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Yleistä Vuosi 2019 on Töölön Sinisten 87. 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 2019 sudenpentulaumoja on viisi. Kaikki
ryhmät ovat sekalaumoja, joita pidetään yhdessä si-
sarlippukunta Hesparton kanssa. Kolmasluokkalais-
ten laumoja ovat Hehku ja Hiillos. Nämä ryhmät
siirtyvät syksyllä 2019 seikkailijoihin. Kakkosluok-
kalaisten laumoja on vain yksi, Kaaos & Kohellus.
Ekaluokkalaisia on kaksi ryhmää, Pihaus ja Pihistys.

Syksyllä 2019 pyritään perustamaan 1-2 uutta seka-
laumaa. Sudenpennut suorittavat laadukasta partio-
ohjelmaa viikoittaisissa kokouksissa. Sudenpentuoh-
jelmassa taitoja opetellaan leikkien ja tekemisen
kautta. Kokousten lisäksi sudenpennuille on tarjol-
la ainakin lippukuntaretki, ikäkauden yhteinen ret-
ki, sekä yksi leiri. Näiden lisäksi sudenpennuille on
tarjolla keväällä piirin järjestämä päivätapahtuma ja
syksyllä alueen järjestämä sudenpentukisa.

Vuonna 2019 sudenpentuosaston tavoitteena on vah-
vistaa sekalaumatoimintaa ja kehittää siirtymäpe-
rinteitä. Samalla kiinnitetään huomiota siihen, että
lippukuntien omat käytännöt ja periaatteet tukevat
sekalaumatoimintaa.
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Seikkailijat Tösissä toimii vuonna 2019 kolme viikottain kokoon-
tuvaa seikkalijajoukkuetta: syksyllä 2018 seikkali-
jatoiminnan aloittaneet Hauet, toisen vuoden seik-
kailijjoukkue Krokotiilit, sekä kolmatta vuotta suo-
rittavat Sudet. Syksyllä Sudet siirtyvät tarpojiksi
kolmannen vuoden sudenpentujen aloittaessa uu-
dessa seikkailijaryhmässä. Seikkailijoiden viikottai-
nen toiminta painottuu ohjelman mukaisten erätai-
topainoitteisten ilmansuuntien suorittamiseen, leik-
kiä unohtamatta. Kukin seikkalijajoukkue myös suo-
rittaa valitsemansa taitomerkin sekä keväällä, että
syksyllä.

Kokouksissa opittuja taitoja käydään myös harjoit-
telemassa retkillä, leireillä ja kisoissa. Vuoden alus-
sa toisen ja kolmannen vuoden seikkailijat pääse-
vät osallistumaan talvileirille ja myöhemmin kevääl-
lä koko seikkailijaosasto osallistuu lippukuntaretkel-
le. Seikkailijoiden kevät huipentuu Sepeliin, eli seik-
kailijapeliin. Seikkailijat käyvät myös koettelemassa
taitojaan piirin kevätmestaruuskilpailu Törmässä.

Kesän leirin jälkeen syksyn päätapahtuma on lip-
pukuntaretki, jonka lisäksi seikkalijajoukkueet käy-
vät retkellä yksitellen, tai koko seikkailijaosas-
ton voimin. Seikkailijat käyvät myös kisaamassa
sudenpentu- ja seikkailijakisassa ja Hiipivässä haa-
mussa.

Tarpojat Tarpojia Töölön Sinisissä edustaa aktiivinen ja in-
nokas ryhmä Käärmeet. Vuonna 2019 Käärmeet jat-
kavat syksyllä aloitettujen tarppojen suorittamista.
Syksyllä seikkailijaryhmä Sudet siirtyy tarpojaikä-
kauteen.
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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. Vuoden aikana tarpojaryh-
mät osallistuvat urbaaniin Hiipivään haamuun, met-
säiseen Espoon punaiseen sekä partioviikon päättä-
vään Törmään.

Samoajat Töölön Sinisissä toimii kaksi samoajaryhmää, Naalit
ja Ketut. Naalit ovat aloittaneet ROK-koulutuksen
ja saavat keväällä harjoitella johtamista Tösin muis-
sa ryhmissä. Syksyllä, kun Naalit ovat suorittaneet
ROK-koulutuksensa, siirtyvät he varsinaisiin ryh-
mänjohtamistehtäviin. Ketut toimivat taas monissa
ryhmissä johtajina joko keskenään tai muiden van-
hempien johtajien tukemana. Keväisin ja syksyisin
järjestettävät samoajaretket yhdessä sisarlippukun-
tamme Hesparton kanssa auttavat uusia samoajia
ryhmäytymään.

Samoajat aloittelevat taivaltaan johtajina mm. ver-
taisjohtajuuden avulla. Lisäksi samoajat voivat joh-
taa nuorempia ikäkausia vanhemman johtajan opas-
tuksella. Tapahtumissa samoajat ovat pääosin ver-
taisia vanhempien johtajien kanssa, mutta heille jär-
jestetään myös omaan ikäkauteen soveltuvaa erillis-
ohjelmaa. Yleisesti samoajaohjelman tavoitteena on
tarjota samoajille vastuuta ja haasteita, sekä auttaa
heitä löytämään paikkansa lippukunnan piinkovassa
johtajatiimissä.
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Vaeltajat Vaeltajaryhmät Kummeli ja Haukat jatkavat vael-
tajaikäkaudessa. Viime syksynä vaeltajiin siirtynyt
Korpit jatkaa vaeltajaosaston nuorimmaisena. Vael-
tajaryhmät kokoontuvat säännöllisen epäsäännölli-
sesti, kun aktiivisina johtajina toimivien vaeltajien
aikataulu antaa myöten. Vaeltajaohjelman tavoittee-
na on pohtia aikuistumiseen liittyviä kysymyksiä,
tutkiskella suhdetta itseensä ja partioaatteeseen sy-
vällisemmin. Vaeltajat hoitavat lippukunnassa mel-
ko haastavia tehtäviä ja on toisaalta myös tärkeää
tarjota vaeltajille mahdollisuuksia rentoutua kiireel-
lisen elämänvaiheen keskellä.

Johtajat Vuonna 2019 Töölön Sinisissä toimii paljon sekä ko-
keneita että uudempia johtajia. Keväällä samoaja-
vartio Naalit harjoittelee ryhmänjohtamista ja syk-
syllä he pääsevät hyödyntämään opittuja taitoja
osana johtajistoa. Uusia johtajia pyritään parhaim-
malla tavalla ryhmäyttää kivenkovaan johtajistoon.

Leirit, ret-
ket ja kisat

Vuosi aloitetaan Hesparton kanssa yhteisellä M/S
Töspartto -nimisellä talvileirillä. Kesällä vietetään
myös viikko metsässä sisarlippukuntamme kanssa
kesäleirin merkeissä. Yhdeksi tavoitteeksi on otettu
osallistujaprosentin lisääminen viime vuosista.

Vuonna 2019 Töölön Sinisissä jatketaan lippukunta-
retkien perinnettä; yksi keväällä ja toinen syksyllä.
Lippukuntaretkien lisäksi jokaiselle jäsenelle tarjo-
taan mahdollisuus vähintään kahteen retkeen vuo-
den aikana. Nämä olisivat ryhmän oma retki ja ikä-
kauden kaikkien jäsenten retki.

Lapsia pyritään myös rohkaisemaan osallistumaan
pitkin vuotta järjestettäviin piirin, keskusjärjestön
ja muiden tahojen järjestämiin kilpailuihin.
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Yhteydet
piiriin ja
keskusjär-
jestöön

Yhteyksiä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piiriin
pidetään yllä kärkikolmikon voimin. Lippukunnan
kärkikolmikon muodostavat lippukunnanjohtaja, oh-
jelmajohtaja sekä pestijohtaja. He pyrkivät osallis-
tumaan piirin sekä alueen yhteisten tapahtumien
suunnitteluun ja pitämään ikäkausivastaavat se-
kä hallituksen ajan tasalla oleellisista tapahtumis-
ta. Keski-Helsingin alueen yhteistä toimintaa ke-
hitetään lippukuntien kärkikolmikoille suunnatuilla
aluetapaamisilla.

Yhteydet
taustayh-
teisöihin

Töölön Sinisten kannatusyhdistykseen ollaan yhtey-
dessä Kämppään ja Koloon liittyvissä asioissa ai-
na tarvittaessa. Nykyiset johtajat tapaavat kanna-
tusyhdistyksen ja Töölön Sinisten vanhoja jäseniä
aika ajoin järjestettävissä Sämpyläkillan kokouksis-
sa. Yhteistä toimintaa Töölön seurakunnan kanssa
jatketaan perinteisillä tapahtumilla, kuten joulukir-
kolla, ja mahdollisilla muilla yhteisillä tempauksilla.

Kämppä Vuonna 2019 kämppätoimikunnan painopisteenä on
erityisesti lippukuntalaisten kämppäitsetunnon kas-
vattaminen. Tavoitteena onkin, että jatkossa jokai-
nen lippukuntien johtajista osaa ja haluaa huoltaa
kämppää. Vuoden 2019 aikana juhlitaan myös käm-
pän 10-vuotissyntymäpäivää.

Tiedotus Vuonna 2019 Töölön Sinisten tiedotus koostuu enim-
mäkseen sähköisestä tiedonvälityksestä. Eri sosiaali-
sia medioita, kuten Instagramia ja Facebookia, pyri-
tään hyödyntämään tiedotuksessa jatkossakin mah-
dollisimman tehokkaasti. Kuksan suuri rooli tiedo-
tuksessa helpottaa retkistä ja leireistä vanhemmil-
le tiedottamista, minkä lisäksi Tösi jatkaa perinteis-
ten kirjeiden postittamista tärkeistä tapahtumista
ilmoittaessa.
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Kämpän asioista tiedotetaan yhä suuremmissa mää-
rin Kämppä-wikissä, jonne lisätään nopeaa tahtia
kämppävinkkejä. Muuta lippukuntaa koskevaa tie-
toa ja uutisia löytyy Töölön Sinisten uudistuneilta
nettisivuilta. Lisäksi 85-vuotis-Pihauksesta innostu-
neena lippukunta pyrkii julkaisemaan nettisivuillaan
uusia painoksia, minkä lisäksi sivuilla on myös van-
hoja Pihauksia vuosien takaa.

Yhteenveto Hyvän ja aktiivisen viikkotoiminnan lisäksi vuoden
2019 päätavoitteina on

• kehittää lippukunnan viestintää

• selkeyttää lippukunnan johtajiston pestejä

• lisätä jäsenten tapahtumaosallistumisia

• aktivoida lippukuntalaisia käymään kämpällä

Vuonna 2019 järjestetään tapahtumarikasta ohjel-
maa monenikäisille lapsille ja nuorille. Retkillä ja
leireillä päästään toteuttamaan erätaitoja, joita opi-
taan viikottaisessa toiminnassa Kololla. Lippukun-
nan strategiaa noudatetaan, ja sen avulla pyritään
entistäkin parempaan ja laadukkaampaan toimin-
taan. Töölön Siniset kannustaa nuoria toimimaan
oma-aloitteisina ja reippaina. Lippukunnalla on oi-
valliset edellytykset onnistuneelle ja ikimuistoiselle
partiovuodelle.

Töölössä 19. marraskuuta 2018
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta

Ville Raitio
lippukunnanjohtaja


