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L

iityin Töölön Sinisiin vuoden 1998 loppupuolella. Voin rehellisesti sanoa, etten
silloin kuvitellut, että johtaisin ketään tai
mitään. Viisi vuotta myöhemmin minusta kuitenkin tuli vartionjohtaja, ja kymmenen vuotta
myöhemmin, vuonna 2009, minusta tuli lippukunnanjohtaja.
En sanoisi olevani luontainen johtaja. Johtamishommia on kuitenkin riittänyt viime vuosien aikana, ja jotain osaamista on pakostakin
tarttunut mukaan. Johtamisen oppimisen lisäksi
partio- ja lippukunnanjohtajuus on ollut ennen
kaikkea kokemuksena hieno.
Lippukunnanjohtajan pesti siirtyy seuraavalle, mutta se ei tarkoita sitä, etten jatkaisi Tösissä
johtajana ja takapiruna. Partiojohtajuus on ominaisuus, joka ei lähde pois patapadallakaan, vaan
jää pysyväksi vaikuttimeksi. Tösiläisyys tuo tähän vielä oman ainutlaatuisen käänteensä.
Olin taannoin Sämpyläkillan illanvietossa,
jossa tapasin vanhoja tösejä. Osa oli aloittanut
partioharrastuksensa 70-luvulla, osa 50-luvulla,
ja illan vanhin jo vuonna 1931! Kyseessä on
vuosina 1947-1953 lippukunnanjohtajana toiminut Lassi Westerling. Toivon voivani juhlia omaa
80 vuotta partioon liittymisestä -juhlaani vuonna
2079.
Sitä odotellessa: nähdään talvileirillä!

Kuva: Leo Heinonen

Pihaus: Tösiläisten
pää-äänenkannattaja
jo vuodesta 1949.

T

ämänkertainen Pihaus tarjoaa jälleen parhaimpia partiojuttuja kuluvalta vuodelta. Lippukuntalehtemme sivuilta voit lueskella Hiipivästä Haamusta vuosimallia
2011, jossa lippukuntamme oli järjestämässä rastia! Ennakkotietojen mukaan ihmiset ovat pitäneet Tösin järjästämästä
rastista.
Voit myös lukea hyytävästä LPK-retkestä, jossa kerroimme kauhutarinoita kurpitsalyhtyjen loisteessa. Toivon mukaan
kukaan lapsista ei uponnut yön aikana suohon. Ennen wälikättä
kannattaa tsekata myös Tillin kokoama Vastaukset vertailussa
-osio, jossa annoimme vanhoja kysymyksiä uudelle tietogurullemme. Onko maailma muuttunut vastausten mukana?
Lehden lopettaa uskomaton kesänostalgiapaketti, jossa voi
muistella kesäleiriä ja tutustua johtajien tekemään vaellukseen
Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa. Toivottavasti lämpimät
muistintuulahdukset tuovat lohtua pimeän talven keskelle. Sokerina pohjalla Oton jouluinen Ulvahdus, jossa perheen pienimmät pääsevät värittämään jouluisissa tunnelmissa.

Kuva: R.B.

PIHAUS

Juho Häme, LPKJ
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Sarjis

Lyhyeterikoiset
Taikatalvi 2012
Muumipeikko herää kesken talviunten
ja näkee kuinka koko laakso on lumen
peitossa. Muumi yrittää herättää Muumimamman, mutta turhaan. Muumipeikko ei vain saa unta, eikä pysty nukahtamaan.
Töölön Sinisten ja Hesparton perinteinen talvileiri järjestetään 5.-8.1.2011
Långvikissa.
Leirille saavat osallistua kaikki 11-vuotiaasta ylöspäin olevat partiolaiset. Ilmoittautuminen on tosin jo sulkeutunut,
mutta jos olet jo mukana meiningissä,
niin muista ainakin ilmestyä paikalle!
Tai muuten mörkö tulee ja syö sinut ja
parhaan kaverisi!

Tapahtumat:
Joulukuu
11.12.
		
12.-16.12.
		
14.12.
		
Tammikuu
5.-8.1.
15.-20.1.
		
16.1.

Partiokirkko &
Joulujuhla
Ryhmien viimeiset
kokoukset
Partioglögit
Partioasemalla
Talvileiri
Ryhmien ensimmäiset
kokoukset
Kurssi-ilmo vika päivä

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:

Kuva: M.S.

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

Pihauksen oma sähköposti

Leo Heinonen		
Miska Rissanen 		
Henry Wegelius		
Metsäyöt TOP-3:
Mitja Raja-Halli		
Andrew Lahti-Nuuttila
Arne Vuorenrinne
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Stadissa tapahtuu

Pihaus 3/2011

Stadissa tapahtuu

Hiipivä Haamu 4.11.2011.

Kuva: Julius Hästesko

Kuva: Julius Hästesko

Hiipivä
u1
Haa4.m
11.201
Edes tuntikausien kuulustelu ei murtanut Anssi Malista.

tarjoutui kunnianhimoinen ja aina
luotettava, luontainen projektipäällikkö Tapio.
Rastia suunniteltiin pitkin syksyä ja kiitosta ideoista sateli jo etukäteen. Kisapäivän 6.11. lähestyessä
paletti alkoi olla kasassa ja innokkaita rastihenkilöitäkin oli ilmoittautunut runsaasti. Rasti koottiin lopulta Tösin, Hesparton ja muutaman
muunkin voimin. Itse rasti koostui
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Kuva: Rastihenkilökunta

Kuva: Rastihenkilökunta

S

yksyisenä marraskuun sunnuntaipäivänä Keskusrikospoliisin geohakkerointiosasto järjesti julkisen
maastohakkerointioperaation, johon haettiin osanottajia Päivän Pamaus -lehden ilmoituksella. Innokkaita salapoliisiryhmiä vieraili Kumpulan kasvitieteellisen
puutarhan alueella järjestetyssä poliisioperaatiossa pitkin
päivää. Popcornintuoksuinen tapahtuma siis hyödytti sekä
työvoimapulasta kärsiviä geohakkeripoliiseja että paikalle
saapuneita, laajempaa rikosvyyhtiä selvittäviä salapoliiseja
Hiipivä Haamu -salapoliisikisa on yksi suosituimmista partiokilpailuista tösiläisten keskuudessa, ja Tösistä on
monena vuonna lähtenyt mukaan jopa voittoon yltäneitä
menestyksekkäitä kisavartioita. Viime vuonna voitto karkasi täpärästi käsistä, mutta tänä vuonna Tösi tarttuikin
erilaiseen haasteeseen kisan tiimoilta. Tietäen ahkeran
osanottomme Hiippariin, kisan järjestäjät ottivat yhteyttä
ja tarjosivat meille vaihtoehtoa olla mukana kisan toteutuksessa. Heti alkoivat mitä villeimmätkin rasti-ideat lennellä ja suunnitelma GPS-teknologiaan perustuvasta rastista muotoutui sangen nopeasti. Tösin rastin rastipäälliköksi

Rastilla tarjoiltiin myös paukkumaissia ja mehua. Otolla on selvästi asenne kohdallaan!

Pihaus 3/2011

kolmesta etapista. Ensimmäisenä
ryhmät saapuivat rikospaikalle, jossa
tutkintanauhoin eristetty pakettiauto
oli täynnä ihmiskuljetuksiin viittaavia välineitä. Vieressä oli myös käynnissä niskoittelevan autonkuljettajan
kuulustelu, joka herätti kisailijoissa
huvittunutta mielenkiintoa. Rikospaikan yhteydessä oli myös geohakkerointia käsittelevä infopiste ja tarjoilupiste, jossa mehukattila porisi ja
popcorn-kone paukkui.
Rastin toinen osio sisälsi varsinaisen
toiminnallisen osuuden.
Tämän vuoden pukeutumisteemana oli tanssiryhmä.
Puutarha-alueelle oli pystytetty antenneja, joista rikollisten maanalainen serverikeskus lähetti paloiteltua
viestiä. Koska geohakkerointiosaston henkilökunta ei yksin kyennyt
haalimaan kaikkien antennien koodia kasaan, tarvittiin erityisesti tässä
paikalle tulleiden salapoliisien apua.
Nuoremmat A-sarjalaiset etsivät antenneja perinteisemmän kartan avulla
ja B-sarjalaisilla oli käytössä GPSpaikantimet. Kolmannessa osiossa
vartiot pääsivät syöttämään antenneistaan löytämänsä koodin tietokoneelle, joka oikean koodiyhdistelmän
Rastilla vieraileva vartio pureutuu vaativaan rastikäskyyn.
avulla pystyi kokoamaan antenneista
lähtevät pirstaleiset viestit yhdeksi
kokonaiseksi viestiksi ja vartio sai hetken ajan luettavakseen arvokasta tietoa sisältävän sähköpostin.
Rastihenkilönä toimiminen oli totisesti vaihtelua kisaajan rooliin verrattuna. Jopa meiltä popcornkoneen pyörittäjiltä tultiin jatkuvasti kysymään erilaisia juoneen liittyviä kysymyksiä ja niihin vastaillessa oli lupa myös viljellä huumoria. Rastihenkilöille oli myös varattu oma taukotila ja kunnon
murkinat. Lisäksi porukkaa oli kiitettävästi paikalla, joten välillä vaihdeltiin kunkin tehtäviä.
Oman rastin toteutus oli kyllä todella hauskaa ja vaikka päivä olikin pitkä, ei tullut suru puseroon.
Varsinkin valmisteluissa riitti kyllä tekemistä, mutta kun on hyvä porukka tekemässä, niin asiat junnaavat eteenpäin kuin itsestään. Kokemus rastin järjestämisestä esittää varmasti kisaamisenkin jatkossa ihan uudessa valossa.

Leo Heinonen
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Lippukuntaretki

Lippukuntaretki 28.-30.10.2011

S

attumaa tahi osa suurempaa
suunnitelmaa, Tösin lippukuntaretki osui jälleen talviaikaan siirtymisen päälle. Reittibussi vei
perjantaina Långvikiin, josta kävelimme kämpälle tuttuun tapaan. Ruokakaravaania odotellessa
leikimme piitä ja kirkkistä, sekä purimme tavaroita. Päivällisen jälkeen vartioimme majakkaa,
siis leikimme majakanvartijaa. Alkuyö sai vielä
halloweenmaisia piirteitä, kun nukkumaanmenon jälkeisessä pimeydessä ulkona näkyi kaksi
tunnistamatonta hahmoa... KÄÄK! Kyseessä ei
onneksi ollut paria mattimyöhäistä retkeläistä
kummempaa.

sai vielä halloweenmai”siaAlkuyö
piirteitä, kun nukkumaan-

menon jälkeisessä pimeydessä
ulkona näkyi kaksi tunnistamatonta hahmoa...KÄÄK!

8

Tikkupulla ja nuotio auttavat pitämään haamut, luurangot ja muita
yön olennot loitolla.

Kuva: Kenny Ronkainen

!
n
e
e
Hallow
28.-30.10.2011

”

Kuva: Ralf Baumann

Saunan jälkeen paistoimme
tikkupullaa ja joimme kaakaota
kurpitsalyhtyjen luodessa tunnelmaa.

Lauantai valkeni vanhemmille retkeläisille
megalomaanisen suunnistuksen merkeissä. Matka vei metsään ja keskelle peltoa -- Hetkinen,
ettei vain olisi merkitty väärään paikkaan tämä

Pihaus 3/2011

rasti? Sudarit opettelivat tällä välin tähtikuvioita, söivät sipsejä ja ja rakensivat purkeista avaruusraketteja. Nakkikeiton jälkeen olikin retken
teemaan sopivaa kurpitsan kaiverrusta. Ilkeiden
ilmeiden luominen vaati buddhalaisen tyyneyttä
ja kirurgintarkkaa otetta. Taiteilu kesti aikansa,
mutta tulipa kurpitsoista komeita!

Ilmaan syöksyvät kipinät kutsuivat luokseen kauhutarinoiden kummituksia ja suohon uponneiden sudenpentujen henkiä.

Iltapäivän ohjelma oli
paljolti puun pilkkomista ja vedenkantoa.
Töölön seurakunnan papin pitämän
kiviaiheisen iltahartauden jälkeen alkoi s a u n a rumba. Saunan jälkeen paistoimme
tikkupullaa ja joimme kaakaota kurpitsalyhtyjen luodessa tunnelmaa. Ja
etsimme tietenkin taivaalta sudareiden oppimia
tähtikuvioita. Käytiinpä kauppaa wanhoista tavaroistakin.
Retken viimeinen päivä valkeni varhain
sudarimekkalalla. Kenttälounaana raittiissa ulkoilmassa nautittiin erityisen hyvin kaupaksi
käynyttä lapintapaa. Siivouksen ja pakkaamisen
jälkeen sudarit ehtivät vielä päätellä ilmansuuntia muurahaispesistä ja vanhemmat retkeläiset
pelata muutaman tikin korttia. Lopulta palasimme Töölöön vanhempien kyydeillä.

Juho Häme
Halloween-kurpitsat tehtiin n.
kolmen hengen
ryhmissä. Veistely vaati taitoa
ja ennen kaikkea luovuutta.

Kuva: Kenny Ronkainen
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Arkiston kätköistä
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Vastaukset vertailussa

Arkiston kätköistä

Pihaus 3/2011

Vastaukset vertailussa

V Niinkuin Vastaus.
-Kuulehan V mikä mahtoi olla edesmenneen Makedonian hallitsijan
Aleksanteri Suuren mega älykkään
hevosen nimi? Jos et äijä vastaa, niin
tuun ja tapan sut!
Nimim. Lindström pesee ja BMW:llä
pääsee!

3.

-Hyvä Myöhäisjonne, näin triviaaliin kysymykseen vastaaminen olisi häpeällistä
edes tappouhkauksen alla, mutta vinkkinä: nimi rimmaa tukevaloksen kanssa.
-uuh mäh sjule kindrew vähä ksioek
jaoiekjai psäakekj hueya keoa poeuiaiu ABA ytewwe saerse thushde
Matttla sisit jeuaopwap klskeopwioriowpeo kloembuse hooo.
AAAH Smaba
ABBAs nyaste album är ”The Visitors”
(1981)

Olisin tiedustellut sellaista hommaa,
kun nyt on niin, että mä haen kaikkea
duunia kun mulla tuli tossa kupru ja
mä hakisin kaikkee duunii, niin mitä
mä voisin hakee? koemusta on auto,
kampaamo ja pulloalalta.
Nimim. ”Pamputtaja”

Koonnut: Tilli
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Mot.fi ja työvoimatoimisto auttavat
työpaikanhaussa, mutta suosittelen että
annat jonkun kirjallisesti pätevämmän
hoitaa hakemuksen kirjoittamiset. Suosittelen pulloalaa koska se on jatkuvassa kasvussa ja siihen on saatavilla
myös ulkotyötä Helsingin keskustan
alueella ilman erillistä työnhakua.

Annoimme samat kysymykset Pihauksen nykyiselle vastausgurulle, V:lle.
Katsotaan minkälaisen vastinepakkauksen saimme takaisin.

Onks tosi, että Ruotsissa mikroautomekaanikot vetää parempaa liksaa
kuin Suomessa kotiviinakauppiaat?
Tietämätön!
-Tietämätön, riippuu kovasti kotiviinakauppiaan palkan laskentatavasta: niin
suuri osa tuotannosta imuroituu omaan
käyttöön että tuntipalkka hupenee usein
siivoojankin alapuolelle. Kuitenkin,
jos laskettaisiin mukaan itse juodun
viinan Suomen markkina-arvo saattaa
tuntipalkka nousta huikeisiin summiin.
Ikävä kyllä kotiviinakauppiasta odottaa
väjäämätön varhaiseläköityminen työperäisten sairausten vuoksi.

-V AUTA! Olen pahassa pulassa,
sillä vaaleat pellavakiehkurani ovat
hitaasti mutta varmasti katoamassa pääni katolta ja kohta ei enää
mitään ole jäljellä. En kestä sitä kun
kaverit nimittelee mua Ed Puhuvaksi
hevoseksi ja muutenkin retostelevat
kustannuksellani. AUTA PLEASE!
Ninim. Juhani Kontkanen
Pellavakiehkurasi ovat tuhoon tuomitut,
eikä niitä mikään voi pelastaa. Kavereiden nimittelyyn suosittelen kaljuksi ajoa,
salia, päivittäistä solariumia ja Samuel
L. Jacksonin tähdittämää tuotantoa,
jotta sinäkin voit olla Jackson ”Bad
M*thaf*cka” Kontkanen.

Pihaus 3/2011

Pihaus 3/2011

Wälikäsi

Wälikäsi
Cittarin kassalla. Wälikäsi toivottaa
onnea oman kodin etsintään!

• Lippukuntamme on massiivisen
muuttoaallon myllerryksissä, sillä ennennäkemätön määrä TöSin johtajia
on uudelleensijoittamassa budjaussalonkejaan.

Leo harjoittelee Opethin keikkaa varten.

kämppäänsä varten Leo on haastamassa pitkäaikaisen kauppakeisarin,
Antti Mielosen yksinvaltiuden. Ura
on alkanut lupaavasti Itäkeskuksen

• Vallan pyörät ovat pyörähtämässä ja
pöydät kaatumassa nurin, kun Ralf Vader johtaa Tösimperiumin vastaiskuun.
Kolmivuotinen hirmuvalta päättyy
verisesti despootti Ché Hämeen poliit-
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Ralf Vader valmistautuu johtamaan.

Stefan wallin
puolustusministeri

Kuvamuokkaukset: Ralf Baumann

• Turbokamelinakin tunnettu Kenny Ronkainen toteutti lisänimensä
tuoman profetian. Ronkaisen mekanisoitu karavaani suunnisti Omenan
juurelta beduiinien maahan basaarien
keskelle, Arabianrantaan. Jatkossa
mies kuljeskeleekin lähinnä kaksikyttyräisellä. Legendaariselle vyöllekin
ilmestynee piakkoin kalisutteluun
sopiva sapeli.
• Leo ”Mulla on Opethin keikka”
Heinonen on muuttamassa ideatasolla. Rahaa tulevaisuuden unelma-

• Tösien matka valkokankaiden
sankareiksi on jälleen ottanut askeleen kohti Töölönkadun Walk of
Famea. Koloa nimittäin koristaa
tuore, halkaisijaltaan 80” valkoinen
pinta. Suunitelmissa on myös muuttaa sudenpentuhuone Töölön ainoaksi
elokuvateatteriksi. Ohjelmistossa
tulee olemaan tösimielisiä elokuvia
kuten “Forrest Tösi”, “RoboTösi” ja
“Taru Tösien herrasta”.

Kuin 2 marjaa

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?

• Raitioiden vanhempi veli on löytänyt
uuden kodin. Paljasjalkaisena töölöläisenä tunnettu Spormeistersson kavahdutti paikallisia nurkkakuntia muuttamalla Espoon Perkkaalle suoraan
raviratojen ja toimistotalojen syleilyyn.
Liekö tulevaisuus ravimafiosona vai
Siemensin toimistorottana?

tiseen teloitukseen. Uuden johtajamme galaksinlaajuisiin suunnitelmiin
kuuluu tekokuun rakennuttaminen ja
Voiman väärinkäyttö.

Tapio Levä
Nettiwelho
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Kesäleiri 16.-22.6.2011

Kesäleiri 16.-22.6.2011
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Siirtokuntalaiset suunnittelevat
seuraavaa
rakennusprojektia vetynuotion ääressä.

Kuva: Juho Häme

Kapteenin
16/6/2011:

lokikirja,

AD

Heräsin aikaisin, kello oli varmaan
kuusi aamulla (GMT+2, Töölö).
Edellisen päivän olin käyttänyt
varusteiden kasaamiseen, mutta
Kapteeni Viller-1 tarkastaa siirtokuntaisen suojakypärän.
päätin vielä tarkistaa varusteluettelosta, että kaikki oli tullut
mukaan. Galaktinen kuljetuslaukkuni oli viimeistelyä
vaille täynnä, vielä ehdin ottaa elintarvikejäähdyttimestäni pullon H2O:ta. Nyt oli aika siirtyä Töölönkadun lastaamoalueelle.
Saavuttuani paikalle miehistö aloitti hetimmiten
kuorman lastaamisen alukseen. Samalla kun urheat
avaruusretkeilijät pakkailivat, hoidin vielä viime
hetken järjestelyitä toimistossa. Kaikki näytti olevan kuin pitääkin. Laukaisimme raketin matkaan
kun olimme saaneet varmuuden miehistön läsnäolosta. ”Kohti ääretöntä ja sen yli!”

o

Kapteenin lokikirja, AD 17/6/2011:
Herätys kello 8 (GMT+2,
Pajaniemi). Havaitsimme
planeettaamme kohti saapuvan säteilyä. Emme
viitsineet ottaa riskiä, joten jokainen miehistömme jäsen sai valmistaa itselleen radioaktiivisuudelta suojaavan avaruusmyssyn. Joukkueet
valmistivat itselleen valosapelit, sillä emme voi
olla koskaan liian varuillaan vihamielisistä muukalaisista. Töölön avaruuskeskus lähetti meille
päivällä vahvistusjoukkoja, sekä vieraita ystävällismieliseltä siirtokunnalta, Siniritareilta.

Kuva: Hespartt

O

lemme saaneet haltuumme
kuuluisan tähtienvälisen
avaruuskapteenin Viller-1
Sporatzokon lokikirjat, jotka julkaisemme nyt yksinoikeudella Pihauksessa!

Perillä Pajaniemessä meitä odotti asustamaton
planeetta. Miehistömme
jakautui pieniin joukkueisiin ja aloitimme siirtokuntamme pystyttämisen.

Kapteenin lokikirja, AD 18/6/2011:
Intergalaktinen markkinapäivä. Tämä on yleensä
ollut vuoden odotetuimpia tapahtumia, eikä suotta! Tarjolla on eksoottisia herkkuja linnunradan
toiselta puolelta, sekä hupia vaikka millä mitalla! Uuden avaruusminiraketin testilaukaisualusta
pääsivät kaikki halukkaat kokeilemaan, saimme
testialuksen laukaistua puun latvaan
saakka (master Kendai Ronkhán hoiti laserpistoolillaan hökötyksen alas
jotta pystyimme jatkamaan). Ei pidä
myöskään unohtaa maailman parhaita bileitä ikinä, DJ:nä siirtokuntamme kovimmat jehut! Jouduimme
jättämään hyvästit Siniritareille, menestystä ja hyvää jatkoa heille!
Uuden planeetan happipitoisuudet olivat kohdallaan ja
puhdas ilma muistutti meitä
enstisaikojen Telluksesta.

Siirtokunnan oma uutisjulkaisu Ilta-Tähti.
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Kuva: Hespartto
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Siirtokuntalaiset
valmistautuvat
tutkimaan lähimaastoa uusien
eliölajien toivossa.

Kuva: Hespartto

Kapteenin lokikirja,
AD 20/6/2011:

Kuva: Hespartto

Tutkimusmatkamme jatkui. Oli aika
suunnata nokkamme kohti päämajaamme Pajaniemessä. Matkalla
joukkueet saivat kokata ja selvittää
haaksirikkoutuneen tutkimusalueen
mysteeriä. Perille päästyämme en voinut kuin todeta,
että jokainen henkilö on
leponsa ja saunansa ansainnut.

Vetynuotio keräsi jäljellä olevat siirtokuntalaiset yhteen. Matka oli ollut vaativa, mutta antoisa.

Kapteenin lokikirja,
AD 21/6/2011:

Tänään oli tärkeä päivä. Nuoremmat sankarimme joutuivat valitettavasti poistumaan siirtokunnastamme kunniasaattueen turvin, samalla kun loput
joukkiosta pakkasivat tarvikkeensa ja valmistautuivat
tutkimaan lähimaastoa. Otin itse etumatkaa ja lähdin
seikkailulle kohti tuntematonta, matkassani lievästi haavoittunut miehistön jäsen. Vammastaan huolimatta poika tuntui pärjäävän mainiosti ja jaksoi hienosti liikkua
pisteestä toiseen. Pysähdyimme keskelle jonkinlaista
madonreikäliikenneympyrää. Paikansimme siitä luotaintutka X-412:lla outoja eläimiä ja kasveja joista
tutkimuspartiomme lähtivät keräämään näytteitä.
Matkamme jatkui eteenpäin kohti yöpymisaluetta.
Pystytimme leirin ja lepäsimme kunnolla, sillä
huomenna aioimme jatkaa matkaa.
Intergalaktisten urheilulajien kuningaslaji oli Rambotron-X5 rata, jossa eroteltiin carboniittihiukkaset radiumpelletteistä. Toivottavasti hiilikuituköydet pitävät!
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Kapteenin lokikirja, AD 19/6/2011:

Intergalaktisten urheilulajien aika oli koittanut. Kovasta kilpailuhengestä huolimatta yhteiselo sujuu mallikkaan rauhallisesti. Voittajat palkittiin illalla, eikä yksikään
jäänyt ilman omaa palkintoa. Loppuilta
vietettiin nuotion äärellä laulellen, leirin
muistoja mieleen palautellen. Viimeiset
illat ovat aina olleet minulle jonkinlaisia
kohokohtia, tuntuu että porukan yhteishenki olisi joissain uusissa sfääreissä näinä viimeisinä hetkinä.
Kapteenin lokikirja, AD 22/6/2011:
Herätys
kello
8
(GMT+2, Pajaniemi).
Kiitin
kaikkia leiristä jonka
jälkeen suuntasimme aluksemme Töölöä kohti. Varmasti yksi
mieleenpainuvimmista kesäleireistä ja

Viimeinen pulahdus Uuden Planeetan H20altaisiin ennen avaruuskeskukselle palaamista. Lisää kuvia Hesparton galleriassa
(osgiliath.lehtiranta.net/hespartto)!
haluan toistamiseen vielä antaa ison kiitoksen
kaikille jotka olivat osana tapahtumaa, ilman teitä tästä ei olisi tullut mitään!

Viller-1 Sporatzok
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PALLAS 27.6.-3.7.
VAELLUS
T

Kuva: Tapio Levä
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1. Kielot olivat kauniin vaarallisia.
2. Lepoa ennen erämaahan vaeltamista, jolloin kaikki oli vielä kunnossa.
3. Erämaan lakeuksien kutsu on huumaavan petollinen.

fyysisesti rankkaa, muttei enää kovin palkitsevaa. Seuraavan päivän tunturin ylitys oli Villelle
hien ja tuskan täyteinen suoritus, ja seuraavana
päivänä Ville evakuoitiin liftaamalla perille Lassi
Westerlingin kämpälle. Kiitos kyytiin ottaneelle
jänkhän prinssille! Onneksi Villeltä jäi kokemat-

Kuva: Vaellusporukka

orukka

aellusp
Kuva: V

ämän vuoden
vaellus otti suunnakseen Pallaksen päämääränä valloittaa Lapin jänkhän vaarat, kerot ja muut
tunturit. Vaelluksen arkeen kuului hyttyset, hyttysten
läiskiminen, ylöspäin kapuaminen, alaspäin kompuroiminen, twitterin päivittely ja hyttyset.
Vaellusporukka (Tapio, Kake ja Raitio Bros) otti
ensimmäisenä päivänään suunnakseen Pyhäkeron ja
päätyi sinne ensin laskeuduttuaan ilmakehästä Kit1
tilään, josta päästiin bussilla, veneellä ja kävellen paikalle. Perillä
2
autiotuvassa mässäilimme loimulohta ja uusia perunoita perinteitä
kunnioittaen.
Valloitimme matkan aikana
viisi tunturia, joista korkeimman
(Taivaskero) laki oli 800 metrin
korkeudessa. Jatkuva korkeuden
vaihtelu oli fyysisesti rankkaa,
mutta palkitsevaa. Kolmantena
päivänä Ville astui liikkuvan kiven päälle, ja loukkasi polvensa.
Jatkuva korkeuden vaihtelu
oli edelleen

27.6.2011
Hot chili boys in blue! Partiolippukunta Töölön Sinisten vuotuinen kesävaellus alkoi tänään
siirtymällä Finskin siivin Kittilään, josta pikkubussilla Hettaan.
Hetassa testattiin perinteiden mukaisesti paikallinen kebab, tällä
kertaa tosin poro-versio. Hyvää
oli! Tänne Pyhäkeron tuvalle saavuttiin sateen ja hyttysten saattelemana. Pienen tauon jälkeen
kapusimme katsomaan maisemia
pyhäkerolle. Bongasimme lunta,
tirppoja ja sammakoita. Nyt paistuu loimulohi ja pelataan korttia.
Huomenna kohti Hannukurua,
jossa poika saunoo. :)
Tapio, Kake, Olli R. Ville R.
PS: Check @siniveljet Twitterissä
tai www.tösi.fi

Suussa sulava loimulohi sai veden kielelle!
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Pallas-vaellus

Tapio, Kake, Olli R. Ville R.

Vaelluksella olivat mukana Tapio Levä, Kaarlo Saukonpää ja Olli sekä Ville Raitio.
ta vain loppusykkiminen Lassin torpalle. Maastokin muistutti jotain Nuuksion valtateitä.
Lassin torpalla nautimme juhla-aterian: riistaporoa kotitekoisen puolukkahillon kera, nam!
Seuraavana päivänä kävimme Veli Koljosen taidenäyttelyssä hänen kotonaan, joka oli varsinainen hirsipalatsi. Taulut olivat lappiteemaisia, ja
hienoja. Tämän jälkeen kävimme valloittamassa
vielä Särkijärven tunturin, jonka näköalat olivat ehkä vaelluksen näyttävimmät. Lisäksi huuhdottiin kultaa
lätäkössä joka huipulla oli. Seuraavana
päivänä painuttiin takaisin Stadiin rykimään.

Äiti-ilves oli koittanut suojella poikasiaan, mutta nekin olivat lopulta
jähmettyneet ikuisuuteen. Onneksi
Suomen ilveskanta on runsastunut
voimakkaasti 2000-luvulla.
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Myös oravilta voi oppia joogaa. Nyt voi Raitio
kotonakin voimistella oikealla tekniikalla.

Kuva: Vaellusporukka

Kuva: Vaellusporukka

Tösiboys matkalla Hetasta
Pallaksen kautta Särkijärvelle.
Aamulla herättiin Hannukurussa,
josta kuljetettiin mukavasti vaihtelevassa maastossa Lumikeron
kautta tänne Rihmakurulle. Matkalla bongattiin reissun ensimmäinen poro Montellin majalla.
Aurinko porotti lähes koko päivän, joten kädet hieman punoittavat. Ohitettiin myös paliskuntien rajalla oleva poroaita, jonka
suoritimme
lähietäisyydessä
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Kuva: Vaellusporukka

29.6.2011

Vaelluksen maisemat olivat kaiken kaikkiaan
överin huikeat, mikäli niitä hyttysten, paarmojen
ja mäkäräisten läpi - jotka peittivät näkökentästä
30% - onnistui näkemään. Maisemat olivat mahtavat myös muuallakin kuin tunturien huipuilla ehkä jopa hienommat. Parasta vaelluksella olikin
sen maisemien monipuolisuus: tunturien huippujen kiviset laet, tunturien keskikorkeuksilla olevat vaivaiskoivumetsät, laaksojen pohjien upeat
luhtasuot ja naavan peittämät kuusimetsät sekä
jättimäiset lumikasat tunturien välissä (keskellä
kesää!).

Tapio ”I’m the King of the World, Baby!” Levä ottamassa haltuun tunturit. Näiden hetkien takia me tätä
teemme.

Ja nähtiin me porojakin.

Olli Raitio
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Tösi tärkeitä puhelinnumeroita

Ulvahdus

Oton puuhanurkka

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

Ot-to ha-lu-aa toi-vot-taa kai-kil-le haus-kaa jou-lua! Au-ta tont-tua
vie-mään lah-jat vä-rit-tä-mäl-lä hä-net. Jou-luun kuu-luu tie-tys-ti
pu-nai-nen, vih-reä ja mik-si-pä ei muut-kin vä-rit!

Kaarlo Saukonpää, Ansiomerkkisetä............................................ 041 511 6954
Ville Raitio, Toimitussihteeri............................................................040 519 2642
Olli Raitio, Kotkat....................................................................................040 575 0970
Miska Rissanen, Armeija....................................................................... 050 597 3357
Ralf Baumann, Vastaava Akela........................................................ 050 550 0740
Julius Hästesko, Mylväys...................................................................... 040 715 4143
Tilli Pesola, KoVa...................................................................................... 050 543 0148
Simo Laukkanen, Kämppäisäntä....................................................... 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.

Kuva: Otto Hyytiälä

www.ToolonSiniset.net
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