka 
tulevia partiolegendoja ovat Pet-

❜❜KaSi on sekä 
pojista että 
tytöistä 
koostuva 
sekalauma”

Sudenpentulauma Myrsky kämpän tiellä. 

Ketut on energinen seikkalijavartio. 
Kuvassa vasemmalta Laurens, Olavi, Filip, 
Daniel, Veeti ja Nooa.

Tösien eri sukupolvia: Lassi Westerling on 
ollut lippukunnan jäsen jo perustamises-
ta lähtien, Oliver Remes taas kuuluu Tösin 
nuorimpiin ikäluokkiin. 

TIllI pesolaleo HeInonen

ralf BauMann
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rus, Tuomas, Arttu, Lukas, Elias, 
Asla, Vilho, Taavi, Jani, Aleksan-
teri ja Anton. Pikkuisista huolta pi-
tävät lippukunnanjohtaja Ralf Bau-
mann ja akela Ville Raitio. 

KaSi on sekä pojista että tytöis-
tä koostuva sekalauma, jossa pojat 
ovat lippukuntamme ja tytöt Hes-
parton jäseniä. Uudet Kallion tö-
sit ovat Johannes, Mauri, Henri, 

Leo, Einari ja Leevi. Lauman joh-
tajina toimivat lippukuntamme ak-
tiivit Leo Heinonen ja Tilli Pesola 
sekä Hesparton Katri Nyyssönen.

Seikkailijat ja tarpojat
Lippukunnassamme toimii kaksi 
seikkailijajoukkuetta, uutukaiset Ke-
tut ja konkareina Kotkat! Yhteensä 
seikkailijoita on kuusitoista. 

Ketut ovat Tösin ensimmäisen 
vuoden seikkailijoita, joiden syksy 
käynnistyi varsin salapoliisimai-
sesti suoritettujen aktiviteettien 
ja kaupunkisuunnistuskisa Hiipi-
vän Haamun johdosta. Kettuja ovat 
Eero, Daniel, Olavi, Nooa, Myrs-
ky, Jere, Laurens, Veeti ja Filip. 
Kettuja johtavat seikkailijaikäkau-
sivastaava Antti Väisänen ja sam-

Tösihenkeä vietiin 
maailmalle muun 
muassa Kohtaami-
nen 2012 -tapahtu-
massa. 

ralf BauMann
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▲ Syyskauden 
avajaiset 2012 hou-
kuttelivat paikal-
le sankan joukon 
tösejä. 

► Tösin johtopor-
rasta uuden käm-
pän portailla. Va-
semmalta lukien 
takarivissä Kake, 
Antti, Tapsa, Ralf ja 
Olli M, keskirivissä 
Petja, Leo, Olli R, 
Julius ja Juho, etu-
rivissä Kenny, Mis-
ka ja Ville. 

kaarlo saukonpää

anTTI MIelonen
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Teksti
Antti Väisänen

po Miska Rissanen. 
Kotkat ovat lippukuntamme ko-

keneempia seikkailijoita. Jopa vii-
dennen vuoden tösiläisiä ovat Toni, 
Thomas, Eino, Miro, Akseli ja 
Eero. Nuoria kykyjä johtavat sam-
mot Olli Raitio ja Petja Heiskanen. 

Myös tarpojia on kuusitoista ja 
tarpojavartioita kaksi: Haukat ja 
Korpit. Korpit ovat juuri seikkaili-
joista tarpojiksi siirtyneitä partio-
laisia. 

Korppeihin kuuluvat Henry, Ja-
mes, Jimi, Oscar, Johannes, Lenni, 
Aapo ja Jaime sekä samoajaikäiset 
luotsit Otto Hyytiälä ja Petja Heis-
kanen. Toinen tarpojavartiomme 
on Haukat; Henri, Eemeli, Niko, 
Mikko, Arne, Andy, Atte, Samuli 
ja Petteri. Haukat kokoontuvat vii-
koittain sekä itsenäisesti että luot-
sinsa, Leo Heinosen, johtamana.

Samoajat ja vaeltajat
Samoajia ja vaeltajia on lippukunnas-
samme vähemmän muihin ikäkausiin 
verrattuna, eikä varsinaista viikkotoi-
mintaa ole. Ohjelmaa suoritetaan kui-
tenkin itsenäisesti tai porukassa ver-
taisjohtajan, ikäkauden oman luotsin 
tai vastaavan ohjeistamana. 

Määrä ei kuitenkaan korvaa laa-
tua, sillä samoajat Petja Heiskanen 
ja Otto Hyytiälä ja vaeltajat Miska 
Rissanen, Leo Heinonen ja Olli Rai-
tio ovat kaikki aktiivisia johtajia lip-
pukunnan pyörittämisessä. Samoin 
kuin kaikille muillekin ikäkausille, 
myös samoajille ja vaeltajille järjes-
tetään omaa ohjelmaa lippukunnan 
leireillä ja retkillä.

Aikuiset
Vaeltajuuden jälkeen partiolaisesta 
tulee aikuinen. Me aikuiset olem-

me lippukuntamme suurin ”ryh-
mä”. Aktiivisiksi aikuisiksi laski-
sin Ralf Baumannin, Antti Mielo-
sen, Ville Raition, Kaarlo Saukon-
pään, Kenny Ronkaisen, Tapio 
Levän, Juho Hämeen, Julius Häs-
teskon, Tilli Pesolan, Jenni Herol-
din ja Olli Mattilan - Jarruista pu-
humattakaan. 

Aikuisen rooli on tärkeä toimin-
nan ylläpitämisessä ja tukemisessa. 
Aikuinen voi olla pitkän linjan par-
tiolainen tai vaikkapa sudenpennun 
huoltaja tai muuten vain partios-
ta kiinnostunut. Aikuisen rooli on 
auttaa ja mahdollistaa niin viikoit-
taisessa toiminnassa kuin lippukun-
nan muissakin askareissa. On kaik-
kia kiittäminen, että lippukuntam-
me on juuri tällainen.

❜❜Vaeltajuuden 
jälkeen 
partio-
laisesta 
tulee 
aikuinen.”

leo HeInonen

Nykyinen tarpojavartio Korpit seikkailijoina 2011. Ylhäällä Oscar Mack, alhaalla vasemmalta James Pye, Jaime Heikkilä-Dias, Aapo Jokela, Henry Wegelius & 
Lenni Hotinen. 
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Hyvä porukka, 

Tösiläisillä on aina ollut vahva leiriperinne. Useimmille lippukuntalaisille leirit 
ovatkin varmasti lämpimimpiä partiomuistoja. Viimeiseen viiteen vuoteen on 
mahtunut monta huikeaa leirikokemusta erilaisissa maastoissa eri paikkakunnilla. 
Itselleni muistoja on takertunut jo sudenpentuaikojen Intiaanileiriltä alkaen, ja 
uskallan väittää, että kerrottavaa riittää aivan jok’ikisestä leiristä.

T
ösin 2009 valmistunutta 
kämppää päästiin ensim-
mäisen kerran leirioloissa 
kokeilemaan heti samana 
vuonna Olympos-leirillä. 

Olympos on toistaiseksi jäänyt ai-
noaksi kesäleiriksi, joka on järjes-
tetty uudella kämpällä, mutta vaih-
telu virkistää mieltä, eikä samalla 
alueella olekaan kovin mielekästä 
leireillä jatkuvalla syötöllä. Talvi-
leireistä vuoden 2011 Noitarumpu 
järjestettiin kämpällä.

Leirit on perinteisesti järjes-
tetty sisarlippukunta Hesparton 
kanssa, joskin juhlavuoden 2008 
Huippu-leirin Tösi järjesti omin 
nokkinensa. Muutama sudenpentu 
otettiin mukaan Hespartosta, sillä 
piirileiri Aihki oli suunnattu heitä 
vanhemmille. Lienee sanomattakin 
selvää, että leirejä suunniteltaessa 

ja järjestettäessä on aina hyvä olla 
monipuolinen porukka mukana. 

Tösi on omien leiriensä lisäksi 
ollut kahdella suuremmalla leiril-
lä viimeisten viiden vuoden aika-
na. Vuoden 2008 Aihki jätettiin vä-
liin, koska tuntui, että juhlavuonna 
oman leirin pitäminen olisi sopi-
vampaa. Tösit olivat kuitenkin hes-
parttojen mukana toteuttamassa 
muikeaa leirikokemusta Finnjam-
boree Kilkkeellä 2010 sekä piirilei-
ri Sarasteella 2012.

Itselleni leirikokemusta on kerty-
nyt melko kattavasti sekä suden-
pentuna, vartiolaisena että johtaja-
na. Leirin johtaminen tuo aivan uu-
den näkökulman leirimeininkiin, ja 
vastuutehtävä on hyvä jokaisen jos-
kus kokea. Harva asia tuottaa niin 
paljon mielihyvää kuin se, että huo-

parempi leiri

❜❜Leireissä on 
kuitenkin 
nimeä ja 
teemaa 
tärkeämpää 
sinne lähtevä 
porukka.”

Kalevala-leirillä 2006 ohjelmassa oli muun 
muassa Hiiden hirven hiihtoa. Vasemmalta 
lukien Miska Rissanen, Juulia Jokinen, Salla 
Heiskanen ja Julia Hakala.

Ruokailut ovat monen mielestä leirien 
parasta ohjelmaa. 

Iltanuotiot tuovat jokaiseen päivään tunnelmallisen lopun. Metsäkolo debytoi leirimaastona vuoden 
2009 Olympos-leirillä.

JennI Herold laura koIVIsTo laura koIVIsTo

kaarlo saukonpää
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varrelle on kasaantunut mm. Krei-
kan jumaltarustoa, Röllimeininkiä, 
avaruusseikkailua ja talvista shama-
nismia noitarumpujen tahtiin. 

Vaikka teemoja ei aina olisi-
kaan kovin edustavasti hyödynnet-
ty, tuntuu, että ne ovat silti olleet 
leireillämme olennainen osa koke-
musta. Itselläni ainakin on paljon 
sudenpentuaikojen muistoja tee-
maan liittyvistä askarteluista sekä 
esteradoista ja aarrejahdeista var-
tiolaisena Dubloni-leirillä. Tär-
keintä on saada hyvä nimi ja ”tari-
na” leirille.

Leireissä on kuitenkin nimeä ja tee-
maa tärkeämpää sinne lähtevä po-
rukka. On toissijaista, kuinka hy-
vin aikataulussa ohjelma pysyy, tai 
kuinka hyvin teemaa pidetään esil-
lä, sillä leirin meininki nojaa lop-

pujen lopuksi siihen, kuinka hyväs-
sä seurassa ollaan. Tuttujen kanssa 
tuntee olonsa turvalliseksi, ja lei-
reillä tekee jatkuvasti tuttavuutta 
erilaisten ihmisten kanssa.

Kenties parhaiten mieleen is-
kostuneita ovat leirien viimeiset 
hetket. Silloin tuntuu yhteishenki 
olevan aina katossa, ja bussia pa-
katessa leiriltä lähtö tuntuu kai-
hoisalta. Mutta kaiho tuntuu myös 
hyvältä, sillä se muistuttaa meitä 
siitä, kuinka hienoja hetkiä meillä 
oli kilpaillessa, leikkiessä, pelates-
sa korttia tai muuten vaan yhdes-
sä ollessa. 

Leiriltä lähtiessä on aina hyvä 
tunnelma, joka on merkki siitä, että 
tösiläisyys ja partiolaisuus eivät 
koskaan katoa.

Teksti
Ville Raitio

maa oman leirin loppujen lopuk-
si onnistuneen ja tuottaneen muil-
le iloa.

Leiriruokaa ei todellakaan pidä jät-
tää mainitsematta. Kuka voi väittää, 
ettei ole innolla odottanut keittiön 
duunaamaa Lapin tapaa tai herkul-
lista hernekeittoa, puhumattakaan 
Tösi-keittiön bravuurista, aamu-
puurosta? Leiriruokaillessa sattuu 
ja tapahtuu, johtajisto kokoontuu 
omassa pöydässään ja pienemmillä 
on aikaa höpistä niitä näitä. Ohjel-
maa on mukava vääntää, mutta ruo-
katauko on aina ollut jokaiselle oma 
pyhä lepohetki.

Itselleni ovat Tösin ja Hespar-
ton leireistä jääneet muistiin myös 
leirien teemat, jollainen on tainnut 
jokaisella leirillä enemmän tai vä-
hemmän olla. Viimeisten vuosien 

❜❜Leiriltä 
lähtiessä on 
aina hyvä 
tunnelma”

Sekä leirien että retkien aamutoimiin kuuluu lipunnosto.

Suuremmillakin leireillä Tösi ja Hespartto ovat toimineet yhdessä, 
kuten tässä Saraste 2012 -piirileirillä.

Telttatarkastus alkaa. Kuvassa vasemmalta Mariel Helovirta, Lii-
na Laukkanen, Kaisa ”Tonttu” Mikkelä, Arne Vuorenrinne ja Mik-
ko Seppinen.

JennI Herold

laura koIVIsTokaarlo saukonpää
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▲ Saraste 2012 
-piirileirillä oli tun-
nelma katossa, ja 
”iltanuotiolle” oli 
järjestetty kelpo 
ohjelmaa. 

◄ Ei ihme, että Tö-
sin leirit ovat suo-
sittuja! Itse joulu-
pukki pistäytyi Ka-
levala-leirillä.

► Tiskaaminen 
kuuluu hyvän leirin 
tunnusmerkkeihin. 
Kuva Avaruusseik-
kailu 2011 -leiriltä. 

kaarlo saukonpää

Tö
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JuHo HäMe

Tunnelmia Tösin viime vuosien leireiltä
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Tösiläisiä Kalkkeella, joka oli kuuden töölöläislippukunnan yhdes-
sä järjestämä sudenpentu- ja seikkailijaleiri vuonna 2010. 

Perinteinen ja toimiva naigeri on kesäleirien vakioteltta. 

▲ Olympos-leirillä toogaväki sai keittiöltä 
odottamattomia herkkuja. 

◄ Kesäleirien haikit (eli yön yli kestävät 
vaellukset) liittyvät poikkeuksetta leirin 
teemaan. Kalevala-leirin eräällä haikkiras-
tilla askarreltiin Väinämöisen pursia kaar-
nasta. 

◄ Töölöläiset lip-
pukunnat leireile-
vät aika-ajoin kes-
kenään. Vuonna 
2010 järjestettiin 
yhteinen suden-
pentuleiri. 

► Leirien ensipäi-
vän ohjelmaan kuu-
luu infrastruktuurin 
rakentaminen. Ruo-
kailukatosta pys-
tyttämässä Martti 
Koivisto, Olli Matti-
la ja Tapio Levä. 

kaarlo saukonpää

kaarlo saukonpää

kaarlo saukonpää

laura koIVIsTo

laura koIVIsTo

Tö
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TösIn arkIsTo
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Retkeilyä 
Töölön 
sydämestä
”No retket tietysti”, kuuluu varmasti monenkin tösiläisen 
suusta, kun kysytään, mikä on parasta partiossa. Retkillä 
saadaan kaikkein parhaat partiomuistot, jotka säilyvät 
vanhoille päiville asti.

V
iiden vuoden aikana on 
tullut nähtyä monia eri-
laisia kämppiä ja retki-
paikkoja, mutta voin sa-
noa, ettei yksikään niis-

tä ole ollut yhtä hieno kuin oma 
kämppämme Kirkkonummella. 
Erityisesti kevään 2008 lippukun-
taretken paikka on painunut mie-
leen, sillä sen sijoittui Nuuksion sa-
laperäiseen aarresaareen (Helsin-
gin Sinisten kämpälle, toim.huom.). 
Myrskyisessä säässä soudettiin saa-
reen ja päästin etsimään Kaptee-
ni Punaparran kadonnutta aarret-
ta. Lopulta aarre löytyi ja pääsim-
me kotiin kuivaamaan kaikki märät 
vaatteet.

Nuuksio on ollut suosittu retkei-
lypaikka viimeisten viiden vuoden 
aikana. Kämppämme valmistuttua 
on se kuitenkin ollut Tösin retkitoi-

minnan päätukikohtana. Kämpän-
rakennusprojektin päätyttyä retkiä 
on ollut helpompi järjestää, koska 
enää ei tarvinnut hiki hatussa et-
siä vuokrakämppää. Siten on voi-
tu keskittyä enemmän muihin ret-
ken osiin, kuten teemaan, joka on-
kin tärkeimpiä asioita retken suun-
nittelussa. Teeman ympärille on 
helppo rakentaa hyvin hupaisaa, 
hauskaa ja opettavaista ohjelmaa ja 
suunnitella ruokia. Mieleenpainu-
vimpia ovat olleet esimerkiksi me-
rirosvo-, halloween- ja uusimpana 
elokuvateema. 

Jos retkillä olisi pelkkää ohjel-
maa, olisivat ne aika tylsiä. Niinpä 
pitää retkillä olla myös vapaa-aikaa, 
jolloin voi leikkiä omia leikkejä tai 
pelata korttia. Erityisesti suosiossa 
on ollut erilaisten majojen rakente-
lu. Retkipaikasta riippumatta ovat 

❜❜Kämpän-
rakennus-
projektin 
päätyttyä 
retkiä 
on ollut 
helpompi 
järjestää”
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◄ Solmujen ja 
köytösten harjoit-
teluun saa helposti 
uutta mielekkyyttä, 
kun ryhtyy sovelta-
maan taitoja käy-
täntöön. Kuvassa 
vasemmalta Johan-
nes Lättilä, Andrew 
Lahti-Nuuttila, Mik-
ko Seppinen, Hen-
ry Wegelius, Arne 
Vuorenrinne, Oscar 
Mack & Jaime Heik-
kilä-Dias.

▲ Kämpän iso 
pöytä on ollut use-
an retken keskei-
nen toimintaym-
päristö niin uudel-
la kuin vanhallakin 
kämpällä. 

◄ Polttopuiden 
tekeminen on ret-
kiohjelmien klas-
sikko ja kuningas 
jo vuosikymmeni-
en takaa. 

leo HeInonen JuHo HäMe
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sudenpennut, seikkailijat ja mik-
seivät tarpojatkin loihtineet hieno-
ja majoja, joissa sitten on voitu va-
paa-ajalla vähän hengähtää. Kort-
tipeleistä erityisesti Magic: The 
Gathering on ollut suuressa suo-
siossa. Tätä taianomaista peliä pe-
laavat enimmäkseen tarpojat ja jot-
kut johtajat.

Kaikkein tärkein asia retkillä on tie-
tysti ruoka, eihän muuten kukaan 
jaksaisi reippailla. Retkiruoka on ai-
van oma alakategoriansa käsitteelle 
ruoka, ja Tösin retkiruoka on vielä 
erikoistapaus. Ruoat suunnitellaan 
tai pyritään suunnittelemaan mah-
dollisimman aikaisin, jotta kaikki 
raaka-aineet saadaan laskettua ja 
hankittua ajoissa. Retkellä on help-
po loihtia laadukkaista raaka-ai-
neista maukasta ruokaa. Reseptejä 
ei tarvita, koska kunnon retkiruo-

kaohjeet muistaa ulkoa, ja niissä on 
aina vähän säätövaraa. Erityisik-
si kestosuosikeiksi ovat muodos-
tuneet helpot ruoat, kuten Lapin-
tapa, makkarakeitto, risotot ja tot-
ta kai puuro.

Retkitoimintamme on monipuo-
lista. Syksyn ja kevään lippukunta-
retkien lisäksi on myös ryhmien ja 
ikäkausien omia retkiä. LPK-retkil-
le ovat tervetulleita kaikki tösiläi-
set. Niillä on jokaiselle ikäkaudel-
le retken teemaan liittyvää ohjel-
maa. Syksyn 2012 retkellä teemana 
oli elokuva, joten jokainen ikäkau-
si suunnitteli ja toteutti oman Hol-
lywood-tasoisen produktionsa. Nii-
tä ihailtiin ja palkittiin illan yhtei-
sessä Oscar-gaalassa. 

Ryhmien omilla retkillä voi-
daan suorittaa vaikka tarpojien 
majakoita tai muuten vain harjoi-

tella ja oppia retkitaitoja käytän-
nössä. Ikäkausiretket on yleensä 
järjestetty yhdessä sisarlippukun-
ta Hesparton kanssa. Niistä suu-
rin on sudenpenturetki, koska su-
dareita on paljon, mikä on erittäin 
hyvä. Sudenpenturetki on pyritty 
järjestämään kerran vuodessa. Yh-
dessä Hesparton kanssa toteutet-
tuina niillä riittää menoa ja vils-
kettä. Viimeisin järjestettiin ke-
väällä 2011 kämpän maastossa. 
Retken nimi oli osuvasti Pajun-
kissa, eli suklaamunien etsintää 
oli luvassa. 

Retkillä pääsee käytännössä ko-
keilemaan uusia opittuja erätaitoja. 
Niinpä voitkin nyt mennä pakkaa-
maan rinkkasi ja odottamaan seu-
raavan retkikirjeen putoamista pos-
tiluukusta

Teksti
Otto Hyytiälä 

❜❜Yhdessä 
Hesparton 
kanssa 
toteutettuina 
niillä riittää 
menoa ja 
vilskettä.”

Turvallisen tulenkäytön harjoittelu on keskeistä Tösin retkitoiminnassa. Tässä tapauksessa Toni Widomskia (kesk.) ja Petteri Häkkistä (oik.) opastaa Petja 
Heiskanen. Taustalla Henri Brax. 

kennY ronkaInen
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HIIpIVän HaaMun  kIsaTIIMI

Tösin kisakulttuuri
Tiiviisti rikollisten jäljillä vuodesta toiseen

”Aikaa hukkaamatta irroitamme hetkeksi tekoviiksemme, syömme nopean 
lounaan ja mietimme, mistä tässä rikollistouhussa on oikeasti kyse.”

o
n synkkä ja myrskyinen 
yö, ja tuuli repii puista 
keltaisia lehtiä sateen 
ropistessa vasten ikku-
noita. Vaikka on sun-

nuntai ja ulkona on vielä pilkkopi-
meää, herätyskelloni säikäyttää mi-
nut armotta hereille. Nopeiden val-
misteluiden jälkeen suuntaan kohti 
keskustaa. Tänään on tärkeä päivä.

Ostan kioskilta kahvin ja tapaan 
viiksekkään ystäväni, etsivä Fabion. 
Olemme pukeutuneet meksikolai-
siin valeasuihimme, ponchoihin ja 
sombreroihin, sillä tänään emme 
saa herättää liikaa huomiota. Jour-
nalisti Kari Jännes on nimittäin 
pyytänyt meitä auttamaan viimeai-
koina havaittujen epäilyttävien ta-
pahtumien selvittelyssä.

Suosikkisanomalehteni Päivän Pa-
maus luotsaa meidät rikollisten jäl-
jille, ja alamme kiertää kaupun-
kia kiinnostavimpien johtolanko-
jen perässä. Käymme heti aamusta 
Pasilan aseman ratapihalla haastat-
telemassa VR:n työntekijöitä, kos-
ka olemme kuulleet junaongelmis-

Ammattirikollinen ja pakettiautonkuljettaja Anssi Malinen sekä poliisin geohakkerointiosaston etsivä Hiipivän 
Haamun rastilla 2011.
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❜❜Ostan 
kioskilta 
kahvin ja 
tapaan 
viiksekkään 
ystäväni, 
etsivä 
Fabion.”

ta Pietariin suuntaavalla radalla. 
VR:n edustajien kertomukset vaa-
rallisesta ratapeikosta eivät vakuu-
ta, ja epäilemme heti, että taustal-
la on rikollisliigan toimintaa, mihin 
viittaavat junalastin epätasapaino ja 
ruutijäämät junavaunuissa.

Jatkamme kaupunkikierrostam-
me, ja ennen lounasta olemme jo tii-
viisti rikollisten kintereillä, kun so-
luttaudumme KRP:n vinkkien avul-
la tiedemies Kvantimil Krabolan 
salaiseen laboratorioon. Meille sel-
viää nopeasti, että kehitteillä on 
kantasoluista kasvatettu humanoi-
diarmeija. Kauhuissamme haih-
dumme nopeasti paikalta.

Aikaa hukkaamatta irrotamme 
hetkeksi tekoviiksemme, syömme 
nopean lounaan ja mietimme, mis-
tä tässä rikollistouhussa on oikeasti 
kyse. Onko joku nyt ostamassa näi-
tä humanoidisotilaita? Kuljetetaan-
ko ne ulkomaille? Ymmärrämmekö 
tämän nyt oikein?

Iltapäivällä epäilyksemme edel-
leen vahvistuvat, kun löydämme sa-
laisessa vakoiluoperaatiossa olevien 
KRP:n etsivien piilotetun pakettiau-
ton ja kuulemme lisää kreikkalaisen 
kenraalin tekemistä asekaupoista. 
Kertaamme vielä kaiken todistusai-
neistomme salakuljetusliigasta, ja 
kirjoitamme päivän päätteeksi pit-

kän kirjeen toimittaja Kari Jännek-
selle uskoen olevamme totuuden 
jäljillä. Suuntaamme kotiin ja jääm-
me odottamaan Päivän Pamauksen 
seuraavaa numeroa.

Hiipivä Haamu, vuosittain Hel-
singissä järjestettävä salapoliisi- 
ja kaupunkituntemuskilpailu, on 
jo vuosien ajan ollut tösiläisen ki-
sakulttuurin ydin. Mielikuvitus-
ta, päättelytaitoja, kaupunkitunte-
musta ja viekasta oveluutta vaati-
va kilpailu vie vuosittain arvoitus-
ten jäljille. Kisaan on perinteisesti 
osallistuttu monen vartion voimin 
valmisteluissa säästelemättä ja erin-

Ulver rokkaa. Sudet-vartio Hiipivässä Haamussa 2008. 

Tösin geohakkerointirastin suunnittelutiimi Hiipivän Haamun 
palkintojenjaossa 2011. 

HIIpIVän HaaMun  kIsaTIIMI

HIIpIVän HaaMun  kIsaTIIMI
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Teksti
Olli Mattila

❜❜Noin 150 
vartion 
joukosta 
tösiläiset 
ovat 
vuosittain 
olleet kisan 
kärkisijoilla.”

omaisin tuloksin. Noin 150 vartion 
joukosta tösiläiset ovat vuosittain 
olleet kisan kärkisijoilla.

Hiipivän Haamun lisäksi tösi-
läiset ovat kunnostautuneet myös 
sudenpentujen ja seikkailijoiden 
omissa vuotuisissa kilpailuissa. 
Näihin kuuluvat mm. SuperSupe 
ja Timanttiliiga -kisat lähivuosil-
ta sekä erityismaininnan ansain-
nut Sankarimatka 2012, jossa Tö-
sin laumat veivät sekä toisen että 
neljännen sijan! On siis selvää, että 
Tösistä löytyy nokkelia taitajia kai-
kista ikäluokista!

2012
A-sarja:
Korpit 4. sija
Ketut 19. sija
B-sarja:
Muflonit 4. sija

2009
A-sarja:
Sudet 8. sija
Hirvet 12. sija
B-sarja:
Muflonit 5. sija

2011
Tösin järjestämä 
geo hakkerointi-
kisarasti voit-
ti parhaan rastin 
palkinnon.

2008
A-sarja:
Sudet 8. sija
Hirvet 14. sija
B-sarja:
Muflonit 3. sija 

2010
B-sarja:
Muflonit 2. sija
Sudet 10. sija

Tösin kisavartiot Hiipivässä 
Haamussa 2008-2012

Osaavat tösit metsäkisoissakin rämpiä. Juho Häme kiirehtii 
pistesuunnistuksen maaliin Espoon punaisessa 2007. 

Hiihtoliiton kisatiimi suoraan Lahden MM-kisoista. Hiipivä Haamu 
2010. 

▲ Mestarietsi-
vät Fabio ja Olivie-
ro, tai tuttavalli-
semmin Pikku Pete 
ja Iso Pat. Hiipivä 
Haamu 2012. 

HIIpIVän HaaMun  kIsaTIIMI

leo HeInonen kaarlo saukonpää
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Hiihtäen, jalkaisin, 
meloen

Tösin vaellukset 2004–2012

V
iimeisten kymmenen 
vuoden aikana Tösis-
sä on muodostunut vah-
va vaelluskulttuuri. Vuo-
desta 2005 alkaen on 

vaellettu joka kesä kämppäraksa-
vuotta 2008 lukuunottamatta, min-
kä lisäksi talvisia hiihtovaelluksia-
kin on ollut suurin piirtein joka toi-
nen vuosi. Eteläisen Suomen vaih-
televien maastojen lisäksi johtajisto 
on päässyt nauttimaan myös Lapin 
karuista maisemista ja Alppien tal-
visesta juhannuksesta. Lähes jokai-
nen tösijohtaja on päässyt tunte-
maan rinkan painon olkapäillään, 
mutta V.A.E.L.T.A.J.A.:n (Varsin 
Ammattimainen Elämysmatkailija, 
Löytämättömien Tienoiden Asian-
tuntija sekä Jaksava Astelija) ar-
vonimen voisi myöntää Kaarlo Sau-
konpäälle, joka on ollut mukana 
yhtä lukuunottamatta kaikilla vael-
luksilla.

1

Tapio tarkastaa suksien kuntoa kämpällä. Juhana ylittää puroa Urho Kekkosen kansallispuistossa. 

Olli R. ja Ralf Paaskosken padolla Ruotsin-
pyhtään maisemissa. 

Olli M., Ralf, Leo ja Kake Seitsemisen kansallispuistossa. Antti J. suksimassa Oriveden maisemissa. 

2

3 4 6

TapIo leVä

TapIo leVä JuHo HäMekaarlo saukonpää

MarTTI koIVIsTo

Teksti
Tapio Levä
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Kake näyttää, miten mäkeä tullaan alas sukset jalassa.  

 Nimi Paikka Ajankohta Osallistujat
1 Hiihtoretki Kirkkonummi (vanha kämppä) 20.-22.2.2004 KS, MKo, OM, TL
2 Lapinvaellus Urho Kekkosen kansallispuisto 12.-20.6.2005 JHäm, JJ, MKo, MKy, OM, RB, TL
3 Hiihtovaellus Ruotsinpyhtää 10.-12.2.2006 KS, MKo, MR, OR, RB, TL 
4 Saunavaellus Helvetinjärven ja Seitsemisen kansallispuistot 17.-21.6.2006 KS, LH, OR, RB, TL
5 Suihkuvaellus Repoveden kansallispuisto 25.-29.6.2007 RB, JHäm, JHäs, JU, KS, LH, MR, OM, OR, VR
6 Siperia Orivesi 8.-10.2.2008  AJ, JHäm, JHäs, KS, LH, SR
7 Grande Vaellus Alpit (Saksa ja Itävalta) 22.-29.6.2009 AJ, KS, LH, MR, OM, OR, RB, SR, TL, VR
8 Hiihtovaellus Kirkkonummi (kämppä) 12.-14.2.2010  KS, RB, TL
9 Tasavaellus Kyyvesi ja Puula, Mikkeli 9.-15.8.2010 KS, LH, MR, TL
10 Pallasvaellus Pallas-Yllästunturin kansallispuisto 27.6.-3.7.2011 KS, OR, TL, VR
11 Putkivaellus Karhunkierros, Oulangan kansallispuisto 23.-27.7.2012 KS, LH, OR, RB
AJ = Antti Jäppinen, JHäm = Juho Häme, JHäs = Julius Hästesko, JJ = Juhana Joensuu, JU = Joona Uitto, KS = Kaarlo Saukonpää, LH = Leo Heinonen, MKo = Martti 
Koivisto, MKy = Martti Kyyrö, MR = Miska Rissanen, OM = Olli Mattila, OR = Olli Raitio, RB = Ralf Baumann, SR = Severi Rahikainen, TL = Tapio Levä, VR = Ville Raitio

Suihkuvaelluksella satoi – paljon! 

Kesävaeltamassa Alpeilla. Myös käsivoimat voi valjastaa vaelluskäyttöön.

Loimulohi on vaelluksen ekan illan klassikkoruoka. Peukkukuva on toinen vaellusklassikko – tässä näyte Karhunkier-
rokselta.

5

7 9

9

11

210

5
3

6
4

18

10 11

8
TapIo leVä

TapIo leVäTapIo leVä

TapIo leVä TösIn arkIsTo

JulIus HäsTesko

7
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Kesällä 2011 valloitettiin Länsi-Lappia. Tapsan, Villen, Ollin ja Kaken muodostama vaellusporukka Taivaskeron huipulla, 809 metrin korkeudessa. 

Putkivaelluksella 2012 oli vesielementti vahvasti läsnä, vaikka taival taittuikin apostolin-
kyydillä. Johtajakvartetin taustana Kiutaköngäs. 

Etelä-Suomellakin on tarjota varsin viihdyttäviä vaellusmaasto-
ja, kuten kuvan kapuaminen Repoveden kansallispuistossa kesäl-
lä 2007 osoittaa.

kaarlo saukonpääkaarlo saukonpää
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▼ Alppivaelluksella tösiläiset pääsivät tu-
tustumaan Keski-Euroopan kesään. Kuvas-
sa parintuhannen metrin korkeudessa va-
semmalta lukien takarivissä Olli M, Tapio, 
Leo, Severi & Miska, eturivissä Antti J, Vil-
le, Olli R ja Ralf. 

     Talvellakin tösiläisen jalka vetää maas-
toon. Tammijärvellä Kymenlaaksossa hiih-
deltiin 2006. Vasemmalta Tapio, Olli R, 
Miska, Ralf & Kake. 

◄ Naarajoki osoittautui kaikessa haas-
teellisuudessaan mielenkiintoiseksi melot-
tavaksi kesällä 2010. Kuvan kaltaisia saheja 
eli pieniä koskia tuli laskettua pitkälle tois-
takymmentä. 

◄

kaarlo saukonpää kaarlo saukonpää

kaarlo saukonpää

Ta
pI

o
 l
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ä

MarTTI koIVIsTo
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Ikäkausi-
uudistus 
Tösissä
Partio on perinteikäs harrastus, joka on 
Suomeenkin rantautunut jo yli 100 vuotta 
sitten. Toiminnan haasteena on ajan hermolla 
pysyminen, ja perinteiden kunnioittamisen 
ohessa tarvitaan myös jatkuvaa muutosta. 
Joitakin vuosia sitten Suomen Partiolaiset otti 
käyttöön uudenlaisen ikäkausijärjestelmän, 
johon lippukunnat ovat hiljalleen siirtymässä. 
Miten ikäkausiuudistus on otettu vastaan 
Töölön Sinisissä?

V
anha ikäkausijärjestelmä 
jakautui kolmeen eri ikä-
kauteen: sudenpentui-
hin, vartiolaisiin ja vael-
tajiin. Suomen Partio-

laisten julkaistua järjestelmän uu-
distuksen alettiin valtakunnallisesti 
suositella lippukunnille tutustumis-
ta uudistettuun ikäkausijakoon ja 
ohjelmaan. Uudistus oli varsin ko-
konaisvaltainen, sillä ikäkausijako 
muuttui täysin ja ohjelmaan tuotiin 
paljon lisää tietyn ikäisille kohden-
nettua sisältöä. 

Entisen kolmikannan sijaan uu-
dessa järjestelmässä ikäkausia on 
viisi: sudenpennut, seikkailijat, tar-
pojat, samoajat ja vaeltajat. Kar-
keasti tätä voi verrata vanhaan si-
ten, että sudenpentuaika on säily-
tetty samana, mutta nuoremmat 

vartiolaiset ovat nykyisellään seik-
kailijoita ja vanhemmat tarpojia. 
Samoajaksi taas siirrytään suun-
nilleen samaan aikaan kuin ennen 
vaeltajiin, joihin nykyään puoles-
taan kuulutaan vasta 18-vuotiaana. 

Toiminta ei suinkaan lopu vael-
tajakauden jälkeen, vaan yli 22-vuo-
tiaat luetaan partiossa aikuisiksi, 
joille tarjotaan koulutusta. Aikuiset 
eivät ole varsinainen ikäkausi, mut-
ta sitäkin tärkeämpi ryhmä partios-
sa yleisinä tukihenkilöinä. 

Töölön Sinisissä lähdettiin pian 
toteuttamaan ikäkausiuudistusta. 
Tällaisen mittakaavan uudistukset 
ovat kuitenkin pitkäaikaisia pro-
jekteja, ja muutosvaihe onkin edel-
leen käynnissä. Ensiaskeleina joh-
tajien täytyi sisäistää järjestelmän 

keskeisimmät muutokset ja tutus-
tua omien ryhmiensä uudistunee-
seen ohjelmaan. 

Itse kullakin menivät seikkaili-
jat ja samoajat usein sekaisin, mut-
ta hiljalleen palaset alkoivat loksah-
della paikalleen. Ryhmät vaihtoivat 
järjestelmää vaiheittain. Useimmi-
ten uuteen vaihdettiin sellaisia ryh-
miä, jotka olivat juuri saaneet van-
han ikäkautensa vietyä päätökseen; 
pyrittiin siis pitämään ryhmien par-
tiopolun taitokset mahdollisimman 
luonnollisina ja välttämään ohjel-
makokonaisuuksien kesken jättä-
mistä.

Tällä hetkellä Töölön Sinisissä 
toimii jo kaikkia uusia ikäkausia ja 
ohjelma pyörii monelta osin hyväl-
lä rutiinilla. Uudessa järjestelmäs-
sä ryhmänjohtamista harjoitellaan 

Ohjelman on tarkoitus olla kullekin ikäryhmälle sopivan haastavaa.

❜❜Tällä 
hetkellä 
Töölön 
Sinisissä 
toimii jo 
kaikkia uusia 
ikäkausia”

ralf BauMann
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samoajaikäisenä ROK-kursseil-
la, joita järjestetään yhdessä Hes-
parton kanssa. Tavoitteena on, että 
kuilu johtajien ja lasten iän välillä 
kapenisi sudenpennuista kohti tar-
pojaikää siirryttäessä. Sudenpen-
nuilla on siis tarkoitus olla koke-
neet aikuiset johtajat ja tarpojilla 
vertaisjohtajan tuntua tuova, mil-
tei saman ikäinen, samoaja. Tätä 
johtajarakennetta pyritään sovel-
tamaan Tösissäkin mahdollisuuk-
sien mukaan. 

Vanhimpien ikäkausien ohjel-
man toteuttaminen on kohderyhmi-
en omasta aloitteellisuudesta ja eh-
timisestä kiinni, mutta epäsäännöl-
lisetkin kokoontumiset ovat hyvää 
rentoutumista ryhmänjohtamisen 
ohella. Tösissä kaikki johtajaikäiset 
samoajista ylöspäin pelaavat hyvin 

paljon yhteen, sillä johtajiston yleis-
tä yhteishenkeä halutaan pitää kor-
kealla.

Ikäkausiuudistuksen tärkeä tavoite 
on taata kaikille 7-22-vuotiaille laa-
dukasta ohjelmaa. Vaikka partiossa 
todella tärkeää on yhdessä tekemi-
nen täysin ikään katsomattakin, te-
kee nuorelle hyvää toimia ja pohtia 
asioita välillä vain ikäkautensa kes-
ken. Tämä otetaan kasvavassa mää-
rin huomioon niin retkillä ja leireil-
lä kuin kaupunkitoiminnassakin. 

Muutoksen tuulia on kenties 
vieläkin ilmassa, mutta tärkeintä 
on, että ikäkausiuudistusta sovel-
letaan tösiläinen pilke silmäkul-
massa.

Teksti
Leo Heinonen Aikuisten toimenkuva ei oleellisesti uudistuksessa muuttunut.

Nykyiset ja vanhat ikäkaudet. Aikaisemman kolmen ikäryhmän sijaan käytetään nykyisin viittä.

kaarlo saukonpää

suoMen parTIolaIseT Ja kaarlo saukonpää

Ohjelman on tarkoitus olla kullekin ikäryhmälle sopivan haastavaa.
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Kämppäprojektin 
tilipäivä

k
esäkuun 13. päivä vuon-
na 2009 oli monien mie-
lestä erityisen hauska. 
Tuolloin nimittäin otet-
tiin juhlallisin menoin 

käyttöön Töölön Sinisten uusi erä-
kämppä, joka oli kangastellut lippu-
kuntalaisten mielissä jo 90-luvulta 
lähtien. Lähes vuosikymmenen kes-
täneen taustatyön ja vuosien 2007-
2009 talkoiden sävyttämän raken-
nusvaiheen jälkeen Tösillä oli omal-
la maalla oma erämaja, joten juh-
laan oli aihetta. 

Kämpän avajaisia vietettiin kau-
niissa kesäsäässä, ja juhlapuheiden, 
kämpän siunaamisen, merkkien-
jaon ja tervehdysten jälkeen pääsi-
vät juhlavieraat ja lippukuntalaiset 
kalakeiton voimalla tutustumaan 
itse juhlakaluun. Metsäkolon tontin 
sauna, käymälä ja päärakennus oli-
vat kaksiviikkoisen loppurutistuk-
sen jälkeen valmistuneet parahul-
taisesti esittelykuntoon. Viimeis-
telytöiden aikataulu oli tösimäisen 
särmä; viimeiset naulat iskettiin 
kiinni juhlapäivän aamuna. 

Teksti
Kaarlo Saukonpää

kuvat
Ville Raitio

Avajaispäivän mainiosta kalakeittotarjoi-
lusta vastasi vanhojen hespartojen Ema-
kot-ryhmä.

Tösin lippukunnanjohtaja Juho Häme esit-
ti tervetuliaissanat avajaisten virallises-
sa osiossa.

Kämpän avajaiset houkuttelivat paikalle noin 60 Tösin ystävää.

Martti Kyyrö, kämppäprojektin ylivoimai-
sesti ahkerin talkoolainen, sai PäPa:n ho-
peisen ansiomitalin piirinjohtaja Saara Hei-
näsen jakamana.
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Vierailijat pääsivät vapaasti tutustumaan kämppään, saunaan, Metsäkolon tonttiin sekä raksa-aiheiseen valokuvanäyttelyyn.

Parahiksi avajaisiin valmistui Metsäkolon 
merkittävin rakennus, huussi. Tandemkäy-
mälämme kapasiteetti on kaksinkertainen 
vanhan kämpän vastaavaan verrattuna.

”Puuseppäjedi” Simo Laukkanen, kämppäprojektin avainhenkilö ja 
rakennustyömaan väsymätön mestari, kutsuttiin Tösin kunniavael-
tajaksi Kämpän avajaisissa. Kuvassa Simolle kunniavaeltajan henk-
seleitä ojentamassa Kari Teppola.



36

Töölön Siniset 80 vuotta



37

Töölön Siniset 80 vuotta

U
ud

en
 k

äm
pä

n 
m

aa
st

ot
 o

va
t r

et
ke

ily
ä 

aj
at

el
le

n 
lä

he
s 

yh
tä

 m
on

ip
uo

lis
et

 k
ui

n 
va

nh
an

 k
äm

pä
n 

se
ut

u 
ko

ns
an

aa
n.

 K
ar

tt
aa

n 
on

 m
er

ki
tt

y 
uu

si
 k

äm
pp

ä 
(1

),
 v

an
ha

 k
äm

pp
ä 

(2
) 

ja
 L

ån
gv

ik
in

 b
us

si
py

sä
kk

i (
3)

. 
Ka

rt
an

 m
itt

ak
aa

va
 o

n 
1:2

5 
0

0
0.

  K
ar

tt
al

äh
de

: M
aa

nm
itt

au
sl

ai
to

ks
en

 M
aa

st
ot

ie
to

ka
nt

a,
 n

ou
de

tt
u 

10
.2

.2
0

13
. J

ul
ka

is
ul

is
en

ss
i: 

ht
tp

://
w

w
w

.m
aa

nm
itt

au
sl

ai
to

s.
fi/

av
oi

nd
at

a_
lis

en
ss

i_
ve

rs
io

1_
20

12
0

50
1



38

Töölön Siniset 80 vuotta

Kämpän ensiaskeleet
Retkeily on oleellinen osa partiota, ja 
se tiedostetaan hyvin Töölön Sinisissä. 
Vuosikymmeniä tösiläisten retkikohteena 
toimineesta vanhasta kämpästä jouduttiin 
luopumaan, mutta lannistumisen 
sijaan todella tartuttiin toimeen. Tösi 
teki yhdessä auttavien tahojen kanssa 
mahdottomasta mahdollista, ja vuosina 2007 
- 2009 Hummelviksbergetille nousi upea 
partiokämppä ja sauna. Mutta miten uuden 
kämpän toiminta onkaan lähtenyt käyntiin?

V
uonna 2013 tulee kulu-
neeksi neljä vuotta käm-
pän valmistumisesta, ja 
alusta lähtien se on ollut 
täydessä retkikäytössä. 

Uuden kämpän aluetta käytettiin 
toki retkeilykohteena jo rakennus-
vaiheessa; pienemmät ryhmät ma-
joittuivat mukavasti saunalle, ja 
puolijoukkueteltalle löytyi vakio-
paikka lippukuntaretkillä jo hyvissä 
ajoin ennen päätalon valmistumis-
ta. Nukkumaparvineen myös yöpy-
miseen suunniteltu sauna on edel-
leen pienten ryhmien suosiossa, sil-
lä pienempänä tilana se lämpenee 
ja pysyy siistinä helpommin. Suu-
ri päätalo ja sen leveät laverit mah-
dollistavat kuitenkin myös isom-
man porukan majoittumisen koko-
naan sisätiloihin. Tilavaan tupaan 
mahtuu pitkän pöydän ääreen vaik-
ka kokonainen lippukunta, ja ilta-
ohjelmarinki on monet kerrat viri-
tetty tunnelmallisen takkatulen ää-

reen tuvan nurkkaan.
Kämpällä retkeily ei jää vain 

lämpimän kauden varaan, sillä käyt-
töaika on retkeilijästä kiinni. Mo-
lemmista taloista löytyy erilaisia tu-
lisijoja, joilla kaikki oleskelutilat saa 
lämpimiksi paukkupakkasillakin. 
Varaa on valita myös lähinnä liekin 
tarjoavien takkojen ja kunnolla läm-
pöä varaavien tulisijojen välillä. Pa-
rina viime vuonna on nähty hyvin 
runsaslumisia ja kylmiä talvia, joi-
den aikana kämppä on voitu tode-
ta ympäri vuoden käyttökelpoisek-
si retkeilymajaksi.

Suurimman osan toimintakau-
den kämppäkalenterista täyttävät 
Tösin ja Hesparton retket, ja omien 
lippukuntien viikonloppuvarauk-
set ovat olleet mukavasti kasvussa. 
Mahdollisuuksien mukaan kämp-
pää vuokrataan myös ulkopuolisil-
le, joista partiolaiset ovat tietenkin 
etusijalla. Monet lippukunnat pää-
kaupunkiseudulta ja muualtakin 

ovat vierailleet kämpällä, ja esitel-
lessään itsensä tösiläiseksi kuulee 
monesti ensimmäisenä kehuja Tö-
sin vaikuttavasta kämpästä.

Isoissa taloissa ja koko tontissa on 
paljon huolehdittavaa. Huoltoja ja 
hankintoja on kartoitettava jatku-
vasti. Uusimpana investointina ko-
meilee keittiössä uusi kaasuhella. 
Polttopuiden kulutus on kylminä 
kuukausina melkoista, ja suurem-
pia pilkkomistapahtumia järjeste-
tään ainakin pari kertaa vuodessa. 
Rakennustyömaan jäljet ovat tie-
tysti näkyneet vielä pitkään kämpän 
varsinaisen käyttöönoton jälkeen-
kin. Roskapuita pinottiin kasoik-
si, ja rakennusjätettä koottiin odot-
tamaan poiskuljettamista. Talkoo-
viikonlopuilla ja retkeilyn lomassa 
suoritetulla vähittäisellä siistimi-
sellä on kämpän erähenkisyys saa-
tu asianmukaiselle tasolle. Toivot-
tavaa on, että kämpän kunnossapi-

❜❜Läheinen 
suo tosin 
tuntuu välillä 
vetävän 
tutkivia 
suden-
pentuja 
puoleensa 
turhankin 
vahvasti.”

kaarlo saukonpää

Hiihtoretkeläiset Tapio Levä (vas) & Ralf Baumann saunan terassil-
la. Kämpän käyttö ei rajoitu vain lämpimiin aikoihin. 
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to jatkuu hyvässä talkoohengessä.
Rakentaminen ja kehittäminen 

eivät ole suinkaan loppuneet käm-
pältä. Uusia ideoita kämpän kehit-
tämiseksi syntyy koko ajan käytön 
mukana. Keittiön valaistuksen te-
hostamiseksi hankittiin aurinko-
paneelilla toimivat LED-kattolam-
put, jotka Hespartto rahoitti järjes-
tämillään myyjäisillä. Myös vanho-
ja suunnitelmia on kaiveltu muistin 
lokeroista: esimerkiksi rakennusai-
kana visioitu tunnelmallinen puu-
laavu koottiin rakennusten ylijää-
neistä hirsistä hieman erilleen ta-
loista. 

Kämpän monipuolinen maasto tar-
joaa hyvät edellytykset partiomai-
selle erätoiminnalle. Tösien suosik-
kileikeille on muodostumassa va-
kiopaikkoja ja lähimetsästä löytyy  
varmasti vieläkin paljon tutkitta-
vaa. Läheinen suo tosin tuntuu vä-
lillä vetävän tutkivia sudenpentuja 

puoleensa turhankin vahvasti. Hätä 
ei kuitenkaan ole suuri, vaikka met-
sässä temmeltäessä varusteet pääsi-
sivät kastumaan, sillä kämpälle on 
koottu hylätyistä löytötavaroista 
kattava valikoima varavaatteita kai-
kenikäisille. 

Nuoria johtajia koulutetaan jo 
kämpän käyttöön, ja tulevaisuudes-
sa nuoret suorittavat mahdollisesti 
eräänlaisen kämppätutkinnon. Tar-
koituksena on turvallisuuden ja su-
juvuuden takia varmistaa, että käm-
pän peruskäyttö on tuttua kaikille, 
jotka tulevat paikalle ryhmiensä 
kanssa. Vanhatkin tösiläiset käyvät 
silloin tällöin kämpällä retkeilemäs-
sä ja tarkistamassa, että nuoret pi-
tävät talon pystyssä. Ja hyvää huol-
ta kannattaa pitääkin, sillä hienosta 
kämpästä Töölön Siniset voivat to-
della olla ylpeitä.

❜❜Kämpän 
maasto 
tarjoaa hyvät 
edellytykset 
toiminnalle.

Teksti
Leo Heinonen

Kirjoittaja on Tösin kämppäisäntä

Miska Rissanen siistii kämpän terassin tolp-
paa. Rakennusta on viimeistelty vielä viral-
listen avajaisten jälkeenkin. 

Johtajiston suunnittelupäivä kämpällä ke-
säkuussa 2011. Kuvassa vasemmalta Petja, 
Julius, Ralf, Ville, Olli R, Juho ja Leo. 

kaarlo saukonpää

kaarlo saukonpää
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Kaipaatko 
vielä Raksan 
tunnelmaa?
Tösin kämpänrakennusprojektin 
etenemistä seurannut Raksablogi 
on vielä netissä luettavissa, vaikka 
itse kämppä valmistuikin jo vuonna 
2009.  Klikkaa siis itsesi osoittee-
seen http://www.toolonsiniset.net/
kamppa/kampan%20tarina/raksab-
logi, jos haluat fiilistellä tai selvittää, 
miten kolme rekkakuormallista hir-
siä muuttui kahdessa vuodessa erä-
kämpäksi saunoineen.

karI Teppola

leo HeInonen
▲ Uusi, komea 
kämppä on kaik-
kien tösiläisten yl-
peys. 

► Lippukuntaret-
kellä valmistetaan 
kämpän pienois-
mallia. 
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Kyberpartio
Vaikka partio on aina ollut perinteitä kunnioittava harrastus, ollaan Tösissä pysytty 
kehityksen kärryillä Internetin ja kännyköiden yleistyttyä. Esimerkiksi kololla on 
tietokone ja Internet-yhteys. Nykyään on oikeastaan vaikea kuvitella, miten ison 
leirin organisointi on onnistunut muutama vuosikymmen sitten ilman kännyköitä. 
Lapsien ei toistaiseksi ole sallittu pitää kännykkää retkillä (vaikka todennäköisesti 
monella on moinen mukana piilossa).

I
nternetin ja kännyköiden käyt-
täminen partiossa saattaa herät-
tää paheksuntaa, sillä sen voisi 
väittää syövän partion erähenki-
syyttä, kun retkillä uusavuttomat 

pullamössösukupolven johtajat pi-
rauttelevat kiiltävillä iPhoneillaan 
toisilleen, vaikka olisivat huutoetäi-
syyden päässä. 

Toisaalta kun partio perustet-
tiin reilu 100 vuotta sitten, känny-
kät ja Internet olisivat varmasti ol-
leet käytössä, jos ne vain olisivat ol-
leet olemassa. Sitä paitsi Tösin käm-
pällä ei ole sähköjä, vaikka ne olisi 
helposti voinut vetää rakentamisen 
yhteydessä. Tämä kielii siitä, että 
erähenkisyys on edelleen keskei-
nen osa partiotoimintaa.

Tösillä on mainio nettisivusto 
www.toolonsiniset.net, joka voit-
ti Nettipartiolaisten kotisivukilpai-
lun 2006. Se on helpottanut mer-
kittävästi informaation välittämis-
tä ja arkistointia. Vaelluksillakin 
on nykyään tapana twiitata vähin-
tään muutaman tunnin välein Tösin 

Tapio kodan katolla tavoittamassa kadonnutta yhteyttä. Useamman tunnin kännykatkos Lapin erämaassa saa jo 
hermot kireälle, kun pitäisi päästä päivittämään statusta Lärvikirjaan.

ollI raITIo
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Twitter-tilille. Tösillä on myös ny-
kyään Facebook-sivu, jolla on hui-
keat 67 fania.

Tietokoneet ja Internet ovat tuo-
neet myös paljon uusia mahdolli-
suuksia partiotoimintaan. Ryhmät 

ovat laajentaneet toimintaansa la-
ni-iltoihin eli yhdessä tietokone-
pelien pelaamiseen (LAN = Lo-
cal Area Network). Laneissa kaikki 
tuovat kannettavansa mukaan, tök-
käävät piuhalla itsensä verkkokytki-
meen kiinni ja pelaavat yhdessä pe-

lejä. Lanittajan ruokavalioon kuu-
luvat roiskeläpät ja energiajuomat, 
jotta jaksaa pelata yömyöhään. Ryh-
mät lanittavat ehkä kerran vuodessa 
tai puolessa vuodessa, eli ei kanna-
ta peljätä, että nykyään kokouksis-
sa vain pelattaisiin pleikkaria. Kes-

◄ Leo, Ralf ja 
Kake tekstailemas-
sa toisilleen takana 
siintävästä maise-
masta.

▼ Kamera on ret-
keilijän ehdoton 
perustarvike. 

Vaelluksillakin löy-
tyy aina hetki kah-
vipullalle tietoko-
neen ääressä, var-
sinkin kun pitää 
säätää Tösin Twit-
ter-tili vaelluskun-
toon! 

ollI raITIo

ollI raITIoollI raITIo
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tosuosikkipelejä ovat olleet mm. 
Quake III Arena ja Warcraft III.

Lanittaminen on ollut suosittua 
varsinkin johtajien keskuudessa. 
Kommuutin kokouspöytä on kuin 
luotu lanittamiseen. Johtajat jär-
jestävät lani-iltoja kololla jopa pa-
rin kuukauden välein. Illat ovat ol-
leet mainioita johtajahuoltoaktivi-
teetteja johtajaretkien ohella. 

Lanittaminen on ollut varmaan 
myös sen takia suosittua, että se 
vaatii hyvin vähän organisointia: 
tarvitsee vain äänestyttää ajankoh-
dasta ja raahautua sitten kololle 
sen sijaan, että ostaa ruoat ja järjes-
tää autokyydit kaikille osallistujille 
kämpälle. Energiaa riittää kuitenkin 

lanien lisäksi hyvin kämppäviikon-
loppujen järjestämiseen. Lanittami-
nen on siis lisännyt johtajien yhdes-
sä hillumista huomattavasti.

Kännykät ja Internet ovat muutta-
neet partiotoimintaa paljon, mut-
ta eivät kuitenkaan ole vieneet siitä 
mitään oleellista: tuskin aikoinaan 
retkille on menty fiilistelemään sitä, 
miten takkuisesti viesti kulkee joh-
tajien kesken tai kuinka vaelluksella 
ei ole voitu tarkistaa, onko kylässä 
pizzeriaa. Sen sijaan se on helpot-
tanut organisointia ja avannut uusia 
mahdollisuuksia.

Web: www.toolonsiniset.net / www.tösi.fi 
(johtavat samalle sivulle)
Twitter: twitter.com/siniveljet
Facebook: www.facebook.com/ToolonSiniset

Tösi virtuaalimaailmassa:

Tösille uusi kuvagalleria!
Töölön Sinisten muuten niin vahvan nettiulottuvuuden 
heikoin lenkki on ollut kunnollisen kuvagallerian puute. 
80-vuotisjuhlien innoittamana Tösille on toteutettu uusi 
sähköinen kuvapankki, joka paikkaa tämän aukon. Gal-
leriaan on koottu kattavasti kuvia menneiltä vuosilta, ja 
jatkossa sinne lisätään ainakin suurempien tapahtumien 
fotoja. Uusi toiminto kelpaa myös valokuvien arkistoimi-
seen tulevien polvien iloksi.

Surffaa osoitteeseen www.toolonsiniset.net/galleria 
löytääksesi Tösielämän viimeisimmät visualisoinnit!

Teksti
Olli Raitio

❜❜Lanittajan 
ruokavalioon 
kuuluvat 
roiskeläpät 
ja energia-
juomat, 
jotta jaksaa 
pelata 
yömyöhään.”

Vaelluksilla on mukavaa kun kävellessäkin 
on tekemistä. 

Lan: Ville ja Miska pelin äärellä. 

Otto, Leo, Petja ja ES-energiajuomat. 

Warcraft: Tösit virtuaalisessa miekkataistossa. 

VIlle raITIoJuHo HäMe

JuHo HäMe

ollI raITIo
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Kallion valloitus
Töölön Sinisillä on pitkät perinteet Töölössä. Toiminta on jatkunut vuosia, 
ja uusia sudenpentuja liittyy lippukuntaan vuosittain. Töölössä on kuitenkin 
rajalliset laajenemismahdollisuudet, sillä pienellä alueella lippukuntia on useita. 
Lippukunnan jäsenmäärän kasvattamiseksi tarvittiin uusia näkökulmia.

J
oka syksy mietimme, miten 
saisimme lippukuntaam-
me uusia jäseniä. Töölön 
alueella uusista sudenpen-
nuista tuntuu olevan kova 

kilpailu alueen toisten lippukun-
tien kanssa. Aina toisinaan on puo-
litosissaan puhuttu siitä, että lippu-
kunnan tulisi siirtyä tai laajentua 
toiselle alueelle. Lippukunnan siir-
tämiseen ei kukaan suhtaudu tosis-
saan.  Laajentumistakin on pidet-
ty pelkkänä haavekuvana, koska re-
surssien ei uskottu riittävän. Toisin 
kuitenkin kävi, kuten tämä syksy to-
distaa.

Keväällä 2012 Hespartosta nou-
si idea lippukunnan laajentamisesta 
Kallioon, joka on hyvien kulkuyhte-
yksien päässä Töölöstä. Tiedettiin, 
että Kalliossa toimineet lippukun-
nat olivat lopettaneet toimintansa. 
Alueella oli kaksi koulua, muttei yh-
tään lippukuntaa. Potentiaalia siis 
löytyi, mutta tarvittiin vielä johtajat 
ja kolo. Lisäksi alueella täytyisi mai-
nostaa aktiivisesti, sillä partioperin-
ne oli päässyt katkeamaan.

Tösin hallituksen päätöksellä ai-
heesta alettiin tehdä pohjakartoi-
tusta. Pääkaupunkiseudun Partio-
laisten Helsinki-työntekijä Hanna 

Grönlundista tuli meille korvaama-
ton apu. Hannan avustuksella saim-
me selvitettyä, että alueella aiem-
min toiminut lippukunta, Metso-
lan Pojat, oli lopettanut toimintan-
sa johtajapulan vuoksi. Näin ollen 
partiotoiminta alueella ei ollut kaa-
tunut lapsikatoon. Hanna neuvotte-
li myös Kallion seurakunnan kans-
sa, joka lupasi tukea toimintaamme 
järjestämällä meille kokoustilat. 
Metsolan Poikien vanha kolo oli ol-
lut tyhjänkäynnillä, ja meille järjes-
tyikin sieltä kokoustilat.  Erotukse-
na Töölön kolosta toimipiste sai ni-
mekseen ”Kallionkolo”.

Meidän kontollemme jäi lopulta 
vain uusien sudenpentujen ja ryh-
män johtajien hankkiminen.  Kun 
partiottomalle alueelle perustettiin 
toimintaa, ei olisi ollut järkevää ot-
taa vastaan vain toista sukupuolta. 
Toisaalta kummallakaan lippukun-
nalla ei olisi ollut yksin johtajare-
sursseja. Esiin nousikin idea seka-
ryhmästä Töölön Sinisten ja Hes-
parton kesken.  Johtajiksi lupautui-
vat Katri Nyyssönen, Tilli Pesola ja 
Leo Heinonen.

Kun tilat ja johtajat oli löydetty, oli 
suunnittelun ja rekrytoinnin aika. 
Kahden lippukunnan yhteisen lau- Kallionkolon seinien puupanelointi luo partiomaista tunnelmaa. 

Kallionkolo, Siltasaarenkatu 28. 

TIllI pesola

TIllI pesola
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Teksti
Tilli Pesola

man perustaminen ei kävisi yhtä ki-
vuttomasti kuin uuden perustami-
nen Töölöön. 

Vaikka lippukuntamme teke-
vätkin tiivistä yhteistyötä, on niissä 
myös yllättävän paljon pieniä eroja. 
Esimerkiksi toisessa lippukunnas-
sa lapset ostavat itse huivinsa ja kir-
jansa, toisessa lippukunta kustantaa 
ne. Toisessa lippukunnassa makse-
taan lippukunnan oma jäsenmaksu, 
toisessa ei.  

Täytyi myös miettiä, mille ret-
kelle kukakin osallistui, minkä lip-
pukunnan jäseniä lapset olisivat, 
mitä postia kenellekin lähetettäi-
siin ja minkä lippukunnan pussista 
ryhmän kulut maksettaisiin. 

Päätimme, että tytöt kuuluvat 
Hesparttoon ja pojat Tösiin. Su-
denpenturetkille lauma voisi osal-
listua kokonaisena, sillä ne toteute-
taan lähes poikkeuksetta lippukun-
tien yhteisinä. Lisäksi tytöt osallis-
tuisivat Hesparton tapahtumiin ja 

pojat luonnollisesti Tösin. Oli myös 
selvää, että Kallioon perustettai-
siin vain sudenpentulauma, kos-
ka johtajia ei riittäisi useampaan 
ryhmään. Seikkailijaikäisinä lapset 
osaisivat kulkea itse Töölöön ko-
kouksiin.

Syksyllä 2012 toiminta alkoi. Uu-
den lauman nimeksi valittiin KaSi. 
Nimen takana on monta tarinaa. 
Osaltaan se juontui vitsailusta, että 
Tösi perustaa sivutoimipisteen 
”Kallion Siniset”. Toisaalta nimi 
kuvastaa raitiovaunua 8, joka kul-
jettaa lapset Kalliosta Töölön ko-
lolle. Loppujen lopuksi KaSi-lau-
man omaksi tunnukseksi muotoutui 
biljardin kasipallo. Laumaan saatiin 
kymmenkunta uutta jäsentä. Ryh-
mä muodostui hyvin heterogeeni-
seksi, sillä ryhmässä oli sekä tyttö-
jä että poikia ja ikähaarukka oli 7-9.

KaSi:n toiminta on lähtenyt hy-
vin käyntiin. Ryhmä on täynnä in-

nokkaita ja aktiivisia sudenpentuja. 
Sekaryhmästä ei ole ollut haittaa, 
vaan jopa päinvastoin. Tytöt ja po-
jat tulevat hyvin toimeen, ja isom-
mat auttavat pienempiä. Ryhmä on 
suorittanut syksyllä useamman jäl-
jen ja vieraillut mm. poliisiasemal-
la sekä Töölön kololla. 

Ainoina haasteina ovat lippu-
kuntaidentiteetin kehittäminen ja 
huolehtiminen siitä, etteivät kal-
liolaiset jää lippukunnissa omik-
si ryppäikseen. Ajan ja lippukunta-
retkien myötä tästäkin varmasti sel-
vitään.  

Viimeistään seikkailijoissa jo-
kainen poika tuntee olevansa tösi.  
Samalla hän on kuitenkin luonut 
sisarlippukuntaamme arvokkaan 
suhteen, jollaista töölöläiset suden-
pennut eivät vielä tunne. 

KaSi on rikkaus, haaste ja mah-
dollisuus.

❜❜Viimeistään 
seikkailijois-
sa jokainen 
poika tun-
tee olevansa 
tösi. ”

KaSi-lauma sijoit-
tui sudenpentuki-
soissa toiseksi. Ku-
vassa vasemmalta: 
Leo Kallio, Johan-
nes Ylimaa, Lee-
vi Järvinen, Laura 
Salokangas, Helmi 
Kolehmainen, Enni  
Lakka, Henri Kal-
lio. Taustalla: Tilli 
Pesola.

laura koIVIsTo
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Töölön Blues
Laskeudun kolon portaita. Silmillä kestää hetki tottua hämärään. Olen juuri 
nykäisemässä komuutin oven auki, kun kuulen sisältä kitaran soittoa. Jään 
kuuntelemaan sointuja: joku soittaa Sandya!

p
aino on sanalla joku. Lip-
pukunnasta löytyy nimit-
täin niin monta johtajaa, 
jotka osaavat soittaa kita-
raa, että laskemiseen eivät 

riitä yhden käden sormet. No, oven 
aukaisemalla muusikko selviää. Vil-
le Raitiohan se siinä, kädessään Tö-
sin oma metallikielinen Fender. Hä-
nellä on edessään OEK:n laulukir-
ja. Hän sanoo unohtaneensa, miten 
Sandy menee. 

Komuutin naulassa roikkuva ki-
tara tarjoaa hyvää ajantäytettä ko-
kousta ennen tai sen jälkeen. Sor-
menpäätkin pysyvät kovina, kun 
soittaa säännöllisesti, Ville huo-
mauttaa. Kotiin päästyään sor-
menpäät painelevat saman instru-
mentin nailonkielistä versiota. Sil-
lä soitettu musiikki ei ole peräisin 
OEK:sta, vaan Tarregan ja Vil-
la-Lobosin kaltaisten klassisen ki-

taran suurnimien kynistä.
Eipä tarvitse iltanuotiollakaan 

etsiä kitaristia kauaa. Pikemminkin 
pitää vuorotella, jotta kaikki haluk-
kaat pääsisivät säestämään. Mut-
ta on leirinuotiolla muutakin kuin 
säestystä. Perinteisestihän kitaris-
tin vieressä istuvan tehtävänä on pi-
tää kitaristia varten kädessään lau-
lukirjaa ja otsallaan sitä valaisevaa 
lamppua. 

Toivottavaa olisi, että tämä ihmi-
nen myös laulaisi, ja vielä toivotta-
vampaa, että hän osaisi laulaa. Bari-
tonin äänialalla viihtyvälle Leo Hei-
noselle tämä ei ole ongelma. Hyvän 
esilaulajan ansiosta yhteislaulukin 
nousee uudelle tasolle, kun kaik-
ki pysyvät paremmin kappaleessa 
mukana. Ja kappaleita oppii eri ta-
valla, kun on kuullut ne edes ker-
ran oikein laulettuna. Leo kertoo, 

että ei hirveästi tule laulettua par-
tion ulkopuolella. Keikoilla tulee 
käytyä sen sijaan “ihan vähintään 
kerran kuukaudessa” ja useammin, 
kun ehtii.

Kitara ei ole ainoa soitin, joka so-
pii säestämiseen leirinuotiolla. Tätä 
mieltä on ainakin monenmuotois-
ten puupuhaltimien suukappaleis-
sa kiinni viihtyvä Olli Raitio. Erityi-
sesti klarinetti sopii hyvin rinkkaan 
kokonsa puolesta. Ansatsi pysyy 
muistissa pidemmilläkin leireillä, 
kun muistaa iltaisin luritella kla-
rinetilla. Siviilissä Olli soittaa gen-
rejä edustavissa yhtyeissä lähinnä 
tenorisaksofonia. Poikkihuilukaan 
ei tosin ole vieras, ja sitä on kuul-
tu muun muassa lippukunnan syys-
kauden avajaisissa. Olli mainitsee, 
että on oikeastaan yllättävää, mi-
ten moni saksofonisti soittaa myös 

❜❜Kitara ei ole 
ainoa soitin,   
joka sopii 
säestämi-
seen leiri-
nuotiolla. ”

Eternal Struggle pimeällä puolella, eli Dark Sidessa, elokuussa 2012. Kitarat ja klarinetti sulassa yhteissovussa. 

kaarlo saukonpääJuHo HäMe
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Teksti
Juho Häme

poikkihuilua, vaikka puhallustek-
niikka on eri.

Tösin nuorin johtaja edustaa 
kenties koko johtajiston “sinisintä” 
musiikkimakua. Kyseessä on blues 
rockista innostunut, kahdella puu-
palikalla kannuja paiskova eli rum-
puja soittava, Petja Heiskanen. Hän 
kertoo tärkeimpien musiikillisten 
vaikuttimiensa olevan Whitesnake 
ja Iron Maiden. Yhtyeiden kaltais-
ta eeppistä rockia Petja ehtii soittaa 
muutaman kaverin kanssa parina il-
tana viikossa. Joskus homma karkaa 
käsiksi ja touhu menee metalliksi, 
hän kertoo, ja antaa näytteen rum-
muttamalla pöytää.

Vielä yksi tösiläinen muusikko on 
esiteltävä, nimittäin allekirjoitta-
nut. Tätä varten kannattaa men-
nä kellariin, jossa harjoittelee jazz 
rock -yhtye Eternal Struggle. Yhty-

eessä ovat allekirjoittaneen lisäk-
si edellä mainitut Raition veljekset, 
eli yhteensä kolme tösiä, ja rumpu-
jen takaa löytyy iveläinen. Valtavirta 
ei ole vielä löytänyt Eternal Strugg-
lea eikä Eternal Struggle valtavirtaa. 
Toistaiseksi tämä järjestely on toi-
minut hyvin. 

Itse soitan bändissä nauhaton-
ta sähköbassoa. Nauhattomuus on 
tuttua myös kontrabasson soitosta, 
jota on tullut viime aikoina harras-
tettua erityisesti Rautakoura-yhty-
een kanssa. Moni sanoo, että kont-
rabasson kantaminen on hullujen 
hommaa. Partiossa ovat kuitenkin 
tulleet tutuiksi kymmenienkin kilo-
jen rinkat, eikä kontrabasso niiden 
rinnalla tunnu erityisen raskaalta. 
Basso onkin kulkenut selässäni jopa 
useamman kilometrin kuin rinkka.

❜❜Moni sanoo, 
että kontra-
basson 
kantaminen 
on hullujen 
hommaa.”

Leo ja Ville soittavat sooloja vuorotellen. 

Tösin kitara odottaa soittajaa komuutin 
seinällä.

JuHo HäMe

JennI Herold
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Hyvä ruoka

Jokaisella lapsella ja johtajalla on omat 
suosikkiretkiruokansa. Uusia suosikkiruokia 
syntyy sitä mukaa, kun uudet sukupolvet 
pääsevät tutustumaan retkikeittiön 
haastavaan työhön. Onnistunut retki vaatii 
hyvin toimivan keittiön ja maittavat ruoat. 
Partioruokakulttuuri ei juuri muutu hetkellisten 
ruokatrendien mukana, vaan pysyvät 
muutokset syntyvät ajan kanssa.

H
yvä ruoka, parempi mie-
li - näinhän se menee! Oli 
kyse sitten leiristä tai ret-
kestä, on tapahtuman on-
nistumisen kannalta tär-

keää, että osallistujat on hyvin ruo-
kittu. Nälkäisenä koti-ikävä iskee 
herkästi ja leviää kuin kulovalkea 
lasten keskuudessa. 

Keittiöpestiin lupautunut on 
avainasemassa retken onnistumi-
sen kannalta. Keittiö joutuu sel-
viämään monenlaisista haasteista. 
Ruoan pitää esimerkiksi olla ravit-
sevaa ja mahdollisimman monel-
le maistuvaa.  Lisääntyneet erikois-
ruokavaliot ovat johtaneet siihen, 
että keittiö joutuu valmistamaan 
useita erilaisia ruokia jokaista ruo-
kailua kohden. Lisäksi kaiken ruoan 
pitäisi olla helposti valmistettavissa 
ja ainesosien helposti säilytettävissä 
ennen valmistusta.  Keittiön livetes-

sä aikataulusta heittää koko retken 
tai leirin aikataulu kärrynpyörää.  
Jotta pesti ei kävisi vahingossakaan 
liian kevyeksi, on keittiön muistet-
tava huomioida retken budjetti jo 
ruokalistojen suunnitteluvaiheessa.

Keittiöpesti on yksi haasteellisim-
mista tehtävistä retkillä ja leireil-
lä, mutta samalla myös yksi opetta-
vaisimmista. Tösin nuoret johtajat 
ovat vähintään yläasteella osallis-
tuneet kotitaloustunneille, joilla on 
opettajan johdolla valmistettu muu-
tamia perusruokia pienelle joukolle 
luokkatovereita. Ero retkikeittiön ja 
kotitaloustuntien välillä onkin mel-
koisen suuri. Tästä huolimatta aina 
uusi sukupolvi tösejä on onnistunut 
valloittamaan keittiön salat. 

Uusien sukupolvien myötä myös 
makutottumukset ovat muuttuneet. 
Vanhat, perinteiset ruokalajit ovat 

muuttuneet aikojen saatossa tai 
vaihtuneet uusiin. Purkkiruoan si-
jaan ruokia tehdään paljon tuoreis-
ta raaka-aineista. Retkillä tarjotaan 
nykyään yhä useammin salaatteja, 
hedelmiä ja tuoretta leipää.  Uusia 
ruokalajeja on tarjolla melkein joka 
retkellä. Osa uutuuksista on onnis-
tuneita, ja niitä mahdollisesti tar-
joillaan joskus uudestaan. Toki ret-
kiruokiin kuuluu yhä myös ’’klassi-
koita’’ kuten Lapin tapaa, böötä tai 
hernaria. Näistä erityisesti Lapin 
tapa on edelleen lasten suosikki ja 
joka retkelle toivottu ruokalaji. 

Tösin ruokakulttuuriin on aina kuu-
lunut erilaisia villityksiä. Esimerk-
kinä mainittakoon 90-luvun buumi, 
jolloin ruokiin piti aina lisätä tulista 
Rajah-kastiketta. Joka pystyi vetä-
mään eniten Rajahia, oli sitten tie-
tenkin kovin jätkä retkellä. 

❜❜ Retkillä 
tarjotaan 
nykyään yhä 
useammin 
salaatteja, 
hedelmiä 
ja tuoretta 
leipää.”

partiolaisen!
tekee toimivan

Kokkaaminen luonnistuu ulkotiloissakin, kuten oheinen kuva Po-
kemon-retkeltä vuodelta 2012 osoittaa.

leo HeInonen
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Retkikeittiöön retkeläiset pää-
sevät yleensä vasta johtajina, mutta 
se ei tarkoita sitä, etteivätkö lapset 
pääsisi osallistumaan ruoan valmis-
tamiseen. Retkien ja leirien ohjel-
miin on usein kuulunut, että lapset 
valmistavat yhden aterian itse. Ruo-
at valmistetaan ulkona pienissä ryh-
missä Trangia-retkikeittimillä. 

Jo ensimmäisistä retkistä alkaen 
pienetkin sudenpennut opetetaan 
käyttämään retkikeitintä oikeaop-

pisesti. Trangialla valmistettu ruo-
ka ei myöskään ole mitään Blå Band 
-pussiruokaa, sillä ruoan valmistuk-
seen kuuluu, että lapset itse kuo-
rivat ja pilkkovat kaikki tarvitta-
vat raaka-aineet. Retkillä ja leireil-
lä järjestettyihin vanhempien las-
ten vaelluksiin kuuluu olennaisesti, 
että lapset valmistavat itse kaikki 
vaelluksen aikaiset ruokansa. Vael-
luksilla lapset saavat itse suunnitel-
la ja toteuttaa ruokansa annetuista 
raaka-aineista.

Tulevaisuus tuo mukanaan 
myös partioon uusia valmistusme-
netelmiä, jotka mahdollistavat uu-
denlaisten partioruokien tekemi-
sen. Uudet nuoret ruoanlaittajat 
uusine ideoineen takaavat sen, et-
tei retkillä tarvitse nälissään palel-
la. Voi vain toivoa, että ruokailijoi-
ta riittää retkillä nauttimaan mait-
tavasta murkinasta. 

Teksti
Antti Mielonen

❜❜Lapin tapa 
on edelleen 
lasten 
suosikki”

▲ Ensimmäisen vuoden sudarit osaavat 
tehdä nakkikeittoa. 

◄ Myrsky on laatutietoinen retkiruokailija. 
Kuva Lpk-retkeltä syksyltä 2012. 

► Antti paistamassa pinaattilettuja 
kämpän keittiössä syksyllä 2012.

peTJa HeIskanenanTTI MIelonen
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❜❜Myös 
uudehko 
Zombie -
-hippa on 
kerännyt 
suosiota.”

◄◄Sudenpentuja 
ulkoleikkien tiimel-
lyksessä Hakatyttö-
jen kämpällä. Piäl-
lysmiehenä Antti 
Mielonen.

◄  Moderneista 
korttipeleistä Ma-
gic: The Gathering 
on saavuttanut ja-
lansijaa johtajiston 
keskuudessa, mitä 
Joona (vas) ja Mis-
ka tuskin kiistävät.

Meillä leikitään!
Poskeani paleltaa. Makaan liikkumatta pimeässä lumisen metsän pohjalla naama 
kiinni hangessa ja toivon, ettei valokeila paljasta minua! Pahus, kun tuli valittua 
punainen pipo päähän! Onneksi havunoksat suojaavat hyvin eikä valokeila 
paljasta minua. Vaara ohi! Rohkenen jälleen könytä kohti kukkulan laella loistavaa 
myrskylyhtyä. Kohta juostaan!

l
eikit ovat olennainen osa 
partiota ja omaa lippukun-
taamme. Omaksi lempilei-
kikseni muotoutui jo var-
hain edellä kuvattu Präidis, 

joillekin ehkä tutummin Majakan-
vartija. Präidiksessä yksi osallistu-
jista on majakanvartija, ja hänen 
tehtävänään on estää muita pääse-
mästä majakalle. Majakka on kuk-
kulan päälle asetettu lyhty. Muut 
yrittävät Kirkonrotan tyyliin snii-
kata valonlähteelle ennen kuin tu-
levat nähdyiksi. 

Präidiksestä tekee niinkin jän-
nittävän se, että sitä leikitään retkil-
lä ja leirillä metsässä. Ja tietysti aina 
pimeällä! Majakanvartijalla on hal-
lussaan taskulamppu, jonka avul-
la hän yrittää löytää muut pimey-
den keskeltä, kun taas muut yrittä-
vät kaikin keinoin pysyä keilan ul-
kopuolella ja pyrkiä maaliin.

Sudenpennuille hyvinkin rakkai-
ta leikkejä ovat perinteikkäät Kym-

menen tikkua laudalla, Pii sekä Su-
darinsyöjä. Piitä on totuttu leikki-
mään tietysti ulkosalla, mutta myös 
kololla se on todettu kaoottisen toi-
mivaksi. Tässä leikissähän kaikkien 
on kosketettava ”jääneen” selkää 
hänen laskiessaan numeroita kym-
menestä alaspäin ennen kuin hän 
huutaa ”pii” nollan jälkeen. Siinä 
vaiheessa onkin jo hyvä olla visus-
ti piilossa näkökentän ulottumatto-
missa, sillä muuten jää. Joka kierros 
aloitetaan yhtä alhaisemmalla nu-
merolla. Sudarinsyöjä on uudempi 
mainetta niittänyt hippaleikki, jos-
sa johtajat ryhtyvät hippasille toi-
veenaan saada kunnon sudenpen-
tumureke suupalakseen! Myös uu-
dehko Zombie-hippa on kerännyt 
suosiota. 

Vaan eihän kaikki pelkkää rie-
humista ole. Aina silloin tällöin 
on hyvä myös istua alas ja leikkiä 
sellaisia leikkejä kuten Ihmissusi 
(tunnetaan myös nimellä Mafioso). 
Tämä hurja tarinaleikki kertoo ky-

lästä, jota riivaavat öisin ihmissu-
siksi muuttuvat kyläläiset. Muiden 
kyläläisten onkin tarkoitus saada 
susihukat kiinni, ennen kuin kaikki 
tulevat syödyiksi! Hukat puolestaan 
pyrkivät popsimaan niin monta ky-
läläistä kun vain ehtivät. Onneksi 
kyläläisillä on apunaan muun muas-
sa noita, joka voi öisin kysyä leikin 
moderaattorilta, kukapa mahtaisi 
olla toiselle susi. Noidan ei tieten-
kään kannata paljastaa henkilölli-
syyttään muille, sillä silloin sudet 
söisivät hänet ensi tilassa seuraava-
na yönä! 

Oppia ikä kaikki; myös erilaiset pe-
lit tunnetaan tösien keskuudessa. 
Opettavaisin lienee karttamerkki-
muistipeli, jota kaikki ikäkaudet 
ovat päässeet kokeilemaan aina hie-
man vaikeutuvilla merkeillä. Muis-
taisitko itse, miltä kartassa näyttä-
vät muuntaja tai ampumalava? Entä 
miten uusi ison kiven merkki eroaa 
vanhasta? 
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Teksti
Julius Hästesko

kuvat
Kaarlo Saukonpää 

ja Olli Raitio 

Piuhaviidakko on aina vain tu-
tumpi ryteikkö kololla. Kerran jos 
toisenkin on hämyiseen kellariim-
me kannettu tietokoneita ja johtoja 
ja pistetty lanit pystyyn. Se tarkoit-
taa sitä, että pelataan tietokonepe-
lejä omilla koneilla yhdessä. Nämä 
tapahtumat ovat usein kestäneet 
muutamankin vuorokauden. 

 
Vaikka tietokoneet peleineen ovat-
kin jo peruskauraa, ovat silti kort-
tipelit aina olleet ja pysyneet lä-
hellä tösien sydäntä. Hudarin mai-
ne on eittämättä legendaarinen, ja 
myös Magic hipoo jo eeppisiä ra-
joja. Myös Durak (idiootti) ja Dal-
muti ovat olleet suosittuja. Erikois-
korteilla pelattavassa Dalmutissa 
yhdistyy perinteiseen peliin myös 
roolipelaaminen, jossa hallitsijat 
pääsevät komentamaan alamaisiaan 
ja orjiaan pelin ohessa. 

Näitä korttipelejä eivät tosin 
nuoremmat tösit juurikaan tunne, 
sillä suurissa ryhmissä niitä ei kyetä 
pelaamaan. Leireillä nuoret yleensä 
saavat ensikasteensa lippukuntam-
me korttipelitraditioon, ja onkin 
eräänlainen kasvuriitti päästä ensi 
kertaa pelaamaan vanhemman lip-
pukuntalaisen kanssa, olipa pelinä 
sitten Hudari, Magic tai jokin muu. 
Pelatessa alkavat johtajan ja varti-
olaisen roolit menettää merkitys-
tään, sillä olemmehan loppujen lo-
puksi kaikki siniveljiä keskenämme.

Perinteiset pelikortit pitävät pintansa niin johtajiston kuin muidenkin ajanvietteenä. Edes pikku pakkanen ei 
hillinnyt Juho Hämeen (vas), Antti Jäppisen ja Julius Hästeskon pelinhimoa hiihtovaelluksella 2008. 

Eräs Tösin piirissä suosituista ulkoleikeis-
tä on puunkaato. Osallistujat jonoon puun 
luokse, ja sitten kiskotaan!

Puukkohippa on vanha klassikko, joka ei ole niin vaarallista kuin miltä kuulostaa. Puukko työnnetään pystyyn 
maahan, ja osallistujat yrittävät yltää siihen jaloillaan.
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Tösiä kannattaa 
kannattaa
Toimivan ja menestyksekkään partiolippukunnan takana ovat usein aktiiviset 
yhteydet taustayhteisöihin. Töölön Sinisten kohdalla yksi monipuolisen toiminnan 
tärkeimmistä mahdollistajista on ollut lippukunnan oma kannatusyhdistys.

M
uutamana ensimmäi-
senä vuosikymmenenä 
Töölön Sinisten tukena 
toimi epämuodollisesti 
järjestäytynyt vanhem-

painneuvosto, joka koostui aktiivi-
sista lippukuntalaisten vanhemmis-
ta. Vuonna 1955 tuli aika käynnistää 
suurprojekti  lippukunnan  ensim-
mäisen oman partiokämpän raken-
tamiseksi Kirkkonummen Hirsa-
laan. Kämppäkiinteistön omista-
misen ja ylläpidon järjestäminen 
tekivät tarpeelliseksi myös tausta-
yhteisötoiminnan virallistamisen. 
Näin vanhempainneuvoston työtä 
jatkamaan perustettiin Töölön Si-
nisten kannatusyhdistys ry, jonka 
keskeisiksi tehtäviksi tulivat lippu-
kunnan aatteellinen ja taloudelli-
nen tukeminen. 

Aluksi kannatusyhdistys toimi 
edeltäjänsä mukaisesti foorumina, 
jolla lippukunnan johto ja poikien 
vanhemmat pitivät yhteyttä toisiin-
sa. Toimintaa vetivät lippukunnan 
aktiivijohtajat ja yhdistyksen jäse-
nistö muodostui pääosin lippukun-
talaisten vanhemmista. Tultaes-
sa 1970-luvulle lippukunnan ja sen 
kannatusyhdistyksen rooleja sel-

keytettiin. Yhteyksistä lasten van-
hempiin tuli osa lippukunnan joka-
päiväistä toimintaa, millä yhteistyö-
mallilla on jatkettu tähän päivään 
asti. Viime syksynä tösiläisten van-
hemmat kokoontuivat lippukun-
nan johdon kutsumina pohtimaan 
toiminnan sisältöä, laatua ja lukui-
sia käytännön kysymyksiä, joita ko-
kouksista, retkistä ja leireistä nou-
see esiin.

70-luvun muutoksessa kannatus-
yhdistyksen rooli terävöityi nimen-
omaisesti lippukunnan taustayh-
teisöksi ja monipuolisen toimin-
nan mahdollistajaksi. Kannatusyh-
distyksen jäsenistö koostui tästedes 
pääasiassa entisistä ja nykyisistä tö-
siläisistä. Paitsi taloudellista apua, 
saattoivat jäsenet vanhempina par-
tiokonkareina tarjota myös henkistä 
tukea kunkin aikakauden toimival-
le johtajistolle, joka vuorollaan hioi 
johtajantaitojaan perinteisten haas-
teiden äärellä.

Töölön Sinisten toiminnassa on 
perinteisesti painotettu retkeilyä ja 
leirielämää mahdollisimman pal-
jon. Tällainen toiminta edellyttää 
riittäviä puitteita sekä retkikalus-

ton että kämpän suhteen. Vuosien 
mittaan partiokämpän tarjoaminen 
tösiläisten käyttöön ja sen taloudel-
linen ylläpito muodostuivatkin tär-
keimmiksi kannatusyhdistyksen an-
tamiksi peruspartiotoiminnan tuki-
muodoiksi. 

Kädentyöt, kuten rakentaminen 
ja korjaukset, ovat sujuneet tösi-
läisten omin voimin. Mutta talkoo-
työn lisäksi tarvitaan rakennusten 
ja kaluston hankintaan pääomia ja 
niiden hallinnoimisessa kannatus-
yhdistyksellä on ollut merkittävä 
rooli. Varainhankintaa on ajan mit-
taan tehty monin tavoin – niin pe-
rinteisten jäsenmaksujen ja lahjoi-
tuksien kautta kuin myös esimer-
kiksi järjestämällä joulukonsertte-
ja töölöläisten iloksi. Sijoittajana 
kannatusyhdistys on toiminut erit-
täin pitkäjänteisesti ja maltillises-
ti pitäen keskeisen tarkoituksensa 
kirkkaana mielessään.

Yhdistyksen tarkoitus kulmi-
noituikin erittäin konkreetti        sesti 
2000-luvulle tultaessa. Vanha Hir-
salan kämppä sijaitsi Metsähalli-
tuksen tontilla, jota kannatusyhdis-
tys oli siihen asti vuokrannut.  Pit-

❜❜Yhdistyksen 
tarkoitus 
kulminoitui 
2000-luvulle 
tultaessa.



53

Töölön Siniset 80 vuotta

Teksti
Mikko Ylijoki

kien neuvottelujen jälkeen kävi 
kuitenkin selväksi, että vuokraso-
pimuksen ehdoista ei enää tultaisi 
pääsemään yhteisymmärrykseen. 
Näin Töölön Sinisillä oli edessään 
uuden kämpän hankinta.

Päätös uuden kämpän rakenta-
misesta syntyi käytännössä vuon-
na 2003, kun kannatusyhdistyk-
selle tarjoutui mainio tilaisuus 
hankkia suuri määrä Tösin näköis-
tä hirttä. Enää puuttui tontti, josta 
tällä kertaa tulisi ikioma. Useiden 
läpikäytyjen ehdokkaiden jälkeen 
parhaaksi valikoitui metsäinen 
ja kallioinen palsta Kirkkonum-
men Stormsin kylässä. Neuvotte-
lukumppani oli vanha tuttu Met-
sähallitus, jonka kanssa kannatus-
yhdistys solmi kaupat Kari Teppo-
lan johdolla vuonna 2005. Uuden 
kämpän avajaisia päästiin viettä-
mään vuonna 2009.

Onnistuneen kannatusyhdistys-
toiminnan reseptin voinee lopulta 
tiivistää kolmeen tärkeimpään pe-
riaatteeseen. Ensimmäiseksi,  kir-

kas tavoite ja tarkoitus, jotka anta-
vat toiminnalle suunnan yli vuosi-
kymmenten. Toiseksi, tiivis yhtey-
denpito lippukunnan toiminnasta 
vastaavaan johtoon, jotta kannatus-
yhdistys pysyy ajassa mukana. Ja 
kolmanneksi, huolellinen ja ammat-
timainen taloudenpito, jonka avul-
la kannatusyhdistys nauttii sekä si-
säisten että ulkoisten sidosryhmien 
luottamusta. 

Suurimmat yksittäiset investoin-
nit ovat tällä erää onneksi takana-
päin, mutta työ ei silti pääty tähän. 
kannatusyhdistys tukee Töölön Si-
nisten poikien aktiivista partiotoi-
mintaa myös jatkossa monin tavoin, 
joista merkittävin on uuden käm-
pän ylläpito. 

Töölön Sinisten kannatusyhdis-
tyksen puheenjohtajana toimii täl-
lä hetkellä Perttu Tapio, joka kertoo 
mielellään, miten Sinäkin voit tukea 
töölöläistä partiotoimintaa.

❜❜Suurimmat 
yksittäiset 
investoin-
nit ovat tällä 
erää onneksi 
takanapäin, 
mutta työ ei 
silti pääty 
tähän. ”

Tösin uuden kämpän rakennusprojekti on ollut kannatusyhdistyksen merkittävin voimanponnistus. Puheenjohtaja Kari Teppola ja arkkitehti Kiki Pesola 
suunnittelevat uutta kämppää keväällä 2005. 

Kannatusyhdistyksen keskeistä toimintaa 
ovat veljesillalliset, joiden puitteissa van-
hat ja nuoret lippukuntalaiset tapaavat tut-
tuja ja uusia kasvoja. 

Tösin vanhan kämpän rakennuskanta oli 
kannatusyhdistyksen omistuksessa, kunnes 
se vaihtoi omistajaa 15 000 eurolla. Uusi, 
onnellinen omistaja oli Metsähallitus.

kaarlo saukonpää

MarTTI pIMIä

TapIo leVä
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Tösin ansiomerkkien 
tarina

❜❜T
öölön Sinisten ansiomerk-
kijärjestelmä perustettiin 
hallituksen päätöksellä 
16.2.1965. Aikaisempina 
vuosikymmeninä ei Tösil-

lä ollut omia merkkejä, vaan ansioi-
tuneiden jäsenten kiittäminen hoi-
tui keskusjärjestöjen ansiomerkein. 
Oman merkkijärjestelmän kehittä-
misessä keskeisinä kannustimina 
olivat pyrkimys kohottaa lippukun-
tahenkeä ja halu hyödyntää Tösin 
tuolloin käyttöönotettua tunnusta. 
Ansiomerkit ovat partiossa olleet 
perinteinen tapa kiittää ja kannus-
taa, ja siksi ajatus omista merkeis-
tä oli luonteva. Alusta asti on Tösin 
merkkien tarkoituksena ollut "olla 
tunnuksena toiminnasta lippukun-
nassa ja kiitoksena ansiokkaista 
teoista lippukunnan hyväksi".

Tösin merkkijärjestelmään kuu-
luivat syntyvaiheessa kuparinen, 
hopeinen ja kultainen ansiomerkki, 
jotka voitiin jakaa sekä lippukun-
nan aktiivisille ja entisille jäsenille 
että ulkopuolisille. Merkit suunnit-
teli Tösin logon pohjalta lippukun-
nan oma mies Matti Castrén, jol-

la oli merkittävä asema myös itse 
logon uudistamisessa joitain vuo-
sia aikaisemmin. Palkitsemisjärjes-
telmää täydensi standaari, joka oli 
otettu käyttöön jo 30-vuotisjuhlas-
sa vuonna 1963, samalla kun yhdis-
tyksen nykyinen lippu ja tunnus nä-
kivät päivänvalon. 

Tösin merkkijärjestelmää on aiko-
jen saatossa täydennetty, kun uusia 
tarpeita on ilmennyt. Lippukunnan 
eräkämpän hyväksi tehdystä työs-
tä nähtiin tarpeelliseksi jakaa omat 
huomionosoituksensa, ja näin syn-
tyivät Kämpän ruosteinen rautanau-
la 70-luvulla ja Kämpän käyrä rau-
tanaula 90-luvulla. Ensimmäisen 
ruosteisen naulan suunnitteli ja val-
misti Petu Tapio, ja tähän mennessä 
on 11 lippukuntalaista saanut tämän 
merkin tunnustukseksi pitkäaikai-
sesta, merkittävästä työskentelystä 
kämpän hyväksi. Käyrä rautanau-
la, jonka isä on Simo Laukkanen, 
myönnetään merkittävästä työsken-
telystä kämpän hyväksi. 

Myös lippukunnan ulkopuoli-
sia ansioituneita henkilöitä halut-

tiin muistaa omilla merkeillä, ja tätä 
varten otettiin käyttöön kuparinen, 
hopeinen ja kultainen plaketti. Nii-
den syntyhistoria on omalaatuinen; 
plaketit oli alun perin vuonna 1966 
kehitetty Tösin urheilukilpailuis-
sa jaettaviksi palkinnoiksi. Ansio-
merkkejä plaketeista tehtiin lippu-
kunnan 60-vuotisjuhlien yhteydes-
sä, perimätiedon mukaan siksi, että 
niitä oli varastossa niin paljon. 

Oma lukunsa Tösin huomionosoi-
tusten joukossa on henkilöille pyö-
reiden vuosien kunniaksi annetta-
vat kupariset moskat, joista ensim-
mäinen jaettiin vuonna 1967. Työ-
kalun symbolinen merkitys on olla 
huomionosoitus henkilölle, joka 
on saanut vaikutusta aikaan hellä-
varaisesti, kuten kuparinen lyömä-
ase konepajakäytössä. Muutamaa 
lippukuntaa on aikanaan vastaa-
vasti muistettu kuparisella lekalla. 
Vaskisten työkalujen hankalan saa-
tavuuden vuoksi on viime vuosina 
otettu käyttöön synttärisankarilta 
toiselle kiertävä vakiomoska. Syn-
tymäpäivähuomionosoitukset ei-

Oletko ihmetellyt, mikä läpyskä se usean tösiläisen rintapielessä niin komeasti 
kiiltelee? No Tösin ansiomerkkipä tietenkin! Töölön Sinisillä on nimittäin 
oma ansiomerkkijärjestelmä, joka täydentää Suomen Partiolaisten ja 
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten merkkejä. Tässä kirjoitelmassa katsastetaan 
lippukunnan merkkisysteemin menneisyyttä ja nykypäivää.

Käyrä rauta-
naula, jonka 
isä on Simo 
Laukkanen, 
myönnetään 
merkittäväs-
tä työsken-
telystä käm-
pän hyväk-
si. ”
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Ansiomer-
kit ovat par-
tiossa olleet 
perinteinen 
tapa kiittää 
ja kannus-
taa”

❜❜
vät varsinaisesti ole ansiomerkke-
jä, ja niiden jakamisessa onkin Tö-
sin kannatusyhdistys ollut aloit-
teellinen. 

Vuonna 1998 Tösin ansiomerk-
kien säännöt uudistettiin ja järjes-
telmä sai nykyisen muotonsa. Jäse-
nille jaettavien merkkien sarjaa täy-
dennettiin rautaisella ja pronssisella 
ansiomerkillä, joten vanha asteikko 
kasvoi viisiportaiseksi. Sääntöuu-
distus tehtiin perinteitä kunnioitta-
en, ja hienosäätöä lukuun ottamat-
ta vanhan, toimivan järjestelmän 
ansiomerkit ja jakoperusteet jäi-
vät sellaisinaan voimaan. Vuoden 
1998 uudistuksen yhteydessä aiko-

jen saatossa kehitetyt täydennyk-
set (plaketit, moskat & naulat) sekä 
standaari otettiin virallisesti Tösin 
ansiomerkkijärjestelmän osiksi.

Tösin huomionosoituksista kir-
joitettaessa on syytä mainita myös 
kunniajäsenet. Perustamisestaan 
lähtien on lippukunta kiittänyt an-
siokkaimpia vaikuttajia kutsumalla 
näitä kunniavaeltajiksi ja -johtajik-
si. Kunniajäsenen tunnistaa Tösin 
merkein varustetuista henkseleis-
tä, sillä siten kuin henkselit kannat-
tavat housuja, kannattaa kunniajä-
sen lippukuntaa. 

Nykyasussaan Tösin ansiomerk-

kijärjestelmä täydentää sopivasti 
kattojärjestöjen merkkitarjontaa ja 
mahdollistaa lippukunnalle jousta-
van kiittämisen. Järjestelmän sään-
töjen mukaan merkkien myöntä-
misestä päättää ansiomerkkitoimi-
kunta, lukuun ottamatta kultaista 
ansiomerkkiä, standaaria ja kun-
niajäsenyyksiä. Niistä päättää lip-
pukunnan hallitus ansiomerkkitoi-
mikunnan esityksestä. Merkkien 
jakoperusteisiin voi tutustua Tösin 
nettisivulla (www.toolonsiniset.
net/lippukunta/ansiomerkit).

Tösin huomionosoituksia: rautainen (1), kuparinen (2), pronssinen 
(3), hopeinen (4) & kultainen (5) ansiomerkki, kultainen (6), 
kuparinen (7) & hopeinen (8) plaketti.

Ansiomerkit jaetaan useimmiten jossain lippukunnan juhlallisessa tilaisuudessa. 
75-vuotisjuhlissa saamapuolella olivat mm. Kenny Ronkainen (vas), Ville Raitio, Juho 
Häme ja Olli Mattila.

Kämpän ruosteis-
ta rautanaulaa 
on hauskempi pi-
tää seinällä kuin 
partio paidassa.

Teksti ja kuvat
Kaarlo Saukonpää
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Tösimiehen 
termipankki

H
yvät partioveljet ja –siskot! Näil-
tä sivuilta löytyy pieni kiteytys 
Tösi-Suomi-sanakirjasta. Tö-
sislangi muodostaa olennai-
sen osan lippukunnan yhteen-

kuuluvuudentunteesta, ja oheinen lista 
kattaa yli 80 vuoden toimintajaksostam-
me vain pienen osan. Kelpo pintaraapai-
su se kuitenkin on. Tarinoita, termejä, sa-
nontoja ja vitsejä syntyy käytännössä jo-
kaisella retkellä ja leirillä. Hyvä näin. Tut-
tujen ja jo unohtuneiden termien kautta 
monet partiomuistot saattavat palata mie-
leen. Lista on tietysti parhaimmillaan, kun 
se pitää sisällään mahdollisimman monta 
”ikäkerrosta” ja samalla kasvaa jatkuvasti. 
Juhlien jälkeen lista jatkaa elämäänsä Tö-
sin nettisivuilla ja toivottavasti päivittyy ja 
kasvaa muhkeasti.

Alfa
Tösin tunneliteltta, joita lippukunnalla on 
1,5 kpl.

Asfalt-vartio
Legendaarinen vaeltajavartio. Ei mainit-
tavaa menestystä missään, koskaan.

Attila
Tösin vanhan eräkämpän suojelija.

Blue Lagoon
Ankarlax-niminen suojaisa poukama van-
han kämpän saunan edessä. Haukien 
temmelyskenttä, jossa Ahti suo antejaan.

Brava
Tösin wanhin puolijoukkueteltta.

Bruno
Tösin kymppiteltta.

Dranlia 
(myös franlia, triangeli tai drablia)
Trangia-retkikeitin.

Durak
Tösin toiseksi virallisin korttipeli. Tätä 
tahkotaan silloin, kun Hudari ei innosta.

Elukka
Trangian kahva, joka on aina hukassa.

EsimSpede
Jäsentietolomake, jonka kaikki Tösin jä-
seneksi liittyvät täyttävät. Käytössä jo 
vuosikymmeniä. Termi juontuu lomak-

keen oletuslempinimestä, jonka toki saa 
muuttaa toiseksi, jos se ei tunnu omalta.

Forste
Vanhan kämpän öljykamiina. Tösin nykyi-
nen keltainen kajakki tottelee myös sa-
maa nimeä. Tämän lisäksi uuden kämpän 
uusi öljykamiina käyttää niin ikään tätä 
nimeä. Vanhan kamiinan Forste-nimikylt-
ti otettiin muutossa talteen.

Ganon
Uuden kämpän uusi kaasuhella.

Gininaukat (Ginit)
Partiolippukunta Sinihaukat, rakas naa-
purimme sekä vanhalla että uudella käm-
pällä.

Termit koonnut
Jude Haapkylä Mufloninen eräs inkarnaatio, Kake, Ville & Juho, saapuu Paratiisiin Espoon Punaisessa 2007. 

kaarlo saukonpää
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Göran
Tösin toiseksi wanhin PJ-teltta, Bravan 
vakiintunut kumppani.

Hakaminkit
Partiolippukunta Hakatytöt.

Haka-skaba
Tösin vartioiden välinen aktiivisuuskil-
pailu.

Harmaa laatikko
Tösin leireillä suosima kuljetusväline. 
Iso, painava arkku, jonka kantokahvojen 
reikiin saa vain kaksi sormea mahtumaan 
sisään. Kun tätä kannetaan metsän 
siimekseen, on yleensä kylmää, pimeää, 
liukasta ja sataa.

Haukkala-Fudis
Umpihangessa meren jäällä pelattavaa 
jalkapalloa. Erityisen suosittua 
Gininaukkoja vastaan vanhalla kämpällä.

Herwoton
Tösin perinteikäs vaeltajaryhmä. 
Merkittävin saavutus Munakunnan 
Pehmopupukilpailun voitto vuodelta 
2004.

Hipolito
Valopetrolikäyttöinen öljylamppu.

Hirfsala-malja
Tösin isoin kattila, jonka tiskaaminen 
on suuri kunnia lippukuntaretken 
aterioiden jälkeen. Maljan sisältä löytyy 

myös aarteita. Toinen Hirfsala-malja 
asuu kämpän huussin alla. Senkin 
tyhjentäminen on kunnia-asia harvoille 
etuoikeututeille.

Hirsala/Hirfsala
Tösiläinen, vuonna 2006 perustettu 
vaeltaryhmä. Myös vanhan kämpän 
maantieteellinen alue puhekielessä.

Honeymoon-teltta
Eräillä leirellä romanttisten tilanteiden 
varalta pystytetty, sopivasti kahden 
nukuttava vihreä vintageteltta.

Huda-Huda
Attilan poika.

Ray ja Forste savolaisessa illankoitossa. 

leo HeInonen
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Hudari
Huutopussi-korttipeli. Tösin virallinen 
peli, jonka hienouksien opettelu on oleel-
linen osa lippukunnan aikuistumisriittiä. 
2-4 pelaajalle.

Jarrut
1980- ja 1990-luvun aktiivivaeltajista 
koottu ryhmä. Yleensä vastustaa kaikkia 
uudistuksia.

Kakkatalo
Wanhan kämpän puuvaja-huussi-yhdis-
telmä, joka uudelle kämpälle siirrettynä 
palvelee klapi- ja polttoainevarastona.

Kantti
Kolon 1. vartiokokoushuone.

Karhunpaskiaiset
Tösin kilpailuvartio.

Kellipääkravatti
1990-luvulla käytössä ollut painava 
munalukkosolmuke, jonka käyttöoike-
us ansaittiin jatkuvalla huonolla käy-
töksellä.

Kioski Långvik
Långvikissa bussipysäkin lähellä si-

jainnut nakkikioski, joka tunnettiin niin 
omistajansa kuin tuotteidenkin epähy-
gieenisyydestä. Kioskilla ei mitään te-
kemistä nykyisen Långvikin kioskin 
kanssa.

Kipinä-Mikko
Talviteltassa lämmön ylläpitäjä ja turvalli-
suuden varmistaja. Ei sukua Mikko Ylijoelle.

Kissanpissiäiset
Tösin kilpailuvartio.

Kolo
Töölön Sinisten kokoontumispaikka 
Töölönkatu 34:ssä.

Komuutti
Johtajien kokoontumishuone kololla.

Korkkis
Metsäkolon naapuri, omistaa metsät uu-
den kämpän ympärillä.

Korsholmen
Vanhalla kämpällä alun perin epämääräi-
nen tavaran/ruoan/naulojen säilytysko-
mero. Sittemmin työkalukaappi. Uudella 
kämpällä Korsholmen-nimikyltti esiintyy 
huussin ovessa.

Kovaterästösiskaba
Vartiolaiselle lippukuntaretkien yhtey-
dessä järjestettävä mestaruuskisa.

Kulkurit
Tösin kilpailuvartio.

Kämppä 
Töölön Sinisten eräkämppä.

Kämppäbuutsit
Yläkerran varastosta löytyneet rock-
henkiset jalkineet, joita retken johtaja 
usein käyttää. Sileät pohjat äärimmäisen 
epäkäytännölliset talven liukkailla 
kallioilla. Mustelmatakuu.

Landola
Tösin jo edesmennyt puinen soutuvene.

Lapin tapaan
Perinteinen retki- ja leiriruoka: peruna-
muussia ja jauhelihaa sekaisin.

Lassi ja Leevi
Tösin punainen ja sininen leka (tarkkaa 
varmuutta ei ole, kumpi on kumpi).

Leirintäalueen vahtimestari
Väransbyn leirintäalueen vahtimestari.

Merkittävintä menestystä Muflonit on saavuttanut Hiipivä Haamu -salapoliisikilpailussa. Glamrockyhtye 
The Muflons kipusi B-sarjan 3. sijalle kokoonpanolla Ralf Baumann, Julius Hästesko & Tapio Levä. 

Forste: Part II. Uuden kämpän öljykamiina tottelee 
samaa nimeä kuin edeltäjänsä Hirsalassa. 

HIIpIVän HaaMun kIsaTIIMI kaarlo saukonpää
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Lentokenttä
Porkkalanniemen Friggesbyssä 
Neuvostoliiton vuokra-aikana sijainnut 
sotilaslentokenttä. Nykyään peltoa.

Liblikas
Vuonna 1990 perustettu tösiläinen vael-
tajaryhmä. Liblikas on viron kieltä ja tar-
koittaa perhosta.

Lihavien poikien polku
Vanhan kämpän jyrkkää rinnettä loivan 
viistosti alas kulkenut polku. Isojen mies-
ten suosiossa.

Löyhkä
Tösin Leko-teltta, joka kulkee metallisen 
ahkion (teltan kamiina) sisällä. Teltalla oli 
noin 20 vuoden käyttötauko 1970-luvulta 
1990-luvulle. 20 ahkion sisällä vietetyn 
vuoden jälkeen teltta sai uuden ansaitun 

lisänimen (ennen pesua). 

Mannerheim
Vanhan kämpän saunan kiuas.

Manskun kolo
Tösin politbyroon / Jarrujen kokoontu-
mispaikka.

Milliskaba
Vartiolaisten kilpailu, jossa hyvästä suo-
rituksesta saa tietyn määrän millejä milli-
metripaperille.

Moska
Pyöreiden vuosien lahja tösiläiselle 
(merkki)henkilölle.

Muflonit 
2000-luvulla ennen kaikkea Hiippareissa 
mainetta niittänyt kisavartio.

Murjaanien miekka
Tösin varastossa asuva miekka, joka on 
ollut Tösissä pitkään.

Norsuvihta
Kuin tavallinen saunavihta, mutta 
kookkaampi. Minimivaatimus 3 metriä. 
Norsuvihtomiseen tarvitaan avustaja.

Notskibroidit
Töölön Nuotioveikot (Tösistä aikanaan 
itsenäistynyt lippukunta).

Partiolaisen puolituntinen
Tilaisuudesta myöhästyjää voidaan 
odottaa puoli tuntia ilman moitteita. 
Toisin sanoen määrittelemätön ajanjakso 
tunnista ikuisuuteen. Akateemisen vartin 
lähisukulainen.

Juhana Joensuu uhmaamassa Tösin rakkaita retki-
maastoja, Stormossenia ja Suosaarta (vas). 

Tapsan vasemmassa tassussa Spede, hirsitöiden 
mystinen apuväline. 

Hirsalan maljan tyhjennys on tavoiteltu erivapaus. 
Karhut-vartion retkellä vuonna 2000 kunnia suo-
tiin Mika ”Andy” Bergmanille ja Ville ”Spåra” Rai-
tiolle. 

kaarlo saukonpää kaarlo saukonpää

kaarlo saukonpää
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Pelle
Uuden kämpän kiuas.

Pihaus
Tösin pää-äänenkannattaja jo vuodes-
ta 1949.

Pikkukämppä
Johtajien huone sekä vanhalla että uu-
della kämpällä.

Pyöreän pöydän huone
Kolon 2. vartiokokoushuone.

Raksa
Tösin kämpän rakennusprojekti 2007-2009.

Ray
Tösin punainen kajakki.

Rentun Rähmiäiset
Vaeltajaryhmä.

RirmJarry
Tösin yksikkökajakki.

Rokkitsilari
Töölönkatu 34:n emeritustalonmies, joka 

piti suuresti The Eagles-yhtyeestä.

Sikalisko
Tösin vanha leiripaikka vuosikymmenien 
ajan. Viimeisin leiri alueella vuonna 2005.

Siniminkit
Kämpän naapurilippukuntia kuvaava yh-
teisnimike.

Spede
Raksalla hirsien tapittamisessa käytetty 
eriskummallinen apuväline.

Stormossen
Suuri, märkä ja vetinen suo Porkkalan-
niemellä.

Sudarikämppä
Sudenpentujen kokoushuone.

Suonsaari
Stormossenissa sijaitseva suosaari, jossa 
usein yövyttiin vaelluksien päätteeksi.

Sämpyläkilta
Killan perusti 1940-luvulla joukko silloisia 
vaeltajaikään ehtineitä lippukunnan jäse-

niä, yhteensä alun toistakymmentä par-
tiolaista. Killan hieman erikoiselta kuu-
lostava nimi syntyi yksinkertaisesti siitä, 
että killan kokouksissa nautittiin teetä, ja 
kukin killan jäsen toi mukanaan sopivana 
suuhunpantavana sämpylän. Sämpyläkil-
ta on ollut Töölön Sinisten vahva tausta-
vaikuttaja koko olemassaolonsa ajan.

Tallinnan disko 
Kämpän tahattomasti vilkkuvat aurinko-
kennoledivalot.

Teatterilamput
Tuikitärkeät valontuojat koloremonteissa. 

Tillikka
Tilley-merkkinen valopetrolikäyttöinen 
voimavalolyhty.

Trekki
Kotisivukisan voitosta palkinnoksi saadut 
kupoliteltat (3 kpl).

Wanha Wäiski
Sikaliskon kesäleirien ihmeellinen "leirihen-
ki", sellainen selittämätön, näkymätön hah-
mo. Nimi lienee johdettu Väinämöisestä.

Trek-teltassa on omat hyvät puolensa, kuten Kenny tietää. Taustalla pilkot-
taa Göran. 

Tösin vaeltajat kokivat ihmeen kesällä 2006, kun Attila ja Huda-Huda ilmestyi-
vät heille uuden kämpän tontilla. 

kaarlo saukonpää MIska rIssanen
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Vanhan kämpän valkoinen seinä-
asenteinen kaasulämmitin
Monet ovat tämän nähneet. Jotkut ovat 
kokeilleetkin. Ei vaan toiminut ja lisäksi 
näytti rumalta. Kerran 1980-luvulla käy-
tetty auton käynnistämiseen.

Wälikäsi 
Pihauksen juorutoimittaja. Hän on täällä 
jälleen. Mikään ei jää häneltä huomaamat-
ta. Turha edes yrittää piiloutua tai piilo-
tella, sillä sellaista juorua tai huhua ei ole-
kaan, jota Wälikäsi, tuo mestarisalapoliisi-
toimittajamme, ei kuulisi. Ole siis varuillasi 
sillä Wälikäsi voi iskeä jopa nukkuessasi.

Yläkerran varasto
Töölönkatu 34:n porttikäytävässä 
sijaitsevat roskikset. Varasto, jonne 
arkistoidaan ennen pitkää kaikki ei-
niin-tärkeät tavarat. Siirtymää on tosin 
tapahtunut myös toiseen suuntaan, 
esimerkkeinä sohva, kämppäbuutsit ja 
jalkapallopeli.

Joku Pelle. 

Harmaa laatikko palvelee uskollisesti Tösiä, tässä 
tapauksessa keittiön apupöytänä Kalevala-leirillä 
2006. Kuvassa myös leirikokki Hilla Uimonen.

Pikkukämppä on johtoportaan tyyssija. 

kaarlo saukonpää kaarlo saukonpää

VIlle raITIo
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Töölön Sinisten hallitukset 2000-

2000
LPKJ  Mikko Ylijoki
LPKJA  Tuomas Haapkylä
Sihteeri  Tero Cleve
Taloudenhoitaja  Simo Laukkanen
Jäsen  Panu Cleve
Jäsen  Antti Lyytikäinen
Jäsen  Tapio Levä
Varajäsen  Jussi Haapkylä
Varajäsen  Martti Kyyrö

2001
LPKJ  Martti Kyyrö
LPKJA  Mikko Ylijoki
Sihteeri  Tero Cleve
Taloudenhoitaja  Simo Laukkanen
Jäsen  Panu Cleve
Jäsen  Tuomas Haapkylä
Jäsen  Martti Koivisto
Varajäsen  Tapio Levä
Varajäsen  Antti Lyytikäinen

2002
LPKJ  Martti Kyyrö
LPKJA  Tapio Levä
Sihteeri  Martti Koivisto
Taloudenhoitaja  Jussi Haapkylä
Jäsen  Kaarlo Saukonpää
Jäsen  Mikko Ylijoki
Varajäsen  Tuomas Haapkylä
Varajäsen  Antti Lyytikäinen

2003
LPKJ  Martti Kyyrö
LPKJA  Tapio Levä
Sihteeri  Martti Koivisto
Taloudenhoitaja  Mikko Ylijoki
Jäsen  Kaarlo Saukonpää
Jäsen  Antti Mielonen
Jäsen  Juhana Joensuu
Varajäsen  Jussi Haapkylä
Varajäsen  Antti Lyytikäinen

2004
LPKJ  Tapio Levä
LPKJA  Martti Koivisto
Sihteeri  Martti Kyyrö
Taloudenhoitaja  Mikko Ylijoki
Jäsen  Antti Mielonen
Jäsen  Kaarlo Saukonpää
Jäsen  Olli Mattila
Varajäsen  Ralf Baumann
Varajäsen   Juho Häme

2005
LPKJ  Tapio Levä
LPKJA  Antti Mielonen
Sihteeri  Martti Kyyrö
Taloudenhoitaja  Mikko Ylijoki
Jäsen  Kaarlo Saukonpää
Jäsen  Ralf Baumann
Jäsen  Olli Mattila
Varajäsen  Martti Koivisto
Varajäsen  Juhana Joensuu

2006
LPKJ  Antti Mielonen
LPKJA  Kaarlo Saukonpää
Sihteeri  Olli Mattila
Taloudenhoitaja  Tapio Levä
Jäsen  Martti Koivisto
Jäsen  Juhana Joensuu
Jäsen  Ralf Baumann
Jäsen  Juho Häme
Jäsen  Ville Raitio
Jäsen  Kenny Ronkainen

2007
LPKJ  Antti Mielonen
LPKJA  Kaarlo Saukonpää
Sihteeri  Juho Häme
Taloudenhoitaja  Tapio Levä
Jäsen  Martti Koivisto
Jäsen  Olli Mattila
Jäsen  Ralf Baumann
Jäsen  Ville Raitio
Jäsen  Kenny Ronkainen

2008
LPKJ  Olli Mattila
LPKJA  Juho Häme
Sihteeri  Julius Heporauta
Taloudenhoitaja  Tapio Levä
Jäsen  Antti Mielonen
Jäsen  Kaarlo Saukonpää
Jäsen  Martti Koivisto
Jäsen  Ralf Baumann
Jäsen  Ville Raitio
Jäsen  Kenny Ronkainen

2009
LPKJ  Juho Häme
LPKJA  Olli Mattila
Sihteeri  Leo Heinonen
Taloudenhoitaja  Antti Mielonen
Jäsen  Ralf Baumann
Jäsen  Ville Raitio
Jäsen  Julius Heporauta
Jäsen  Kaarlo Saukonpää
Jäsen  Tapio Levä
Jäsen  Miska Rissanen

2010
LPKJ  Juho Häme
LPKJA  Olli Mattila
Sihteeri  Leo Heinonen
Taloudenhoitaja  Antti Mielonen
Jäsen  Ralf Baumann
Jäsen  Ville Raitio
Jäsen  Julius Heporauta
Jäsen  Miska Rissanen
Jäsen  Olli Raitio
Jäsen  Joona Uitto

2011
LPKJ  Juho Häme
LPKJA  Leo Heinonen
Sihteeri  Olli Mattila
Taloudenhoitaja  Antti Mielonen
Jäsen  Ralf Baumann
Jäsen  Ville Raitio
Jäsen  Kenny Ronkainen
Jäsen  Miska Rissanen
Jäsen  Olli Raitio
Jäsen  Joona Uitto

2012
LPKJ  Ralf Baumann
LPKJA  Leo Heinonen
Sihteeri  Juho Häme
Taloudenhoitaja  Antti Mielonen
Jäsen  Olli Mattila
Jäsen  Ville Raitio
Jäsen  Kenny Ronkainen
Jäsen  Miska Rissanen
Jäsen  Olli Raitio
Jäsen  Tilli Pesola

2013
LPKJ  Ralf Baumann
LPKJA  Leo Heinonen
Sihteeri  Juho Häme
Taloudenhoitaja  Antti Mielonen
Jäsen  Tilli Pesola
Jäsen  Kenny Ronkainen
Jäsen  Miska Rissanen
Jäsen  Julius Hästesko
Jäsen  Antti Väisänen
Jäsen  Otto Hyytiälä

Listat
80-vuotisjuhlapihauksessa julkais-
taan listamuodossa nippelitietoja Tö-
sin 2000-luvun toiminnasta. Katta-
vat listat lippukunnan kaikista leireis-
tä, lippukunnanjohtajista ja lippukun-
nanjohtajan apulaisista löytyvät Tösin 
nettisivuilta ja aikaisemmista Juhlapi-
hauksista.
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Kesäleirit 2000-

Vuosi Paikka Nimi Leirinjohtaja
2000 Teijo Töölö Tapani Tulkki (Ilvesveikot)
2001 Teijo Dubloni Martti Kyyrö
2002 Poukama Kiltti Tapio Levä
2003 Nurmela Spai Tilli Pesola
2004 Hirsala Kastelli Antti Mielonen
2004 Padasjoki Tarus Marjukka Rehumäki (Mäntsälän Metsäkävyt)
2005 Loppi Strippi Tapio Levä
2006 Nuuksio Kalevala Kaarlo Saukonpää
2007 Poukama Ugala Bugala Tilli Pesola & Olli Mattila
2008 Poukama Huippu Antti Mielonen & Ville Raitio
2009 Långvik Olympos Ralf Baumann & Aliisa Koivisto
2010 Sysmä Kalke Henni Varhimo (Töölön Tähystäjät)
2010 Evo Kilke Juha Lehto (Jaarlin Pojat)
2011 Pajaniemi Avaruusseikkailu 2011 Katri Nyyssönen & Ville Raitio
2012 Evo Saraste Heikki Laine (Mastonvartijat)

Kalke (sudenpentu- ja seikkailijaleiri) ja Töölö järjestettiin yhdessä Hesparton, Töölön Nuotioveikkojen, Viestityttöjen, Il-
vesveikkojen ja Töölön Tähystäjien kanssa. Kastelli oli Hesparton ja Ilvesveikkojen kanssa järjestetty sudenpentuleiri. 
Huippu oli Tösin oma leiri ja Saraste PäPa:n yhteisleiri. Tarus ja Kilke olivat Suomen Partiolaisten leirejä. Muut leirit järjes-
tettiin yhdessä Hesparton kanssa.

Talvileirit 2000-

Vuosi  Paikka  Nimi  Leirinjohtaja
2001  Veikkola  Inuiitti Martti Kyyrö
2002  Poukama Euro Martti Koivisto
2003  Sahalahti  Saha Tapio Levä
2004  Hirsala  Vallankumous Kaarlo Saukonpää
2005  Kavalahti  Töölö-Dakar Johanna Airola
2006  Kuhmalahti  Viikinki Olli Mattila
2007  Asikkala  Autonomia Hilla Uimonen
2009  Rismalahti  Tilipitappi Ville Raitio
2011  Långvik  Noitarumpu Juho Häme 
   ja Miska Rissanen
2012  Långvik  Taikatalvi Elina Norros
2013  Kuhmalahti  Himalaya Julius Hästesko

Kaikki listan talvileirit järjestettiin Hesparton kanssa.

Tösin kunniavaeltajat

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

Töölön Sinisten Kannatusyhdistyksen 
puheenjohtajat 1994–

1994–2009 Kari Teppola
2010– Petu Tapio

Tösin kunniajohtajat

Brigadis alias Alfons Åkerman
Ilmari Salomies
Pauli Kanerva
Lassi Westerling

Sudenpentulaumat 
(uusi ja vanha ohjelma)
Hukkaputki
Nälkäinen lauma
Kiljuva lauma
Ärjyvä lauma
Karjuva lauma
Myrsky
Myräkkä 
Mylväys
KaSi

Vartiot 
(vanhan ohjelman mukaiset)
Sudet I
Ilvekset
Karhut
Hauet
Ahmat
Haukat
Ketut
Hirvet (1)
Sudet II (2)

Seikkailijavartiot
Haukat (3)
Villisiat
Korpit (4)
Kotkat
Ketut

Tarpojavartiot
Hirvet (1)
Sudet II (2)
Haukat (3)
Korpit (4)

Samoajavartiot
Hirfsala (5)
Nimetön vartio

Vaeltajaryhmät 
(uusi ja vanha ohjelma)
Liblikas
Herwoton
Hirfsala (5)
Käpy

Tösissä toimineet ryhmät 2000-

2000-luvulla ovat Tösissä toimineet ainakin alla luetellut ryh-
mät. Listaus perustuu Tösin toimintakertomuksiin, ja saattaa olla 
puutteellinen. Eräissä tapauksissa on vakiintunut ryhmä toimi-
nut useassa ikäkaudessa olemassaolonsa aikana ilman, että sen 
nimi tai jäsenistö olisi vaihtunut. Tällaisten ryhmien nimien yh-
teydessä on numerot. Yhteinen numero eri ikäkausissa olevilla 
samannimisillä ryhmillä kertoo, että kyseessä on sama joukko.
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TEE-SE-ITSE • TIEDOT ja TAIDOT • KONEHUONE • VENEILYKOHTEET 

TEKNIIKKA • ELEKTRONIIKKA • VENEPÖRSSI • UUDET ja KÄYTETYT VENEET 

2 | 2013 7. HELMIkuuta • www.venemestari.fi

Näin teet purjehduksesta vaivattomampaa

+
TIEDOT & TAIDOT

Venekaupan yhteenveto – ensirekisteröinnit 2012 | Venemerkkien nimihistoriaa

Hinta 8,90 €
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. 13/10

Bavaria Vision 42 &
Jeanneau Sun Odyssey 41 DS

    • Vetolaitteen huolto 

   • Kiinnitysköysiopas

   • Sisustuksen kunnostus

 • Lujitemuovipinnan myllytys 

  • Omatekoinen mittaripaneeli
KOEAJO

Bella 9000

AJETTU

Sea Ray 210 
Overnighter

KOEPURJEHDUS

2 | 2013 7. HELMIkuuta • www.venemestari.fi

Näin teet purjehduksesta vaivattomampaa

+
TIEDOT & TAIDOT

Venekaupan yhteenveto – ensirekisteröinnit 2012 | Venemerkkien nimihistoriaa

Hinta 8,90 €

6
414889

009285

13002

900928-1302
Pal.vko

. 13/10

Bavaria Vision 42 &
Jeanneau Sun Odyssey 41 DS

    • Vetolaitteen huolto 

   • Kiinnitysköysiopas

   • Sisustuksen kunnostus

 • Lujitemuovipinnan myllytys 

  • Omatekoinen mittaripaneeli
KOEAJO

Bella 9000

AJETTU

Sea Ray 210 
Overnighter

KOEPURJEHDUS

2 | 2013 7. HELMIkuuta • www.venemestari.fi

Näin teet purjehduksesta vaivattomampaa

+TIEDOT & TAIDOT

Venekaupan yhteenveto – ensirekisteröinnit 2012 | Venemerkkien nimihistoriaa

Hinta 8,90 €
6

41
48
89

00
92
85

13
00
2

90
09
28
-1
30
2

Pa
l.v
ko
. 1
3/
10

Bavaria Vision 42 &
Jeanneau Sun Odyssey 41 DS

    • Vetolaitteen huolto 

   • Kiinnitysköysiopas

   • Sisustuksen kunnostus

 • Lujitemuovipinnan myllytys 

  • Omatekoinen mittaripaneeli
KOEAJO

Bella 9000

AJETTU

Sea Ray 210 
Overnighter

KOEPURJEHDUS

2 | 2013 7. HELMIkuuta • www.venemestari.fi

Näin teet purjehduksesta vaivattomampaa

+TIEDOT & TAIDOT

Venekaupan yhteenveto – ensirekisteröinnit 2012 | Venemerkkien nimihistoriaa

Hinta 8,90 €
6

41
48
89

00
92
85

13
00
2

90
09
28
-1
30
2

Pa
l.v
ko
. 1
3/
10

Bavaria Vision 42 &
Jeanneau Sun Odyssey 41 DS

    • Vetolaitteen huolto 

   • Kiinnitysköysiopas

   • Sisustuksen kunnostus

 • Lujitemuovipinnan myllytys 

  • Omatekoinen mittaripaneeli
KOEAJO

Bella 9000

AJETTU

Sea Ray 210 
Overnighter

KOEPURJEHDUS



65

Seuraavat tahot ovat tukeneet ilmoituksella Töölön Sinisten toimintaa.

Onko tämä tilanne tuttu?

Katrin Handy Pack 
2 500 kuivauskertaa pätevässä paketissa.
Uusi pakkaus on kevyt käsitellä ja kätevä säilyttää. 
Helposti ja hygieenisesti.
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Seuraavat tahot ovat tukeneet ilmoituksella Töölön Sinisten toimintaa.

Eetu Tapio
MetroAuto ESPOO, Kehä III
Koskelontie 19, 02920 Espoo
Puh. 010 615 2560 • www.metroauto.fi

Forester 2.0 X 
Autoveroton hinta 24.200,00 
Arvioitu autovero*) 8.665,92. 
Kokonaishinta 32.865,92 
(+ paikkakuntakohtaiset toim.kulut). 
Kulutus: 6,9 l/100 km (EU-yhd.) 
*) CO2-päästöt 160 g/km

Kuvan auto erikoisvarustein.

Tervetuloa koeajolle!

TÄYSIN UUSI SUBARU FORESTER.
Aina valmiina!



67

Seuraavat tahot ovat tukeneet ilmoituksella Töölön Sinisten toimintaa.

• Asuminen

• Avioliitto ja parisuhteet 

• Kauppa, vaihto ja lahja

• Lapsen elatus, huolto- ja 

   tapaamisoikeusasiat

• Oikeudenkäynnit

• Perintö- ja testamenttiasiat

• Rikosasiat

• Sopimukset

• Työsuhteet

• Vahingonkorvausasiat

• Yritysasiat

A s i a na j o t o im i s t o  Ha l o nen  • E r o t t a j a nka t u  9A  11 ,  00130  He l s i n k i  • p uh  09 -681  8980

VARATUOMARI  VARATUOMARI
 Ari Halonen  Anu Ryynänen

a s i a n a j o t o i m i s t o

RATKAISUN ASIANTUNTIJAT

Valitse putkiremonttiin 
kotimaiset kupariputket
Nykyaikaisella kupariputkijärjestelmällä teet 
putkiremontin hyvinkin kilpailukykyiseen hintaan. 
Kromatuilla ja maalatuilla kupariputkilla toteutat 
myös pinta-asennukset tyylikkäästi. Mutta tiesitkö, 
että kupariputkillakin on eroja? Kun haluat kestä-
vän ja hyvän putkiston taloosi valitse kotimainen, 
laadukas Cuporin kupariputki.

Lue lisää: www.cupori.com/putkiremontti

KERRO HYVÄT 
JA HUONOT 

PUOLESI! OLEN JURISTI.

Tiedämme omat vahvuutemme.

Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki  I  Puh. 010 684 1300
www.juridia.com

OJENNA KÄTESI. Jokainen verenluovutuksesi auttaa verta tarvitse-

via potilaita. • Verenluovutuksen alaikäraja on 18 vuotta. • Ota virallinen 

henkilötodistus mukaan. Verenluovutuspaikat ja lisätiedot maksuttomas-

ta palvelunumerosta 0800 0 5801 ja osoitteesta www.veripalvelu.fi  
• www.sovinkoluovuttajaksi.fi

Veri kiertää vieläkin. 
Onnittelut suomalaisen 

verenluovutustoiminnan alkulähteelle.



Aina 
valmiina  
165 vuotta

Lindström onnittelee 80-vuotiasta lippukuntaa!


