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Yleistä Vuosi 2015 on Töölön Sinisten 83. toimintavuosi.
Kokoontumispaikkamme ovat Töölönkadun Kolo ja
Siltasaarenkadun Kallionkolo. Lippukunnan retkien
pääsääntöisenä näyttämönä toimii Långvikin Kämp-
pämme Kirkkonummella. Töölön Siniset tarjoaa laa-
dukasta ja tasokasta partiotoimintaa lapsille ja nuo-
rille. Vuonna 2014 suunniteltu Töölön Sinisten tule-
vien vuosien strategia pannaan täytäntöön vuonna
2015. Strategia pitää sisällään viisi pääkohtaa, joi-
ta eritellään tässä toimintasuunnitelmassa. Pääkoh-
dat ovat a) sudenpentujen ja seikkailijoiden ryhmä-
kiintiöt, b) tarpojiin ja samoajiin panostaminen, c)
uusien samoajien ja aikuisten rekrytointi, d) toimiva
ikäkausivastaavuus, e) avoimuus. Haasteet otetaan
tervetulleina vastaan.

Sudenpennut Vuonna 2015 sudenpentulaumoja on neljä. Töölös-
sä kokoontuvat Myrsky, Myllerrys ja Muflonit sekä
Kalliossa Kasi-B. Myrskyn sudenpennut ovat kol-
mannella luokalla ja siten siirtyvät syksyllä 2015
seikkailijoihin. Myllerryksen sudenpennut ovat toi-
sella luokalla. Muflonit on syksyllä 2014 Hesparton
kanssa perustettu sekalauma. Tämä lauma jakaan-
tuu puoliksi vuoden 2015 alussa. Siten saamme lau-
maan mahtumaan enemmän uusia poikasudenpen-
tuja. Kasi-B koostuu kakkos- ja kolmosluokkalaisis-
ta. Kolmosluokkalaiset siirtyvät syksyllä seikkailijoi-
hin ja muodostavat Töölön siirtyjien kanssa yhteisen
ryhmän. Kasi-B:n kakkosluokkalaiset jatkavat lop-
puvuoden omana ryhmänään. Vuoden 2015 aikana
pyritään perustamaan Kallioon uusi lauma, jonne
pääsisivät ekaluokkalaiset.

Sudenpennut suorittavat laadukasta ohjelmaa vii-
kottaisissa kokouksissa. Sudenpentuohjelmassa tai-
toja opetellaan leikkien kautta. Kokousten lisäksi su-
denpennut osallistuvat keväällä piirin järjestämään
sudenpentujen päivätapahtumaan, lippukunnan ke-
säleirille ja lippukuntaretkille sekä syksyllä alueen
omiin sudenpentukisoihin. Vuoden aikana on myös
mahdollista järjestää sudenpentuosaston retki.
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Vuonna 2015 sudenpentujen osalta käytetään lau-
makohtaisia kiintiötä sekä jonotusjärjestelmää uusia
jäseniä varten. Tällä pyritään takamaan laumojen
laadukas viikkotoiminta.

Sudenpentujen ikäkausivastaavana toimii vuonna
2015 Tilli Pesola. Myrskyä johtavat Ralf Baumann
ja Ville Raitio. Myllerrystä johtavat Otto Hyytiälä ja
Olli Raitio. Muflonit-laumaa vetävät Arne Vuoren-
rinne ja Hespartosta Kaisa Mikkelä. Kasi-B:tä joh-
tavat Katri Nyyssönen ja Tilli Pesola. Kasi-B:lle et-
sitään kolmatta johtajaa.

Seikkailijat Töölön Sinisissä toimii vuonna 2015 kolme seikkaili-
jajoukkuetta: syksyllä 2014 aloittaneet Ahmat, toi-
sen vuoden seikkailijat Naalit ja kolmannen vuoden
seikkailijat Ketut. Ahmoja johtavat Miska Rissanen
ja Esko Malmiola, Naaleja Leo Heinonen ja Henri
Brax, ja Kettuja Antti Väisänen ja John Remes. Ikä-
kausivastaavana toimii Julius Hästesko.

Syksyllä 2015 Naalit ja Ahmat jatkavat toimintaan-
sa seikkailijoissa ja Ketut siirtyvät tarpojiin. Ketut
suorittavat varsinaisen seikkailijaohjelman jälkeisiä
väli-ilmansuuntia.

Keväällä 2015 Tösin seikkailijat käyvät vähintään
kahdella retkellä ja suorittavat vähintään yhden tai-
tomerkin. Retkiä ovat Töölön Sinisten oma lippu-
kuntaretki ja seikkailijoiden kevään loppuhuipennus
Sepeli. Syksyllä 2015 seikkailijat lähtevät lippukun-
taretken lisäksi seikkailijoiden omalle retkelle, jo-
ka on tarkoitettu kaikille joukkueille. Näiden lisäksi
joukkueet voivat halutessaan järjestää myös oman
retkensä. Kaikki joukkueet suorittavat valitsemansa
taitomerkit sekä keväällä että syksyllä.
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Tarpojat Tarpojia Töölön Sinisissä edustaa aktiivinen ja en-
tisestään kasvanut ryhmä Korpit. Vuoden 2015 ke-
vään aikana Korpit suorittavat jo viimeisiä lisätarp-
poja ja syksyn puolella ryhmä siirtyy jo samoajao-
sastoon. Syksyllä Ketut siirtyvät seikkailijoista seu-
raavalle asteelle täyttäen Korppien jättämän paikan
tarpojaosastossa.

Tarpojaohjelmaan kuuluu puolivuotisia tarppo-
suorituksia, jotka antavat viitekehyksen viikkotoi-
minnalle. Ohjelmassa pyritään soveltamaan ikäkau-
delle sopivan tasoista vertaisjohtajuutta. Tarpojaoh-
jelman laatua pyritään parantamaan kasvattamalla
ikäkauden johtajaresursseja. Keskeistä on myös ret-
kille ja kisoihin osallistuminen. Korppeja ohjaavat
Otto Hyytiälä ja Petja Heiskanen. Kettujen tarpoja-
vaiheen johtajat valitaan myöhemmin samoajaikäi-
sistä johtajista. Ikäkausivastaavana toimii Leo Hei-
nonen.

Samoajat Töölön Sinisissä toimii samoajaryhmä Haukat, sekä
syksyllä 2015 tarpojista siirtyvä Korpit-ryhmä. Hau-
kat jatkavat oman ryhmätoimintansa ohella nuorem-
pien ryhmien apulaisjohtajina. Korpit taas aloitta-
vat syksyllä ryhmänjohtamiseen valmentavaa ROK-
kurssia.

Samoajatoiminnan laatuun pyritään panostamaan
samoin kuin tarpojatoiminnan laatuun, eli lisäämäl-
lä johtajaresursseja. Töölön Sinisiin pyritään myös
rekrytoimaan uusia samoajaikäisiä. Samoajat ovat
jo miltei johtajia, ja ohjelman tavoitteena on tarjo-
ta samoajille vastuuta ja haasteita sekä auttaa heitä
löytämään paikkansa lippukunnan piinkovassa joh-
tajatiimissä.

Samoajat opettelevat organisoimaan itse omaa toi-
mintaansa tukihenkilöiden ohjaamina. Ikäkausivas-
taavana toimii Leo Heinonen.
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Vaeltajat Töölön Sinisissä toimii vuonna 2015 vaeltajaryh-
mä Kummeli. Vaeltajatoiminnassa pyritään toteut-
tamaan itseään kehittäviä ja sopivasti haasteita tar-
joavia projekteja. Vaeltajat toimivat lippukunnassa
aktiivisina johtajina, ja ikäkauden omaa ohjelmaa
pyritään järjestämään johtamisen ohella.

Vaeltajat järjestävät pääosin itse omaa ohjelmaan-
sa. Taustalla tukemassa toimii ikäkausivastaava Leo
Heinonen.

Johtajat Töölön Sinisissä toimii sekä kokeneita johtajia että
johtajuutensa aloittaneita uusia johtajia. Samoaja-
vartio Haukat aloitti ryhmänjohtajina syksyllä 2014
ja vuonna 2015 nämä neljä nohevaa nuorta johta-
jaamme jatkavat pesteissään ja saavat tukea van-
hemmilta johtajilta. Vuonna 2015 yhtenä Töölön
Sinisten suurena haasteena säilyy aikuisrekrytoin-
ti, johon panostetaan muun muassa pitämällä ai-
nakin yksi aikuisrekrytointitapahtuma. Yhtälailla
myös samoajaikäisten nuorten rekrytointiin panos-
tetaan Ota kaveri mukaan -kampanjalla ja panosta-
malla samoajaikäisten ohjelmaan.

Lippukunnan kokoon nähden niukka johtajamäärä
haittaa kunkin ikäkaudesta vastaavan johtajan pes-
tiä. Tällä hetkellä kaksi kolmesta ikäkausivastaavas-
ta vetää itse ryhmää pestinsä ohella, mikä vaikeut-
taa pestin suorittamista. Tavoitteena on aikuisrekry-
toinnin avulla saada näiltä vastaavilta karsittua ryh-
mänjohtajuus pois, jotta he voisivat keskittyä kun-
nolla koko ikäkaudesta huolehtimiseen mielekkäästi
ja tehokkaasti.

Kaikki ovat tervetulleita Töölön Sinisiin. Johtajis-
tossa panostetaan avoimuuteen ja huomioidaan, et-
tä uudet aikuiset pääsevät helposti osaksi tiivistä ja
toimivaa johtajistoa.
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Leirit, ret-
ket ja kisat

Vuoden päätapahtumia ovat perinteisesti Hespartto-
sisarlippukunnan kanssa järjestetyt talvi- sekä kesä-
leiri. Talvileiri Supersankarit 2015 järjestetään tam-
mikuun alussa. Leirille osallistuvat kaikki, nuorimpia
jäseniä lukuun ottamatta, joiden annetaan harjoitel-
la erätaitoja lämpimämpinä vuodenaikoina. Kesällä
2015 Töölön Siniset järjestää sisaruslippukunta Hes-
parton kanssa yhteisen kesäleirin.

Lippukunta retkeilee omin voimin viikonlopun kestä-
villä lippukuntaretkillä, joita järjestetään kaksi: toi-
nen kevään ja toinen syksyn ehtoopuolella. Ryhmät
pääsevät luomaan identiteettiään omilla retkillään,
joita on tavoitteena järjestää kaksi, mutta vähintään
yksi toimintavuoden aikana. Lisäksi Töölön Siniset
on mukana järjestämässä Hanki 2015 -talvikisaa. Ki-
san johtajana toimii Tösin Antti Väisänen.

Tösien kannalta tärkeimmät partiotaitokisat ovat
urbaaniin ympäristöön sijoittuva Hiipivä Haamu -
salapoliisikisa, keväällä metsäisissä maisemissa jär-
jestettävä Törmä sekä heti syksyn alussa kisattava
Espoon Punanen.

Yhteydet
piiriin ja
keskusjär-
jestöön

Yhteyksiä Pääkaupunkiseudun partiolaisten piiriin
pidetään yllä lippukunnanjohtajan ja -apulaisen
osallistuessa aluetapaamisiin ja muihin tärkeisiin pii-
rin kokouksiin. Koulutusvastaava kartoittaa johtajis-
ton kouluttautumistarpeet ja selvittää piirin järjes-
tämiä kurssimahdollisuuksia. Ohjelmavastaava puo-
lestaan huolehtii, että lippukunnassa ollaan tietoi-
sia piirin järjestämistä ohjelmatapahtumista. Töö-
lön Siniset osallistuu piirin järjestämiin tapahtumiin
esimerkiksi partioviikon tapahtumiin keväällä.

Yhteydet
taustayh-
teisöihin

Töölön Sinisten kannatusyhdistykseen ollaan yhtey-
dessa kämppään liittyvistä asioista aina tarvittaessa.
Nykyiset johtajat tapaavat kannatusyhdistyksen jä-
seniä sekä Töölön Sinisten vanhoja jäseniä aika ajoin
järjestettävissä Sämpyläkillan kokouksissa ja velje-
sillallisilla.
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Kämppä Långvikin Kämppä tarjoaa oivan tukikohdan niin
ryhmien omille retkille kuin sisarlippukunta Hespar-
ton kanssa järjestettäville leireillekin. Lippukunta-
retket sekä suurin osa ryhmien omista retkistä jär-
jestetäänkin täällä. Myös sisarlippukunta Hespartto
retkeilee kämpällä aktiivisesti.

Kämpän tarpeellisten tavaroiden hankinnasta sekä
talkooviikonloppujen järjestämisestä vastaa kämp-
pätoimikunta. Sen tehtäviin kuuluu myös kämpän
varausten sujuva organisointi niin omalle väelle kuin
tyystin ulkopuolisillekin. Toimikunta koostuu se-
kä Hesparton että Töölön Sinisten edustajista sekä
kämppäisännästä.

Tiedotus Töölön Sinisten tiedotus vuonna 2015 tulee keskit-
tymään pääosin sähköiseen tiedottamiseen. Oleelli-
sina tiedotusvälineinä lippukunta hyödyntää sosiaa-
lista mediaa (Facebook, Twitter) sekä sähköpostilis-
toja. Tösin internet-sivustot ja johtajiston foorumi
jatkavat toimintaansa tärkeiden tiedostojen, kuten
hallituksen pöytäkirjojen, arkistoinnissa. Tösin lip-
pukuntalehti Pihaus elvytetään pitkän tauon jälkeen
sähköisenä lehtenä, josta vuosittain julkaistaan pai-
nettu koostelehti.
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Yhteenveto Vuonna 2015 järjestetään innokasta ja tapahtuma-
rikasta ohjelmaa monenikäisille lapsille ja nuorille.
Kololla viikkotoiminnassa opitut erätaidot pääsevät
käyttöön Långvikin Kämpän maisemissa ja myös
muualla kuten talvi- ja kesäleireillä. Lippukunnan
uusi strategia otetaan käyttöön ja sitä hyödynnetään
parantaaksemme entisestään toimintamme laatua ja
taataksemme sen pysymisen korkeana. Töölön Sini-
set kannustaa nuoria asenteellisesti virkeiksi ja reip-
paiksi. Lippukunnalla on kaikki edellytykset onnis-
tuneelle ja ikimuistoiselle partiovuodelle.

Töölössä 10. marraskuuta 2014
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta

Julius Hästesko
lippukunnanjohtaja


