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Lippukunnanjohtajan tervehdys   

  

Hei! 

Olen Inka, Tötän uusi lippukunnanjohtaja. Partiossa olen ollut 

monessa mukana; olen vetänyt ryhmiä, toiminut hallituksessa 

monta vuotta, kirjoittanut lippukuntalehteen, vaeltanut 

Pohjoismaissa, kisaillut sekä metsässä että kaupungissa ja 

tietysti myös osallistunut ja vetänyt lippukuntamme omia 

tapahtumia. Partio on antanut minulle paljon, ja 

lippukunnanjohtajan pestissä voinkin toivottavasti antaa 

jotain takaisin.  

Kulunut partiokevät on sujunut Tötässä mallikkaasti 

viikoittaisten kokousten ja kevätretken merkeissä. Vaikka 

kolomme hiljeneekin kesäksi kokousten jäädessä tauolle, on 

myös kesällä luvassa monia hauskoja partiohetkiä. 

Kesäkuiseen suurjuhlaan on ilmoittautunut ilahduttavan 

paljon tötäläisiä, ja kesäleiri kuuluu monelle kesän 

kohokohtiin. Partio on paljon enemmän kuin vain viikoittaiset 

kokoukset, joten tapahtumiin kannattaa osallistua 

innokkaasti! 

Myös tulevan syksyn osalta Tötän tulevaisuus näyttää 

valoisalta. Syksyllä joukkoomme liittyy taas monia uusia 

sudenpentuja, ja toivottavasti myös vanhempiakin 

partiolaisia. Tötässä aiomme erityisesti panostaa viestintään, 

jotta partiolaisten vanhemmat ja muut Tötästä kiinnostuneet 

saavat tietää kuulumisiamme. Myös tapahtumiin 

osallistuminen helpottuu, kun niistä tiedotetaan riittävän 

ajoissa. 

Antoisia lukuhetkiä Tööttäyksen parissa!   

 

Hauskaa kesää toivottaen, 

Inka  
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Tötässä toimivat ryhmät     

Tötäläiset kokoontuvat viikoittain Töölössä osoitteessa Topeliuksenkatu 27 ja Pasilassa osoitteessa 

Esterinpolku 2.  

Sudenpentujen ja seikkailijoiden kokoukset kestävät tunnin, vanhemmilla lippukuntalaisilla 

pitempään. 

Ryhmä Ikäkausi Kokousaika 
Kokous-
paikka 

Ryhmän vetäjä(t) 

Rastaat 7 – 9 -vuotiaat 
Sudenpennut 

tiistai  
klo 17.00 – 18.00 

Töölö Anni Schalin &  
Minea Saikkala 

Kyyt 7 – 9 -vuotiaat 
Sudenpennut 

keskiviikko 
klo 17.00 – 18.00 

Pasila Janica Kärpänoja &  
Ville Hautala 

Norppa 9 – 11 -vuotiaat 
Seikkailijat 

maaanantai 
klo 17.30 – 18.30 

Töölö Heidi Korhonen 

Joutsen 12 – 13 -vuotiaat 
Tarpojat 

maanantai 
klo 18.30 – 19.30 

Töölö Lotta Korhonen 

Saukko 13 – 14 -vuotiaat 
Samoajat 

maanantai 
klo  19.30 – 20.30 

Töölö Maija Salmikivi 
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Uutiset         

Syyskausi on päättymäisillään. Muistatko vielä, mitä kaikkea syksyn aikana tapahtui? 

Syyskausi avattiin sateisissa, mutta iloisissa merkeissä elokuun lopussa. Letut olivat herkullisia ja 

mukaan löysi myös uusia partiolaisia. 

Syyskuussa lähdimme syysretkelle Veikkolaan yhdessä Ilvesveikkojen kanssa. 

Lokakuussa rakas veljeslippukuntamme täytty pyöreitä vuosia. 80-vuotiaita Ilvesveikkoja juhlittiin 

ensin päiväjuhlassa puhein ja kakkukahvein, ja iltajuhlassa hienosti Ritarihuoneella illallistaen. 

Paikalla juhlimassa oli niin nuorempia kuin vanhempiakin lippukuntalaisia. 

Marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina selviteltiin perinteisesti Hiipivän Haamun 

salapoliisiarvoitusta. Kaupunkisuunnistuksessa mukana oli tötäläisiä sekä kisaamassa että rastilla. 

 

 

 

 

  

Joulukuu 

6.12. Veteraanikirkko 

 Kynttilöiden sytytys Hietaniemen sankarihaudoilla 

10.12. Partioglögit Partioasemalla 

14.12. Joulukirkko Temppeliaukion kirkossa 

Joulujuhla Partioasemalla 

Vanhemmat tervetulleita molempiin! 

Joululoma, kokoukset tauolla. 

Tammikuu 

vk. 3 Kokoukset alkavat 

Helmikuu 

8.2. Talvi PT-kisat 

17. – 21.2. Talvileiri Helmi (sudenpennut 18. – 20.2.) 

 



Tööttäys 
01|2014 

Sivu 5 

Hallitus       

Lippukunnan Hallitus valitaan joka vuosi Vuosikokouksessa. Hallitus kokoontuu kuukausittain ja 

sen tehtävänä on edustaa lippukuntaa sekä johtaa ja edistää sen toimintaa. 

Tiedätkö, ketkä käyttävät valtaa lippukunnassa? Esittelyssä vuoden 2014 hallitus! 

1. Milloin aloitit partion? 

2. Mitä teet hallituksessa? 

3. Kerro jokin erikoinen juttu itsestäni. 

 

 

 

Inka Helaniemi 
 

1. Aloitin partion vuonna 2000. 
2. Olen uusi lippukunnanjohtaja. 
3. Pelkään lokkeja. 

 

 

Katariina Karttunen 
 

1. Muistaakseni vuonna 2002. 
2. Sihteerinä olen ollut useamman vuoden, 

nykyisin "rivijäsen". 
3. Haaveilen muutosta ulkomaille. 
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Lotta Korhonen 
 

1. Liityin Tötään vuonna 1996. 
2. Toimin lippukunnanjohtajan apulaisena 

ja ohjelmavastaavana.  
3. Minulla on paha lintufobia. 

 

 

Anni Schalin 
 

4. Aloitin vuonna 2004. 
5. Toimin koulutusvastaavana. 
6. Minulla ei ole lainkaan suuntavaistoa. 

 

 

Maija ”Mapsu” Salmikivi 
 

1. Aloitin vuonna 1996. 
2. Hallituksen jäsen, jäsenrekisterinhoitaja 

(joskus), entinen lippukunnanjohtaja 
3. Seuraan suomalaista futista 

intohimoisesti. 
 

 

Linda ”Hapsu” Tuominen 
 

1. Liityin Tötään Mapsun houkuttelemana 
vuonna 1997. 

2. Lippukunnanjohtajan pestistä 
luopumisen jälkeen hallituksen rivijäsen.  

3. Osaan koskea kielellä nenääni. 
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Ryhmäesittelyssä 
Rastaat   

Tässä numerossa itsestään kertoo Rastaat-lauma.  

Rastaat ovat hyvin energinen sudenpentulauma. 

Töölössä kokoontuvista ryhmistä he ovat nuorimpia ja 

vasta partiotaipaleensa alussa, mutta se ei menoa 

haittaa, sillä Rastaat ovat nopeita ja innokkaita 

oppimaan uutta.  

Rastaisiin kuuluu viisi reipasta tyttöä: Orava, Jänis, 

Ilves, Karhu ja Siili sekä johtaja Lotta. Kokoukset alkavat 

tiistaisin kello 18.00 alkupiiristä, missä lauletaan Joukko 

on koolla -laulu. Tytöt ovat oppineet kokouksissa muun 

muassa ystävän nauhojen tekoa, ensiapua, askartelua, 

kompassi ruusun piirtämistä, merimiessolmun 

solmimista sekä pullan syömistä. Melkein kaikki lauman 

jäsenet ovat jo oppineet sytyttämään kynttilät. Taitoa      

on päässyt käyttämään kokouksien lopussa olevassa 

iltapiirissä. Iltapiirissä johtaja lukee kirjasta sadun sekä kronikan. Kokous lopetetaan aina 

sisaruspiirillä, Tää ystävyys ei raukene -laulua laulaen.  

Kun rastailta kysyttiin, mitä he haluaisivat 

tulevaisuudessa tehdä partiossa, tuli erilaisia 

ideoita. Jotkut niistä olivat hyvin 

partiomaisia, kuten metsäretkelle 

lähteminen ja kimin-kokeiden leikkiminen. 

Mukana oli myös hyvin yllättäviäkin 

kokousideoita. Tyttöjen mielestä olisi 

mukavaa maalata kolon seinät ja pitää 

siivouskokouksia enemmän. Joidenkin 

mielestä kololle pitäisi rakentaa kuntosali. 

Leipomiskokouksia olisi myös tyttöjen mielestä mukava pitää enemmän. Kaikkien mielestä Lotan 

pitäisi tuoda koiriaan useammin kokouksiin.  

Partiossa parasta on ollut Oravasta ystävännauhojen teko, Jäniksestä kynttilöiden sytytys, 

Ilveksestä kololla roikkuva oranssi apina, Karhusta Kuka pelkää noitia -kirjan lukeminen ja Siilistä 

kololla oleva luuranko, jota tytöt kutsuvat isoisoisäksi. Partion ulkopuolella Rastaiden lempiasioita 

ovat; Oravasta tanssiminen, Jäniksestä koirat, Ilveksestä ja Karhusta jalkapallo ja Siilistä hevoset.  
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Kesäleiri 
Kaiku’14 

Edellisellä lippukunnan kesäleirillä vietin muutaman tunnin 

vierailupäivänä. Kun minun piti silloin lähteä takaisin kotiin, en olisi 

millään halunnut lähteä. Lupasin itselleni, että seuraavalle leirille aion 

osallistua. Ja niin sitten ilmoittauduin Kaiku’14 -leirille.  

Edellinen ilta ennen Kaiku´14 -leirille lähtöä menikin viimeisten 

tavaroiden hankkimisella, rinkan pakkaamisella ja perhosten 

lennellessä vatsassa. Olo oli kuin ensimmäiselle leirille lähtiessä; 

tunnenkohan mä leiriltä muita? Mitä kaikkea kivaa leiriviikon aikana 

ehtii tehdä? Joudunkohan nukkumaan kuopassa vai kivi selän alla? 

Millaista ruokaa leirillä syödään? Kyllä sitä vaan vanhempaakin leiriläistä jännittää joka kerta leirille lähtö.  

Olen Henni tai Hemmo tai Hepu, Henriikka, Henkka. Olen ollut Töölön Tähystäjissä sudenpentuikäisestä 

asti ja ensimmäinen kesäleirini oli vuonna 1989 Ilvesveikkojen kanssa yhdessä järjestetty Slööri 

Taalintehtaalla. Vuodesta 1992, Kuutsa-leiriltä lähtien, on jokaiseen kesääni kuulunut vähintään viikon 

mittainen muutto metsään telttaan. Joskus metsässä on vietetty montakin viikkoa putkeen, riippuen 

hieman minkä kokoiselle leirille olen osallistunut.  

Mutta turhaan jännitin Kaiku’14 -leiriä. Bussia odotellessa huomasin, että mukaan lähti monta tuttu 

partiokaveria ja kaikilla lähtijöillä oli tutut huivit! Heti bussissa sain uusia ystäviä, eikä leirimatkaa tarvinnut 

yksin istua. Leiriviikon aikana tuli loputkin sudenpennut, kolkat ja seikkailijat tutuksi. Sekä tietenkin muut 

johtajat, tarpojat, samoajat ja vaeltajat. Leirin aikana meillä oli monta mukavaa ohjelmaa. Opeteltiin 

ensiapua, otettiin huutokilpailu ukkosen kanssa, istuttiin leirinuotiolla, ihmeteltiin sikaliskon salaisuutta, 

uitiin, saunottiin, vuoltiin puukoilla, laulettiin, paistetiin tikkupullia, syötiin karkkia, makoiltiin 

riippukeinuissa, osallistuttiin präidikseen ja meillä oli kesän 

paras kokki tekemässä ruokaa! Luksusta leirielämään toi löylyt 

telttasaunassa, kunnon uinti ja pulikointi präidiksen rannassa 

sekä puuceet! 

Kaiku’14 oli myös Ilvesveikkojen 80-vuotisjuhlaleiri. 

Viikonloppuna vanhoja ilvesveikkoja tuli nauttimaan ja 

viettämään aikaa leirillä. Viikonloppuna oli käymässä myös 

sellaisia ilvevseikkoja, jotka joskus aikoinaan ovat ollleet 

minun johtajia retkillä ja leireillä. Paikalla oli parhaimmillaan 

monta sukupolvea johtajia, vartiolaisia ja sudenpentuja.  

Sunnuntain vierailupäivänä nautittiin hernekeittoa, jäätelöä ja viimeisiä auringon säteitä leirillä. Tarpojat, 

samoajat aja vaeltajat jäivät vielä jatkamaan leirielämää, kun me muut matkasimme jo kotiin pesemään 

leirin pölyt pois hiuksista ja varusteista. Ihan huippua, että lähdin mukaan leirille! Mukaan kotiin tuli monta 

uutta ystävää, muistoa, naurua ja into päästä pian metsään uudelleen. Kuten yhdessä nuotiolaulussakin 

lauletaan ”Mielessäin metsään palaan uudelleen”!     
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Kakkukisa 

Norpat kertovat tämän vuoden kakkukisoista. 

Mikä on kakkukisa? 

Kakkukisa on kisa jossa kilpaillaan jonkun joukkueen tekemän kakun mausta, koristeita ja 

joukkueen yhteishengestä. Se pidetään kerran vuodessa. Tänä vuonna se oli sunnuntaina 9.3. Siinä 

kisailee aina n. 5 joukkuetta. Kakkukisaan voi osallistua sekä Ilvesveikot että Töölön Tähystäjät. 

Joukkueet 

Joukkueet olivat: 

 Norpat (seikkailijat) 

 Saukot (tarpojat) 

 Joutsenet (tarpojat) 

Kaikilla joukkueilla oli hyvä yhteishenki. 

Norpat olivat pukeutuneet keltaiseen ja 

tumman siniseen eli heidän huivin väreihin. 

Joutsenilla oli piirretty meikillä kissanaamat. 

He meikkasivat itsensä vasta paikan päällä. 

Saukoilla oli ihan tavalliset vaatteet 

Kakut 

Kuulöhoilijä kakku (Norpat) 

Kuulöhöilijä-nimisen kakun päälle oli viritelty 

astronautti, jonka oli tarkoitus seistä, mutta 

ei pysynyt pystyssä. Se oli tehty sokeri 

massasta. 

Galaxi kakku (Saukot) 

Galaxi kakku oli violetin värinen. Siina luki 

kuorrutteella joku tieteellinen sana. Siihen oli 

myös laitettu ympyröitä jotka oli joku ihmeen 

galaktinen pölypilvi. Se oli hyvä makuinen. 

Nyan cat -peli kakku (Joutsenet) 

Nyan cat-peli kakku oli kuorrutettu kokonaan 

marsipaanilla. Siinä oli päällä hieno kissa, joka 

sekin oli tehty marsipaanista. Kakku oli 

melkein kokonaan harmaa. 

Tunnelma 

Kakkukisan alussa oli aikamoinen vilske ja 

vilinä. Ensin kaikki juoksivat hakemaan 

astioita. Sitten huudeltiin mitä pitäisi tehdä. 

Melko alussa Joutsenet laittoivat päälle Nyan 

cat -pelin tunnusmusiikin, ja se ärsytti 

varmaan kaikkia! Nyan cat -pelin 

tunnusmusiikki soi melkein koko kisan ajan. 

Oli todella jännittävää, kun voittajat 

julkaistiin =) 

Yleisö olisi voinut olla ehkä vähän 

kannustavampi. Joku teki jotain i-padilla, ja 

toiset juttelivat ja söivät roskaruokaa. 

Olisimme kaivanneet enemmän tukea ja 

vähemmän laiskottelua. Yleisön pitäisi 

seuraavalla kerralla keskittyä enemmän 

kisaan kuin löhöilyyn, roskaruuan syömiseen 

ja i-padilla ”pelaamiseen”. 

Toivottavasti ensi vuonna on parempi yleisö! 

Sijoitukset 

Norpat voitti kakkukisan. Heidän kakku oli 

nimeltään Kuulöhöilijä, ja tuomaristo tykkäsi 

siitä erityisen paljon, ehkä siksi, koska he 

lahjoittivat kakun jämiä eräille tuomareille. 

Toiseksi tulivat Saukot, ja kolmanneksi 

Joutsenet. 

Se oli jännittävä kisa! 
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Sudarisivut 

 

 

 

 

 

 

  

VIHJEET 

1. Tötän veljeslippukunta 
2. Roihuaa kesäleirillä iltaisin 
3. Jalassa sateella  
4. 12-14 -vuotias partiolainen 
5. Sillä voi vuolla kiehisiä 

6. Siellä pidetään kokoukset 
7. Partiolaisilla kaulassa 
8. Retkikeitin 
9. Siellä nukutaan kesäleirillä 
10. Auttaa suunnistamisessa 
11. Tötä on meidän mikä? 
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Lippukunta tiedottaa 

 

 

 

 

 

 

  

Töölön Tähystäjien viestintä 

Lippukuntamme nettisivut www.tahystajat.fi (löytyy 

googlettamalla) ovat aktiivisessa käytössä. Nettisivujen 

kalenterista voit tarkistaa tulevien tapahtumien ajankohdat.  

Nettisivuilla on myös laaja lippukunnan esittelyosio, jossa voi 

tutustua Tötän toimintaan ja kulttuuriin sekä tarkistaa ryhmien 

kokousajat. Nettisivuilla on myös kattava kuvakokoelma 

lippukunnan tapahtumista ja tiedoston jakelua, josta on hyötyä 

kaikille lippukuntalaisille. 

Ajankohtaisista asioista saa helposti tietoa Töölön Tähystäjien 

Facebook-sivuilta. Sivua päivitetään usein ja sitä kannattaa 

seurata, jotta pysyy kärryillä tulevista tapahtumista ja lippukunnan 

kuulumisista 

Myös perinteistä kirjepostia lähetetään lippukuntalaisten 

koteihin. Jäsenrekisterimme on nyt ajan tasalla, joten kirjeet 

löytävät jatkossa paremmin perille oikeisiin osoitteisiin. 

Lippukuntalehti Tööttäys ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Se 

sisältää juttuja Tötän toiminnasta; ryhmistä, tapahtumista, 

ilmiöistä ja ihmisistä. 
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Kolumni 

Lippukuntamme menevä taloudenhoitaja Kata Karttunen pohtii, mitä partiolla on annettavaa eri 

elämäntilanteissa. 

Miljoonan mahdollisuuden matka  

Partio on tarkemmin ajateltuna melko kummallinen 

harrastus, oikea harrastusten outolintu, jonka pukeminen 

sanoiksi on todella haastavaa. Varmasti monet meistä ovat 

joskus joutuneet ihmettelijöiden  kysymyksiin vastaamaan, 

ja samalla pohtimaan itsekin mitä me oikeastaan edes 

partiossa tehdään, miksi tätä tehdään ja mitä minä tästä 

saan?  

Vastaavia kysymyksiä pohdin itse jatkuvasti kasvavan 

kiireen keskellä, kun aika tuntuu loppuvan auttamattomasti 

kesken tasapainoillessa opintojen, työn, 

vapaaehtoishommien ja sen ”oman muun elämän” välillä. 

Aikana jona haluaa tehdä kaiken ja vielä suoriutua kaikesta 

moitteettomasti, tulee tarkkaan punnittua hyötyjä ja sitä 

mikä asioiden todellinen arvo minulle on.  

Tämänlaatuinen pohdinta on äärimmäisen tärkeää, ja johtaa meitä siihen että käytämme 

elämämme vuodet mahdollisimman hyvin ja mielekkäällä tavalla siten, että vanhana voi katsoa 

omaa elämäänsä tyytyväisin mielin ja varmana siitä että on elänyt elämänsä haluamallaan tavalla.  

Partio eroaa monista harrastuksista siinä, että se antaa tilaa kasvaa ja muuttua ja samalla tarjoaa 

muuttuviin tilanteisiin aina uusia mahdollisuuksia. Partiossa olemme osa yhteisöä, jonka suojassa 

voimme etsiä omaa paikkaamme vapaasti ja pääsemme toteuttamaan itseämme parhaalla 

mahdollisella tavalla ilman pelkoa epäonnistumisesta tai siitä että jäisimme yksin. Partion yksi 

suurimmista rikkauksista on siinä,  että se mukautuu oman elämäntilanteen mukaan ja sen pariin 

voi palata tai liittyä kaikissa elämänvaiheissa.  

Kun nyt katson elämäni alkuvuosia taaksepäin, on tämä harrastukseni yksi harvoja asioita, joka on 

pysynyt matkassani koulun ensimmäisiltä luokilta näihin päiviin saakka. Partion parissa olen 

kasvanut lapsesta kohti aikuisuutta, ja on upeaa huomata, että nyt parikymppisenä löydän 

partiosta edelleen uusia mielekkäitä tekijöitä ja haasteita, joiden parissa viihdyn. Haastankin Sinut 

joka näitä sanoja lukee pysähtymään hetkeksi, miettimään mitä juuri sinä tältä harrastukseltasi 

haluat ja miten sen voisit saavuttaa. Näin saamme ylläpidettyä yhdessä harrastuksemme 

mielekkyyden ja riemun, ja voimme tarjota saman kokemuksen aina uusille partiolaisille.  
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