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TOIMINTAKERTOMUS 2004
Yleistä

Vuosi 2004 oli partiolippukunta Töölön Siniset ry:n 71. toimintavuosi.
Toimipaikkamme on edelleen Töölö ja kolo Töölönkatu 34:ssä.
Töölön Siniset ry:n hallitus vuonna 2004 oli seuraava: Lippukunnanjohtajana toimi Tapio Levä ja lippukunnanjohtajan apulaisena Martti Koivisto. Sihteerin pesti oli Martti Kyyrön ja rahastonhoitajana toimi Mikael
Ylijoki. Lisäksi hallitukseen kuuluivat Antti Mielonen, Kaarlo Saukonpää ja Olli Mattila. Varajäseninä toimivat Ralf Baumann ja Juho Häme.
Tilintarkastajina toimivat Janne Bäckman ja Perttu Tapio sekä varatilintarkastajina Pekka Erkola ja Risto Hara.

Sudenpennut

Keväällä lippukunnassa toimi yksi lauma; Kiljuva lauma. Syksyllä järjestettiin onnistunut jäsentenhankintakampanja, jonka aikana käytiin kertomassa kouluilla partiotoiminnasta. Tämän ansiosta syksyllä voitiin perustaa toinen lauma. Antti Mielonen vastasi Akelana sudenpentujen toiminnasta. Uuden lauman johtajaksi tuli Martti Koivisto. Ralf Baumann
avusti syksyllä sudenpentukokouksissa.
Laumojen ohjelma perustui leikkipainotteiseen seikkailuohjelmaan.
Vuoden kohokohta oli kesäkuussa järjestetty sudenpentuleiri Kastelli-04.
Leiri toteutettiin yhdessä Hesparton ja Ilvesveikkojen kanssa. Tösistä
leirille osallistui kolme sudenpentua.

Vartiot

Töölön Sinisissä toimi vuonna 2004 kolme vartiota: Ketut, Haukat ja
Ahmat. Ahmat perustettiin syksyllä järjestetyn jäsenhankintakampanjan
tuloksena. Johtajikseen vartio sai Juho Hämeen sekä Haukoista siirtyneen Ville Raition. Vanhimman vartiomme Kettujen johtajina toimivat
Ralf Baumann ja Olli Mattila. Haukat puolestaan kulki Kenny Ronkaisen komennossa.
Vartioiden toiminta perustui pitkälti erilaisten suoritusten ja harrastusmerkkien suorittamiseen. Nuoret vartiomme – Ahmat ja Haukat – keskittyivät kolmanteen luokkaan. Pitkään toiminut Ketut-vartio puolestaan
suoritti jo toista luokkaa. Ketut osallistuivat keväällä järjestettyyn toisen
ja kolmannen luokan riihitykseen. Lisäksi vartio kisasi syksyllä järjestetyissä Espoon Punkussa ja Hiipivässä haamussa. Ketut myös retkeilivät
ahkerasti niin Kämpän maastoissa kuin muuallakin.
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Vaeltajat

Vaeltajatoiminnasta vastasi nuorempien vaeltajien Herwoton sekä vanhempien vaeltajien Liblikas. Herwottoman Sampona toimineen Kaarlo
Saukonpään poistuessa kesällä Vekaranjärven harmaisiin vaeltajaryhmät
yhdistyivät. Retkeily ja rentoutuminen vartionjohtajan vastuullisesta tehtävästä olivat ryhmän päätavoitteet. Lisäksi vaeltajat keskittyivät ensimmäisen luokan suorituksiin. Elokuun lopussa järjestettiinkin ensimmäisen luokan riihitys Amazing Race.

Johtajat

Töölön Sinisten johtajat vastasivat koko lippukunnan yhteisten tapahtumien järjestämisestä ja toiminnan ylläpitämisestä. Johtajat järjestivät
myös itselleen ohjelmaa erilaisten retkien muodossa. Näistä mainittakoon kevättalvella järjestetty hiihtoretki Hirsalassa sekä loppusyksyn
Nuuksion retki, johon osallistui myös vanhempia tösiläisiä. Uusi toimintakausi ponkaistiin käyntiin Hesparton kanssa elokuussa järjestetyllä
johtajaretkellä Villa Widablickissa.
Aktiivijohtajien määrä väheni Kaarlo Saukonpään astuttua armeijan palvelukseen heinäkuussa. Vähäinen johtajamäärä tarjosi haasteita, joista
kuitenkin selvittiin kunnialla.

Leirit ja retket

Laumat, vartiot ja vaeltajat järjestivät kukin omia retkiään, joiden lisäksi
järjestettiin keväällä ja syksyllä koko lippukunnan yhteinen LPK-retki.
Keväällä tarjottiin vartiolaisille mahdollisuus riihittää toinen ja kolmas
luokka, kesän lopulla oli puolestaan ensimmäisen luokan riihitys.
Talvileiri-04 pidettiin sisaruslippukuntamme Hesparton kanssa Hirsalassa. Leirinjohtajana toimi Kaarlo Saukonpää. Kesällä TöSi osallistui
Suomen partiolaisten suurleiri Tarukselle, joka järjestettiin Padasjoella.
TöSillä oli yhteinen savu Hesparton ja Haagasta tulleiden Suosirrien
kanssa. Erittäin sateiselle leirille osallistui kymmenen tösiläistä. Martti
Koivisto toimi savunjohtajana. Koska sudenpennut eivät päässeet Tarukselle, järjestettiin heille oma sudenpentuleiri Kastelli-04 Hesparton ja Ilvesveikkojen kanssa. Antti Mielonen toimi leirinjohtajana.

Yhteydet piiriin ja keskusjärjestöihin
Vuonna 2004 yhteydet piiriin ja SP:iin jatkuivat totuttuun tapaan osallistumalla kursseille ja johtajatapaamisiin. Näistä mainittakoon alkuvuodesta toteutettu ensiapukurssi, jonka kouluttajat tulivat piiristä, sekä partioviikolla järjestetty Yrjönpäivän paraati. Johtajatapaamisista erityisesti
Helsinki läntisen kokoukset olivat tärkeässä roolissa.
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Yhteydet taustayhteisöihin
Taustayhteisöinämme toimivat edelleen Töölön SRK ja Töölön Sinisten
kannatusyhdistys. Ne tukivat toimintaamme perinteiseen tapaan. Kannatusyhdistyksen kanssa yhteistyö oli varsin tiivistä uuden kämpän hankintaprosessin takia. Seurakunnan kanssa toteutettiin perinteinen partiokirkko. Seurakunnan yhteyshenkilönä toimi Mikko Saari.
Kämppä

Vuokrasopimus metsähallituksen kanssa päättyi jo vuoden 2003 alussa,
mutta saimme kuitenkin käyttää tonttia koko vuoden metsähallituksen
etsiessä meille uutta, korvaavaa tonttia. Kämpän kunnostamiseen ei panostettu, mutta ryhmät retkeilivät siellä aktiivisesti. Myös lippukuntaretket suuntautuivat Kämpän maastoihin.

Kisat

2004 keväällä kisattiin PäPan partiotaitojen talvimestaruuskilpailu
Tšohkka, jossa TöSillä oli vastuullaan yksi rasti. Syksyllä järjestettiin
Helsinki läntisen sudenpentukisa Metsäretki, jossa TöSi oli yhdessä
Hesparton kanssa toteuttamassa kilpailun maalia. Lisäksi Ketut kävi Espoon Punaisessa syksyllä ja johtajien Muflonit-vartio edusti Kettujen
kanssa Tösiä Hiipivässä haamussa. Hiipparista tuomisina oli kaksi neljättä sijaa.

Tiedotus

Lippukuntalehtemme Pihaus herätettiin henkiin usean vuoden kuivan
kauden jälkeen. Vuoden aikana saatiin koko lippukunnan voimin kasaan
kaksi lehteä. Lippukunnan sisäinen tiedotus tapahtumista hoidettiin perinteisellä tyylillä eli kirjeillä ja sähköpostilla.
Syksyllä TöSi siirtyi nettiaikaan rekisteröimällä domainin
www.toolonsiniset.net. Nettisivut tarjosivat uudenlaisen tiedotuskanavan
niin sisäiseen kuin ulkoiseenkin tiedotukseen.

Yhteenveto

Vuosi 2004 oli täynnä erilaista toimintaa. Perinteinen tösiläinen linja
jatkui retkipainotteisessa ohjelmassa. Lippukunnan puolesta tarjottiin
monentyyppisiä tapahtumia ja lisäksi ryhmät toimivat aktiivisesti järjestäen itse ohjelmaa.
Tavoitteena ollut jäsenmäärän nostaminen onnistui syksyn jäsenhankintakampanjan ansiosta. Koko lippukunnassa vallitsi hyvä tekemisen meininki, joka takasi onnistuneen partiovuoden jokaiselle tösiläiselle.

Töölössä, 22.3.2005
Töölön Siniset ry., Hallituksen puolesta

Tapio Levä, Lippukunnanjohtaja
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