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Yleistä Vuosi 2014 on Töölön Sinisten 81. toimintavuosi.
Kokoontumispaikkamme tulee olemaan Töölönkadun
Kolo ja Kalliossa Kallionkolo Siltasaarenkadulla. Ret-
kipaikkanamme tulee toimimaan perinteinen Långvi-
kin Kämppä. Töölön Sinisten tekemisen ydin koos-
tuu edelleen laadukkaasta partiotoiminnasta, entis-
täkin tasokkaammasta viikkotoiminnasta ja aktiivi-
sesta retkien järjestämisestä.

Sudenpennut Sudenpentulaumoja on kolme vuonna 2014. Töölös-
sä kokoontuvat Myrsky ja Myllerrys. Myllerrys koos-
tuu lippukunnan nuorimmista jäsenistä, ja ohjelma
on vahvasti leikkipainoitteista. Toisen vuoden suden-
pennuista koostuva Myrksy-lauma jatkaa laadukas-
ta sudenpentuohjelmaa. Vuonna 2014 kallionkolol-
la toimii Hesparton kanssa yhteistyössä pyöritettävä
sudenpentulauma Kasi-B, jossa toimii 7-9-vuotiaita
poikia. Syksyllä pyrimme aloittamaan Töölössä ja
Kalliossa uuden lauman. Siirtymäikäisille sudenpen-
nuille perustetaan uusi seikkailijajoukkue joko Töö-
löön tai Kallioon syksyllä.

Viikottaisten kokousten lisäksi sudenpennut osallis-
tuvat sudenpentukilpailuihin, lippukuntaretkille, ke-
säleirille sekä sudenpentuosaston yhteisille retkille.

Kaikkien sudenpentujen vastaavana akelana toimii
Tilli Pesola, joka vetää myös Kasi-B laumaa yh-
dessä Hespartto Katri Nyyssösen kanssa. Myrsky-
laumaa johtavat Ralf Baumann ja Ville Raitio. Uutta
Myllerrys-laumaa johdattelee Otto Hyytiälä ja Olli
Raitio.

Seikkailijat Töölön Sinisissä toimii vuonna 2014 kolme seikkai-
lijajoukkuetta. Syksyllä 2013 aloittaneet Naalit, toi-
sen vuoden seikkailijat Ketut ja kolmannen vuoden
seikkailijat Kotkat. Naaleja johtavat ikäkausivastaava
Antti Väisänen ja Leo Heinonen, Kettuja Miska Ris-
sanen ja Antti Väisänen ja Kotkia Julius Hästesko,
Petja Heiskanen.
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Syksyllä 2014 Naalit ja Ketut jatkavat toimintaan-
sa seikkailijoissa ja Kotkat siirtyvät tarpojiin. Kot-
kat suorittavat varsinaisen seikkailijaohjelman jälkei-
siä väli-ilmansuuntia.

Keväällä 2014 Tösin seikkailijat käyvät vähintään
kahdella retkellä ja suorittavat vähintään yhden tai-
tomerkin. Retkiä ovat Töölön Sinisten oma lippukun-
taretki ja seikkailijoiden kevään loppuhuipennus Se-
peli. Syksyllä 2014 seikkailijat lähtevät lippukunta-
retken lisäksi seikkailijoiden omalle retkelle, joka on
tarkoitettu kaikille joukkueille. Näiden lisäksi jouk-
kueet voivat halutessaan järjestää myös joukkueen
oman retken. Kaikki joukkueet suorittavat valitse-
mansa taitomerkit sekä keväällä että syksyllä.

Tarpojat Tarpojia Töölön Sinisissä edustaa aktiivinen ja enti-
sestään kasvanut ryhmä Korpit. Vuoden 2014 aika-
na Korpit suorittavat jo viimeisiä pakollisia tarppoja
ja lisätarppoihin siirrytään syksyn mittaan ryhmän
viimeisen tarpojavuoden käynnistyessä. Syksyllä saa-
daan vahvistusta tarpojaosastoon Kotkien siirtyessä
seikkailijoista seuraavalle asteelle. Tarpojaohjelmaan
kuuluu puolivuotisia tarppo-suorituksia, jotka anta-
vat viitekehyksen viikkotoiminnalle.

Ohjelmassa keskeistä on myös retkille ja kisoihin osal-
listuminen. Korppeja ohjaavat Otto Hyytiälä ja Petja
Heiskanen. Ikäkausivastaavana toimii Leo Heinonen.

Samoajat Töölön Sinisissä toimii erähenkinen samoajaryh-
mä Haukat, joka suorittaa oman viikkotoimintansa
ohella ryhmänohjaamiseen orientoivaa ROK-kurssia.
Kurssinsa jo suorittaneet vanhemmat samoajat toi-
mivat nuoremmissa ryhmissä johtajina yksin tai van-
hempien johtajien tukemana. Tämä on oleellinen osa
samoajatoimintaa.
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Samoajat ovat jo miltei johtajia, ja ohjelman tavoit-
teena on tarjota samoajille vastuuta ja haasteita sekä
auttaa heitä löytämään paikkansa lippukunnan piin-
kovassa johtajatiimissä. Haukkojen viikkotoiminnas-
ta vastaa Kenny Ronkainen ja ROK-kurssiin osallis-
tumisesta Leo Heinonen.

Johtajat Töölön Sinisissä toimii lähinnä kokeneita johtajia,
joilla on useiden vuosien kokemus partiojohtamises-
ta. Johtajajatkumon ylläpitämiseksi on ensiarvoisen
tärkeää, että heidän rinnalleen koulutetaan uusia joh-
tajia. Heitä saadaan tulevista samoajista ja lippu-
kunnan ulkopuolisesta aikuisrekrystä, johon panoste-
taan. Selvitämme mahdollisuutta innostaa myös van-
hempia tukemaan lippukunnan viikkotoimintaa.

Johtjatilannetta kehitetään jatkuvasti hyvän rekry-
toinnin, yhteishengen ja koulutuksen kautta. Näin
ollen johtajat onnistuvat toimimaan kokonaisuute-
na sekä varmasti että energisesti, varmistaen laaduk-
kaan toiminnan. Tiiviin johtajiston koherenssia yllä-
pidetään aika ajoin järjestettävillä johtajahuoltota-
pahtumilla, joita parannetaan Julius Hästeskon luot-
saaman KoGi-työryhmän avulla.

Leirit,
retket ja
kisat

Vuoden päätapahtumia ovat perinteisesti Hespartto-
sisarlippukunnan kanssa järjestetyt talvi- sekä kesä-
leiri. Talvileiri Eesti 2014 järjestetään tammikuun
alussa. Leirille osallistuvat kaikki, nuorimpia jäseniä
lukuun ottamatta, joiden annetaan harjoitella erä-
taitoja lämpimämpinä vuodenaikoina. Kesällä 2014
Töölön Siniset järjestää sisaruslippukunta Hesparton
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.



TÖÖLÖN SINISET RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2014
Sivu 4/5

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
keskus-
järjestöön

Yhteyksiä piiriimme Pääkaupunkiseudun Partiolai-
siin pidetään yllä entiseen malliin, lähinnä lippu-
kunnanjohtajan tai -apulaisen osallistuessa alueta-
paamisiin. Koulutusvastaava selvittää piirin järjestä-
miä koulutusmahdollisuuksia. Ohjelmavastaava puo-
lestaan huolehtii, että lippukunnassa ollaan tietoisia
piirin järjestämistä ohjelmatapahtumista. Töölön Si-
niset osallistuu piirin järjestämiin partioviikon tapah-
tumiin keväällä.

Yhteydet
taustayh-
teisöihin

Töölön Sinisten kannatusyhdistykseen ollaan yhtey-
dessä Kämppään liittyvistä asioista aina tarvittaes-
sa. Nykyiset johtajat tapaavat kannatusyhdistyksen
ja Töölön Sinisten vanhoja jäseniä aika ajoin järjes-
tettävissä Sämpyläkillan kokouksissa ja veljesillalli-
silla.

Kämppä Långvikin Kämppä tarjoaa oivan tukikohdan niin
ryhmien omille retkille kuin sisarlippukunta Hespar-
ton kanssa järjestettäville leireillekin. Lippukuntaret-
ket sekä suurin osa ryhmien omista retkistä järjeste-
täänkin täällä. Myös sisarlippukunta Hespartto ret-
keilee kämpällä aktiivisesti.

Kämpän tarpeellisten tavaroiden hankinnasta sekä
talkooviikonloppujen järjestämisestä vastaa kämppä-
toimikunta. Sen tehtäviin kuuluu myös kämpän va-
rausten sujuva organisointi niin omalle väelle kuin
tyystin ulkopuolisillekin. Toimikunta koostuu sekä
Hesparton että Töölön Sinisten edustajista, sekä
kämppäisännästä.
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Tiedotus Lippukuntalehti Pihaus ilmestyy neljä kertaa vuonna
2014. Lippukuntalehtemme sisältää artikkeleita niin
menneistä partiotapahtumista kuin faktapitoista par-
tioasiaakin. Pikaisempana tiedotuskanavana toimi-
vat sähköpostilista tiedottamiseen, Töölön Sinisten
internet-sivut ja johtajien keskustelufoorumi. Leiri-
ja retkikirjeet, sekä kutsut lippukunnan tapahtumiin,
toimitetaan perinteisessä postissa ja sähköisten ka-
navien kautta. Töölön Siniset jatkaa myös aktiivista
toimintaa sosiaalisessa mediassa.

Yhteenveto Vuonna 2014 järjestetään innokasta ja tapahtuma-
rikasta ohjelmaa monenikäisille lapsille ja nuorille.
Kololla viikkokokouksissa opitut erätaidot pääsevät
käyttöön Långvikin Kämpän maisemissa tai muualla
maastossa. Töölön Siniset kannustaa nuoria asenteel-
lisesti virkeiksi ja reippaiksi. Lippukunnalla on kaik-
ki edellytykset onnistuneelle ja ikimuistoiselle partio-
vuodelle.

Töölössä 14. lokakuuta 2013
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta

Ralf Baumann
lippukunnanjohtaja


