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Yleistä Vuosi 2018 on Töölön Sinisten 86. toimintavuosi.
Kokoontumispaikkamme on Töölönkadun Kolo. Lip-
pukunnan retkien pääsääntöisenä näyttämönä toi-
mii Långvikin Kämppämme Kirkkonummella. Töö-
lön Siniset tarjoaa laadukasta ja tasokasta partiotoi-
mintaa lapsille ja nuorille niin kaupunkiympäristössä
kuin metsän siimeksessäkin.

Sudenpennut Vuonna 2018 sudenpentulaumoja on viisi. Kaikki
ryhmät ovat sekalaumoja, joita pidetään yhdessä si-
sarlippukunta Hesparton kanssa. Kolmasluokkalais-
ten laumoja ovat Maximi ja Meteli. Nämä ryhmät
siirtyvät syksyllä 2018 seikkailijoihin. Kakkosluokka-
laisten laumoja ovat Hehku ja Hiillos. Ekaluokkalai-
set muodostavat vielä aluksi yhden ryhmän nimeltä
Kaaos ja Kohellus. Vuoden 2018 aikana on tarkoi-
tus saada sen verran lisää uusia ekaluokkalaisia, että
Kaaos ja Kohellus voisi jakautua kahdeksi laumaksi.
Syksyllä 2018 pyritään perustamaan 1-2 uutta seka-
laumaa.

Sudenpennut suorittavat laadukasta partio-
ohjelmaa viikottaisissa kokouksissa. Sudenpentuoh-
jelmassa taitoja opetellaan leikkien ja tekemisen
kautta. Kokousten lisäksi sudenpennuille on tarjolla
retkiä ja yksi leiri. Sudenpennut pääsevät osal-
listumaan lippukuntien omille lippukuntaretkille,
sudenpentuosaston yhteiselle retkelle, lippukun-
tien yhteiselle kesäleirille sekä mahdollisuuksien
mukaan laumojen omille retkille. Näiden lisäksi
sudenpennuille on tarjolla keväällä piirin järjestä-
mä päivätapahtuma ja syksyllä alueen järjestämä
sudenpentukisa.

Vuonna 2018 sudenpentuosaston tavoitteena on va-
kiinnuttaa sekalaumatoiminta lippukuntiin. Samal-
la kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että lippu-
kuntien omat käytännöt ja periaatteet tukevat se-
kalaumatoimintaa. Lisäksi vuoden 2018 aikana luo-
daan laumoille yhteiset selkeät pelisäännöt kokouk-
siin.
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Seikkailijat Keväällä 2018 Töölön Sinisissä toimii kolme seikkai-
lijaryhmää: Krokotiilit, Käärmeet ja Sudet. Syksyllä
2018 sudenpennuista siirtyy seikkailijoihin uusi jouk-
kue ja Sudet jatkavat viimeiselle seikkailijavuodel-
leen. Käärmeet siirtyvät syksyn alussa tarpojaikä-
kauteen.

Seikkailijaohjelma rakentuu puolivuotisten ilman-
suuntien ympärille, jotka sisältävät nousujohtei-
sia aktiviteetteja kokouksissa ja retkillä tehtäväksi.
Kaksi ensimmäistä vuotta seikkailijoissa suoritetaan
keväisin ja syksyisin yhdet ilmansuunnat. Kolman-
nen vuoden seikkailijat suorittavat syventäviä väli-
ilmansuuntia. Seikkailijat käyvät mm. Töölön Sinis-
ten omalla lippukuntaretkellä, seikkailijoiden oman
ikäkauden retkellä ja kevään loppuhuipennuksessa
Sepelissä.

Tarpojat Tarpojia Töölön Sinisissä edustaa kooltaan kasva-
nut ja aktiivinen ryhmä Naalit. Vuoden 2018 kevääl-
lä Naalit suorittavat viimeisen tarpponsa, jonka jäl-
keen he syksyllä siirtyvät samoajiksi. Syksyllä seik-
kailijajoukkue Käärmeet aloittaa ensimmäisen tarp-
ponsa.

Tarpojaohjelmaan kuuluu puolivuotiset tarppo-
suoritukset, jotka antavat viitekehyksen viikkotoi-
minnalle. Ohjelmassa sovelletaan ikäkaudelle sopi-
van tasoista vertaisjohtajuutta. Keskeistä on retkille
ja kisoihin osallistuminen, sekä partioon kuuluvien
taitojen kehittäminen. Alueen koko ikäkauden tar-
pojatapahtumiin (KITT) lippukunta osallistuu ak-
tiivisesti, ja järjestää vuorollaan tapahtuman yhdes-
sä Hesparton kanssa.
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Samoajat Töölön Sinisissä toimii kaksi samoajaryhmää, nuo-
remmat Ketut ja vanhemmat Korpit. Ketut ovat
aloittaneet ROK-koulutuksen ja saavat keväällä har-
joitella johtamista Tösin muissa ryhmissä. Syksyl-
lä, kun Ketut ovat suorittaneet ROK-koulutuksensa,
siirtyvät he varsinaisiin johtotehtäviin. Korpit toimi-
vat taas monissa ryhmissä johtajina joko keskenään
tai muiden vanhempien johtajien tukemana. Keväi-
sin ja syksyisin järjestettävät samoajaretket yhdes-
sä sisarlippukuntamme Hesparton kanssa auttavat
uusia samoajia ryhmäytymään.

Samaojat aloittelevat taivaltaan johtajina, ja johta-
mista pääsee harjoittelemaan mm. vertaisjohtajuu-
den avulla. Lisäksi samoajat voivat johtaa nuorem-
pia ikäkausia vanhemman johtajan opastuksella. Oh-
jelman tavoitteena on tarjota samoajille vastuuta
ja haasteita, sekä auttaa heitä löytämään paikkansa
lippukunnan piinkovassa johtajatiimissä.

Vaeltajat Vaeltajaryhmät Kummeli ja Haukat kokoontuvat
säännöllisen epäsäännöllisesti, kun aktiivisina johta-
jina toimivien vaeltajien aikataulu antaa myöten.

Vaeltajaohjelman tavoitteena on pohtia aikuistumi-
seen liittyviä kysymyksiä, tutkiskella suhdetta it-
seensä ja partioaatteeseen syvällisemmin. Toisaalta
vaeltajille on myös tärkeää tarjota mahdollisuuksia
rentoutua kiireellisen elämänvaiheen keskellä.

Johtajat Töölön Sinisissä toimii vuonna 2018 sekä kokenei-
ta että uusia johtajia. Samoajaryhmä Ketut aloit-
taa johtajataipaleensa syksyllä kevään harjoittelu-
jakson jälkeen. Uudet johtajat pyritään mahdolli-
simman nopealla aikataululla ryhmäyttämään joh-
tajistoporukkaan.
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Johtajiston haasteena on aiemmin ollut pitkän täh-
täimen motivointi, mikä pyritään kuluvan vuoden ai-
kana ratkaisemaan. Johtajistolle laaditaan henkilö-
kohtaisia pitkäaikaissuunnitelmia ja tavoitteita joi-
den avulla luodaan partiouralle suunta ja määrän-
pää. Pitkäaikaissuunnitelmat laaditaan lippukun-
nanjohtajan ja pestivastaavan avustuksella.

Johtajistolle pyritään säännöllisin väliajoin järjes-
tämään virkistystapahtumia ryhmäyttävän johta-
jahuollon muodossa. Johtajien oma ohjelma pitää
harrastuksen mielekkäänä vielä ikäkausiohjelmasta
poistuttuakin. Johtajahuolto voi olla mitä tahan-
sa kololla järjestettävistä peli-illoista aina erähen-
kisempiin vaelluksiin ja retkiin saakka.

Leirit, ret-
ket ja kisat

Vuoden päätapahtumina ovat perinteisesti toimineet
Hespartto-sisarlippukunnan kanssa järjestetyt kesä-
ja talvileirit. Tästä poiketen vuonna 2018 Töölön Si-
niset osallistuu yhteiselle piirileiri Kliffalle, joka jär-
jestetään Evon leirintä-alueella. Vuoden 2018 talvi-
leiri noudattaa perinteistä kaavaa ja järjestetään al-
kuvuodesta yhdessä Hesparton kanssa. Leirille osal-
listuvat kaikki nuorimpia jäseniä lukuunottamatta.
Heidän annetaan harjoitella erätaitoja lämpimämpi-
nä vuodenaikoina.

Lippukunta retkeilee omin voimin viikonlopun kestä-
villä lippukuntaretkillä, joita järjestetään kaksi: toi-
nen kevään ja toinen syksyn ehtoopuolella. Viikot-
tain kokoustavat ryhmät pääsevät luomaan identi-
teettiään omilla retkillään, joita on tavoitteena jär-
jestää kaksi, mutta vähintään yksi toimintavuoden
aikana. Retket sijoittuvat usein lippukunnan omalle
eräkämpälle.
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Töölön Sinisten kannalta tärkeimmät partiotaitokil-
pailut ovat urbaaniin ympäristöön sijoittuva Hiipivä
Haamu -salapoliisikilpailu, keväällä metsäisissä mai-
semissa järjestettävä Törmä, sekä heti syksyn alussa
kisattava Espoon Punanen. Lippukunnan tavoittee-
na on ottaa osaa myös vuoden 2018 SM-kilpailuihin.
Lisäksi nuoret osallistuvat ikäkausien omiin kisoi-
hin kuten sudenpentujen ja seikkailijoiden SuSe-
kilpailuun, joka järjestetään Keski-Helsingin alueen
voimin.

Yhteydet
piiriin ja
keskusjär-
jestöön

Yhteyksiä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piiriin
pidetään yllä lippukunnanjohtajan ja ohjelmavas-
taavan osallistuessa aluetapaamisiin ja muihin tär-
keisiin piirin kokouksiin. Pestivastaava pitää huo-
len johtajiston pesteistä ja niihin vaaditusta kou-
luttautumisesta, sekä selvittää piirin järjestämiä
kurssimahdollisuuksia. Ohjelmavastaava puolestaan
huolehtii, että lippukunnassa ollaan tietoisia pii-
rin järjestämistä ohjelmatapahtumista. Töölön Si-
niset osallistuu keväällä piirin järjestämiin partiovii-
kon tapahtumiin, sekä PäPa:n järjestämälle Kliffa-
leirille.

Yhteydet
taustayh-
teisöihin

Töölön Sinisten kannatusyhdistykseen ollaan yhtey-
dessä Kämppään ja Koloon liittyvistä asioista ai-
na tarvittaessa. Nykyiset johtajat tapaavat kanna-
tusyhdistyksen ja Töölön Sinisten vanhoja jäseniä
aika ajoin järjestettävissä Sämpyläkillan kokouksissa
ja 85-vuotisjuhlien jälkeisessä veljesillallisessa. Yh-
teistä toimintaa Töölön seurakunnan kanssa jatke-
taan perinteisillä tapahtumilla, kuten joulukirkolla,
ja mahdollisilla muilla yhteisillä tempauksilla.
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Kämppä Långvikin Kämppä toimii lippukunnan pääasiallise-
na retkikohteena vuonna 2018. Kämpällä järjeste-
tään vähintään toinen lippukuntaretkistä sekä huo-
mattava osa ryhmien ja ikäkausien omista retkis-
tä. Kämppä on myös sisarlippukuntamme Hespar-
ton aktiivisessa käytössä.

Kämpän tarpeellisten tavaroiden hankinnasta, käm-
pän käytön koulutuksesta sekä talkooviikonloppu-
jen järjestämisestä vastaa kämppätoimikunta. Toi-
mikunta koostuu kämppäisännästä ja kahdesta edus-
tajasta Töölön Sinisistä sekä Hespartosta. Töölön
Sinisten kannatusyhdistys vastaa kämpän vuokraa-
misesta.

Vuonna 2018 kämppätoimikunnan painopisteinä
ovat yhteistyön kehittäminen kämppänaapuriemme
Helsingin Hakatyttöjen kanssa, kämppätoimikunnan
jäsenten välisen pestijaon selkiyttäminen ja lippu-
kuntalaisten kämppäitsetunnon kasvattaminen. Ta-
voittena onkin, että jatkossa jokainen lippukuntien
johtajista osaa ja haluaa huoltaa kämppää. Vuoden
2018 aikana pyritään myös tekemään kämpälle pe-
rusparannuksia.

Tiedotus Vuonna 2018 Töölön Siniset jatkavat sähköi-
seen tiedottamiseen keskittymistä. Suomen Par-
tiolaisten Kuksa-järjestelmän merkitys retki-
ilmoittautumisessa ja ryhmien tiedotuksessa kasvaa.
Tösi jatkaa myös Instagram- ja Facebook-palvelujen
hyödyntämistä tiedotuksessa. Tämän lisäksi net-
tisivuille päivitetään esimerkiksi lippukunnan
tärkeitä tapahtumia tai hallituksen pöytäkirjoja.
85-vuotiaan lippukunnan kunniaksi vuonna 2018
julkaistaan myös Juhla-Pihaus.

Uusien jäsenten rekrytoimiseksi jalkaudutaan esi-
merkiksi kouluihin esittelemään partiotoimintaa ja
tösiläistä meininkiä.
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Yhteenveto Viikottaisen ydintoiminnan ohessa vuoden 2018 tär-
keänä teemana on johtajiston ryhmäyttäminen ja
moraalin nostattaminen. Tavoitteena on säilyttää
harrastus mielekkäänä myöhempinäkin johtajavuo-
sina.

Vuonna 2018 Töölön Siniset toteuttaa monipuolis-
ta toimintaa kaikille ikäkausille. Lippukunnan 85-
vuotista taivalta juhlitaan vaatimattomasti mutta
perinteisellä tösiläisellä arvokkuudella.

Töölössä 14. marraskuuta 2017
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta

Ville Raitio
lippukunnanjohtaja


