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Toimintakertomus vuodelle 2005 
 
Yleistä Vuosi 2005 oli partiolippukunta Töölön Siniset ry:n 72. toimintavuosi. 

Toimipaikkamme on edelleen Töölö ja kolo Töölönkatu 34:ssä.  
 

Töölön Siniset ry:n hallitus vuonna 2005 oli seuraava: Lippukunnanjoh-
tajana toimi Tapio Levä ja lippukunnanjohtajan apulaisena Antti Mielo-
nen. Sihteerin pesti oli Martti Kyyrön ja taloudenhoitajana toimi Mikael 
Ylijoki. Lisäksi hallitukseen kuuluivat Kaarlo Saukonpää, Ralf Baumann 
ja Olli Mattila.  Varajäseninä toimivat Martti Koivisto ja Juhana Joen-
suu. 
 
Tilintarkastajina toimivat Janne Bäckman ja Perttu Tapio sekä varatilin-
tarkastajina Pekka Erkola ja Risto Hara. 

 
Sudenpennut Keväällä lippukunnassa toimi kaksi laumaa; Kiljuva ja Nälkäinen lauma. 

Syksyllä järjestettiin onnistunut jäsentenhankintakampanja, jonka ansi-
osta syksyllä perustettiin kolmas lauma, johon otettiin ensimmäisellä 
luokalla olevia lapsia. Kaksi muutakin laumaa saivat lisäjäseniä ja lapset 
pyrittiin ohjaamaan ikäänsä vastaavaan ryhmään. Toiseksi vanhin lauma 
koostui pääosin tokaluokkalaisista ja vanhin lauma kolmasluokkalaisista. 
Vanhin lauma, Hukkaputki, oli Siirtymälauma ja se tulee siirtymään var-
tioon syksyllä 2006. 

 
 Antti Mielonen vastasi Akelana sudenpentujen toiminnasta. Muut lau-

manjohtajat olivat Martti Koivisto ja Ralf Baumann. Kevään aikana saa-
tiin arvokasta apua Hesparton puolelta, kun Enna Lyytikäinen toimi 
laumanjohtajana. 

 
 Laumojen ohjelmassa painottuivat kaupunkipartiolaisen taidot. Suden-

pentuohjelmaan liittyen kukin ryhmä suoritti myös yhden taitomerkin 
vuoden aikana. Laumat tekivät keskenään tiivistä yhteistyötä, minkä 
saattoi nähdä useissa lippukunnan yhteisissä tapahtumissa, joihin suden-
pennut osallistuivat erittäin aktiivisesti. Lippukunnan ulkopuolisista ta-
pahtumista voidaan mainita Helsinki läntisen sudenpentukisa, johon 
osallistuttiin yhden lauman voimin. 

 
Vartiot Töölön Sinisissä toimi vuonna 2005 kolme vartiota: Ketut, Haukat ja 

Ahmat. Juho Häme ja Ville Raitio johtivat lisää jäseniä saanutta Ahmat-
vartiota. Vanhimman vartiomme, Kettujen, johtajina toimivat Ralf Bau-
mann ja Olli Mattila. Haukat puolestaan kulki Kenny Ronkaisen komen-
nossa. 

  
 Vartioiden toiminta perustui pitkälti erilaisten suoritusten ja harrastus-

merkkien suorittamiseen. Ahmat keskittyi kolmannen luokan suorituk-
siin, Haukat ja Ketut puolestaan suorittivat jo toista luokkaa. Toisen ja 
kolmannen luokan riihityksiä ei kuitenkaan järjestetty.  
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 Normaalien kolokokousten lisäksi vartiot järjestivät retkiä ja osallistui-

vat kisoihin. Kisoista voidaan mainita keväällä järjestetty piirin päiväki-
sa Rantatörmä, johon Ketut ja Haukat osallistuivat, syksyllä järjestetty 
Espoon Punkku ja perinteinen Hiipivä Haamu. 

 
Vaeltajat Kevätkauden vielä erikseen toimineet vaeltajaryhmät Herwoton ja Libli-

kas yhdistettiin syyskauden alussa. Vaeltajatoimintaa kokeiltiin elvyttää 
joka toinen viikko järjestetyillä vaeltajakokouksilla. Tässä ei kuitenkaan 
täysin onnistuttu, sillä kiireisten vaeltajien aika kului omien vartioiden ja 
laumojen parissa. Vaeltajaryhmän hitaimmatkin saivat kuitenkin suori-
tettua ensimmäisen luokan kesäleirin yhteydessä järjestetyssä riihityk-
sessä. 

 
 Vuoden kohokohta vaeltajatoiminnassa oli kesäkuussa järjestetty johta-

jiston ja vaeltajien vaellus Urho Kekkosen kansallispuistossa, Suomen 
Lapissa. Muuta vaeltajatoimintaa edusti sudenpentuhuoneen lattian kun-
nostus sekä poismuutto vanhalta kämpältä. 

 
Johtajat  Töölön Sinisten johtajat vastasivat koko lippukunnan yhteisten tapahtu-

mien järjestämisestä ja toiminnan ylläpitämisestä. Johtajat järjestivät 
myös itselleen ohjelmaa erilaisten retkien muodossa. Näistä mainitta-
koon erityisesti kesäkuussa toteutettu Lapinvaellus ja Hesparton kanssa 
syksyllä vietetty rentoutumisviikonloppu Villa Widablickissa. Syyskausi 
ponkaistiin käyntiin elokuussa järjestetyllä suunnitteluretkellä Hirsalas-
sa. 

  
Vuoden edetessä vaeltajien rooli johtamisessa kasvoi tavoitteiden mu-
kaisesti ja syksyllä lippukunnalla oli paras tilanne pitkään aikaan johtaji-
en suhteen, kun Kaarlo Saukonpääkin kotiutui armeijasta. Vuoden aika-
na johtajiston koulutustasoa parannettiin aktiivisesti muun muassa PJ-, 
LPKJ- ja leikkikursseilla. 

 
Leirit ja retket Laumat, vartiot ja vaeltajat järjestivät kukin omia retkiään, joiden lisäksi 

järjestettiin keväällä ja syksyllä koko lippukunnan yhteinen LPK-retki. 
Heti vuoden alussa Hesparton kanssa järjestettiin Töölö-Dakar-talvileiri, 
jonka teemana oli PäPan kehitysyhteistyöprojekti ”Remppa”. Projektin 
tarkoituksena oli kerätä rahaa Senegalissa, Diofiorin kaupungissa olevan 
terveyskeskuksen kunnostamiseen. Leirinjohtajana toimi Johanna Airola 
Hespartosta. 

 
 Kesäleiri Strippi ’06 järjestettiin 28.7.-5.8. Lopen kunnassa Palojärven 

leirialueella. Leiri oli sarjakuva-aiheinen ja johtajana toimi Tapio Levä. 
Tämäkin leiri oli yhteinen Hesparton kanssa. Toinen kesän isoista tapa-
uksista oli 12.-20.6. toteutettu johtajiston ja vaeltajien yhteinen Lapinva-
ellus Urho Kekkosen kansallispuistossa. Tapahtuma herätti kipinän vael-
luksiin, mikä toivottavasti poikii lisää vaelluksia tulevaisuudessa. 
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Yhteydet piiriin ja keskusjärjestöihin 
 
 Vuonna 2005 yhteydet piiriin ja SP:iin jatkuivat totuttuun tapaan osallis-

tumalla kursseille ja johtajatapaamisiin. Erityisesti piirin pj-peruskurssit 
olivat suuressa suosiossa. Partioviikolla järjestetty Yrjönpäivän paraati ja 
sen yhteydessä toteutettu liikuntailtapäivä olivat onnistuneita tapahtu-
mia. Johtajatapaamisista erityisesti Helsinki läntisen kokoukset olivat 
tärkeässä roolissa. Helsinki läntisen kanssa tehtiin yhteistyötä myös Pä-
Pan keväisen yökisan, Tähden, järjestämisessä. 

 
Yhteydet taustayhteisöihin 
 
 Taustayhteisöinämme toimivat edelleen Töölön seurakunta ja Töölön 

Sinisten kannatusyhdistys. Ne tukivat toimintaamme perinteiseen tapaan. 
Kannatusyhdistyksen kanssa yhteistyö oli varsin tiivistä uuden kämpän 
hankintaprosessin takia. Seurakunnan kanssa toteutettiin perinteinen par-
tiokirkko. Seurakunnan yhteyshenkilönä toimi Mikko Saari. 

  
Kämppä Vuokrasopimus metsähallituksen kanssa päättyi jo vuoden 2003 alussa, 

mutta saimme kuitenkin käyttää tonttia lähes koko vuoden. Vuoden alus-
sa metsähallitus löysi meille uuden tontin Långvikistä, Hakatyttöjen 
naapurista. Tonttikaupat tehtiin vuoden viimeisellä viikolla ja tällöin 
jouduimme myös luopumaan vanhasta, rakkaasta kämpästämme. 

 
 Ennen joulua suunniteltiin Kannatusyhdistyksen johdolla ahkerasti uu-

den kämpän rakentamista ja siirrettiin kalustoa pois vanhalta kämpältä. 
Pienemmätkin tösiläiset pääsivät tutustumaan uuteen tonttiin syksyn lip-
pukuntaretkellä, joka järjestettiin Hakatyttöjen kämpällä. 

 
Kisat Keväällä kisattiin PäPan yösarjojen mestaruuksista Tähti-nimisessä ki-

sassa, jonka toteuttivat Helsinki läntisen lippukunnat. TöSillä oli vas-
tuullaan yksi rasti. Keväällä järjestettiin myös PäPan päiväkisa Ranta-
törmä, johon kaikki vartiomme osallistuivat.  

 
 Sudenpennutkin pääsivät kisaamisen makuun Helsinki läntisen syksyi-

sessä sudenpentukisassa ”Kapteeni Mustaparran jäljillä”. Lisäksi Ketut-
vartio ja johtajiston kisavartio Muflonit kävivät Espoon Punaisessa syk-
syllä. Ketut osallistui kahdella vartiolla ja tuloksena oli hienosti 3. ja 5. 
sija valkoisessa sarjasa. Samat vartiot edustivat TöSiä Hiipivässä haa-
mussa. Ketut olivat A-sarjassa hienosti sijalla 12. B-sarjassa sujui sitäkin 
paremmin - Muflonit ottivat sarjan voiton selvällä erolla kisan kakko-
seen. Hiipparissa Tösiä edusti myös Kaarlo Saukonpään ja Johanna Ai-
rolan Kyyhkyläiset-vartio. 

 
Tiedotus Lippukuntalehtemme Pihaus toimi aktiivisemmin kuin moneen vuoteen. 

Vuoden aikana saatiin koko lippukunnan voimin kasaan kolme lehteä, 
joista yksi oli erikoisnumero aiheenaan Lapinvaellus. Lippukunnan si-
säinen tiedotus tapahtumista hoidettiin perinteisellä tyylillä eli kirjeillä ja 
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sähköpostilla. Myös lippukunnan nettisivuja osoitteessa 
www.toolonsiniset.net käytettiin aktiivisesti tiedotuksessa. Erityisen 
hyvin sivut ovat toimineet uusien jäsenten hankkimisessa. 

 
Yhteenveto Vuosi 2005 oli täynnä erilaista toimintaa. Perinteinen tösiläinen linja 

jatkui toimintasuunnitelman mukaisesti retkipainotteisessa ohjelmassa. 
Ryhmien omia retkiä ei järjestetty aivan tavoitteiden mukaisesti, mutta 
huono kämppätilanne ei voinut olla vaikuttamatta tähän. Lippukunnan 
yhteiset tapahtumat olivat kuitenkin onnistuneita. Vuoden kohokohtia 
olivat leirit sekä Lapinvaellus. 

 
 Tavoitteena ollut jäsenmäärän nostaminen onnistui syksyn jäsenhankin-

takampanjan ansiosta. Toiseenkin tavoitteeseen eli vaeltajien johtamis-
roolin kasvattamisen päästiin. Toiminnan laadun parantamisessa onnis-
tuttiin erityisesti sudenpentupuolella. Vartioiden ja vaeltajien toiminnan 
kehittämisessä on vielä tekemistä. Yleisesti ottaen vuosi 2005 oli kaiken 
kaikkiaan kerrassaan mainio vuosi olla tösiläinen. 

 
 
 Töölössä, 8.3.2006 
 Töölön Siniset ry., Hallituksen puolesta  
 
   
 
  Tapio Levä, Lippukunnanjohtaja 2005 


