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Yleistä

Vuosi 2014 oli Töölön Sinisten 82. toimintavuosi.
Kokoontumispaikkoinamme toimivat Töölönkadun
Kolo ja Kallionkolo, sekä retkipaikkanamme Långvikin kämppä.
Hallituksen kokoonpano oli seuraavanlainen:
• Julius Hästesko, lippukunnanjohtaja
• Leo Heinonen, lippukunnanjohtajanapulainen
• Ville Raitio, sihteeri
• Antti Mielonen, taloudenhoitaja
• Ralf Baumann
• Otto Hyytiälä
• Tilli Pesola
• Miska Rissanen
• Kenny Ronkainen
• Antti Väisänen
Toiminnantarkastajina toimivat Jussi Haapkylä ja
Mikael Ylijoki sekä varatoiminnantarkastajina Janne Bäckman ja Perttu Tapio.

Sudenpennut

Vuonna 2014 lippukunnassa toimi neljä laumaa:
Myllerrys, Myrsky, KaSi-B ja Muflonit. Näistä toimintansa syksyllä aloitti Muflonit, joka oli Hesparton kanssa yhteinen sekalauma. Myllerrys, Myrsky
ja Muflonit kokoustivat Töölössä. Kalliossa toimi
KaSi-B.
Seikkailijoihin siirtyi syksyllä osa Kallion lauman pojista. Loput KaSi-B:stä jatkoi toimintaansa sudenpennuissa. Viikottaisten kokousten lisäksi sudenpennut osallistuivat lippukuntaretkelle, lippukunnan kesäleirille Ardalle sekä laumojen omille retkille. Lapset osallistuivat myös Ulda -sudenpentukilpailuun.
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Kaikkien sudenpentujen vastaavana akelana toimi
Tilli Pesola. Vilkkaita ja äänekkäitä poikalaumoja
johtivat Töölössä Ralf Baumann, Otto Hyytiälä, Olli Raitio ja Ville Raitio. Hesparton kanssa yhteistä
sekalaumaa johtivat Arne Vuorenrinne, Kaisa Mikkelä ja Liina Laukkanen. Kallion lauman johtamista jatkoivat Tilli Pesola, Katri Nyyssönen ja Noora
Blomqvist.
Seikkailijat

Vuoden aikana Töölön Sinisissä toimi neljä seikkailijajoukkuetta: Kotkat, Ketut, Naalit ja syksyllä seikkailijoina aloittaneet Ahmat.
Kotkat jatkoivat keväällä kolmannen eli viimeisen
vuotensa seikkailijoina loppuun. Valitettavasti ryhmä ei kuitenkaan enää jatkanut syyskaudella. Sen
sijaan muut ryhmät toimivat aktiivisesti osallistuen
talvileirille, kesäleirille, lippukuntaretkelle, sepeliin
ja kisoihin oman viikkotoimintansa ohessa.
Seikkailijoiden johtajina, eli sampoina, toimivat
Henri Brax, Leo Heinonen, Petja Heiskanen, Julius
Hästesko, Esko Malmiola, John Remes, Miska Rissanen ja Antti Väisänen. Vastaavana sampona toimi
kevätkaudella Antti Väisänen ja syyskaudella Julius
Hästesko.

Tarpojat

Lippukunnassa toimi vuonna 2014 yksi tarpojavartio. Menestyksekästä toimintaansa jatkanut Korpitvartio suoritti loput varsinaiset tarpot ja jatkoi syksyllä lisätarppojen parissa. Korpit järjesti omia retkiä ja osallistui lippukunnan yhteisille retkille ja leireille.
Tarpojaohjelma koostuu puolen vuoden mittaisista tarppo-suorituksista, jotka antavat viitekehyksen
viikkotoiminnalle ja retkeilylle. Korppien johtajina
toimivat Petja Heiskanen, Otto Hyytiälä ja Atte
Raami. Tarpojien vastaavana luotsina toimi Leo Heinonen.
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Samoajat

Töölön Sinisissä jatkoi erähenkinen samoajavartio Haukat. Keväällä haukat suorittivat vielä ryhmänohjaamiseen orientoivaa ROK-kurssia. Syksyllä
haukat toimivat jo nuoremmissa ryhmissä johtajina vanhempien johtajien tukemana. Vanhemmat samoajat siirtyivät kesäleirillä vaeltaja-ikäkauteen. Samoajat osallistuivat lippukunnan yhteisten tapahtumien lisäksi sisarlippukunta Hesparton kanssa järjestettyihin samoajaretkiin.
Samoajat aloittelevat johtamista lippukunnan ryhmissä. Ohjelman tavoitteena on tarjota samoajille
vastuuta ja haasteita sekä auttaa heitä löytämään
oma paikkansa lippukunnan osaavassa johtajatiimissä. ROK-kurssiin osallistumisesta vastasi, sekä samoajien vastaavana luotsina toimi, Leo Heinonen.

Vaeltajat
ja johtajat

Johtajatilanne pysyi vuonna 2014 haastavana. Lippukunnan jäsenmäärän kasvu on pitänyt johtajiston kiireisenä pitkin vuotta, ja tarve uusille johtajille Töölön suurimmassa lippukunnassa on edelleen
iso. Helpotusta tilanteeseen on tuonut samoajavartio Haukkojen aloitettua ryhmänjohtamisensa vanhempien johtajien tukemana. Aikuisrekryä jatkettiin
keväällä, ja mukaan Töölön Sinisten piinkovaan johtajatiimiin onkin tarttunut pari uutta ja osaavaa tekijää.
Joulukuussa 2014 perustettiin vaeltajaryhmä Kummeli, joka käynnisteli toimintaansa suunnittelun
merkeissä. Ryhmä koostuu kesällä vaeltajiksi siirtyneistä johtajista, ja luotsina toimii Leo Heinonen.
Syksyllä järjestettiin jo perinteisesti suunnitteluviikonloppu Katrineholmilla Sipoon saaristossa yhdessä Hesparton johtajiston kanssa. Vuoden aikana järjestettiin myös muutama johtajaretki ja muita johtajiston omia tapahtumia, kuten peli-iltoja.
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Leirit, retket ja kisat

Talvileiri Urr Eestis järjestettiin Sahalahden saunalla Kangasalla aivan vuoden 2014 alussa. Leiri järjestettiin yhdessä sisarlippukuntamme Hesparton kanssa, ja leirinjohtajana toimi Antti Väisänen. Myös
kesäleiri Arda järjestettiin yhdessä Hesparton kanssa, ja se sijoittui Partiopoukaman luonnonkauniiseen
maastoon Porvoossa heinä-elokuun vaihteessa. Leirinjohtajina toimivat Julius Hästesko ja Hesparton
Kaari Freese. Vierailupäivänä leirin pääluku nuosi
jopa yli 200 hengen. Leiri oli kokonaisuudessaan sensaatio ja lippukuntien lähihistorian suurin leiri.
Kevään lopulla järjestettiin sisarlippukuntamme
Hesparton kanssa jo useana vuonna pidetty sepeli eli
seikkailijapeli. Sepeli sijoittui Nuuksioon ja sen teemana oli Harry Potter. Retkenjohtajana toimi Miska
Rissanen. Keväällä Tösistä osallistui seikkailijajoukkueet Naalit sekä Ketut piirin kevätmestaruuskilpailuihin Törmään. Lippukuntaretkeä ei poikkeuksellisesti järjestetty keväällä. Syksyn lippukuntaretki järjestettiin loka-marraskuun vaihteessa ja se sijoittui tällä kertaa kämpän asemesta Kiljavan leirikeskukseen. Retken aiheen oli radio, ja lippukuntaretkenjohtajana toimi Kenny Ronkainen.

Yhteydet
piiriin
ja
keskusjärjestöön

Lippukunnanjohtaja ja Lippukunnanjohtajanapulainen osallistuivat aluetapaamisiin. Aluetapaamisissa pidettiin yhteyttä naapurilippukuntiin. Töölön
Siniset osallistui piirin järjestämään Kohtaaminentapahtumaan keväällä. Johtajisto kouluttautui myös
piirin kursseilla, ja Antti Väisänen Suomen Partiolaisten Kolmiapila-Gilwell-kurssilla nro 114. Kehittämistehtävänään Antti Väisänen aloitti Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry:n Hanki 2015 talvikisojen johtamisen.
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Yhteydet
taustayhteisöihin

Töölön Sinisten kokoontumispaikkoina toimivat
Töölön ja Kallion seurakuntien tarjoamat kolot
Töölön- ja Siltasaarenkadulla. Lippukunnan johtajisto, Hesparton johtajisto ja Töölön seurakunta järjestivät keväällä yhteisen illan, jonka tarkoituksena
oli lisätä lippukuntien ja seurakunnan yhteistä toimintaa.
Tösi keräsi myös kolehdin Kallion seurakunnan Kauneimmat joululaulut -konsertissa. Töölön seurakunnan yhteyshenkilönä toimi Matilda Hakkarainen ja
Kallion seurakunnan yhteyshenkilönä toimi Tytti
Friberg.
Joulukuussa lippukunnanjohtaja Julius Hästesko,
lippukunnanjohtajanapulainen Leo Heinonen ja sihteeri Ville Raitio onnittelivat Töölön Sinisten
kunniapuheenjohtaja Lassi Westerlingiä hänen 90vuotisjuhlavastaanotollaan Kauniaisten Villa Junghansissa.

Kämppä

Töölön Sinisten tärkeänä retkeilykohteena toimi
oma Kirkkonummen Långvikin lähistöllä sijaitseva Kämppä, jossa järjestettiin vuonna 2014 useita ryhmien ja ikäkausien omia retkiä sekä johtajahuoltotapahtumia. Kämppää vuokrattiin ahkerasti
myös ulkopuolisille tahoille. Tarpeellisten tavaroiden
hankinnasta sekä talkootilaisuuksien järjestämisestä huolehti Töölön Sinisten ja Hesparton edustajista koostuva kämppätoimikunta. Erityisesti puiden
käyttöä pohdittiin vuoden aikana. Töölön Siniset
vastaanotti myös polttopuulahjoituksen, ja keväällä toteutettiin suuri puidensiirto-operaatio Laajasalosta Kämpälle. Kämppäisäntänä toimi Leo Heinonen, ja vuokrausta organisoivana kämppävastaavana
Tapio Levä.
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Tiedotus

Töölön Sinisten internetsivut toimivat tärkeänä tapahtumien ja uutisten tiedotuskanavana niin lippukunnan jäsenille kuin muille lippukunnan kuulumisista kiinnostuneille. Omien sivujen lisäksi Tösin
Facebook- ja Twitter-tilit jatkoivat suosionnousuaan
ja olivat oleellinen osa lippukunnan tiedotusta ja julkista kuvaa. Ryhmien sähköpostilistat olivat entistä aktiivisemmassa käytössä tuoden ajankohtaista
tietoa lasten vanhemmille. Tiedotuksen sähköistymisestä huolimatta lippukunnan posti jatkoi kulkua
myös kirjekuorissa.

Yhteenveto

Vuosi 2014 oli Töölön Sinisten 82. toimintavuosi.
Toiminta oli laadukasta ja aktiivista, ja viikottaista toimintaamme säväytti suuri määrä tapahtumia
pitkin vuotta. Lippukunnan kämppä toimi useaan
otteeseen retkien näyttämönä.
Perustoiminta jatkui tösimäisen linjan mukaisesti
toimintasuunnitelmaa seuraten ja kolhuista välittämättä. Vuosi 2014 oli onnistunut vuosi Töölön Sinisten historiassa, ja hyvä vuosi olla tösi.

Töölössä 24. helmikuuta 2015
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta

Julius Hästesko
lippukunnanjohtaja

