
Toimintakertomus vuodelle 2006 
 
Yleistä 
 
Vuosi 2006 oli partiolippukunta Töölön Siniset ry:n 73. toimintavuosi. Toimipaikkamme on Töölö 
ja kolo Töölönkatu 34:ssä. 
 
Töölön Siniset ry:n hallitus vuonna 2006 oli seuraava: Lippukunnanjohtajana toimi Antti Mielonen 
ja lippukunnanjohtajan apulaisena Kaarlo Saukonpää. Sihteerinä toimi Olli Mattila ja 
taloudenhoitajana Tapio Levä. Muina hallituksen jäseninä olivat Ralf Baumann, Juho Häme, Martti 
Koivisto, Juhana Joensuu, Kenny Ronkainen ja Ville Raitio. Tilintarkastajina toimivat Janne 
Bäckman ja Perttu Tapio sekä varatilintarkastajina Jussi Haapkylä ja Mikael Ylijoki. 
 
Sudenpennut 
 
Keväällä lippukunnassa toimi kolme laumaa: Kiljuva lauma, Nälkäinen lauma ja Hukkaputki. 
Syksyllä Hukkaputki siirtyi vartioon ja tilalle perustettiin uutena laumana Karjuva lauma. 
Karjuvalauma koostui pääsääntöisesti ensimmäisen luokan oppilaista, Kiljuva lauma toisen luokan 
oppilaista ja Nälkäinen lauma kolmannen luokan oppilaista. Laumanjohtajina toimivat Ralf 
Baumann, Olli Mattila sekä Akelana Antti Mielonen. Laumanjohtajien apulaisina toimivat Joona 
Uitto ja Miska Rissanen. 
 
Laumojen ohjelmassa painottui ryhmähengen luominen ja yhdessä tekemällä oppiminen. Ohjelma 
muodostui taitomerkkien suorittamisesta ja retkillä käymisestä. Yhteistyötä tehtiin Hesparton 
kanssa. 
 
 
Vartiot 
 
Tösissä toimi vuonna 2006 neljä vartiota: Hirvet, Ahmat, Ketut ja Haukat. Ketut-vartion jäsenet 
siirtyivät vaeltajaosastoon syksyn alussa. Samanaikaisesti yhdistettiin Haukat-vartio Ahmoihin. 
Vartioiden johtajina toimi Kenny Ronkainen (Haukat, Ahmat), Ville Raitio (Ahmat), Juho Häme 
(Ahmat), Olli Raitio (Hirvet), Leo Heinonen (Hirvet), Olli Mattila (Ketut) ja Ralf Baumann (Ketut). 
Lippukunnan Sampona toimi Kaarlo Saukonpää. Vartio-osasto keskittyi vuoden aikana 
peruspartiotaitojen, luokkamerkkien ja taitomerkkien suorittamiseen, vapaamuotoisempaa ohjelmaa 
unohtamatta. Viime vuoden kohokohtiin kuului keväällä järjestetty riihitys sekä syksyllä toteutettu 
vartio-osaston retki. 
 
 
Vaeltajat 
 
Tösin hieman uinuva vaeltajaosasto sai syksyllä uutta puhtia, kun Ketut-vartion jäsenet muodostivat 
uuden vaeltajaryhmän. Toiminnan kulmakivinä oli kesäkuussa järjestetty vaeltajakaste Tösin 
uudella tontilla, sekä syyskuussa Hämeenlinnassa järjestetty vaeltajatapahtuma Rover-06, jossa 
Hirfsala-vaeltajaryhmä kävi esittämässä musiikkia. Tärkeä tapahtuma oli myös kesäkuussa 
Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistoissa toteutettu vaellus, jolle osallistui vaeltajien lisäksi 
lippukunnan muuta johtajistoa. Hirfsala-ryhmän lisäksi toimi vaeltajaryhmä Liblikas. 
Valttermannina toimi Martti Koivisto. 
 
 



Johtajat 
 
Suomen valtio työllisti taas osaa johtajistostamme. Juhana Joensuu kotitui heinäkuussa ja 
samanaikaisesti asepalveluksen aloittivat Juho Häme ja Ralf Baumann. Johtajistoa verotti myös 
Tapio Levän lähtö vaihto-oppilaaksi Saksaan. 
 
Johtajien rooli lippukunnassa oli sekä järjestävä, että osallistuva. Vastuun ja velvollisuuden tuntien 
tapahtumat ja toiminta saatiin yleisesti pyörimään jouhevasti. Johtajisto kurssittautui intoa puhkuen 
muun muassa partiojohtaja-, leikki- ja sampokursseilla. Johtajien määrä oli vuonna 2006 erittäin 
hyvä, ellei täydellinen. 
 
 
Leirit ja retket 
 
Vuoden 2006 päätapahtumat olivat perinteisesti talvi- ja kesäleiri. Talvileiri, Viikinki-06,  
järjestettiin helmikuussa lähellä Tamperetta, johtajanaan Olli Mattila. Kesäleiri, Kalevala-06,  
toteutettiin Toimen Poikien kämpällä Espoon Nuuksiossa. Leirin teemana oli kansalliseepoksemme 
Kalevala ja johtajana toimi Kaarlo Saukonpää. Molemmat leirit järjestettiin yhdessä Hesparttojen 
kanssa. 
 
Leirien lisäksi lippukunnan ryhmät järjestivät omia retkiään. Keväällä ja syksyllä toteutettiin 
perinteiset lippukuntaretket, joille osallistui kaikki jäsenet ikään katsomatta. 
 
 
Yhteydet piiriin ja keskusjärjestöihin 
 
Vuonna 2006 yhteydet piiriin ja Suomen Partiolaisiin jatkuivat tuttuun tapaan osallistumalla 
kursseille ja johtajatapaamisiin. Erityisesti piirin partiojohtajakurssit olivat suuressa suosiossa. 
Partioviikolla järjestetty Yrjönpäivän paraati ja sen yhteydessä toteutettu Skutta-leiri olivat 
onnistuneita tapahtumia. Johtajatapaamisista erityisesti Helsinki läntisen kokoukset olivat tärkeässä 
roolissa. Helsinki läntisen kanssa tehtiin yhteistyötä myös muun muassa vartiojohtajakurssin 
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 tiimoilta. Seurakunnan kanssa toteutettiin vuosittainen 
partiokirkko. Seurakunnan yhteishenkilönä oli Mikko (sukunimi tarkistetaan) 
 
 
Kämppä 
 
Kämppä tyhjennettiin helmikuussa 2006. Uudelle tontille Långvikiin siirrettiin entiseltä tontilta  
puuvaja johon varastoitiin tarvikkeita. Lisäksi kajakit siirrettiin sinne. Muuten tontti oli vähäisessä 
käytössä. 
 
 
Kisat 



 
Piirin kevät partiotaitokisaan osallistui tösistä Muflonit vartio, sijoittuen kuudensiksi. Törmä-06 
kisassa olivat Ahmat ja Foxtrot selviten moraalisina voittajina maaliin. Espoon Punaiseen osallistui 
Muflonit vartio, niittäen mainetta. Hiipivässä Haamussa A-sarjassa olivat Ahmat ja Hirvet, sekä B-
sarjassa Kyyhkyläiset. Töölön Sinisten tietoverkkosivustot sijoittuivat ensimmäisiksi 
valtakunnallisessa lippukuntien välisessä kilpailussa. 
 
 
Tiedotus 
 
Lippukuntalehtemme Pihaus ilmestyi neljä kertaa vuoden 2006 aikana. Tälläistä ihmettä ei olla 
nähty sitten vuoden 1998. Taso pysyi erittäin kovana, parantaen kuin sika juoksuaan. Muina 
tiedoituskanavina toimivat sähköposti, perinteinen posti ja tietoverkkosivustomme. On oikeutettua 
olettaa, että puhelimetkin pirisivät. Ovathan suomalaiset kännyköissä edelläkävijöitä. Myös 
tietoverkossa toimivat pikaviestimet olivat tärkeässä roolissa. Lippukunta on välttänyt apogryfista 
viestintää. 
 
 
Yhteenveto 
 
Vuosi 2006 oli täynnä monimuotoista ja energistä toimintaa. Parhaan kykymme mukaan 
toteutimme partioihanteita toiminnassa. Jäsenmäärä oli hyvällä pohjalla ja tulevaisuus näyttää 
ruusuiselta. Vuoden 2006 aikana toteutimme perustösiläistä hyvää toimintaa uusilla mausteilla, 
mutta silti perinteitä unohtamatta. Kämpän puute ei menoa hidastanut vaan retket suunnattiin 
vuokrakämpille ja luonnon helmaan. 
 
Yleisesti ottaen vuosi 2006 oli kaiken kaikkiaan kerrassaan mainio vuosi olla tösiläinen. 
 
 
Töölössä 18.2.2007 
Töölön Siniset ry., Hallituksen puolesta 
 
 
 
 
Antti Mielonen, Lippukunnanjohtaja 2006 


