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Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Yleistä

Vuosi 2007 on Töölön Sinisten 74. toimintavuosi. Vuoden tavoitteena
on toiminnan laadukas kehittäminen ja ylläpito. Kehittämistä vaatii
retkien ja tapahtumien järjestäminen, erityisesti jäsenten osallistumisen
lisääminen tapahtumissa. Huomionarvoinen asia on myös lippukunnan
jäsenmäärän tasainen kasvattaminen.
Tavoitteen toteutumiseksi tulevana vuonna tullaan panostamaan retkien
suunnitteluun ja johtajien opastukseen retkien järjestämisessä.
Retkeilyyn ja erähenkiseen toimintaan panostetaan kaikissa ikäkausissa
ja kokouksissa opeteltuja asioita pyritään hyödyntämään entistä
paremmin toiminnassa. Ohjelmassa tullaan yleisesti noudattamaan
partiohenkistä ohjelmaa, joka perustuu erilaisten suoritusten ja
taitomerkkien toteuttamiseen.

Sudenpennut

Keväällä lippukunnassa tulee toimimaan kolme laumaa. Karjuva lauma
koostuu ensisijaisesti syksyllä 2006 aloittaneista lapsista ja muodostaa
näin ollen lippukunnan nuorimman lauman. Kiljuva lauma koostuu
pääosin toista vuotta toiminnassa mukana olevista lapsista. Kiljuvan
lauman jäsenet ovat toisella ja kolmannella luokalla. Siirtymälauman
muodostavat Nälkäisen lauman jäsenet, jotka ovat kolmannella ja
neljännellä luokalla koulussa. Nälkäisen lauman jäsenet siirtyvät
syksyllä 2007 vartioon. Keväällä mahdollisesti mukaan pyrkivät lapset
sijoitetaan ensisijaisesti koulun vuosiastetta vastaavaan ryhmään.
Syksyllä Nälkäisen lauman lopettaessa tilalle muodostetaan uusi lauma,
joka koostuu syksyllä 2007 aloittavista lapsista. Kolmella laumalla
jatkettaessa pystytään turvaamaan lippukunnan kehitys myös
tulevaisuudessa.
Sudenpentuohjelma perustuu leikkipainotteiseen seikkailuohjelmaan.
Ohjelman tarkoituksena on, että jokaiselle sudenpennulle tulee
onnistumisen kokemuksia ja että kokemukset huomataan. Ohjelmien
aiheina on luonnossa liikkumista ja partiolaisen taitoja, kuten ensiapu,
kierrätys, pelottavat tilanteet jne. Opetus perustuu leikkimisen ja yhdessä
tekemisen sääntöihin. Viikoittaisten kokousten lisäksi sudenpennut
osallistuvat leireille, retkille, kilpailuihin ja muihin partiotapahtumiin.

Vartiot
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Keväällä Töölön Sinisissä toimii kaksi vartiota: Ahmat ja Hirvet.
Molemmat vartiot jatkavat toimintaansa myös syksyllä, sillä Hirvet
muodostuvat pääosin syksyllä 2006 vartioon siirtyneistä lapsista. Ahmat
keskittyvät
aloittamaan
syksyllä
viimeisen
toimintakautensa
vartiolaisina. Syksyllä sudenpentulauma Nälkäinen lauma muodostaa
uuden vartion, jonka johtajiksi tulee vj-pari Hirsala-vaeltajaryhmästä.
Syksyllä lippukuntaan liittyvät uudet vartioikäiset lapset pyritään
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ohjaamaan jo olemassa oleviin vartiohin, sillä lippukunnalla ei halusta
huolimatta liene resursseja perustaa kahta erillistä vartiota.
Vartiot noudattavat vartio-ohjelmaa, jonka perustana ovat
luokkasuoritukset ja taitomerkit. Keväällä tai syksyllä järjestetään
tarvittaessa riihitys.
Vartiot kisaavat perinteisessä Haka-skabassa, jolla mitataan vartioiden
toiminnan aktiivisuutta. Erityisen tärkeässä osassa toimintaa ovat retket
ja kilpailut. Vartioiden tuleekin järjestää keväisin ja syksyisin vähintään
yksi oma retki ja osallistua kilpailuihin. Retkien järjestämisessä
vartiojohtajia avustavat ja rohkaisevat lippukunnan muut johtajat
Sampon ja Valtermannin johdolla.

Vaeltajat

Lippukunnan vaeltajatoiminnasta vastaavat kaksi vaeltajaryhmää Hirsala
ja Liblikas. Vaeltajaryhmä Hirsala kokoontuu säännöllisesti joka toinen
viikko ja jäsenet koostuvat lippukunnan nuorimmista vaeltajista.
Vaeltajaryhmä Liblikas koostuu puolestaan vanhemmista vaeltajista ja
johtajista. Liblikkaan toiminta painottuu enemmän johtajahuoltoon ja
erilaisiin projekteihin, kuten kolon kunnostamiseen ja uuden kämpän
rakentamiseen liittyviin tehtäviin.
Toiminnassa vaeltajamaisuus näkyy monipuolisena toimintana, johon
myös vaeltajilla itsellään on suurempi mahdollisuus vaikuttaa. Retkien
järjestämistä ja kisoihin osallistumista kannustetaan ja rohkaistaan
lippukunnan johtajien taholta. Vuoden aikana pyritään järjestämään
myös vähintään yksi suurempi vaeltajatapahtuma.

Johtajat

Vuonna 2007 johtajatilanne paranee asteittain, kun armeijasta palaa
kaksi aktiivijohtajaa siviiliin. Myös loppuvuodesta tilanne paranee, kun
Tapio
Levän
odotetaan
palaavan
vaihto-oppilasvuodeltaan.
Johtajatilanne yleisesti lippukunnassa on kohtalainen myös vuonna
2007. Johtajistoa tullaan kouluttamaan tulevana vuonna myös tarpeiden
ja kiinnostusten mukaisesti mm. laumanjohtaja ja muilla toimintaan
valmentavilla kursseilla. Suunnittelu- ja johtamistehtävien lisäksi
johtajat osallistuvat aktiivisesti vaeltajatoimintaan Liblikkaan mukana.

Leirit, retket ja kisat

Lippukunnan päätapahtumia ovat talvi- ja kesäleiri. Talvileiri
järjestetään heti vuodenvaihteen jälkeen, tammikuun alussa
Rismalahdessa. Kesäleiri järjestetään elokuun alussa Partiopoukamassa.
Molemmille leireille on jo päätetty ajan kohdat ja varattu alueet, yhdessä
Hesparton kanssa. Myös itse leirit järjestetään yhdessä Hesparton
kanssa. Lippukunta on kokonaisuudessaan koossa myös kevään ja
syksyn lippukuntaretkillä. Laumat, vartiot ja vaeltajat järjestävät lisäksi
omia retkiä ja tapahtumia keväällä ja syksyllä. Ryhmiä kannustetaan
osallistumaan partiotaitokisoihin.
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Ryhmien johtajia tuetaan ja opastetaan laumanjohtajaneuvostoissa ja
vartiojohtajaneuvostoissa
tapahtumien
järjestämiseen
liittyvistä
hankaluuksista.

Yhteydet piiriin ja keskusjärjestöön
Yhteyksiä piiriin ylläpidetään lähinnä aluetapaamisten kautta. Lisäksi
toimihenkilöt, kuten esimerkiksi koulutusvastaava, pitävät yhteyttä
omaan toimenkuvaansa liittyvissä asioissa. Lisäksi osallistutaan piirin
tarjoamille kursseille ja kisataan piirin kisoissa. Kevään kohokohtana on
jälleen kerran järjestettävä piirin partioparaati Yrjönpäivänä.
Yhteydet taustayhteisöihin
Lippukuntamme taustayhteisöt ovat Töölön seurakunta ja Töölön
Sinisten kannatusyhdistys ry. Yhteistyö seurakunnan kanssa pysyy
samanlaisena kuin aikaisempinakin vuosina. Autamme kirkkoa parhaan
kykymme mukaan muun muassa partiokirkon ja itsenäisyyspäivän
jumalanpalveluksen järjestämisessä. Muusta yhteistyöstä sovitaan
erikseen lippukuntamme yhteyshenkilön, Mikko Salmen kanssa.
Kannatusyhdistyksen kanssa pidetään tiiviisti yhteyttä erityisesti
kämppää koskevissa asioissa. Kannatusyhdistys johtaa uuden kämpän
hankintaprosessia, joka on tulevien vuosien suuri urakka. Yhteyksiä
vanhoihin tösiläisiin ylläpidetään Sämpyläkillan kautta.
Kämppä

Kannatusyhdistyksen Kirkkonummen Långvikistä ostamalle tontille
päästäneen rakentamaan tulevan kesän aikana uutta kämppää. Tontti on
virallisesti nimetty Metsäkoloksi ja sille on vuoden 2006 aikana haettu
rakennuslupaa. Kämpän valmistumisesta vastaa kannatusyhdistys ja
lippukunta tukee projektia resurssiensa mukaan.

Tiedotus

Lippukuntalehti Pihaus jatkaa äänenkannattajanamme. Se ilmestyy
tekijöiden innokkuudesta riippuen 4 kertaa vuodessa. Pihaus raportoi
lippukunnan tapahtumista tösihenkisesti pilke silmäkulmassa.
Lippukunnan internet-sivut www.toolonsiniset.net muodostavat tärkeän
tiedotuskanavan. Sivujen tarkoituksena on informoida toiminnastamme
niin jäsenille kuin ulkopuolisillekin. Sähköposti ja internet-sivuilla oleva
keskustelufoorumi ovat tärkeässä roolissa johtajien välisessä
tiedotuksessa.
Erilaisista tapahtumista, kuten retkistä ja leireistä tiedotetaan edelleen
postitse kotiin lähetettävillä kirjeillä.

Yhteenveto
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Vuonna 2007 tullaan järjestämään monipuolista, partiohenkistä ohjelmaa
kaikille ikäryhmille. Vuoden aikana pyritään lujittamaan olennaisesti
erähenkistä
toimintaa,
mikä
näkyy
pitemmällä
aikavälillä
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parempilaatuisina kokouksina, retkinä, leireinä kuin myös parempana
yhteishenkenä ryhmien ja lippukunnan sisällä. Kaiken kaikkiaan
lippukunnalla on hyvät edellytykset hienolle ja ikimuistoiselle
partiovuodelle, joten tehkäämme siitä sellainen!

Töölössä 12.10.2006
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta

Antti Mielonen
Lippukunnanjohtaja
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