
1/2011

BOY SCOUTS OF AMERICA

MÄRKÄÄ MENOA:TASAVAELLUS 2010



Toimituksen palsta

PIHAUS

TöSi:n lippukuntalehti
Numero 1

Maaliskuussa 2011

Julkaisija:
Töölön Siniset RY.

Töölönkatu 34
00260 HELSINKI

Kannet: 
Kaarlo Saukonpää

Päätoimittaja:
Juho Häme

Toimitussihteeri:
Olli Mattila (O.M.)

Taittaja:
Ralf Baumann (R. B.)

Toimituskunta:
Miska Rissanen (M.R.)

Leo Heinonen
Kaarlo Saukonpää (K. S.)

Ville Raitio (V.R.)
Ralf Baumann (R.B.) 

Tapio Levä (T.L.)

Talous:
Sampo Pankki 800020-30730755

Painopaikka:
Kopio-Niini Oy

Painos:
100 kappaletta

Pihaus: TöSiläisten
pää-äänenkannattaja

jo vuodesta 1949.

Pihauksen osittainenkin
lainaaminen ilman lupaa

on ehdottomasti kiellettyä.

Tämän kertainen Pihaus tarjoaa jälleen parhaimpia par-
tiojuttuja kuluneelta vuodelta. Lippukuntalehtemme 
sivuilta voit lueskella viime kesän hienosta kajakkiva-

elluksesta ja täydentää tietotaitoasi Tösin tarjoamista melavin-
keistä. 

Sivulla 12 voit kummastella tutkivaa journalismia New 
Yorkista ja ihmetellä sarvisusien tilannetta wälikäden raportoi-
mana. Mukana on myös Leo Heinosen mukaelma viime syksyn 
loistavasta LPK-retkestä ja sokerina pohjalla on jälleen kerran 
Tösimiehet siviilissä, jossa tällä kertaa poseeraa eräs lippukun-
tamme tukipylväistä Tapio Levä.

Toivomme täällä toimituksessa, että seuraava Pihaus ehtii 
ennen kesälomia kaikkien postilaatikoihin ja sormet on jo lai-
tettu ristiin. Nyt vetäydymme miettimään seuraavaa numeroa, 
nauttimaan tulevasta keväästä ja raottamaan pressihuoneen ik-
kunoita, jotta voimme kylpeä pehmeässä auringonvalossa. Toi-
vottavasti pidätte tämänkertaisesta lehdestä ja odotatte innolla 
seuraavaa numeroa.

PS. Arvailut Olli Raition sarjakuvan teksteistä voi lähettää 
osoitteeseen pihaus@toolonsiniset.net.

Sisällys:

1. Kansi
2. Toimituksen palsta ja sisällysluettelo
3. Pääkirjoitus
4. Lyhyeterikoiset
5. Sarjakuva
6. Tasavaellus 2010
8. Wälikäsi
10. Melavinkit
11. LPK-retki 
12. BSA @ Times Square
14. Tösimiehet siviilissä
15. Tösinumerot
16. Takasivu

Pihauksen toimitus

Pääkirjoitus

Neljän vuodenajan Suomi

Ei tarvitse matkustaa kovin paljon Ruotsin 
kärkeä etelämmäksi, että talvesta tulee 
abstraktimpi käsite. Italiassa talvi on syk-

syn ja kevään välinen harmaa aika, joka tunnis-
tetaan ja erotetaan ainoastaan kalenterin avulla. 
Ranskassa lumentulosta kohistaan yhtä paljon 
kuin Suomessa lumentulemattomuudesta. Vielä 
etelämpänä, päiväntasaajan seudulla, puhutaan 
vain kahdesta vuodenajasta: kuivasta kaudesta 
ja sadekaudesta. Sen sijaan jokainen Suomessa 
asunut tietää, mikä tekee talvesta talven: lumi, 
pakkanen ja puolentoista vuorokauden yöt.

Syksyllä voimme järjellisesti ajatella ja 
muistella talvea, mutta ainakin itselleni lumi ja 
jää tulevat aina pienenä yllätyksenä. Yhtä lailla 
vuoden aikana ehtii unohtaa, miltä lehden silmut 

Juho Höme , LPKJ K
uv

a:
 R

.B
.

näyttävät ja miltä tuntuu lähteä ulos ilman takkia. 
Perusteelliset muutokset arjessa ja maisemissa 
ovat omiaan lisäämään mielenkiintoa ja rytmit-
tämään vuotta.

Monen muun harrastuksen kuin partion har-
rastaminen on kelistä kiinni. Esimerkiksi jalka-
pallo- tai jääkiekkoharjoitukset siirretään ulkoa 
sisälle vuodenajasta riippuen. Vielä useampi 
harrastus ei ole kelistä riippuvainen, koska sitä 
harrastetaan pelkästään sisätiloissa. Partiossa 
ollaan luonnon armoilla, mutta joka tapauksessa 
ulkona. Jos maassa on lunta, laitetaan sukset, ja 
jos taivaalta tulee vettä, laitetaan sadetakki. Ke-
säleiri on vuoden kohokohta, mutta se ei tarkoita 
sitä, etteikö talvellakin leireiltäisi. Ole valmis! 
Säällä kuin säällä.

K
uva: Sim

o Laukkanen
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Lyhyeterikoiset

Tapahtumat:
Huhtikuu

8.- 10.4.  LPK-retki

17.4.  Partioparaati

Toukokuu
7.5.  Sudenpentu- ja seikkai- 

  lijakisa Timanttiliiga

13.5.-17.5. Korppien retki

20.5.-22.5. Kämppätalkoot

23.5.-29.5. Kevään viimeiset 

  kokoukset

28.5.-29.5. Sepeli

Töölön Sinisille menestystä 
Hiipparissa!

Jälleen kerran marraskuun ensimmäise-
nä sunnuntaina kisatun Hiipparin pal-
kintojenjako pidettiin tasan kuukausi 
kisan jälkeen tiistaina 7.12. 

Tösit kisasivat B-sarjassa kahdella var-
tiolla. Kärkikymmenikön vakiokastiin 
jo usean vuoden ajan kuulunut Muflonit 
tuli hopealle häviten vain 1,1 pistettä ki-
san voittajalle, Aarnivalkeiden Vanhat 
kaavat -vartiolle. Voittotaisto oli kah-
den kauppa, sillä kakkosen ja kolmosen 
erotti 7,6 pinnaa. Mufloneissa kisasivat 
Olli M., Ralf, Leo, Miska ja Tapio.

Myös The dawgs ylsi top kymppiin, 
juurikin sijalle 10. Vartion menestys 
perustui ennakkotehtäviin, joista var-
tio keräsi koko kisan parhaat pisteet. 
Sijoilla 3-10 oli tiukkaa vääntöä, mistä 
kertoo se, että The dawgs jäi vain 2,2 
pisteen päähän himmeimmästä mitalis-
ta. Vartio kisasi kokoonpanossa Joona, 
Olli R. ja Otto.

Kämppä- ja metsäyötilanne

Tösin perinteinen kämppä- ja metsä-
yökilpa on lähtenyt jälleen käyntiin. 
Tiukkaa skabaa tarkkaillaan miltei re-
aaliajassa lippukuntamme verkkoava-
ruudessa, mutta Pihaus tarjoaa kaikille 
myös tämän offline-välikatsauksen.

Kämppäyöt TOP-3:

 Miska Rissanen   4
 Leo Heinonen  3
 Ville Raitio  3

Metsäyöt TOP-3:

 Mitja Raja-halli  3
 Henry Wegelius  2
 Jaime Heikkilä-Diaz 2

Pihauksen oma sähköposti
Pihauksen sähköpostiosoitteeseen lähetetään 

kaikki jutut. Sähköpostiin voi myös laittaa 
kommenttia, ideoita ja palautetta Pihaukses-

ta.

pihaus@toolonsiniset.net

Sarjakuva
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Tasavaellus 2010 Tasavaellus 2010
Lippukunnassa tapahtui Lippukunnassa tapahtui

”Markan biilist löyty ysärin 
kultasii Pepsi-hit levyi ja kyl 
oli fiilis korkeel ku saavuttiin 
jonnekki pönde Pieksämäelle 
tai jotai.

K
uva. K

ake Saukonpää

K
uva: Tapio Levä

Et sit suvi alko olla taas finaalis ja teki 
pahasti mieli metsään dalsii tai joten-
ki muuten skujailee.

Siin sit alettiin heittelee idiksii ja lopult 
päädyttii siihen et lähetää vetää kajakkibotskeil 
vesille. Jotain Kolii kans ehoteltii, mut porukat 
oli sillee, et ei kyl salee mennä ku oli nii bulit 
galtsit kletrailtu Alpeil. No lopult meit oli sit 
lähös neljän kundin posse: Mä, Slerba, Tapsa-
mään, ja Cake. Kaken frendi Marko vippas 
meille auton lainaa pient lahjust vastaa ja sit me 
oikeestaan oltiinki jo matkal, TöSin jepat kaks-
paikkaset kajakit: Ray ja Forste nätisti kärryn 
päällä. Markan biilist löyty ysärin kultasii Pep-
si-hit levyi ja kyl oli fiilis korkeel ku saavuttin 
jonnekki pönde Pieksämäelle tai jotai.

Arska paisto ku iskettiin purkit vesille jä 
lähettiin tykittää. No ekana siin sit tietty oli 
edes joku Naarajoki, tai siis ei se mikään joki 
ollu vaan puro tai enemmänki oja. Kokoaja sai 
vetää melkeen jotain uukkareit, eikä se ollu mi-
tenkää isii ollu ku ei iha viel pysyny mela kädes. 
Hyvän nimen ne oli kyl sille ojalle hogannu, sil 

sen verran matalaa oli et pohjaa tuli naarattuu 
useemmin ku kerran. Kaikki hyvä loppuu kui-
tenki aikanaan ja seuraavana päivänä päästiin-
ki taas vähän väljemmille vesille. Forsten styy-
rauspedaali oli vaa menny vähä klesaks, nii sitä 
saattin fiksailla safkauksen ohes, ku otettiin 
taukoo. Toka päivä oli kyl melkeen rankempi 
ku eka. Päivämatkaaki tuli sinne melkeen kol-
menkybän kilsan tienoille.

Onneks ekojen päivien kaltane suorittami-
nen jäi vähän vähemmälle. Lopeteltiin kolman-
tena päviänä vähä aikasemmi, ku hyyrattiin 
Läsänkoskelt joku kämppä ja sauna. Päästiin 
sinne sit tvettaa ja ottaa muutenki vähä iisim-
min. Tapsan piti kuitenki päästä vähä sporttaa, 
nii se kävi bongaa lodjun siit mestoilt. Sielt ir-
toski kyl aika pähee I <3 reippailu rannelenkki. 

Seuraavan päivän kannettii paatit kosken yli ja 
jatkettiin. Nyt alko Saimaa jo avartaa aika buli-
na ja kaikellaisii järvenselkii tuli yliteltyy. On-
neks vederit oli edelleen aika hyvät. Safkatau-
ol iski samaan saareen joku saksalaine poppoo, 
joka sai nauttii simmaamas olevast suomalai-
sest mieskauneudest. Yöpaikaks löyty kyl sinä 
iltana nii snygä mesta, et jäi pidemmäksi aikaa 
mielee. Siin oli kaks saart, joit yhisti sellane 
nii kapee strandis, et siit ois voinu stradjaa iha 
helposti yli.

Loppu alko jo häämöttää, ku viidentenä 
aamuna herättiin. Vikana kokonaisena päivänä 
käytiin ottaa hyljeasentofotoi jollai muinasel 
naimakivel ja tykitettiin vastavirtaa ja -tuulta 
vastaan. Ku oltiin pääsemäs yöpaikalle nii iski 
iha levottomat rankkasateet niskaan. Tuli kyl 
siin aallokos aika piraattifiilis. Onneks se reg-
nis loppu ku saavuttii perille, vaik ei se enää 
siin vaihees mitää auttanu ku oli märkä ylt ja 
alt. Tapsan piti taas lähtee sykkii lodjui ja se 

veti yksin kajakil jonnekki kivelle. Sai sitte ta-
kastultuaan puurol jatkettuu riisii safkattavaks. 
Oli ainkai hiilareit ja protskuu. Samal muut hak-
kas magickii ja hudarii. Hudarii tuli kyl pelattuu 
sil reissul muutenki suunnilleen joka tauol.

Sit oliki jo vika aamu ja veltin tyhjil vatsoil 
pari kilsaa nousupaikalle. Slerb ja Cake lähti ha-
kee autoo Pieksiksen hoodeilt, Tapsa lähti ylläri-
ylläri hakee lodjui ja mä sit jäin lojuu mestoille 
pitää botskei silmäl ja ottaa arskaa. Siinhä se sit 
oliki. Laitettii kajakit biilin katolle ja lähettii bäk-
kiin Stadiin. Käytiin Rolssis vetää juustoburgerit 
ja kuunneltiin RATMii. Hyvä reissuha se oli. Sai 
brunaa pintaan ja haukka kasvo.

Miska Rissanen

Ihan vaan vähän magee mesta.
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Mä ja Tapsamään digattiin ainakin kybällä.



Wälikäsi Wälikäsi

Hän on täällä. Hän iskee! Mikään ei 
jää häneltä huomaamatta. Wälikäsi 
kaivaa esiin salaisimmatkin huhut 
ja juorut. Mestarinaamioitujamme 
voi tekeytyä keneksi tai miksi vain 
haluaa. Oletko varma, että Wälikä-
si ei tarkkaile sinua juuri nyt?

• Rakkaus kukoistaa vastavihittyjen 
Koivistojen perheessä! Pikkulinnut 
nimittäin laulavat, että Martti pääsi 
vihdoin ja viimein häämatkalleen. 
Lähteiden mukaan parin nähtiin kii-
ruhtavan kohti tunnettua kasinosaarta 
Macaota, josta se livisti voittojen 
kanssa Vietnamin viidakoihin. Tour 
de Amour jatkui Thaimaan valkoi-
sille rannoille ja huipentui lopulta 
Bangkok Dangerousin kaupunkimai-
semiin.

• Wälikäsi on seurannut tarkkaan 
lippukuntamme abien taivalta kohti 
akateemista vapautta ja toivottaa 
Ollille, Miskalle ja Joonalle voimia 
viimeiseen luku-urakkaan. Leo on 
tunnetusti pidemmän linjan veikkoja 
eikä huhujen mukaan halua lähteä 

Alppilasta koskaan. Wälikäsi odottaa 
vesi kielellä kevään tulevia lakkiaisia.

• Armeija aiheuttaa taas johtajakatoa 
Tösissä, kun aktiivinen sudarijohta-
jamme Miska Rissanen on pakene-
massa armeijan harmaisiin ensi kesä-
nä. Vekaranjärvelle suuntaava Miska 
pitää Tösin lippua korkealla, ja pyrkii 
perinteisesti tiedustelukomppanian 
riveihin! Wälikäsi toivottaa Rizzlalle 
hauskaa reissua!

• Ketkä ovat kaikkien kokousten 
sankareita, huipputreenattuja mustan 
kahvin kittaajia ja istumisen itsevalti-
aita? Tösin hallituksen jäsenet tieten-
kin! Wälikäsi toivottaa onnea vuoden 
2011 kokoonpanolle ja muistuttaa, 
että alle kolmen tunnin kokoukset 
ovat pelkkää pelleilyä.

• Huhujen mukaan Pihauksen rat-
taissa on jo pitkään ollut kapuloita. 
Pakkasessa paukkuvat deadlinet ja 
epävarmat julkaisupäivät ovat jättä-
neet monet tösiläiset karvaaseen par-
tiouutispimentoon! Kaikkeen tähän 
on tulossa muutos kun remmiin astuu 
huipputoimittaja Ville “Uutispora” 
Raitio, joka aikoo ottaa toimitussih-
teerin roolin toissaan.

• Töölön Sinisten Forumille on 
tunkeutunut ylimääräisiä vieraita. 
Tupakkatuotteita mainostavat kuok-

kakaverukset RirmJarry ja Charlese-
tej ennättivät levittää ilosanomaansa 
muutamaan otteeseen, ennen kuin 
heidät kohteliaasti potkaistiin takaisin 
bittiavaruuteen.

• Täysin sattumanvaraisena uutisena 
Tösin kolmannelle kajakille on löy-
tynyt vihdoin nimi. Tösin johtajisto 
on yksimielisesti päätynyt kastamaan 
uskollisen kajakkimme RirmJarryksi.

• Lippukuntamme kiistaton sänkisanka-
ri Ville Raitio etsii kuuleman mukaan 
jälleen kämppää. Vaatimuksista mainit-
takoon mahdollisimman hyvä etäisyys 
uljaaseen partiokoloomme tai vaihtoeh-

toisesti eräkämppäämme. Miehelle, 
joka on tunnetusti ottanut retkelle 
mukaan 300 euroa ”pikkurahaa”, ei 
raha ole este.

• Tämän vuoden Noitarumpu 2011-
talvileirillä havaittiin kämpän lähis-
töllä jälleen kerran tarunhohtoisia 
sarvisusia. Villipedon paksu turkki 
on nähtävissä myös kämpän seinällä, 
jossa sitä on ihaillut jo monet parti-
olaiset. Se, näkyykö lajia enää ensi 
vuonna, on arvailujen varassa, sillä 
Metsähallitus on ilmoittanut sarvi-
suden olevan sukupuuton partaalla 
pienentyneiden elinalueiden ja sala-
metsästyksen takia.

Ralf Baumannin taiteellinen näkemys villistä sarvisudesta.
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Tösin melavinkit LPK-retki 19.-21.11.2010
Tösiasiaa Lippukunnassa tapahtuu

Tiesitkö, että Tösilläkin on oma kuninkaal-
linen laivastonsa? Sen rungon muodostaa 
uljas kajakkilaivueemme, jonka urotöistä 

voi lukea tästä samaisesta lehdestä. Laivueeseen 
kuuluu kolme alusta, nimittäin vastikään Rirm-
Jarryksi nimetty yksikkö sekä kaksikot Ray ja 
Forste. Kajakilla melominen on hauskaa puuhaa, 
ja se on entistä miellyttävämpää jos hallitsee täs-
sä esitellyt muutamat niksit.

Melontatekniikka

• Meloessa kannattaa työntää melaa toisella kä-
dellä ja vetää toisella, silloin saa kaikkien käsi-
varren lihasten voiman liikkeeseen. Hyvä meloja 
käyttää myös selkälihaksia ja ponnistaa jaloilla 
tukea kajakin sisällä.

• Kun tauon aika koittaa, voi kajakit uittaa vierek-
käin ja asettaa melat viereisten alusten kansille. 
Tällä tavalla lauttautumalla voi rauhassa levähtää 
ilman, että kajakit ajautuvat erilleen.

• Kajakki voi sivuaallokossa kaatua ja sen mie-
histö joutua veden varaan. Kaatumista kannattaa 
harjoitella etukäteen, jotta osaa toimia rauhalli-
sesti ja nousta takaisin kajakkiin jälkeenpäin.

• Innovatiivisella melan käytöllä saa ka-
jakin liik-

Tösin syksyisellä lippukuntaretkellä saatiin 
jo pieni maistiainen alkavasta talvesta, 
sillä marraskuisen metsän oli jo verhon-

nut ensimmäinen lumipeite. Retki järjestettiin 
19.–21-11.2010 ja se sijoittui Tösin upealle käm-
pälle Långvikin maisemiin. 

Osallistujat painottuivat tällä kertaa suuril-
ta osin sudenpentuihin ja seikkailijoihin, ja joh-
tajina retkellä toimi kivenkova kolmikko Leo, 
Ralf ja Juho. Sudarien ohjelmaan kuului muun 
muassa soittimien tekoa Pringles-purkeista, 
Cokis-korkeista ja sen sellaisesta. Uusiokäyttöä 
parhaimmillaan!

Seikkailijat perehtyivät jo hieman kämpän 
valaisimien käyttöön: myrskylyhtyjä putsattiin ja 
niillä myös valaistiin. Seikkailijat myös suunnis-
tivat metsässä ja sen lisäksi toteuttivat sudenpen-
nuille kreppiradan.

”Kämpän ruokatorvikin kajah-
teli eri puolilla metsää, kun kir-
konrotassa oli kovat hämäykset 
käynnissä.

K
uva. O

lli M
attila

kumaan myös sivuittain. Hyödyllistä rantaudut-
taessa. 

• Kovassa vauhdissa voi melasta roiskahdella 
tippa jos toinenkin. Siksi meloessa kannattaakin 
kiinnittää huomiota oikeaoppiseen tekniikkaan, 
jotta oma ja kaverin paita pysyvät kuivana.

Vaatteet ja varusteet

• Kaikki tavarat kannattaa pakata vesitiiviisti, 
sillä kajakkien säilytystiloihinkin saattaa joutua 
vettä. Tösillä on tähän tarkoitukseen neljä veden-
pitävää säkkiä, mutta hyvin suljettu muovipussi 
ajaa saman asian. Säilytystilojen niukkuus voi 
tulla yllätyksenä.

• Melominen on lämmintä puuhaa. Kesäkelillä 
sopiva varustus onkin uimahousut ja nopeasti 
kuivuvasta materiaalista valmistettu t-paita. Au-
rinkolasit, päähine ja aurinkorasva ovat tarpeen!

• Rantautumista ja kajakin uittamista varten kan-
nattaa mukaan varata vettä kestävät ja hyvin ja-
lassa pysyvät jalkineet.

• Hyvät käsineet ehkäisevät rakkoja ja helpottavat 
kajakin käsittelyä matalassa vedessä. Neopreeni-
hanskat on havaittu hyviksi.

• Ison osan tavaroista voi pidemmillä reis-
suilla lastata kajakin kannelle vesitiiviissä 
pusseissa. Näin mukaan mahtuu enem-
män tuiki tarpeellisia vempaimia (läppäri, 
Xbox, levysoitin jne.)

Kaatumista kannattaa harjoitella turval-
lisessa paikassa etukäteen, minkä Leo 
tiesikin. Kuva: KS.

Kaarlo Saukonpää

Leo Heinonen

Kämpän luminen piha oli oikein mainio 
leikkipaikka ja Kämpän ruokatorvikin kajahteli 
eri puolilla metsää, kun kirkonrotassa oli kovat 
hämäykset käynnissä. Oli kaikin puolin onnistu-
nut reissu, ja retki toimi myös allekirjoittaneen 
partiojohtajakurssin lopputyönä. Kohta partio-
huivia koristaa sen merkiksi nahkainen solki.
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Partiolaisten omalaatuinen tapa kaataa puita 
on hidas mutta ympäristöystävällinen.



Boy Scouts of America @ Times SquareBoy Scouts of America @ Times Square
Ulkomailla tapahtuu Ulkomailla tapahtuu

K
uvat: E

lina

K
uva: R

andy B
lezinki

Kuva: Randy Blezinki

Tutkiva reportterimme oli Pohjois-Ame-
rikan taloudellisessa keskuksessa, New 
Yorkissa, tutkimassa Atlantin välillä toi-

mivaa laitonta piraattisolmu- ja ansiomerkkikar-
tellia, kun hän kävellessään Times Squarella tör-
mäsi kovin tutunoloisiin hahmoihin. Boy Scouts 
of America-nimen alla kulkevat veikkoset osoit-
tautuivat oiviksi tiedonlähteiksi. Seuraavaksi ot-
teita kirjeenvaihtajamme sähkeestä.

31.7.2010

Tutkimusraportti #21

Olin kävelemässä takaisin hotellille, 
kun päätin venyttää kotimatkaa Times 
Squaren kautta. Työnantajani ei ollut 
suostunut kustantamaan edes metrolip-
pua, joten pienet kaupunkikävelyt olivat 
tuttua kaffir-limeä, vaikka jalkani alkoi-
vatkin tuntumaan lässähtäneiltä verkko-
meloneilta. Siten tapahtui jotain etäisesti 
odottamatonta. Kaikki sensorini saivat 
yliannoksen aistikokemuksista, kun saa-
vuin pääkadulle, joka sykki valomainos-
ten sekamelskaa, ja ihmis-

massojen 
kakonofia tunkeutui korviini.

Eräs aukio kiinnitti huomioni. Erotin 
alueen, josta väkijoukko oli jo kaikonnut 
ja jossa paljastunutta aslfalttia päällysti-
vät poisheitetyt mainoslehtiset. Aidatun 
alueen ulkopuolella  äkkäsin pienen 
joukon täkäläisiä partiolaisia, jotka 
vaikuttivat valmistelevan kotimatkaa. 
”Nyt tai ei koskaan”, ajattelin, ja päätin 
astua kohti keskustelua. Tietäisivätkö 
he jotain ansiomerkkikartellista? Mistä 
saisin vinkkejä solmusalakauppaan? 
Mikä on Cantaloupemeloni?

Pienen jäänmurtajan avulla sain muu-
kalaisten huomion ja kävi ilmi, että he 
olivat tulleet Times Squarelle osallis-
tumaan amerikkalaisten partiolaisten 
satavuotista taivalta juhlistavalle 
kaupunkijamboreelle. Aiemmin päivällä 
oli nähty ja kokeiltu seinäkiipeilyä, 
kanoottiajeluja, virtuaalista jousiam-
muntaa ja melontaa. Askartelupuolella 

oli nikkaroitu puisia kilpa-autoja, joilla 
osallistuttiin ratakilpailuihin.

Muutamat partiolaiset olivat tuoneet 
mukanaan telttoja, jotka oli pystytetty 
keskelle Times Squarea suoraan pilven-
piirtäjien juurelle. Tuumin, että Suomen 
partiolaisten Skutta-leiri Kiasman edus-
talla oli todennäköisesti toiminut tämän 
tempaisun innoittajana.

Partiolais-expo oli huipentunut isolta 
valkokankaalta näytettävään iltashow-
hun, jossa oli seurattu satelliitin kautta 
näytettävää juhlaseremoniaa Virgini-
assa, jossa oli käynnissä viidenkymme-
nentuhannen partiolaisen suurleiri.

Tajusin jääneeni paljosta paitsi, sillä 
aiemmat tutkimukseni Brooklynissa 
olivat venähtäneet keittobanaanin lailla, 
ja itsemaksettu taksikyyti takaisin 
Manhattanille oli juuttunut ruuhkaan 
kuin tikku passiohedelmään.

Nyt jenkeillä oli edessään kuitenkin 
kotimatka joen yli kohti Queensia, ja 
siihen menisi autollakin tovi. He katsoi-
vat minua ihmetellen, kun yritin kysyä 
heiltä  vielä salakuljetuskartelleista. 
Sitten näin sen. Hermostuneen sivuvil-
kaisun ja epäluuloisen katsahduksen 
maahan. Ne oudossa kulmassa killuvat 
ansiomerkit. Hieman väärältä näyttävä 
solmu, jonka vain harjaantunut silmä 
pystyi erottamaan piraatiksi.

”Mistä olet hankkinut nuo ansiomer-
kit? Oletko itse solminut tuon solmun?” 

Veitsenterävät kysymykseni upposivat 
kuin lusikka ylikypsään granaattio-
menaan, ja pian hän kertoi kaiken. 
Mistä löytäisin etsimäni johtolangat ja 
kenelle minun piti puhua. Nuori kloppi 
oli huumaantunut hienojen merkkien 
halvasta hinnasta ja laittomien solmu-
jen teknisestä täydellisyydestä. Jos hän 
olisi puhunut kopiokartellista julkises-
ti, olisivat hänen solmuntekotaitonsa 
paljastuneet olemattomiksi ja hän olisi 
joutunut häpeään. 

Nyt olin saanut oikean johtolangan. 
Huomenna lähden heti aamusta kohti 
Hobokenia tarkistamaan tiedot. Toivot-
takaa minulle onnea!

Randy Blezinki
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Tapahtumapaikkaa siivottiin jo kun saa-
vuin paikalle, mutta netistä löytyy kuvia 
ja lisäinfoa kun tuuppaa Googleen sanat: 
BSA Times Square Jamboree 2010

Vanhempaa sukupolvea Times Squarella.



Tapio Levä Tösi tärkeitä puhelinnumeroita
Tösimiehet siviilissä

Viileämpi kuin Miehet Mustissa, ko-
meampi kuin Sean Connery Ferra-
rissa, vahvempi kuin Supermies ja 

Hulk yhteensä. Vaikka tösiläinen on sankari, 
on joskus palattava siviiliin. Näitä tösielämän 
sankaritarinoita kertoo Tösimiehet siviilissä. 
Tänään vieraana on Tapio Levä, emerituslip-
pukunnanjohtaja ja nettisivuvastaava.

”HTTP, IPv6, SIP, IETF, MPTCP, UDP, 
WWW, CDN, SIP, LISP, CCN, ROI, CAGR, 
EBIT, ” 

Klingonia? Moldovalaisia punk-bändejä? 
Hyönteismyrkkyjä? Ei vaan otteita normaalista 
puheensorinasta Otaniemessä, Aalto-yliopiston 
Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitoksel-
la, jossa Tapio kirjoittaa toista vuottaan väitöskir-
jaansa. Tietoliikennetekniikan diplomi-insinöörin 
tutkimuskohteena ovat uusien Internet-protokol-
lien kaupalliset mahdollisuudet ja käyttöönoton 
pullonkaulat. Tavoitteena on painaa tohtorinhattu 
päähän vuonna 2013.

Tie väitöskirjatutkijaksi poikkitieteelliseen, 
teknis-taloudellisia kysymyksiä tutkivaan tiimiin 
alkoi vuonna 2002, kun matemaattisista aineista 
ja ongelmanratkaisusta kiinnostunut lukiolainen 

päätti hakea TKK:lle opiskelemaan tietoliikenne-
tekniikkaa. Matkan varrella kiinnostus liiketoi-
mintaa ja talousasioita kohtaan kuitenkin kasvoi, 
joten diplomityövaiheessa siirtyminen Internet-
teknologioiden kaupallisten kysymysten äärelle 
oli luonteva askel. Nykyään innostus on kasva-
nut, sillä vapaa-ajallaan Tapio kuluttaa Kauppa-
korkeakoulun penkkiä kandiopintojen parissa. 
Tulevaisuudessa suunnitelmissa on soveltaa 
opintojen aikana kertynyttä tietoa yritysmaail-
massa, esimerkiksi IT-strategiatyön tai teknolo-
gia- ja liiketoimintakonsultoinnin muodossa.

Jotta elämä ei olisi pelkkää opiskelun eteen 
ponnistelua, hikoilee Tapio mieluusti myös kai-
kenlaisen urheilun parissa. Varttuneempi luki-
jakunta saattaakin muistaa Tapion keppijumpat 
90-luvun kesäleireiltä. Koripalloilu Los Pakilas 
Lakersin riveissä kolmosdivarissa on parhautta, 
mutta myös juoksentelu metsässä rastien peräs-
sä, raudan pumppaaminen Kisiksellä, kroolaus 
SVUL:in hallissa, tai sivakointi Keskuspuistossa 
ovat tuttuja aktiviteetteja. Tapio haluaa kuitenkin 
muistuttaa nuorille töseille, että ”on vain yksi 
joukkue jossa sä pelaat, ja se on Töölön Siniset”.

Fabio Alga

Juho Häme LPKJ, Villisiat............................................................. ... .... 045 111 8502
Olli Mattila, Sihteeri............................................................................. 040 501 3607
Antti Mielonen, Rahastonhoitaja................................................ 050 535 3409
Leo Heinonen, Korpit, LPKJA.............................................................. 050 518 8548

Kaarlo Saukonpää, Ansiomerkkisetä............................................ 041 511 6954
Ville Raitio, Villisiat............................................................................... 040 519 2642

Olli Raitio, Sudet...................................................................................... 040 575 0970
Miska Rissanen, Mylväys....................................................................... 050 597 3357
Joona Uitto, Sudet................................................................................... 041 543 8433
Antti Jäppinen, Haukat..........................................................................050 433 6557

Ralf Baumann, Vastaava Akela........................................................ 050 550 0740
Julius Heporauta, Myrsky..................................................................... 040 715 4143
Tilli Pesola, KoVa...................................................................................... 050 543 0148

Simo Laukkanen, Kämppäisäntä, Rakennusvastaava.......... 040 773 5539
Tapio Levä, Nettiwelho, ewokki....................................................... 050 571 0073
Kenny Ronkainen, Haukat.................................................................. 044 325 0789

 
Johtajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa  

etunimi.sukunimi@toolonsiniset.net ilman ääkkösiä.

www.ToolonSiniset.net
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Lisää fanimatskua osoitteesta www.leva.fi
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