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Pihauksen toimitus

S

uomen Partiolaisten ikäkausijärjestelmässä on nykyään kuusi ikäkautta, kun niitä
oli vielä muutama vuosi sitten kolme.
Partiota harrastavat ihmiset ovat siis edelleen
samanikäisiä, heidät on vain jaettu pienempiin
lokeroihin.
Ikäkausien lisääminen tarkoittaa loogisesti
myös ikäkausisiirtymien lisäämistä. Siirtymiä
onkin melko usein, 2-3 vuoden välein. Siirtymien lisäämisen eräs idea oli pienentää muutoksen
aiheuttamia sopeutusmisvaikeuksia ja pienentää
niiden aiheuttamaa poistumaa. Tämän ajatuksen
koen erityisen positiivisena Töölön Sinisten kannalta.
Pitkään toiminnassa mukana olevat jäsenet
ovat toki jo asiantuntijuutensa takia kullanarvoisia. Vielä tärkeämpää on kuitenkin pelkkä mukanaolo, varsinkin kun lippukunta on pieni. Sadan
ihmisen joukossa yhden ihmisen panoksen voi
kokea tarpeettomaksi. Kahdeksan ihmisen joukossa taas on selvää, että kaikkien panosta tarvitaan. Tösissä on kuluneen vuoden aikana ollut
juuri kahdeksan ryhmää vetävää johtajaa.
Siksi kaikki keinot partioharrastuksen keskeyttämisen ehkäisemiseksi ovat tärkeitä. Johtajien tehtävänä on jaksaa vetää kokouksia ja retkiä. Muiden tehtävänä on jaksaa osallistua niihin
reippaina ja innostuneina.
Haluan kiittää kaikkia teitä, jotka olette vielä toiminnassa mukana. Te ette ole lopettaneet
partioharrastustanne, vaikka vesi on tullut teltan
katosta läpi ja puuro on palanut pohjaan. Nähdään kesäleirillä!
Kuva: R.B.

PIHAUS

Juho Häme, LPKJ
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Lyhyeterikoiset
Ansionsa mukaan!
Töölön Sinisten johtajat Miska Rissanen ja Leo Heinonen ovat saaneet
ansionsa mukaan ja vastaanottaneet II
luokan Mannerheim-soljet partioparaatin merkkienjakotilaisuudessa.
Töölön Siniset onnittelevat Miskaa ja
Leoa tästä hienosta ansiosta! Soljet tulivat oikeille jampoille!

Kämpän geokätköllä käynyt jo
kymmeniä alan harrastajia
Kämppämme lähettyville on piilotettu
geokätkö, jonka koordinaatit on julkaistu verkossa. Geokätkö on rasia,
jossa on lokikirja, kätkötiedote, kynä ja
vaihteleva määrä the Murrit -kasetteja.
Rasiasta saattaa löytyä myös vieraiden
jättämiä esineitä.
Mene siis sinäkin checkaamaan Tösin
virallinen geokätkö seuraavan kerran,
kun vierailet kämpällä!

Kuva: M.S.

Pihauksen sähköpostiosoitteeseen lähetetään
kaikki jutut. Sähköpostiin voi myös laittaa
kommenttia, ideoita ja palautetta Pihauksesta.
pihaus@toolonsiniset.net
4

Lokakuu
15.- 16.10.
17.10.
26.10.
28.-30.10.
29.10.

JOTI
Hallituksen kokous
Syysvuosikokous
LPK-retki
Töölön Pojat 60 vuotta

Marraskuu/Joulukuu
6.11.		
Hiipivä Haamu
23.11.
Partiokirkon suunnitte		
lukokous
11.12.
Partiokirkko &
		
Joulujuhla

Kämppä- ja metsäyötilanne
Tösin perinteinen kämppä- ja metsäyökilpa on lähtenyt jälleen käyntiin.
Tiukkaa skabaa tarkkaillaan miltei reaaliajassa lippukuntamme verkkoavaruudessa, mutta Pihaus tarjoaa kaikille
myös tämän offline-välikatsauksen.
Kämppäyöt TOP-3:
Leo Heinonen		
Miska Rissanen 		
Henry Wegelius		

7
6
3
Sarjakuva: Olli Raitio

Pihauksen oma sähköposti

Tapahtumat:

Metsäyöt TOP-3:
Henry Wegelius		
Mitja Raja-Halli		
Jaime Heikkilä-Diaz
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Lippukunnassa tapahtuu

Lippukunnassa tapahtuu

LPK-retki 8.-10.4.2011

Pihaus 2/2011

LPK-retki 8.-10.4.2011
Kuvat: Juho Häme

Otsalampun valo antaa toivoa ahtaaseen
pimeyteen, kun pojat tutkivat päivän aikana
kertyneitä muistiinpanoja.

”

Sunnuntaiaamuna heräsimme
jälleen hyvin ahtaan yön jälkeen.
Kaikki kirkuivat suorastaan onnesta, kun saimme jälleen nostaa lipun.

R

etkelle menimme bussilla, kuten aina.
Bussi pysähtyi 4 kilometrin päähän
kämpästä, kuten aina. Kävelimme, vaelsimme, talsimme, tarvoimme ja ryömimme koko
matkan, KUTEN AINA. Kun saavuimme kämpälle sudenpennut majoittautuivat kämppään ja
seikkailijat saunaan. (Seikkailijat huomasivat

Henri ja Johannes kisaamassa kämpän tiellä.

heti ensimmäisenä yönä ruhtinaallisesta 40cm
leveästä nukkumatilasta, että saunan laveria ei
ollut tarkoitettu 14 ihmisen nukuttavaksi.) Kun
olimme asettuneet taloksi, saivat seikkailijat ja
tarpojat loistavaa aktiviteettia eli vedenkantoa.
Vedenkannon jälkeen söimme ”maukasta” partioruokaa.
Lauantaiaamuna heräsimme ahtaan yön jälkeen. Ohjelmassa oli lipunnosto. Tämän jälkeen
söimme puuuuroa. Aamiaisen jälkeen kannoimme taas vettä. Sen jälkeen opettelimme solmuja,
joilla solmimme Henrin tolppaan. Kun hän oli
irrottautunut tolpasta, solmimme siihen Mikon.
Kun Mikko oli irti, rakensimme alkeellisen keinun samoista naruista. Kyseistä keinua paranneltiin lopun leirin ajan. Kävimme myös rannassa
heittelemässä pelastusköyttä ja leikimme peiliä.
Tämän jälkeen seikkailijat kantoivat yhteisvoiTarkka ja huolellinen rinkkajärjestys on
jokaisen lippukuntaretken menestyksen salaisuus.
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min saunalle n. 440 litraa vettä. Illalla yritimme
kaikin tavoin sytyttää iltanuotion. Se syttyi klo
23:30.
Sunnuntaiaamuna heräsimme jälleen hyvin
ahtaan yön jälkeen. Kaikki kirkuivat suorastaan
onnesta, kun saimme jälleen nostaa lipun. Tämän
jälkeen syötiin ehkä leirin parasta puuuuuuroa.
Tämän jälkeen lähdimme suunnistamaan metsään. Kyseinen suunnistus sujui melko hyvin (ainakin kaikki pääsivät perille!) Suunnistus ryömittiin
läpi, KUTEN AINA.
Suunnistuksen jälkeen pääsimme valmistautumaan
lähtöööööön eli kotiin menoon. Valmistautumiseen
kuului aivan mielettömän
”herkullinen” hernekeitto. Aterian jälkeen tulivat

vanhemmat hakemaan meitä ja melkeinpä tuli
ikävä ”tilavia” nukkumatiloja.
Loppu hyvin kaikki hyvin!

Henri Brax & Mikko Seppinen

Rohkea vapaaehtoinen Mikko köytettiin
puuhun osana solmumerkkiä. Onnistunut
suoritus
ansaitsee
hurraukset.

7

Stadissa tapahtuu
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Partiopara17a.4t.i2011

S

Pihaus 2/2011

”

Rumpujen ääni oli kova ja
huutelimme partiohuutoja aina
välillä. Ohitimme Presidentinlinnan ja Ritarihuoneen. Oli ollut hyvä paraatipäivä.
partiohuutoja aina välillä. Ohitimme Presidentinlinnan ja Ritarihuoneen. Lopulta saavuimme
takaisin Senaatintorille. Oli ollut hyvä paraatipäivä.

Joona Leivo

Sisaruslippukunnat muodostivat yhdessä hienon edustuksen tämän vuoden partioparaatiin.

Kuvat: Leo Heinonen

unnuntaina 17.4 kokoonnuimme kollolle,
oli hiljaista. Lopulta lähdimme Hesparton
kololle. Tytöt leikkivät lännennopeinta.
Sitten lähdimme rumpujen tahdissa marssimaan
kohti Senaatintoria.
Kun saavuimme Senaatintorille, oli lämmintä ja valoisaa. Partiohuudot kaikuivat pitkin
aukiota. Lippurivistö oli kirkon portaiden päässä
ja liput liehuivat näyttävästi tuulessa. Paraatissa kaksi Töölön Sinisten jäsentä, Miska ja Leo,
sai hienon Mannerheim-soljen. Kuunneltuamme
kaikki puheet lähdimme marssimaan pitkin Esplanadia. Rumpujen ääni oli kova ja huutelimme

Stadissa tapahtuu

Paraatijoukon takapenkin pojat dallailevat chillisti stadin keskustan katuja. Normikatsojilla oli funtsittavaa,
kun kymmenet lippukunnat fiilistelivät
aurinkoista kevätpäivää ja näyttivät
jengille, että partiotoiminta ei ole vielä
stadista hävinnyt.

Liina ja Henri edustamassa Hesparttoa ja
Töölön Sinisiä aurinkoisena kevätpäivänä.
Kylttien kantajien takana liehuvat lippukuntien liput.

Miska Rissanen kohottaa Töölön Sinisten lipun uljaasti taisteluvalmiuteen.
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Juhokin teki uuden kolon edustalla
muutaman harjoitteluheilauttelun Tösilipulla.
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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 Wälikäsi ei tarkkaile sinua juuri nyt?
• Lippukuntamme aurinkoinen
isähahmo, Juho Häme, on valmistumassa luonnontieteiden kanditaatiksi!
Ja tämänhän on vasta väliaikakatsaus, sillä Juho aikoo jatkaa tyylillä ja
kunnialla maisteriksi saakka.

• Kaikilla töseillä on nyt syytä
10

• Tösin emerituslippukunnanjohtaja
Topi on Wälikäden tietojen mukaan
jälleen pakannut kamppeensa ja perheensä ja vaihtanut asemaa. Wanha
suola janotti Lapin jäädessä taakse,
sillä uusi koti on löytynyt mistäpä
muualta kuin Helsingistä. Tarkistamattomien tietojen mukaan Topin
leipä irtoaa nykyään ravintolatarvikkeiden myynnillä. Wälikäsi toivottaa
Heiskasen klaanin tervetulleeksi
Helsinkiin ja Töölön Sinisten aina
niin reippaaseen toimintaan!
• Kolon vinyylivarasto ehtyi taas
hieman, sillä Tösin piirissä päästiin
juhlimaan uusia piimälakkeja. Ne-

• Edellämainittu kolmikko on suunnanut katseensa tuleviin opintoihin.
Wälikäsi tietää Miskan himoitsevan
Otaniemen herkkuja, Joonan kuikuilevan biologian opintojen suuntaan ja
Ollin suunnittelevan datailua AMK:ssa.
Wälkkäri raportoi pääsykokeiden
tuloksista seuraavassa numerossa!

Kenny Ronkainen - Johtaja

Aiheeseen liittyen mainittakoon, että
myös Hespartton Aliisa on bongattu
humanistisen tiedekunnan tiloissa
pääsykoepäivänä, joten uranvaihtoa
voi olla edessä siskojenkin puolella.
• Tösin yhteys Vekaranjärven
lomakeskukseen vahvistuu jälleen,
kun ylioppilas M. Rissanen suuntaa
kulkunsa kahdentoista kuukauden
ohjelmalliseen täysihoitoon. Wälkkäri paljastaa Miskalle olevan paikan
tarjolla paikallisesta havuhotellista,
jonka erikoisuuksiin kuuluu erittäin
luontopainotteinen harrastustoiminta.
Wälikäsi toivottaa Miskalle hauskaa
ja miellyttävää vuotta tässä Tösiläisille niin tutussa laitoksessa!

Kuvamuokkaus: Ralf Baumann

• Sudet-vartion jo eeppisiin mittoihin
paisunut mäkiautoprojekti on vihdoin
saanut arvoisensa lopun. Wälikäsi oli
paikalla tämän Töölön thunderbirdin
neitsytmatkalla, joka koki titanicmaisen tragedian, kun auto kiepsahti hurjan shikaanin päätteeksi voimakkaaseen sivuluisuun. Onneksi testikuski
Otto Hyytiälä säilyi ilman suurempia
aivovaurioita. Tapahtumasta kuvattu
viraalivideo leviää jo netissä!

• Tösin musiikillinen lisäsiipi on satsannut uuteen laitteistoon ja hankkinut akustisen Fender-kitaran. Uudenkarhealla tulokkaalla on kiinalaisin
käsin tuotettu ruusupuinen otelauta,
joka on väriltään Tösin kahviakin
mustempi. Sulosoinnuissaan soitin on
äänekäs kuin sudenpentulauma. Nyt
kaikki kämpälle soittelemaan!

lihenkinen delegaatiomme kävi ojentamassa perinteisen lahjavalikoiman
Ollin, Miskan ja Joonan luona. Hyvän
LP-levyn lisäksi pakettiin kuului tottakai nimikoitu Tösimuki, kaikki pronssikauden jälkeiset juhlapihaukset, The
Murrit-kasetti, taistelumuonapakkaus ja
sininen ruusu. Wälikäsi toivottaa onnea
ylioppilastriolle ja jää kuulostelemaan
pääsykokeiden tuloksia.

Kuin 2 marjaa

juhlaan, sillä tarkkasilmäisimmät
jäsenemme ovat huomanneet, että
aivan kolomme viereen on avattu
japanilaiseen ylisöpöyteen erikoistunut krääsäliike, Hello Kitty! Tösin
korkein johtajisto on jo tiedustelemassa yksityisen Tösi-tilin avaamismahdollisuuksia.

Wälikäsi

Chevy Chase - Näyttelijä
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Tutustu lippukuntaan

O

ikeiden susien pennut ovat usein äänekkäitä leikkijöitä, jotka vipeltävät minkä kerkiävät.
Saman voisi oikeastaan sanoa sudenpennuistakin. Tösissä toimi 2010-2011 kolme laumaa.
Myrksy-lauma koostui kolmannen vuoden sudareista, Myräkkä kakkosvuoden partiolaisista
ja Mylväys nuorimmista töseistä. Seuraavilta sivuilta löydät esittelyt kustakin laumasta, jotta saat hieman paremman kuvan siitä, minkälaisia rasavilleja Tösissä oikein seikkailee.

MY RÄKKÄ-LAUMA

Laumaesittelyt Kevät 2011
Kuvat: Ralf Baumann

Laumaesittelyt Kevät 2011

ENTINEN
MY RSKY-LAUMA

1. Mikä on paras Suomen
luonnosta löytyvä eläin?
sinulla on partion lisäksi?

3. Mikä on lempi värisi ja

4. Nooa

5. Veeti

6. Olavi

1. Saimaannorppa
2. Sähly
3. Vihreä ja sitä näkee liikennevalois
sa
4. Retket
5. Jytäjyrsijät / lavalla.

1. Susi
2. Yleisurheilu
sa
3. Musta ja sitä on avaruudes
4. Retket
joululahjaksi
5. Hip Hop levyllä, jonka sain

1. Merikotka
2. Tennis
iopaidassa
sitä näkee part
3. Sininen ja
4. Nyyttärit
ja telkusta
5. In the end

1. Susi
2. Tennis
3. Keltainen ja Sudenpennunjäljet- kirjassa
4. Nyyttärit
5. It’s my life ja kaverin luona

1. Kuutti
2. Arkkitehtuurikerho
aisessa maailmassa
3. Keltainen ja sitä näkee kelt
4. Sudarinsyöjä

Myrsky Leppä
12 Mukana laumassa, muttei kuvassa:

1. Tähtivieras Dave
2. Retket ja nyyttärit
3. Uinti
4. Matikka. Taivallahden peruskoulu
5. Spagetti. Saa kotoa. Pizza. Saa
kotipitsasta. Hamppari. Saa McDonaldsista.
1. Pelastakaa sotamies Ryan
2. Nyyttärit
3. Futis ja sähly
4. Liikunta. Taivallahti
5. Hamppari kampista

1. Erittäin salainen!
2. Nyyttärit!
3. Pelaaminen Playstationilla!
4. Liikka, Taivaallahden peruskoulu.
5. Pizza (kotipizza)

1. Paras leffa jonka olet nähnyt
tänä vuonna?
2. Parasta partiossa on..?
3. Mitä muita harrastuksia kuin
partio?
4. Onko sinulla lempiainetta ja
missä koulussa?
5. Onko sinulla lempiruokaa ja
mistä sitä saa?

1. James Bond - Erittäin salainen
2. Leikkiminen, erityisesti sokko / nyyttärit
3. Futis, pleikan pelaaminen
4. Taivanlahden peruskoulu ja liikunta
5. Ei ole varmaan ikinä ollut lempiruokaa. Monet ovat hyviä.

6. EERO

3. Filip

1. EINO

4.

si ja missä kuulit sitä ekan
kerran?

1. En ole nähnyt yhtään hyvää leffaa.
2. Parasta partiossa on nyyttärit.
3. Sähly
4. Ei ole lempiainetta. Taiviksen koulussa.
5. Ei ole. Ei saa Suomesta.

5. JIMI

2. Laurens

5. Mikä on lempimusiikkia-

2. TONI

1. Daniel

4. Parasta partiossa?

3. AKSELI

2.

1.

3.

5.

2.

missä sitä voi nähdä?

5.

1.

4. MIRO

6.

4.
5.

2. Mitä muita harrastuksia

3.

Pihaus 2/2011

1. Pearl Harbor
2. Nyyttärit
3. Jumppa ja sähly
4. Liikunta, Taivallahden ala-aste
5. Hamppari McDonaldsissa.

13

Tutustu lippukuntaan

Pihaus 2/2011
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Laumaesittelyt Kevät 2011

Seikkailijajoukkue Korpit

MYLVÄYS-LAUMA

S

esittäytyy
KYSYMYKSET:

1. Ulkoilu
2. 7
3. Sininen
4. Lännen nopein
5. ?

Ilmari
1. Ulkoilu
2. 7
3. Valkoinen
4. Lima
5. Presidentti

Huugo

Henri

Olli

1. Autoulkoilu
2.50000000000000000
00000000000
3. Vihreä
4. Lima
5. Palomies

1. Ulkoilu
2. 1300
3. Valkoinen
4. Pokemon
5. Insinööri

1. Saa ulkoilla
2
.
10000000000000000000
3. Sininen
4. Ninjango
5. Ei mikään.

Kuva: Leo Heinonen

Aaro

1. Mikä on parasta partiossa?
2. Mikä on sinun henkilökohtainen onnennumerosi?
3. Mikä on lempivärisi?
4. Entä mikä on lempileikkisi?
5. Mikä on toiveammattisi / mikä sinusta
tulee isona?

Pihaus 2/2011

yksyllä 2010 Tösissä aloitti uusi seikkailijajoukkue Korpit, joka on seitsemän hengen
joukko energisiä 10–11-vuotiaita poikia. Korpit kokoontuvat kololla torstaisin klo 18.20–19.40, ja
kokouksissa tehdään yhtä sun toista seikkailijaohjelmaan liittyvää aktiviteettia, leikkejä toki unohtamatta. Kokouksissa olemme mm. harjoitelleet solmuja,
ensiaputaitoja, jäistä pelastautumista, puukon teroittamista, vierailleet kierrätyskeskuksessa ja tehneet
oman karttamerkkimuistipelin sekä hienon viirin.
Jokaisen kokouksen jälkeen yksi Korpeista saa mukaansa joukkueen buukin, johon kirjataan kokouksen läsnäolijat ja tapahtumat sekä piirretään jokin
Korpit näyttämässä kisataitojaan Kaiussa.
hieno kokouksen ytimen vangitseva kuva.
Syksyllä suoritimme seikkailijan Tervetuloamerkin, seikkailijan ilmansuunnista pohjoisen,
osallistuimme sudenpentujen ja seikkailijoiden
Kaiku-kisaan sekä kävimme omalla retkellä
Kuva: Jenni Herold
kämpällä. Omalla retkellä teimme tulentekijätyksellä. Pari korppia näki suunnistaessaan mettaitomerkkiin kuuluvia tehtäviä. Opettelimme
sässä komea hirvenkin, mikä oli niin päräyttävä
sytyttämään nuotion ja pidimme myös
kokemus, että eksymiskarkit oli heti siltä seisopienen nuotionsytytysskaban, joka
malta pistettävä poskeen.
oli varsin kuumottava kokemus.
Keväällä on ohjelmassa etelä-ilmansuunta
Nuotiojuttujen lisäksi teimme
ja pari taitomerkkiä. Teimme oman retken, osalruokaa trangialla ja harjoittelimlistuimme Timanttiliiga-kisaan sekä Hesparton ja
me suunnistusta, joka sujuikin
Tösin yhteiseen Sepeli-tapahtumaan. Omien rethyvällä mek i
en lisäksi osallistuimme toki myös
neslippukuntaretkille sekä talvi- ja
kesäleirille. Toimintaa oli siis
runsain mitoin, mutta onneksi
näiltä pojilta ei tarmokkuutta
puutu!

Jenni Herold

Kuvat: Miska Rissanen
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Arkiston kätköistä

Hiihtovaellus 2010

Hiihtovaellus 2010

”

Jäätynyttä lumierämaata oli
silmänkantamattomiin ja raivoisat tuulet veivät kasvoni kohti
paleltumisvaaraa, mutta keskityin matkaamaan eteenpäin.
valmisti jälleen suussasulavaa Pasta Carbonara i
Formaggio i Olivioa. Tres Bien! Tunnin päästä
jatkoimme matkaa.
Olimme ylittäneet lukuisat esteet, kiertäneet
mahdolliset vaarat ja lopulta saapuneet perille.
Avasimme tutkimuskeskuksen oven ja vastaamme iski jäätyneen kuoleman metallinen tuoksu.
Merijääekosysteemejä tutkinut ryhmä oli menehtynyt viallisen lämmitysjärjestelmän sammumiseen. Mekin olimme lähellä kuoleman portteja,
sillä en tuntenut enää varpaitani.
Otimme ohjat käsiimme. Sytytimme saunan,
haimme vettä ja valmistimme vanhan merikapteenin herkkua, Nudels de Nöttköttiä. Lämmit-

Kuva. Kake Saukonpää

R

etkikuntamme lähti iltamyöhään jäätynyttä Shangri Lata etelämannerta - päin.
Saavuimme Basecamp 01:lle hieman
seitsemän jälkeen, jolloin totesimme aiempien
retkikuntien hiljaisuuden johtuneen heidän jäätyneestä kohtalostaan. Retkikuntakokkimme Taponius Algaevaara valmisti meille loistavaa loimulohta Creme Bonjour perunoiden kera. Minä
ja kollegani Carlos Le Beaverkopf pystytimme
yömajoitteen. Seuraavana aamuna keitimme ripeät aamupurot ja jatkoimme matkaa kohti suurta tuntematonta.
Matka oli pitkä ja raskas. Jäätynyttä lumierämaata oli silmänkantamattomiin ja raivoisat
tuulet veivät kasvoni kohti paleltumisvaaraa,
mutta keskityin matkaamaan eteenpäin. Pidimme
lyhyiä taukoja ja tankkasimme nesteitä. Vihdoin
noin kolmen aikaan iltapäivällä saavuimme Basecamp 02:lle, joka oli hylätty jo 5 vuotta takaperin.
Eloton tyhjyys tutkimuskeskuksen nurkissa,
mutta teimme tulet ja Le Chef De Algaevaara

Arkiston kätköistä
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täminen kesti yllättävän pitkään, sillä ulkona
puhaltava jäämyrsky hilasi lämpötilan -70
asteeseen. Le Beaverkopf huolehti matkavälineistä kokeilemalla öljylampun lasin kestävyyttä ja minä hieroin varpaitani. Pelasimme
illalla vielä vanhaa korttipeliä “Hudaria”,
jonka olimme oppineet Polynesian saaristossa
majailevilta merimiehiltä.
Nyt lähdemme jälleen kohti suurta, tuntematonta Espounnen erämaata. Saa nähdä,
kohtaammeko alkuasukkaita. Selviytykäämme
hengissä jos luoja suo!

Rafael Bumaneux

4. Kämppä

nas

3. Lou

Kuva: Tapio Levä

Tällä sivulla näet interaktiivisen kartan hiihtovaelluksesta. Ota sormesi ja laske se lähtöpaikkaan. Kuljeta sitä merkittyä hiihtoreittiä
pitkin kohti Kämppää. Ei aikaakaan, kun
huomaat henkeäsalpaavan seikkailun
sormesi päässä!

ikka

töpa

Kuvat: Kaarlo Saukonpää

äh
1. L

Jätkiä harmittaa, kun nopeusrajoitus estää todellisen sivakoinnin.
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2. Yöpyminen

Tösi hiihtovaellukseen
kuuluu esteiden alitus.
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Tösi tärkeitä puhelinnumeroita

Ulvahdus

Jennin keittiö

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

Jen-nin pork-ka-na-muffin-sit (15kpl)

2 ka-nan-mu-naa
2 dl so-ke-ria
2 dl veh-nä-jau-ho-ja
2 tl lei-vin-jau-het-ta
1 tl ka-ne-li-a
1 dl öl-jy-ä
3 dl raa-kaa pork-kanaa raas-tet-tu-na
Vat-kaa mu-nat ja so-ke-ri
vaah-dok-si. Sekoi-ta kuivat ai-neet kes-ke-nään ja
li-sää vaah-toon va-ro-vasti kään-nel-len. Li-sää joukkoon myös öl-jy ja pork-kana-raas-te. Kaa-da tai-ki-na
vuo-kiin (noin puo-leen väliin). Pais-ta 175 as-tees-sa
noin 20 minuut-tia. Tä-män
jäl-keen voit naut-tia her-kut
mai-don ke-ra tai kuor-rut-taa
ne vie-lä-kin her-kul-li-semmik-si
tuo-re-juus-to-kuorru-tuk-sel-la.

1
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Kuva: Jenni Herold

Tar-vit-set:

Tuorejuustokuorrutus
Tar-vit-set:
60 g peh-meää voi-ta
5 dl to-mu-so-ke-ri-a
1 tl va-nil-ja-so-ke-ri-a
1 rkl sit-ruu-na-mehu-a
100 g maus-ta-maton-ta tuo-re-juus-to-a

Joona Uitto, Sudet................................................................................... 041 543 8433
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
Otto Hyytiälä, Mylväys..........................................................................040 584 3178
Johtajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@toolonsiniset.net ilman ääkkösiä.
www.ToolonSiniset.net

Se-koi-ta ai-nek-set kes-kenään. Ko-ris-te-le le-vit-tämäl-lä tai pur-sot-ta-mal-la
kuor-ru-tus
jääh-ty-nei-den
muf-fins-si-en pääl-le. Viimeis-tään tä-män vai-heen
jäl-keen pää-set sii-hen leipomi-sen y-din-toi-min-taan eli
syö-mi-seen. Muis-ta tar-jo-ta
ka-ve-ril-le kans-sa!
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