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Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 
 
Yleistä Vuosi 2009 on Töölön Sinisten 76. toimintavuosi. Vuoden pääteemoina 

ovat kämppäprojektin loppuunsaattaminen ja kokoustoiminnan 
kehittäminen. Tärkeinä tehtävinä ovat erityisesti jäsenten pitäminen 
mukana aktiivitoiminnassa, uuden ohjelmauudistuksen ja ikäkausijaon 
käyttöönotto ja koko lippukunnan yhteishengen parantaminen. 

   
 Tavoitteiden toteutumiseksi panostetaan johtajiston tukemiseen. Hyvillä 

VJN ja LJN kokouksilla sekä suunnittelu- ja koulutustapahtumilla pyritään 
antamaan johtajille ideoita ja taitoja innostavien kokousten järjestämiseen. 
Samalla otetaan tehokkaammin käyttöön uuden partio-ohjelman 
materiaaleja. Johtajiston yhteisellä henkeä nostattavalla toiminnalla 
parannetaan kaikkien jaksamista. 

 
Sudenpennut Lippukunnassa tulee keväällä toimimaan kolme laumaa. Vanhin 

sudenpenturyhmä Karjuva-lauma koostuu syksyllä 2006 aloittaneista, 
pääsääntöisesti kolmannen luokan oppilaista. Ärjyvä-lauma kostuu syksyllä 
2007 aloittaneista toisen luokan oppilaista. Lippukunnan nuorin ryhmä 
Myrsky-lauma koostuu vuonna 2008 aloittaneista. 

   
 Lippukunta pyrkii pitämään yllä sudenpentutoiminnan korkeaa laatua 

huolehtimalla laumanjohtajien jaksamisesta ja riittävästä koulutuksesta Yli-
akela Ralf Baumannin johdolla. Myös rekrytointiin panostetaan entistä 
tehokkaammin järjestämällä syksyllä isompi rekrytointikamppanja yhdessä 
Hespartton kanssa. Sudenpentutoiminnan laajentamista Ruoholahden 
alueelle ajetaan edelleen hankkimalla alueelta kokoustila. Ruoholahti-
projektista vastaa Antti Mielonen. 

 
 Sudenpentuohjelman tarkoituksena on, että jokaiselle sudenpennulle tulee 

onnistumisen kokemuksia ja että kokemukset huomataan. Opetus perustuu 
leikkimisen ja yhdessä tekemisen sääntöihin. Viikoittaisten kokousten 
lisäksi sudenpennut osallistuvat leireille, retkille, kilpailuihin ja muihin 
partiotapahtumiin.  Sudenpentutoiminnassa otetaan käyttöön uusia partio-
ohjelman materiaaleja. 

 
Vartiot Keväällä 2009 Tösissä toimii kaksi vartiota, Hirvet ja Sudet, sekä 

seikkailijaryhmä Haukat. Vanhin Hirvet-vartio aloittaa syksyllä viimeisen 
vartiolaisvuotensa, ja Sudet-vartio kolmannen. Uusi seikkailijaryhmä 
Haukat ja sen uusi johtajapari toimii vielä syksyn Kenny Ronkaisen 
johdolla. Syksyllä pyritään muodostamaan uusi seikkailijaryhmä 
vanhimmasta Karjuva-laumasta, jonka johtajiksi tulee ainakin aluksi 
lippukunnan vanhempia johtajia. 

 
 Vartio-osaston toimintaa tuetaan VJN:n ja muiden koulutustapahtumien 

avulla Sammon johdolla. Toimintaa pyritään kehittämään entisestään uusien 
ohjelmauudistuksen materiaalien tuella, tavoitteena vartiotoiminta joka 
antaa lippukunnan nuorille hienoja elämyksiä ja hyödyllisiä oppeja. Vartiot 
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kisaavat Haka-skabassa, joka mittaa vartioiden toiminnan aktiivisuutta. 
Tärkeä osa toimintaa ovat vartioiden omat retket, joita jokaisen vartion tulisi 
järjestää yksi keväällä ja toinen syksyllä. Uuden kämpän valmistuminen 
tarjoaa vartioille hienon mahdollisuuden ottaa kämppä käyttöön ja tutustua 
Långvikin lähimaastoon. 

 
Vaeltajat Vaeltajatoiminnasta vastaa vuonna 2009 vaeltajaryhmät Hirfsala ja 

vanhempien johtajien Käpy-ryhmä. Hirfsalan toiminta painottuu 
johtajahuoltoon ja erilaisiin projekteihin, kuten kolon kunnostamiseen ja 
uuden kämpän rakentamiseen liittyviin tehtäviin. Hirfsala kokoontuu 
säännöllisesti 1-2 viikon välein johtajanaan Valttermanni Ville Raitio. 
Käpy-ryhmä keskittyy johtajahuoltoon ja uusien elämyksien saamiseen. 
Toiminta on yhteistä Hesparton kanssa. 

 
 Retket, pt-kilpailut ja kurssit tarjoavat vaeltajille monia mahdollisuuksia. 

Lisäksi keväällä järjestetään viikonlopun kestävä hiihtovaellus ja 
kesäkuussa isompi vaellus, mahdollisesti ulkomaille, tavoitteena palkita 
johtajiston ahkera uurastus uuden kämpän työmaalla. 

 
Johtajat Vuonna 2009 lippukunnan johtajatilanne pysyy hyvänä. Johtajisto on hyvin 

koulutettua ja tehtävistään innostunutta. Johtajiston voimavaroja vie 
erityisesti uuden kämpän rakennusprojekti, joka suurimmilta osin ajoittuu 
kevään viikonlopuille ja  kesäkuukausille. Kenny Ronkaisen ja  Julius 
Heporaudan siirtyminen varusmiespalveluun tuo johtajistoon hieman 
vajetta. Nuorempia johtajia pyritään kouluttamaan lippukunnan 
haastavimpiin tehtäviin. Johtajiston jaksamista parannetaan kehittämällä 
toiminnan tehokkuutta ja huolehtimalla tarvittavasta johtajahuollosta. 
Vuodelle 2009 valitaan johtajahuollosta vastaava johtajapari. 

  
Leirit, retket ja kisat Lippukunnan päätapahtumia ovat talvi- ja kesäleiri. Talvileiri pidetään 

joululomalla ja leirin suunnittelusta vastaa Ville Raitio. Kesäleiri 
järjestetään todennäköisesti heinä-elokuun vaihteessa. Molemmat leirit 
järjestetään yhteistyössä Hesparton kanssa. Lippukunta on 
kokonaisuudessaan koossa myös kevään ja syksyn lippukuntaretkillä. 
Laumat, vartiot ja vaeltajat järjestävät lisäksi omia retkiään keväällä ja 
syksyllä. Ryhmiä kannustetaan osallistumaan partiotaitokisoihin, kuten 
keväällä järjestettäviin piirin yö- ja päiväkisoihin sekä syksyllä pidettäviin 
Espoon Punaiseen ja Hiipivään Haamuun. Johtajat kokoontuvat kesän 
lopussa ennen syyskauden alkua suunnittelemaan tulevaa toimintaa 
viikonloppuretken merkeissä. Tapahtumissa pyritään mahdollisimman 
tehokkaasti ottamaan käyttöön vastavalmistunut sauna ja pian valmistuva 
kämppä, ja kouluttamaan johtajia näiden oikeaoppisessa käytössä. 

 
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 
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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 samankaltaisena 
kuin edellisinäkin vuosina. Autamme kirkkoa parhaan kykymme ja 
resurssien mukaan muun muassa partiokirkon ja itsenäisyyspäivän 
jumalanpalveluksen järjestämisessä. Muusta yhteistyöstä sovitaan 
seurakunnan yhteyshenkilön kanssa. 

 
Kannatusyhdistyksen kanssa pidetään tiiviisti yhteyttä erityisesti kämppää 
koskevissa asioissa. Kannatusyhdistys johtaa uuden kämpän 
rakennusprosessia. Yhteyksiä vanhoihin tösiläisiin ylläpidetään 
Sämpyläkillan kautta. 
 

 
Kämppä  Kannatusyhdistyksen Kirkkonummen Långvikista hankkimalle tontille on 
  ryhdytty rakentamaan uutta kämppää kesällä 2007. Saunarakennus on saatu 

valmiiksi vuoden 2007 aikana ja kesällä 2008 saatiin päärakennus 
harjakorkeuteen. Tulevan syksyn ja kesän aikana on tarkoitus viimeistellä 
kämppä ja sauna puuseppä Simo Laukkasen johdolla. Tähän tarvitaan 
kuitenkin koko johtajiston yhteispeliä, myös Hesparttoa ja vanhempia 
johtajia. Uuden kämpän avajaiset pyritään pitämään kesällä. Pääsääntöisesti 
rakentaminen tulee ajoittumaan vuonna 2009 kevätkuukausille. Lippukunta 
tukee resurssiensa mukaan kämpän rakennusprojektia. Johtajisto toteuttaa 
projektin rahanhankintaa erilaisten tempauksien avulla. 

  
Uuteen kämppään liittyviä asioita hoitaa kämppätoimikunta ja ainakin 
kevään ajan kämppäisäntänä toimiva Simo Laukkanen. Kämppää pyritään 
mahdollisuuksien mukaan vuokraamaan myös ulkopuolisille, erityisesti 
loppuvuodesta. 

 
Tiedotus Lippukuntalehti Pihaus jatkaa äänenkannattajanamme. Se ilmestyy vuonna 

2009 viisi kertaa. Näistä viidestä numerosta yksi on kämppäprojektin 
erikoisjulkaisu, joka poikkeaa tyyliltään muista Pihauksista. Yleisesti Pihaus 
raportoi lippukunnan tapahtumista tösihenkisesti pilke silmäkulmassa. 

    
Lippukunnan tietoverkkosivut www.toolonsiniset.net muodostavat tärkeän 
tiedotuskanavan. Sivujen tarkoituksena on informoida toiminnastamme niin 
ulkopuolisille kuin omille jäsenillemme. Sähköposti ja Internet-sivuilla 
oleva keskustelufoorumi ovat tärkeässä roolissa johtajien välisessä 
tiedotuksessa.Vuoden 2009 aikana aletaan käyttää sähköpostia myös 
vanhemmille suunnatussa tiedottamisessa. Erilaisista tapahtumista, kuten 
retkistä ja leireistä, tiedotetaan edelleen postitse kotiin lähetettävillä 
kirjeillä. 
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Yhteenveto Vuonna 2009 tullaan järjestämään monipuolista, entistä innostavampaa ja 
tösihenkistä ohjelmaa kaikille ikäryhmille. Yhdessä tekeminen, uuden 
oppiminen ja onnistumisen kokemukset tukevat lippukunnan jäseniä heidän 
elämässään vielä pitkälle tulevaisuuteen. Vuoden pääteemat, 
kämppäprojekti ja kokoustoiminnan kehittäminen, luovat Tösille entistä 
vankemman pohjan tämän hienon lippukunnan valoisalle tulevaisuudelle. 
Kaiken kaikkiaan lippukunnalla on hyvät edellytykset ikimuistoiselle 
partiovuodelle, erityisenä kohokohtana uuden kämpän valmistuminen! 

 
 
 

Töölössä 23.10.2008 
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta 
 
 
 
Olli Mattila 
Lippukunnanjohtaja 


