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Lippukunnanjohtajan tervehdys   

  

Hei! 

Kevät alkaa pikkuhiljaa kääntyä kohti kesää ja koululaiset 

suuntaavat kesälomille. Vaikka ryhmien omat kokoukset 

jäävätkin tauolle, on myös kesällä luvassa monia hauskoja 

partiotapahtumia. Kesäkuussa kaikki ovat tervetulleita 

IVE:n ja Tötän yhteisiin kesäkokouksiin, joissa ulkoillaan ja 

pidetään hauskaa partioporukalla. Myös kesäleiri heinä- ja 

elokuun vaihteessa kuuluu monelle loman ehdottomiin 

kohokohtiin. Yhdessäolo niin kaupungissa kuin 

metsässäkin on partion parasta antia, joten ei kannata 

epäröidä tapahtumiin osallistumista! 

Partiokevät on hujahtanut nopeasti ohi kokousten ja 

retkien merkeissä. Myös pitkään suunniteltu projekti 

hankkia uusi sauna Tötän kämpälle Tönkille on hienosti saatu 

aloitettua. Saunaprojektissa riittää puuhaa tuleviksi vuosiksi, 

ja kaikki ovat ehdottoman tervetulleita mukaan osaamisesta 

riippumatta! 

Tuleva syksy tuo tullessaan paitsi uusia sudenpentuja, 

toivottavasti myös vanhempiakin partiolaisia mukaan 

joukkoomme. Perinteiseen tapaan ryhmät osallistuvat retkille, 

kokouksiin sekä partiotaitokilpailuihin. Tulevista tapahtumista 

tiedotetaan niin Tötän aktiivisilla Facebook-sivuilla kuin 

nettisivuillakin. Tötän kuulumisia voi nykyisin seurata myös 

Instagramista. 

Toivottavasti nähdään mahdollisimman monen kanssa kesän 

partioriennoissa! 

Lämmintä ja rentouttavaa kesää toivottaen, 

  

Inka 
lippukunnanjohtaja  
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Uutiset         

Perinteinen kakkukisa kisattiin 22.3.2015 tuttuun tapaan Tötän kololla. Tänä vuonna teemana oli meri, ja 

voiton vei Joutsen-vartio hienolla Itämeri-aiheisella kakullaan. Toiseksi sijoittui Norppa-vartio ja 

kolmanneksi Kärppä Ivestä. Onnea voittajille ja kiitos kisaajille! 

Partioparaatin korvannut Kohtaaminen järjestettiin kolmatta kertaa 26.4.2015 ja Tötästä osallistui 

sudenpentuja yhdessä johtajansa kanssa. Sudenpentujen ohjelma oli tällä kertaa Korkeasaaressa, mutta 

kova sade haittasi hieman menoa. Ehkä ensi vuonna on parempi tuuri sään kanssa. 

Tötäläisiä osallistui 15.5.2015 Töölön seurakunnan Torimessun järjestelyihin kolehdinkantajina ja 

ohjelmien jakajina. Tapahtumaan osallistui myös muita Töölön alueen lippukuntia, ja apuamme arvostettiin 

suuresti. Messussa keräämämme kolehti meni kirkon ulkomaanavun kautta Nepalin maanjäristyksen uhrien 

hyväksi. 

Tötällä on nykyisin käytössään Instagram! Tötäläisiä voit seurata @tahystajat-tilin kautta. Tiliä päivitetään 

ahkerasti, joten nettisivujen ja facebookin lisäksi voit seurailla kuulumisiamme kesällä myös sieltä. 

  

 

 

  
Heinäkuu  

9. – 12.7. Tötän johtajiston vaellus 

Elokuu  

29.7. – 6.8. Kesäleiri Köli 

2.8. Kesäleirin vierailupäivä 

Sudenpentujen, kolkkien ja seikkailijoiden leiri päättyy 

26.8. Syyskauden avajaiset 

vk. 36 Kokoukset alkavat 
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Norpat Tönkillä 

 

Katastrofi vai ei? 
säv. ja san. Tötä-trio 

Perunat kärventyy,  

nakit putoo nuotioon.  

Palavat paperit lentelee  

ja nyytit menee pieleen.  

Puita on vaikee hakata,  

kanto on täynnä murkkuja.  

Vettä me joudutaan kantamaan,  

kuin orjat konsanaan.  

Ötökät täyttää metsän.  

Ilma on täynnä hysteriaa.  

Ja karkit hupenee.  

Tää retki on katastrofi,  

Tää retki on katastrofi,  

Tää retki on katastrofi.  

TAI EI SITTENKÄÄN.  

Ruoka oli tosi hyvää,  

vaikka laitoimme liikaa pippuria.  

Valokuvaus oli kivaa,  

vaikka leppiksen lensi pois.  

Seurakin oli hyvää,  

vaikka väki väheni.  

Vedenhaku oli ihan jees,  

vaikka laituri keinahteli.  

Laverilla Aliasta pelattiin  

Ja sairaasti naurettiin.  

Tää retki oli huippu,  

Tää retki oli huippu,  

Tää retki oli huippu.  

Miltein kokonaan. 

(Huom! Retkeltä jääneet suklaat käytettiin Norppien kokouksessa Kiinalainen ravintola -leikissä.) 

Kuvat: Norpat 
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Mikä Jamboree? 

Aina neljän vuoden välein Partioliikkeen Maailmanjärjestö WOSM (World Organisation of Scout 

Movement) järjestää kansainvälisen partioleirin, milloin missäkin päin maailmaa. Eri maiden 

kansalliset partiojärjestöt hakevat leirien järjestelyvuoroja ja tiukkojen valintojen jälkeen vuoro 

luovutetaan valituksi tulleelle järjestölle.  

Jamboreelle leiriläiseksi pääsevät leirin aikana 14–18 -vuotiaat partiolaiset ja yli 18-vuotiaat 

osallistuvat International Service Teamin (IST) jäseniksi eli työleiriläisiksi. Leirille osallistujat jaetaan 

leirilippukuntiin, jotka jaetaan alaleireihin ympäri leirialuetta. 

Ensimmäinen, 8000 partiolaisen, Jamboree järjestettiin Gilwell Parkissa, Englannissa vuonna 1920. 

Partiotyttöjen Maailmanjärjestön (WAGGS) jäsenet saivat osallistua leirille ISTeiksi vuonna 1975 

Norjassa ja leiriläisiksi Kanadassa 1983. 

 

Jamboree-leirit vuosina 1920-2019  

1. 1920 Iso-Britannia 

2. 1924 Tanska  

3. 1929 Iso-Britannia  

4. 1933 Unkari  

5. 1937 Alankomaat  

6. 1947 Ranska  

7. 1951 Itävalta  

8. 1955 Kanada  

9. 1957 Iso-Britannia  

10. 1959 Filippiinit  

11. 1963 Kreikka  

12. 1967 Yhdysvallat  

13. 1971 Japani  

14. 1975 Norja  

1979 Iran  
(peruttiin poliittisen ilmapiirin muututtua) 

15. 1983 Kanada  

16. 1987 Australia  

17. 1991 Etelä-Korea  

18. 1995 Alankomaat  

19. 1999 Chile  

20. 2003 Thaimaa  

21. 2007 Iso Britannia  

22. 2011 Ruotsi  

23. 2015 Japani  

24. 2019 Yhdysvallat  
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Jamboree 2015 

Yamaguchi, Japani 

Tänä vuonna Suomen leirijoukkue suuntaa 

katseensa itään ja lentää kesällä Nousevan 

Auringon Maahan, Japaniin. Leiri 

järjestetään Yamaguchissa, mikä sijaitsee 

ihan Japanin pääsaaren Honshun 

länsipäässä, lähellä Hiroshiman kaupunkia.  

Hiroshima on tärkeässä osassa leirillä, sillä 

tänä vuonna tulee kuluneeksi Hiroshiman 

atomipommin räjähdyksestä 70 vuotta. 

Tapahtumaa tullaan muistelemaan suurin 

juhlallisuuksin osana leirin ohjelmaan.  

Leirille osallistujat jaetaan 40 hengen leirilippukuntiin, joissa on siis 36 leiriläistä ja 4 johtajaa per 

leirilippukunta. Leirilippukunnat jaetaan omiin alaleireihin ympäri leirialuetta. Tällä hetkellä 

osallistujia tulee olemaan noin 200 eri partiomaasta. Suomesta reissuun lähtee vajaan 1000 

hengen joukkue. Joukkueesta löytyy myös tötäläisiä, iveläisiä sekä Brysselin tuulihaukkoja.  

Tötäläisiä on osallistunut historian kirjojen mukaan kaikille Jamboree-leireille pois lukien 1975 

Norja, 1983 Kanada ja 1998-99 Chile (jos tieto on erheellinen, on se tahattomasti kirjoitettu ja 

allekirjoittanut pyytää anteeksi). Edelliselle Jamboreelle Ruotsiin vuonna 2011 kokoontui 39 000 

osallistujaa. Heinäkuun 27. päivä selviää, kuinka monta partiolaista tapaa Japanissa.  

 

Japani – olethan WAlmis! 

 

Henni Varhimo 

 

 

 

 
  

Seuraa Jamboreematkaa 

 jamboree.fi (Suomen Joukkue) 

 Twitterissä JapaninJamboree 2015  
 

 Facebook: Japanin Jamboree 2015  

 23wsj.jp (Jamboreen viralliset sivut) 
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Terveiset Espanjasta 

 

Viime syksynä aloitin suunnittelemaan lähtöä Barcelonaan. Yksi ongelmani ulkomaille muuttamisessa oli 

kuitenkin Joutsen-tarpojavartio johtaminen. Pohdiskelin tovin, miten voisin toimia etäjohtajana. Onneksi 

nykyajan teknologialla se on loppujen lopuksi melko helppoa. Suunnittelimme tyttöjen kanssa 

toimintasuunnitelman yhdessä keväälle ja kävimme läpi miten kokouksen jälkeen laitetaan paikat kuntoon 

ja ovet lukkoon. Ennen Joutsenen kokousta on Norpan kokous, joten avainta ei tarvinnut heille antaa.  

Valmistelin ennen lähtöäni jokaiseen kokoukseen oman kirjeen Joutsenen kokouskaappiin. Kokouksen 

alussa tytöt avasivat kirjeen missä oli ohjeet, mitä kokouksessa pitää tehdä. Jokaisesta kokouksesta tyttöjen 

täytyi lähettää kuvamateriaalia, jotta varmistuin heidän oikeasti tekevän sovitut asiat, ei sillä etten heihin 

luottaisi.  Koko kevään ajan tytöt seurasivat toimintasuunnitelmaa ja voin rehellisesti sanoa olevani erittäin 

ylpeä heistä. Koko vartio on mielestäni kehittynyt ja itsenäistynyt huimasti.  

Olen huomannut Espanjaan muuttaessani, kuinka paljon olen partio taipaleeni aikana oppinut tärkeitä 

taitoja. Esimerkiksi partiossa olen oppinut toimimaan hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa, vaikka ei edes 

puhuisi samaa kieltä. Kun tulin tänne, en tuntenut yhtä ainutta ihmistä joten sosiaalisuus ja uusissa 

tilanteissa rohkeus ovat olleet hyvin tärkeitä taitoja. Olen kertonut paljon ei-suomalaisille kavereilleni 

partiosta ja Suomen luonnosta. Monet ovat hämmästelleet esimerkiksi jokamiehenoikeuksia, mitä itse olen 

pitänyt aivan normaalina ja itsestään selvänä asiana. Myös se, kuinka paljon meillä on metsää ja luontoa, on 

ollut monille hassu asia. Sitä harvemmin Suomessa ollessa edes ajatelee, kuinka iloisia voimme olla kun 

saamme lähteä retkelle metsään, poimia marjoja ja sieniä tai vaikka käydä mato-ongella järven rannalla.  

Onneksi pian on kesä ja luonto parhaimmillan! 

 

Ihanaa kesää kaikille,  

Lotta   
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Töölön Tähystäjät netissä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Lippukuntamme uusitut nettisivut löytyvät  

osoitteesta www.tahystajat.fi ja ovat aktiivisessa  

käytössä. Nettisivuilla voit mm. tarkistaa tulevien  

tapahtumien ajankohdat kalenterista ja tutustua  

partiovaatetukseen ja lippukunnan tiloihin. 

 

Ajankohtaisista asioista saa tietoa myös  

Töölön Tähystäjien Facebook-sivuilta.  

Sivua päivitetään usein ja siitä kannattaa  

tykätä, jotta pysyy kärryillä tulevista  

tapahtumista ja lippukunnan kuulumisista. 

 

Uutuutena Tötän oma Instagram-tili!  

@tahystajat 
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Tönkille uusi sauna 

Lippukuntamme kämpälle Tönkille on tarkoitus hankkia uusi sauna vanhan parakkisaunan tilalle. 

Suunnittelu ja varainhankinta on ollut käynnissä jo jonkin aikaa. Lippukunta on useamman vuoden 

ajan kerännyt rahaa uutta saunaa varten ja koossa on jo mukava summa. Tavoitteena on päästä 

juhlistamaan uutta saunaa lippukunnan 85-vuotisjuhlien yhteydessä Tönkillä syksyllä 2016. 

 

Tönkin uudesta saunasta on tarkoitus tehdä nykyistä 

saunaa viihtyisämpi ja monikäyttöisempi. 

Saunarakennukseen on, mahdollisuuksien mukaan, 

tarkoitus sijoittaa myös jonkin verran majoitustilaa. 

Projektia viedään eteenpäin yhteistuumin 

lippukunnan ja Töölön Tähystäjien 

kannatusyhdistyksen kanssa, vetovastuu projektista 

kuitenkin on kannatusyhdistyksellä. 

Tällä hetkellä kartoitetaan käyttötarkoitukseen sopivia 

saunavaihtoehtoja, rakennuslupa-asioita sekä 

mahdollisia tahoja, joilta voisi hakea avustusta 

hankkeeseen. Saunaa ei ole tarkoitus rakentaa ns. pitkästä tavarasta alusta alkaen itse, vaan 

haussa on valmis tai puolivalmis ratkaisu. Tontti rajoittuu, nykyään ihan hyvin kunnossa pidettyyn 

tiehen, ja sauna tulee sijoittumaan tien läheisyyteen. Tämä mahdollistaa rakennuksen tuonnin 

tontille vaikka kokonaisena. Partiossa kun ollaan, ei talkootyötäkään sovi unohtaa. Sitä tulee 

riittämään, vaikka saunarakennuksen runko tontille kokonaisena tuleekin! Alustavia töitä Tönkillä 

tehdään syksyllä kämppätalkoiden muodossa. Talkoiden ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin. 

Kaikki vinkit, tuki ja tietämys asian suhteen otetaan ilolla vastaan!  

 

Maria Kautto 
Töölön Tähystäjien kannatusyhdistyksen pj. 

mariakautto@yahoo.com 

 
p.s. Facebookissa on Tönkin saunaprojekti -ryhmä. Ryhmä ei automaattisesti näy kaikille, mutta allekirjoittanut, Inka 

Helaniemi tai Heidi Korhonen voivat lisätä halutessasi juuri sinut mukaan! Näin pysyt kärryillä siitä, mitä 

saunaprojektin ympärillä tapahtuu. Projektin etenemisestä tiedotetaan myös lippukunnan muiden tiedotuskanavien 

kautta.  
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