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Toimintakertomus vuodelle 2007 
 

Yleistä 
Vuosi 2007 oli partiolippukunta Töölön Siniset ry:n 74. toimintavuosi. Toimipaikkamme on Töölö 
ja kolo Töölönkatu 34:ssä.  
 
Töölön Siniset ry:n hallitus vuonna 2007 oli seuraava:  
 

‐ Antti Mielonen, lippukunnanjohtaja 
‐ Kaarlo Saukonpää, lippukunnanjohtajan apulainen 
‐ Juho Häme, sihteeri 
‐ Tapio Levä, taloudenhoitaja 
‐ Ralf Baumann 
‐ Martti Koivisto 
‐ Kenny Ronkainen 
‐ Olli Mattila 
‐ Ville Raitio 

 
Tilintarkastajina toimivat Perttu Tapio ja Janne Bäckman sekä varatilintarkastajina Jussi Haapkylä 
ja Mikael Ylijoki.  
 
Lippukunnan  toimintaan  kuului  ryhmien  viikoittaisten  kokousten  lisäksi  myös  retkiä,  leirejä, 
kilpailuja  sekä  monia  muita  partiotapahtumia.  Toiminnassa  korostuivat  suuret,  lippukunnan 
toimintaa tukevat projektit.  

Sudenpennut 
Kevätkaudella lippukunnassa toimi kolme aktiivista  laumaa: Karjuva, Kiljuva ja Nälkäinen lauma. 
Nälkäinen  lauma toimi siirtymälaumana,  jonka toimintaan kuului mm. syvempi Tösin historiaan 
perehtyminen  sekä  vartiolaisten  toimintaan  tutustuminen.  Nälkäisen  lauman  toiminnasta 
vastasivat kevätkaudella Ralf Baumann  sekä Olli Mattila. Kiljuvan  lauman muodostivat pääosin 
toista vuotta toiminnassa mukana olleet  lapset. Ohjelmassa painottui erityisesti sudenpentujen 
peruspartiotaitojen  oppiminen.  Kevätkaudella  ryhmän  toiminnasta  vastasivat  laumanjohtajina 
Tilli  Pesola  ja  Antti  Mielonen  sekä  apulaislaumanjohtajina  Joona  Uitto  ja  Miska  Rissanen. 
Lippukunnan kolmas  lauma, eli Karjuva  lauma koostui ensimmäistä vuotta toiminnassa mukana 
olleista  sudenpennuista.  Karjuvan  lauman  toiminta  perustui  partioon  tutustumiseen  sekä 
perustaitojen  opetteluun.  Karjuvan  lauman  toiminnassa  painottuivat  leikkimällä  oppiminen  ja 
yhdessä  tekeminen.  Karjuvaa  laumaa  johti  Antti  Mielonen  apulaislaumanjohtajinaan  Miska 
Rissanen sekä Joona Uitto.  
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Syyskaudella Nälkäinen  lauma  siirtyi  vartioon  ja  tilalle  perustettiin  ekaluokkalaisista  koostuva 
Ärjyvä  lauma,  jonka  toiminnasta  vastasivat Antti Mielonen,  Julius Heporauta  sekä  Tilli Pesola. 
Vanhimpina  sudenpentuina  Kiljuvan  lauman  lapset  muodostivat  uuden  siirtymälauman  ja 
johtajaksi  vaihtui  Martti  Koivisto.  Karjuvaa  laumaa  vetivät  syyskaudella  Olli  Mattila  ja  Ralf 
Baumann. Antti Mielonen toimi akelana  koko vuoden ajan. 
 
Yleisesti  laumojen  toiminnassa  painottuivat  erätaitojen  kartuttaminen  sekä  ryhmähengen 
lujittaminen.  Viikoittaisten  kokousten  lisäksi  laumat  kävivät  keväällä  yhteisellä  retkellä 
Nuuksiossa  sekä  osallistuivat  lpk‐retkille.  Lisäksi  Kiljuva  lauma  järjesti  oman  laavuretken 
Nuuksioon ja syyskaudella päiväretkeiltiin yhdessä Hesparton sudenpentujen kanssa. 
 
Laumat  tekivät  paljon  yhteistyötä  Hesparton  sudenpentujen  kanssa, mikä  näkyi  isompina  ja 
laadukkaampina tapahtumina. Sudenpentuja oli lippukunnassa keskimäärin 30 muodostaen näin 
suuren osan lippukunnan aktiivisista jäsenistä. 

 

Vartiot 
Tösissä toimi vuoden 2007 aikana 3 vartiota,  joista Ahmat  ja Hirvet koko vuoden ajan. Syksyllä 
sudenpennuista siirtyneet lapset muodostivat uuden Sudet‐vartion. Ahmat‐vartio aloitti syksyllä 
viimeisen  vuotensa  vartiolaisina  ja  ohjelmaan  sisältyi  jonkin  verran  myös  vaeltajaohjelmaa. 
Ahmoja johtivat Ville Raitio sekä Kenny Ronkainen. Hirvet‐vartio, johtajinaan Olli Raitio sekä Leo 
Heinonen,  jatkoi  aktiivisesti  partio‐ohjelman  suorittamista.  Sudet‐vartio  aloitti  syksyllä 
perusvartiolaisen  taitojen  kartuttamisen.  Sudet‐vartion  johtajiksi  siirtyivät  aiemmin  keväällä 
sudenpennuissa  toimineet  Miska  Rissanen  ja  Joona  Uitto.  Sammon  pestiä  hoiti  Kaarlo 
Saukonpää. 
 
Keväällä,  toukokuun  lopussa  järjestettiin  Hesparton  kanssa  yhteinen  riihitys,  jossa  Ahmat  ja 
Hirvet  riihittivät  2.  ja  3.  luokkaa.  Vartiolaiset  osallistuivat  aktiivisesti  lippukunnan  yhteisiin 
tapahtumiin, kuten retkille, leireille ja paraatiin. Lisäksi vartiot järjestivät omia retkiä keväällä ja 
syksyllä.  

 

Vaeltajat 
Vaeltajatoiminta vuonna 2007 lippukunnassa oli monipuolisinta vuosiin. Osa vaeltajatoiminnasta 
oli koko  johtajiston yhteistä ohjelmaa  ja osa vain vaeltajille suunnattua. Vaeltajaryhmiä Tösissä 
oli  pääsääntöisesti  2,  joista  Hirfsala  toimi  aktiivisesti  koko  vuoden.  Liblikas  puolestaan  toimi 
pääosin  projektiluonteisesti mm.  kämpän  rakennustyömaalla.  Vaeltajaryhmä  Hirfsala  koostui 
lähinnä nuoremmista vartionjohtajista, kun taas Liblikas kattoi koko johtajiston. Yleisesti vuonna 
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2007 vaeltajatoiminnalle  loi  lisähaasteita vaeltajien vähäinen määrä. Valtermannina toimi koko 
vuoden Ville Raitio. Vaeltajatoiminnassa tehtiin yhteistyötä myös Hesparton vaeltajien kanssa. 

Vuoden  merkittävimpiä  vaeltajatapahtumia  oli  keväällä  kololla  järjestetty  N3rd‐viikonloppu, 
johon  osallistui  myös  hesparttoja.  Vuoden  muita  suuria  vaeltajatempauksia  olivat  mm. 
Raksatalkoot  ’07  sekä  Hirfsalan  järjestämä  elokuvailta,  josta  sai  alkunsa  ryhmän  oma 
elokuvaprojekti, joka jatkuu vuonna 2008.  

Loppuvuodesta perustettiin myös uusi, osittain Liblikkaan korvaava Käpy‐ryhmä,  joka suorittaa 
uuden  vaeltajaohjelman  mukaisia  aktiviteetteja.  Käpy‐ryhmä  muodostuu  Hirfsalan  jäseniä 
vanhemmista partiolaisista. Ryhmän varsinainen ohjelman  suorittaminen alkaa kuitenkin vasta 
vuoden 2008 puolella. 

 

Johtajat 
Johtajatilanne  oli  lippukunnassa  hyvä  koko  vuoden  ajan.  Johtajisto  on  kasvanut  tasaisesti  ja 
tilanne on parantanut entisestään muutamien  jo  toimintansa  lopettaneiden  johtajien palattua 
aktiivitoimintaan.  Myös  sisarlippukunnasta  saatu  vahvistus  sudenpentutoimintaan  on  ollut 
arvokasta.  
 
Johtajien  rooli  lippukunnassa  oli  sekä  järjestävä,  että  osallistuva.  Vastuun  ja  velvollisuuden 
tuntien tapahtumat ja toiminta saatiin pyörimään sujuvasti. Johtajistoa koulutettiin aktiivisesti ja 
määrätietoisesti piirin tarjoamilla kursseilla. Erityisen paljon osallistuttiin toimintaan valmistaville 
kursseille kuten laumanjohtaja‐, valtermanni‐ sekä lippukunnanjohtamiskursseille.  
 
Lippukunnan  johtajatilanne oli  jopa niin hyvä, että  johtajaresursseja voitiin  irrottaa vähäisestä 
johtajamäärästä  kärsineen  sisaruslippukuntamme  Hesparton  avuksi.  Lippukunta  teki  myös 
johtajahuoltotapahtumissa  yhteistyötä  Hesparton  kanssa.  Esimerkkejä  tällaisista  tapahtumista 
ovat mm. keväinen Lisää mässyä ’07 sekä johtajiston pikkujoulut.  
 
Johtajistoon  kuului  hallituksen  jäsenten  lisäksi  muut  lippukunnan  laumanjohtajat  sekä 
vartionjohtajat.  Johtajiston  toiminnalle  oli  ominaista  tösiläinen,  rento  asenne  ja  yhdessä 
toimimisen hauskuus, joka on näkynyt myös muussa toiminnassa positiivisesti. 

 

Leirit ja retket 
Vuoden 2007 huipensivat  leirit. Talvileiri Autonomia  ´07,  johtajana Hilla Uimonen Hespartosta, 
järjestettiin  Rismalahdella.  Talvileirille  osallistui  Tösistä  vartiolaisia,  vaeltajia  sekä  johtajia. 
Elokuun alussa järjestettiin Porvoon Partiopoukamassa kesäleiri Ugala Bugala ’07, jonka teemana 
oli  haaksirikko  alkuasukassaarelle.  Leirinjohtajuujen  jakoivat  Olli  Mattila  sekä  Tilli  Pesola. 
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Kesäleirille  osallistui  jäseniä  kaikista  ikäkausista.  Molemmat  leirit  järjestettiin  yhdessä 
Hesparttojen kanssa.  
 
Leirien  lisäksi  järjestettiin  keväällä  ja  syksyllä  lippukuntaretket.  Ryhmät  järjestivät myös  omia 
retkiä tarpeen mukaan.  

 

Yhteydet piiriin ja keskusjärjestöön 
Vuonna  2007  yhteydet  piiriimme  Pääkaupunkiseudun  Partiolaisiin  ja  keskusjärjestö  Suomen 
Partiolaisiin pysyivät ennallaan. Lippukunnanjohtaja osallistui aktiivisesti piirin aluetapaamisiin, 
joissa  tiedotettiin  piirissä  ja  keskusjärjestössä  tapahtuvista  asioista  sekä  annettiin  tietoa 
lippukunnan  tilanteesta  piirille.  Lisäksi  johtajat  kouluttautuivat  ahkerasti  piirin  järjestämillä 
kursseilla.  Partioviikolla  järjestetty  piirin  paraati  oli  myös  suosittu  tapahtuma  lippukunnan 
aktiivijäsenten parissa.  

 

Yhteydet taustayhteisöihin 
Taustayhteisöinä toimivat Töölön seurakunta sekä Töölön Sinisten kannatusyhdistys ry. Yhteistyö 
erityisesti  Kannatusyhdistyksen  kanssa  oli  hyvin  tiivistä  kämppäprojektin,  sekä  tulevan 
juhlavuoden tiimoilta. Kannatusyhdistyksen Sämpyläkilta järjesti myös perinteisen veljesillallisen 
ravintola  Mamma  Rosassa  loppuvuodesta.  Veljesillalliset  ovat  muodostuneet  tärkeäksi 
tiedotuskanavaksi  lippukunnan  ja  sen  vanhojen  jäsenten  välille.  Seurakunnan  kanssa 
organisoitiin  perinteinen  partiokirkko  joulukuussa.  Lisäksi  tösit  olivat  mukana  satunnaisissa 
tilaisuuksissa  kuten  ylivahtimestarin  eläkkeelle  lähdön  kahvitilaisuudessa,  sekä  torikirkossa. 
Seurakunnan yhteyshenkilöinä toimivat Mikko Saari sekä Mikko Salmi.  

 

Kämppä 
Vuonna  2007  Töölön  Sinisten  kämppäprojekti  otti  suuren  harppauksen  eteenpäin.  Keväällä 
aloitettiin  raivaamaan  tietä  kämpälle  sekä  lunastettiin  jo  aiemmin  ostetut  hirret.  Alkukesällä 
käynnistettiin  saunarakennuksen  rakennusurakka  ja  saunarakennus  saatiin  syksyn  aikana 
käyttövalmiiseen  kuntoon.  Vuodelle  2008  jää  saunan  viimeisteleminen  sekä  itse  kämpän 
rakentaminen.  Lippukunnan  nykyiset  ja  entiset  johtajat  ahkeroivat  koko  kesän  talkootöissä 
kämppätyömaalla  ja  työtunteja  kertyi  uskomattomat  4000  tuntia.  Saunan  rakentaminen 
osoittautui  hinnakkaammaksi  kuin  oli  kaavailtu  ja  tämän  vuoksi  lippukunta  yhdessä 
kannatusyhdistyksen  kanssa  yritti  kerätä  lisää  varoja  kämppäprojektille.  Suurin 
varainkeruuponnistus oli lauluyhtye AIA:n kanssa järjestetty joulukonsertti.  

 

Kilpailutoiminta 
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Kilpailutoiminta  lippukunnassa  jatkui  yhtä  aktiivisena  kuin  edellisinäkin  vuosina. 
Lippukunnastamme  osallistui  kisavartioita mm.  Punkkuun  sekä  perinteiseen  Hiipivä  Haamu  ‐
kisaan.  Punkussa  lippukuntamme  legendaarinen Muflonit‐vartio  sijoittui  sijalle  7.  Hiipparissa  
Muflonit‐vartio sijoittui B‐sarjassa kolmanneksi. A‐sarjassa kisanneet Ulver‐ sekä Mickey Moose 
–vartiot  saivat  myös  arvokasta  kilpailukokemusta  vaikka  eivät  aivan  kärkikymmenikköön 
yltäneetkään.  

 

Muu toiminta 
Lippukunnassa  järjestettiin  vuonna 2007  kaksi poikkeuksellisen  suurta projektia.  Ensimmäinen 
oli Nettipartiolaiset ry:n Sivukisan  järjestäminen. Järjestämisvastuu  lankesi Tösille sen voitettua 
kyseisen kilpailun edellisenä vuonna. Nettisivukisan  järjestämiseksi  lippukunta  joutui  tekemään 
kisasivut, hankkimaan sponsorit sekä hoitamaan kaikkien osallistuneiden nettisivujen arvioinnin. 
Sivukisa  työllisti  koko  johtajistoa  suuresti  loppuvuodesta.  Kisasta  vastasi  lippukunnan 
nettivastaava Tapio Levä.  
 
Toinen  suuri  projekti  oli  ennen  joulua  Hesparton  ja  AIA‐lauluyhtyeen  kanssa  järjestetty 
varainkeruukonsertti. Konsertilla kerättiin varoja lippukunnan kämpän rakennusprojektia varten. 
Johtajisto  huolehti  konsertin  lipunmyynnistä  sekä markkinoinnista.  Konsertin  vastuujohtajana 
toimi Tapio Levä.  
   

Tiedotus 
Lippukuntalehtemme Pihaus  ilmestyi neljä kertaa vuoden 2007 aikana. Pihauksen vuoden 2007 
numerot  sijoittuivat partiolehtikisassa  kolmanneksi, niittäen näin mainetta  ja  kunniaa.  Lehden 
ilmestymisestä vastasi toimitussihteerin roolissa Kaarlo Saukopää ja taittajana Kenny Ronkainen. 
Koko  johtajisto osallistui  lehden  tekoon  kirjoittamalla artikkeleja. Muita  tiedotuskanavia olivat 
tietoverkkosivut  www.toolonsiniset.net,  sähköposti  sekä  perinteinen  paperiposti.  Erityisesti 
tietoverkkosivujen  merkitys  tiedotuskanavana  kasvoi  huomattavasti  vuoden  2007  aikana. 
Johtajien keskinäisessä yhteydenpidossa  sekä  toiminnan  suunnittelussa  tärkeimpänä kanavana 
toimi tietoverkkosivuilla oleva keskustelufoorumi. Lippukunnan viestintää erityisesti vanhempien 
ja johtajien välillä on pyritty parantamaan loppuvuodesta aloitetulla yhteystietojen päivityksellä. 
Päivityksellä pyrittiin saamaan yhteystiedot ajan tasalle sekä  lisäämään sähköisten tiedotteiden 
käyttöä  kustannustehokkuuden  lisäämiseksi.  Lippukunta  pyrki  myös  aktiivisesti  välttämään 
apokryfista viestintää. 

 

Yhteenveto 
Vuosi 2007 oli hyvin tapahtumarikas ja täynnä hyvää partiotoimintaa. Lippukunnassa toteutettiin 
parhaan kyvyn mukaan monimuotoista ja energistä partio‐ohjelmaa. Jäsenmäärä kasvoi hillitysti 
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ja  tulevaisuus  näyttää  hyvältä  myös  tältä  kannalta.  Vuoden  2007  aikana  toteutimme 
perustösiläistä  toimintaa perinteitä kunnioittaen mutta uutta omaksuen. Yleisesti ottaen vuosi 
2007 oli jälleen kerran aivan mahtava vuosi olla tösiläinen.  
 
Töölössä 27.2.2008 
Töölön Siniset ry hallituksen puolesta  
 
 
 
Antti Mielonen  
Lippukunnanjohtaja 2007 
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