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Yleistä Vuosi 2018 oli Töölön Sinisten 86. toimintavuosi.
Kokoontumispaikkana toimivat Töölönkadun Kolo
ja retkipaikkana Långvikin Kämppä.

Hallituksen kokoonpano oli

• Ville Raitio, lippukunnanjohtaja

• Otto Hyytiälä, lippukunnanjohtajan
apulainen

• Jaime Heikkilä Dias, sihteeri

• Leo Heinonen, taloudenhoitaja

• Ralf Baumann

• Petteri Häkkinen

• James Pye

• Jimi Mäkelä

• Henri Brax

• John Remes

Toiminnantarkastajina toimivat Antti Mielonen ja
Mikael Ylijoki sekä varatarkastajina Petu Tapio ja
Kari Teppola.
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Sudenpennut Vuonna 2018 lippukunnassa toimi seitsemän eri
laumaa: Maksimi, Meteli, Hehku, Hiillos, Kaa-
os&Kohellus, Pihaus ja Pihistys. Kaikki laumat oli-
vat sekalaumoja yhdessä Hesparton kanssa. Maksimi
ja Meteli siirtyivät seikkailijoihin syksyllä 2018. Pi-
haus ja Pihistys puolestaan aloittivat syksyn 2018
alussa. Kaikkia muita ikäluokkia on kahden ryh-
mällisen verran, mutta vuonna 2010 syntyneitä on
vain yhden ryhmällisen verran. Yhdessä ryhmässä
on enintään 6 poikaa.

Viikoittaisten kokousten lisäksi sudenpennut osallis-
tuivat useille eri retkille, mm. syksyn lippukunta-
retkelle, laumojen omille retkille sekä sudenpentuo-
saston yhteiselle retkelle. Kesällä sudenpennut osal-
listuivat myös piirileiri Kliffalle. Kliffalla sudenpen-
nut yöpyivät kolme yötä. Näiden lisäksi sudenpennut
osallistuivat keväällä piirin järjestämään SuperSupe-
tapahtumaan ja syksyllä Keski-Helsingin alueen jär-
jestämään sudenpentukilpailuun.

Sudenpentujen ikäkausivastaavana toimi Tilli Peso-
la. Maksimia ja Meteliä johtivat Petja Heiskanen,
Ville Kuusniemi sekä Katariina Korolainen ja Kuk-
ka Yli-Anttila Hespartosta. Hehkua ja Hiillosta joh-
tivat Jaime Heikkilä Dias sekä Liina Laukkanen ja
Aida Herttua Hespartosta. Kaaosta ja Kohellusta
johtivat keväällä Jimi Mäkelä sekä Kaisa Mikkelä
Hespartosta. Syksyllä Kaisa Mikkelän tilalle tulivat
Kukka Yli-Anttila ja Mathilda Hauta Hespartosta.
Syksyn uusia ryhmiä Pihausta ja Pihistystä johtivat
Filip Eller, Isaac Jyväsjärvi sekä Hanna Hämäläi-
nen ja Vilja Kettunen Hespartosta. Kaikkien suden-
pentujohtajien muodostama akelaneuvosto kokoon-
tui vuonna 2018 yhteensä kolme kertaa.
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Seikkailijat Vuoden aikana Töölön Sinisissä toimi neljä seikkai-
lijajoukkuetta: Apinat, Käärmeet, Sudet ja Kroko-
tiilit. Apinat ja Käärmeet aloittivat syksyllä kol-
mannen ja Sudet toisen toimintavuotensa. Krokotii-
lit aloittivat syksyllä ensimmäisen kautensa seikkai-
lijaikäkaudessa. Ryhmät osallistuivat vuoden aikana
oman viikkotoimensa ohessa myös kesäleirille, lip-
pukuntaretkelle ja partiokisoihin. Keväällä seikkaili-
jaosasto järjesti oman viikonloppuretkensä, johtaja-
naan partiojohtajakurssia suorittanut Petteri Häk-
kinen.

Seikkailijoiden johtajina, eli sampoina, toimivat Leo
Heinonen, Petteri Häkkinen, John Remes, Oscar
Mack, Otto Hyytiälä ja Kari Hartikainen. Seikkaili-
joiden ikäkausivastaavina toimivat keväällä Olli Rai-
tio ja syksyllä Leo Heinonen.

Tarpojat Tarpojia Töölön Sinisissä vuonna 2018 edustivat ak-
tiiviset ja intoa puhkuvat Käärmeet sekä energiset
Naalit. Tarpojat osallistuivat useisiin lippukunnan,
alueen ja piirin järjestämiin tapahtumiin. Käärmeet
aloittivat tarpojataipaleensa syksyllä, joten omaa
tarpojaretkeä ei ehditty vuonna 2018 järjestää. Naa-
lit suorittivat keväällä viimeiset tarpponsa ja siirtyi-
vät syksyllä samoajaikäkauteen.

Tarpojaohjelma koostuu puolen vuoden mittaisista
tarppo-suorituksista, joita suoritetaan viikkotapah-
tumissa, retkillä ja tarpojille järjestettävissä tapah-
tumissa. Syksyn aikana Käärmeet suorittivat luo-
vuustarpon. Tarpojaohjelmassa sovellettiin ikäkau-
delle sopivan tasoista vertaisjohtajuutta ja uusia ak-
tiviteetteja. Naalien johtajina toimivat James Pye ja
Jimi Mäkelä. Käärmeitä johtivat Tösin uudet joh-
tajatulokkaat Eero Weckström ja Isaac Jyväsjärvi.
Tarpojien ikäkausivastaavana toimi James Pye.
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Samoajat Samoajaryhma Ketut toimi jo osana johtajistoa joh-
taen ryhmiä ja osallistuen tapahtumien johtajatii-
meihin. Heidan lisaksi uusi samoajaryhma Naalit
aloitti syksyllä samoajataipaleensa yhdessä sisarlip-
pukunta Hespartton kanssa järjestetyn ryhmänoh-
jaajakoulutuksen merkeissa.

Samoajat aloittelevat johtamista lippukunnan ryh-
missa. Ohjelman tavoitteena on tarjota samoajille
vastuuta ja haasteita seka auttaa heita loytamaan
oma paikkansa lippukunnan timanttisessa johtajatii-
missa. Toolon Sinisten ROK-kurssikoordinaattorina
ja samoajien ikäkausivastaavana toimi Leo Heino-
nen. Kettujen luotsina toimi Jimi Mäkelä ja Naaleja
luotsasi Petja Heiskanen.

Vaeltajat
ja aikuiset

Vuonna 2018 aikaisempi samoajavartio Korpit siir-
tyi vaeltajiin. Vaeltajien omaan ohjelmaan ei erityi-
semmin keskitytty, vaan panostettiin enemmän ko-
ko johtajiston yhteiseen johtajahuoltoon. Vuoden ai-
kana osallistuttiin muun muuassa alueen yhteiseen
johtajahuoltoon, sekä järjestettiin monta johtajiston
peli-iltaa. Jo perinteeksi muodostunut Katrinehol-
min johtajaviikonloppu Hesparton kanssa jouduttiin
tällä kertaa järjestämään Östersundomissa, mutta
yhdistettynä johtajahuoltoon tapahtuma oli hyvin
onnistunut. Johtajiston pitäminen motivoituneena
ja aktiivisena on hyvin tärkeää lippukunnan jatku-
vuuden kannalta, minkä vuoksi järjestettiinkin pal-
jon monipuolista johtajahuoltoa.

Retket, lei-
rit ja kisat

Vuonna 2018 Töölön Siniset osallistuivat kahdel-
le leirille: Pääkaupunkiseuden Partiolaisten järjes-
tämälle Kliffalle, sekä Töölön sinisten ja Hesparton
yhteiselle Talvileirille. Leirinjohtajina toimivat John
Remes sekä Aurora Nupponen Hespartosta ja osal-
listujia oli 32.
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Vuoden aikana järjestettiin kaksi lippukuntaretkeä
kämpällä, toinen syksyllä ja toinen keväällä. Kevään
retken johtajana toimi James Pye, joka johti retken
PJ-lopputyönään. Syksyn retken johtajana toimi Ot-
to Hyytiälä. Ikäkausien ja ryhmien omia retkiä jär-
jestettiin myös pitkin vuotta.

Töölön Siniset osallistui myös moniin kisoihin vuo-
den aikana. Sudenpennut ja seikkailijat osallistui-
vat ikäkausille suunnattuihin partiotaitokisoihin. Sa-
moajat ja vanhemmat osallistuivat myös Espoon Pu-
naiseen sekä SM-kisoihin jotka järjestettiin Tampe-
reella. Punkussa tösiläiset sijoittuivat neljänsiksi ja
SM-kisoissa kolmansiksi. Tösi osallistui myös mo-
nen eri ikäkauden vahvuudella kaupunkisuunnistus-
kilpailu Hiipivään Haamuun.

Yhteydet
piiriin ja
keskusjär-
jestöön

Yhteyksiä piiriin ja muihin Keski-Helsingin lippu-
kuntiin pidettiin neljä kertaa vuodessa aluetapaa-
misissa sekä ympäri vuoden Keski-Helsingin Face-
book ja WhatsApp-ryhmässä. Töölön Sinisiä edusti-
vat tapahtumissa ensisijaisesti lippukunnanjohtaja,
lippukunnanjohtajan apulainen ja muut johtokolmi-
kon jäsenet. Lippukunnasta osallistui edustaja Pää-
kaupunkiseudun Partiolaisten vuosittaiseen kokouk-
seen.

Töölön Siniset osallistuivat vuonna 2018 ahkerasti
piirin ja alueen yhteisiin tapahtumiin. Töölön Siniset
oli myös aktiivisesti mukana Keski-Helsingin vuoden
2020 alueleirin alustavassa keskustelussa, jonka tar-
koituksena oli pohjustaa tapahtuman suunnittelua
ja järjestämistä.
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Yhteydet
taustayh-
teisöihin

Vuonna 2018 lippukunta oli aktiivisesti yhteydes-
sä taustayhteisöihinsä. Töölön Sinisten kannatusyh-
distykseen oltiin yhteyksissä etenkin eräkämppää ja
85-vuotisjuhlia koskien. Juhlat järjestettiin juuri re-
montoidussa Töölön kirkossa. Juhlien jälkeen Ravin-
tola Perhossa järjestettiin Kannatusyhdistyksen ko-
kous sekä juhlaillallinen. Aktiivijohtajistoa osallistui
myös syksyn Sämpyläkillan kokoukseen.

Myös seurakuntaan pidettiin yhteyttä ja lippukun-
nan nuoret osallistuivat muun muassa kolehdin ke-
räämiseen. Töölön seurakunnan yhteyshenkilöinä
toimivat Tuomas Meurman ja Markus Lehtimäki.

Kämppä Töölön Sinisten erätoiminnan keskeisenä tukikohta-
na toimii Kirkkonummen Långvikissa sijaitseva oma
eräkämppä. Suurin osa ryhmien ja ikäkausien omista
retkistä järjestettiin siellä. Kämpällä on järjestetty
säännöllisesti myös johtajahuoltotapahtumia.

Kämpän ylläpidosta vastasi kämppätoimikunta, jo-
hon kuului kämppäisännän lisäksi kaksi Tösin ja
kaksi Hesparton edustajaa. Kämppäisäntänä vuon-
na 2018 toimi Tilli Pesola. Kämppätoimikunnan
muut jäsenet olivat Otto Hyytiälä, Pinja Korveno-
ja, Hanna Hämäläinen sekä Atte Raami, jonka ti-
lalle tuli syksyllä Jaime Heikkilä Dias. Kannatusyh-
distyksen edustaja Tapio Levä vastasi kämpän vuo-
kraamisesta ulkopuolisille tahoille.

Vuonna 2018 kämppätoimikunta järjesti johtajil-
le tarkoitetun kämppäkoulutuksen sekä kämppätal-
koot. Vuoden aikana kämpällä tehtiin muutamia
korjaus- ja perusparannustöitä, jota varten saatiin
avustusta Ulrus-säätiöltä. Avustuksen avulla korjat-
tiin molempien rakennusten pystytikkaat, hankittiin
kaksi uutta kaasujääkaappia ja uusi tiskipöytä sekä
uusittiin takan vermikuliittilevy. Lisäksi edellisenä
vuonna aloitettu digitaalinen käyttöohjeistus Kämp-
päWiki saatiin käyttöön.
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Tiedotus Vuonna 2018 Tösin tiedotus jatkui suurelta osin pe-
rinteiseen malliin. Loppuvuodesta Tösi siirtyi käyt-
tämään kauan odotettuja uusia verkkosivuja, jotka
piristivät lippukunnan yleisilmettä. Vuoden mittaan
lippukunnan kuulumisista on kerrottu myös Tösin
Instagram-kanavalla ja Facebook-palvelussa.

Lippukunnan sisäiseen viestintään otettiin käyttöön
Slack-palvelu keskustelukanavaksi, ja GSuite-paketti
hankittiin tiedostojen säilömisen ja jakamisen hel-
pottamiseksi.

WhatsApp Messenger pysyi tärkeänä kanavana van-
hemmille ja lapsille viestimisessä, minkä lisäksi jä-
senrekisteri Kuksan sähköinen viestintä oli suuressa
roolissa vuoden tiedotuksessa. Tärkeimmistä tapah-
tumista, kuten 85-vuotisjuhlista ja lippukuntaretkis-
tä, Tösi toki tiedotti myös perinteikkäästi kirjeillä.

Talous Tilikauden 2018 tulos oli Toolon Sinisille taloudelli-
sesti voitollinen; 699,50 euroa. Tilikaudella tavoitel-
tiin nollatulosta. Merkittavimpia tulonlahteita oli-
vat Helsingin kaupungin toiminta-avustus, Helsin-
gin seurakuntayhtyman vuokratuki ja Helsingin par-
tiopoikain kannatusyhdistyksen sekä Urlus-säätiön
kalustoavustukset. Niiden lisaksi lippukunta kerasi
varoja partiolaisten adventtikalenterien myynnilla.
Rahaliikenteeseen liittyvää dokumentointia pyrittiin
vuonna 2018 sähköistämään. Lippukunnalle tehty-
jen hankintojen tilittämisen helpottamiseksi otettiin
kokeiluun sähköinen kululasku-palvelu, johon oltiin
tyytyväisiä.
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Tulosta vaaristaa positiiviseen suuntaan vuoden
2018 aikana tehdyt kalliit hankinnat kämpälle. Han-
kintoihin haettiin avustusta eri tahoilta. Avustukset
nakyvat tuloksessa positiivisena, mutta kalliimmista
hankinnoista tehtiin poistosuunnitelma, jolloin suu-
rin osa niiden arvosta nakyy taseessa kalustona py-
syvissä vastaavissa. Vuonna 2017 alkanut vuokran-
maksun siirtyminen seurakunnalta suoraan lippu-
kunnalle on jatkunut ja sujunut ongelmitta. Helsin-
gin seurakuntayhtyma on sitoutunut maksamaan ko-
koontumistilan vuokra- ja sahkokulut täysimääräise-
nä, jolloin edellamainitut tuloksen osa-alueet sailyi-
vat kustannusneutraaleina.

Yleisesti Toolon Sinisten taloudellinen tilanne on va-
kaa ja lippukunta sailyi koko tilikauden maksukykyi-
sena. Yleishyodyllisena voittoa tavoittelemattoma-
na yhdistyksena toiminta on kuitenkin avustuksista
riippuvaista.

Yhteenveto Vuosi 2018 oli Töölön Sinisten 86. toimintavuosi.
Vuosi oli vivahteikas ja tösit olivat aktiivisesti muka-
na niin omissa kuin lippukunnan ulkopuolisissa ta-
pahtumissa ja koulutuksissa. Ohjelmaa riitti kaike-
nikäisille aina nuorimmasta sudenpennusta iäkkäim-
pään aikuiseen. 85-vuotisjuhlia juhlittiin tösimäisel-
lä perinteikkyydellä ja perustoiminta jatkui partio-
maisen linjan mukaisesti toimintasuunnitelmaa seu-
raten. Vuosi 2018 oli onnistunut vuosi Töölön Sinis-
ten historiassa, ja hyvä vuosi olla tösi.

Töölössä 12. helmikuuta 2019
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta

Otto Hyytiälä
lippukunnanjohtaja


