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Yleistä Vuosi  2009  oli  partiolippukunta  Töölön  Siniset  ry:n  76.  toimintavuosi. 
Toimipaikkamme on edelleen Töölö ja kolo osoitteessa Töölönkatu 34. Uusi 
eräkämppä rakennettiin Kirkkonummelle, osoitteseen Hummelvikintie 99.

Hallituksen kokoonpano oli vuonna 2009 seuraava:
- Juho Häme, lippukunnanjohtaja
- Olli Mattila, lippukunnanjohtajan apulainen
- Leo Heinonen, sihteeri,
- Antti Mielonen, taloudenhoitaja
- Tapio Levä
- Kaarlo Saukonpää
- Ralf Baumann
- Ville Raitio
- Julius Heporauta
- Miska Rissanen

Tilintarkastajina  toimivat  Perttu  Tapio  ja  Janne  Bäckman  sekä 
varatilintarkastajina Jussi Haapkylä ja Mikael Ylijoki.

Sudenpennut Vuonna  2009  lippukunnassa  toimi  yhteensä  neljä  aktiivista  laumaa. 
Kevätkaudella  toimi  kolme  laumaa:  Myrsky,  Karjuva  ja  Ärjyvä  lauma. 
Karjuva-lauma  toimi  siirtymälaumana,  jonka  toimintaan  kuului  mm. 
syvempi  Tösin  historiaan  perehtyminen  sekä  vartiolaisten  toimintaan 
tutustuminen. Karjuvan lauman toiminnasta vastasivat akelat Martti Koivisto 
ja Ville Raitio. Ärjyvä-lauman muodostivat toista vuotta toiminnassa mukana 
olleet sudenpennut. Ohjelmassa painottuivat sudenpentujen perustaidot kuten 
suunnistaminen, leikkiminen ja ensiapu. Myrsky-lauman johtajina toimivat 
keväällä  Ralf  Baumann  sekä  Julius  Heporauta.  Lauman  toiminta  jatkoi 
perinteistä tösimäistä linjaa. 

Syksyllä  mukaan  tuli  Tösin  uusin  lauma,  Myräkkä,  joka  muodostui 
ensimmäistä vuotta toiminnassa mukana olleista sudenpennuista. Myräkkä-
lauman  toiminta  perustui  partioon  tutustumiseen  sekä  perustaitojen 
opetteluun. Myräkkä-lauman toiminnassa painottuivat leikkimällä oppiminen 
ja yhdessä tekeminen. Syyskaudella Karjuvan lauman manttelin peri Ärjyvä 
lauma, josta muodostui lippukunnan vanhin lauma ja ohjelmaan tuli mukaan 
siirtymälaumalle tyypillisiä suorituksia ja ohjelmia. Vastaavana akelana toimi 
Ralf Baumann.

Seikkailijat Seikkailijavartiota  oli  kaksi:  vanhempi  ryhmä  Haukat  keskittyi  keväällä 
ensimmäisen toimintavuotensa viimeisiin suorituksiin ja jatkoi vauhdikkaasti 
syksyllä toisella ja viimeisellä vuodellaan, edelleen nuorien johtajien Antti 
Jäppisen ja Severi Rahikaisen johdolla.

Syksyllä  myös  perustettiin  kokonaan  uusi  ryhmä  vanhimmista 
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sudenpennuista  ja  osittain  kokonaan  uusista  jäsenistä.  Nimekseen  tämä 
ryhmä  sai  Villisiat.  Kokouksissa  opeteltiin  keskeisiä  partiotaitoja  Juho 
Hämeen  ja  Ville  Raition  johdolla.  Seikkailijavartiot  kokoontuivat  kololla 
viikottain samaan aikaan, ja pitivät yhteisiä kokouksia kerran jos toisenkin.

Tarpojat Vuonna  2009  Tösissä  toimi  kaksi  tarpojaryhmää,  Hirvet  ja  Sudet.  Hirvet 
vartiota  johti  Leo  Heinonen  ja  Olli  Raitio,  ja  ryhmällä  alkoi  syksyllä 
viimeinen toimintavuosi. Toiminnassa painottui haastavempien partiotaitojen 
opettelu. Sudet-vartiota johti Miska Rissanen ja Joona Uitto, ja ryhmä jatkoi 
toimintaansa tuttuun aktiiviseen tapaan. Syyskaudella Sudet-vartio keskittyi 
erätaitojen  opetteluun  ja  järjesti  lyhyen  vaellusretken.  

Normaalien kokousten lisäksi ryhmät järjestivät retkiä, osallistuivat kisoihin 
ja auttoivat kämpän rakentamiseen liittyvissä tehtävissä.

Samoajat Lippukunnan  samoajaohjelma  vuonna  2009  oli  aktiivista.  Lippukunnassa 
toimi  yksi  samoajaryhmä  Hirfsala  jolle  riitti  puuhaa  niin  kämpän 
rakentamisen kuin kolon siisteyden ylläpidon parissa. Muuta toimintaa oli 
mm. lauta- ja korttipelit. Valtermannina toimi koko vuoden ajan Ville Raitio. 

Vaeltajat ja johtajat Johtajatilanne oli lippukunnassa hyvä koko vuoden ajan. LPKJ Juho Häme ja 
Valtermanni  Ville  Raitio  aloittivat  uuden  seikkailijaryhmän,  Villisikojen, 
johtamisen. Johtajien rooli lippukunnassa oli sekä järjestävä, että osallistuva. 
Vastuun ja velvollisuuden tuntien tapahtumat ja toiminta saatiin pyörimään 
sujuvasti. Johtajistoon kuului hallituksen jäsenten lisäksi muut lippukunnan 
laumanjohtajat  sekä  vartionjohtajat.  Johtajiston  toiminnalle  ominaista  oli 
tösiläinen rento asenne ja yhdessä toimimisen mielekkyys, mikä näkyi koko 
lippukunnan  toiminnassa.  

Johtajahuollosta  vastasi  vuonna  2007  perustettu  Tösin  ja  Hesparton 
vaeltajaryhmä  Käpy.  Kävyn  toiminta  oli  vuonna  2009  hieman  hiljaista, 
vaikkakin  loppuvuoden  puolella  kämpän  valmistuttua  oli  enemmän  aikaa 
stressin  purulle.  Tösin  käpy-yhteyshenkilönä  toimi  Ville  Raitio.

Leirit ja retket Leirejä  järjestettiin  vuonna  2009  kaksi  kappaletta:  talvella  ja  kesällä. 
Molemmissa oli  mukana myös sisaruslippukunta Hespartto.  Peikon häntiä 
vilisi  talvisella  Rismalahdella  Tilipitappi-leirin  merkeissä  ja  tooga  palasi 
muotiin  Töölön  Sinisten  uudella  kämpällä  järjestetyllä  Olympos-leirillä. 
Erätaitoja  opittiin  myös  keväällä  ja  syksyllä  pidetyillä  tuiki  tutuilla 
lippukuntaretkillä unohtamatta ryhmien omia retkiä.

Yhteydet  piiriin  ja 
keskusjärjestöön

Yhteydet  Pääkaupunkiseudun  partiolaisiin  eivät  liiemmin  parantuneet 
eivätkä  huonontuneet  vuoden  2009  aikana.  Lippukunnanjohtaja  osallistui 
aluetapaamisiin, jossa pääsi kertomaan eri lippukuntien johtajien tavoin, mitä 
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omalle  lippukunnalle  kuuluu.  Postitusta  hoidettiin  frankeeraamalla  piirin 
toimistolla Partioasemalla.

Yhteydet 
taustayhteisöihin

Taustayhteisöistämme  Töölön  seurakunnasta  ja  Töölön  Sinisten 
kannatusyhdistyksestä  jälkimmäinen  oli  erityisen  näkyvässä  roolissa 
kämppäprojektin  loppuun  saattamisen  merkeissä.  Nykyiset  johtajamme 
pääsivät  kertomaan  lippukunnan  kuulumisista  vanhoille  töseille  jo 
perinteeksi  muodostuneella  veljesillallisella  Mamma  Rosassa.  Yhtä  lailla 
perinteinen  joulukirkko  pidettiin  Töölön  kirkossa.  Seurakunnan 
yhteyshenkilönä toimi edelleen Matilda Hakkarainen.

Kämppä Lippukunnan  uusi  eräkämppä  valmistui  vuoden  2009  aikana.  Kämpän  ja 
saunan  avajaisia  vietettiin  juhlallisesti  13.6.2009.  Kämppä  otettiin 
ensimmäistä  kertaa  tosikäyttöön  Olympos  2009  -kesäleirillä.  Menneen 
vuoden kevät  ja  alkukesä kuluivat  vielä  tiiviisti  raksahommien parissa,  ja 
ajanjakson  saavutuksiin  kuuluvatkin  muun  muassa  kämpän  viimeistely  ja 
käymälän  ja  puuvajan  rakentaminen.  Syksyn  aikana  kämpän  alue  oli 
ahkerassa  retkikäytössä,  ja  projektin  lopputulos  todettiin  onnistuneeksi. 
Muutamia viimeistelytoimenpiteitä on vielä luvassa tulevana vuosina, näihin 
kuuluvat mm. pönttöuunin muuraus ja led-valaistuksen asentaminen.

Kilpailutoiminta Vuonna  2009  Töölön  Siniset  kisasivat  jokavuotiseen  tapaan  Hiipivässä 
Haamussa. Vesiteemaiseen kisaan osallistui Tösistä kolme vartiota. Mickey Z 
and the Mooses of Invention (Hirvet) ja Ulver (Sudet) kisasivat A-sarjassa. 
Kumpikin pärjäsi hienosti, Ulverin sijoitus oli 8. ja Mickey Z:kin pääsi 15 
parhaan  joukkoon  ollen  12..  Johtajien  tähtisikermä  Muflonit  piti  yllä 
menestysperinnettään sijoittuen viidenneksi.  Erityisen maininnan voi antaa 
Muflonien  kylpyteemaiselle  pukeutumiselle,  jonka  kruunasivat  Saksasta 
saakka saapuneet kumiankat Pirate Duck, Startrooper Duck, Ninja Duck ja 
kumppanit.  

Myös  sudenpennut  pääsivät  kisaamiseen  makuun  marraskuun  lopulla 
järjestetyssä SuperSupe '09 -tapahtumassa. Nuori Suomi -hengen mukaisesti 
kaikki voittivat pitämällä hauskaa ja oppimalla uusia asioita Maailma-jälkeä 
suorittaessaan.  Tapahtuman  kohokohtia  oli  sadeputken  rakentaminen  ja 
yhteistanssi.  Tösisudareiden  keskuudessa  myös  virallisen  ohjelman 
ulkopuolella  riehumisen  mahdollistanut  polttopallo  osoittautui  kovaksi 
jutuksi. 

Tiedotus Lippukuntalehtemme Pihauksen korkea taso tiivistyi vuonna 2009 kahteen 
timanttiseen  superjulkaisuun.  Yhden  perussupernumeron  lisäksi  kesällä 
ilmestyi Kämpän avajaisissa jaettu  juhlava Kämppä Pihaus,  joka keskittyi 
esittelemään  kämppäprojektia  laajalle  yleisölle.  Lehteen  tiivistettiin 
onnistuneesti  jo  legendaarisiin  mittoihin  yltänyt  rakennusurakka.  Muina 
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tiedotuskanavina  toimivat  sähköposti,  perinteinen  posti  ja 
tietoverkkosivustomme www.toolonsiniset.net. On myös oikeutettua olettaa, 
että  tekstiviestit  suhahtelivat  ja  puhelimet  pirisivät  -  ovathan  suomalaiset 
matkapuhelimien asiantuntijoita. Viidakkorummutkin kumahtelivat harva se 
päivä.

Yhteenveto Vuotta  2009  voisi  kutsua  Tösin  historiassa  ”vuodeksi,  jona  uusi  kämppä 
valmistui”.  Vuoden kohokohdat,  kämpän avajaiset  ja perinteinen kesäleiri, 
olivat  molemmat  kesällä,  talven  toiminnan  keskittyessä  talvileiriin  sekä 
loppuvuodesta ryhmien omiin retkiin.

Perustoiminta jatkui tösimäinen linjan ja toimintasuunnitelman mukaisesti. 
Yleisesti  ottaen  vuosi  2009  oli  oikein  onnistunut  vuosi  Töölön  Sinisten 
historiassa,  ja  antaa  hyvän  pohjan  ja  vertailukohdan  kuluvan  vuoden 
toimintaa varten.

Töölössä 2.3.2010
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta

Juho Häme
Lippukunnanjohtaja 2009


