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Yleistä

Vuosi 2010 on Töölön Sinisten 77. toimintavuosi.
Kokoontumispaikkamme tullee olemaan Töölönkadun kolo ja
retkipaikkamme Långvikin uusi kämppä.

Alkavan vuoden tavoitteena on toiminnan laadun
ylläpitäminen ja kehittäminen. Kehittämistä vaatii
erityisesti jäsenien pitäminen mukana aktiivitoiminnassa.
Tärkeänä tehtävänä on välttää liiallinen poistuma
ikäkaudesta toiseen siirryttäessä.
Vuoden erityistavoite on syksyllä 2009 kokonaisuudessaan
käyttöön otetun uuden ikäkausijärjestelmän ja siihen liittyvien
ohjelmien vakiinnuttaminen osaksi lippukunnan toimintaa.
Tavoitteen saavuttaminen vaatii erityistä panostusta uuden
ohjelman ollessa merkittävästi erilainen kuin se, mihin olemme
tottuneet. Vuoden 2010 tavoitteisiin kuuluu myös uuden
kämpän
käytön
opettelu
ja
kämpänkäyttötaitojen
vakiinnuttaminen kämppätoimikunnan johdolla. Tavoitteiden
toteutumiseksi lippukunnassa on jo ryhdytty toimiin ja näitä
toimia
jatketaan
ja
kehitetään
myös
tulevalla
toimintakaudella.

Sudenpennut

Lippukunnassa tulee keväällä toimimaan kolme laumaa.
Vanhin sudenpenturyhmä Ärjyvälauma koostuu syksyllä
2007 aloittaneista, pääsääntöisesti kolmannen luokan
oppilaista. Myrskylauma kostuu syksyllä 2008 aloittaneista
toisen luokan oppilaista. Lippukunnan nuorin lauma,
Myräkkä, koostuu vuonna 2009 aloittaneista.
Lippukunta pyrkii pitämään yllä sudenpentutoiminnan
korkeaa laatua huolehtimalla laumanjohtajien jaksamisesta
ja riittävästä koulutuksesta vastaavan akelan Ralf
Baumannin johdolla. Myös rekrytointiin panostetaan entistä
tehokkaammin järjestämällä syksyllä rekrytointikampanja
Hespartton kanssa.
Sudenpentuohjelman tarkoituksena on, että jokaiselle
sudenpennulle tulee onnistumisen kokemuksia ja että
kokemukset huomataan. Opetus perustuu leikkimisen ja
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yhdessä tekemisen sääntöihin. Viikoittaisten kokousten
lisäksi
sudenpennut
osallistuvat
leireille,
retkille,
kilpailuihin ja muihin partiotapahtumiin.
Seikkailijat

Keväällä 2010 Tösissä toimii kaksi seikkailijajoukkuetta:
Haukat ja Villisiat. Vanhempi ryhmä Haukat valmistautuu
kevään
aikana
tarpojaohjelmaan
siirtymiseen
seikkailijaohjelman viimeisellä ilmansuunnalla, johon
sisältyy retkeilyn perustaitoja, sekä kevään päättävä
pienimuotoinen
vaellus.
Villisiat
jatkaa
keväällä
ensimmäistä seikkailijavuottaan, ja ohjelmaan kuuluu
leireillä
tarvittavien
taitojen
opettelemista.
Seikkailijajoukkue koostuu noin kymmenestä seikkailijasta,
ja sitä johtaa aikuinen tai vaeltajaikäinen johtaja eli sampo.
Sammon tukena on aina vastaavaan ikäinen sammon
apulainen, joka vielä opettelee sammon tehtäviä.
Seikkailijajoukkueelle voidaan tarvittaessa asettaa aikuinen
tuki, joka auttaa hankalissa tilanteissa. Seikkailijaosastoa
johtaa vastaava sampo, joka huolehtii ryhmien ohjelman
suunnittelun toteutumisesta ja auttaa yksittäisten
kokousten suunnittelussa.
Kämppäprojektin hienon loppuun saattamisen jälkeen on
syytä taas keskittää voimavaroja itse kokoustoiminnan
kehittämiseen. Tämän apuna on ryhmien johtajia tukeva
VJNtoiminta, ja piirin tarjoamat kurssit. Vuonna 2010
pyritään myös järjestämään kaksi taitoviikonloppua uudella
eräkämpällä Kirkkonummella yhdessä sisarlippukunnan
Hespartton kanssa.

Tarpojat

Keväällä 2010 Tösissä toimii kaksi tarpojavartiota: Sudet ja
Hirvet. Hirvet valmistautuvat keväällä samoajaohjelmaan
siirtymiseen. Hirvetvartion jäsenistä saadaan syksyllä
uusia dynaamisia johtajia lippukunnan toimintaan. Sudet
aloittavat syksyllä viimeisen tarpojavuotensa. Ryhmien
toiminnassa painottuu partiotaitojen opettelu ja hyvän
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ryhmähengen kehittäminen.
Tarpojilla on kahdenlaisia johtajia: omat vartionjohtajat
sekä pysyvä, koko ikäkauden ajan toiminnasta vastaava
aikuinen johtaja, luotsi. Tarpojien vartionjohtajat tulevat
samoajaikäkaudesta ja heitä voi olla yksi tai kaksi.
Vartionjohtajien
tehtävänä
on
osana
omaa
samoajaohjelmaansa vastata tarpojaryhmän viikoittaisesta
toiminnasta. Luotsi on tukena erityisesti alussa sekä
toiminnan suunnittelussa, mutta hän ei kuitenkaan ole
läsnä joka kokouksessa. Koko tarpojaikäkauden johtaja eli
vastaava luotsi vastaa ikäkauden toiminnan toteutuksesta ja
kehityksestä.
Myös
tarpojaryhmien
johtajat
osallistuvat
VJN:n
toimintaan, piirin kursseille, sekä lippukuntien järjestämiin
taitoviikonloppuihin, tavoitteina ohjelman kehittäminen
sekä uusien taitojen oppiminen.
Samoajat

Syksyllä
toimintansa
aloittaa
Tösin
ensimmäinen
samoajaryhmä, joka muodostuu Hirvetvartion vanhoista
jäsenistä. Samoajien vartionjohtajina toimivat samaan
ikäkauteen
kuuluvat
vertaisjohtajat.
Toiminnan
toteutumisesta vastaa aikuinen tai vaeltajaikäinen johtaja
eli samoajaluotsi, joka huolehtii siitä että kokoukset
järjestetään säännöllisesti.

Vaeltajat

Lippukunnassa toimii Hirfsalavaeltajaryhmä. Hirfsalan
muodostavat lippukuntamme nuorimmat johtajat. Hirfsala
kokoontuu noin kerran kuussa. Tulevana vuonna ohjelmaan
kuuluu vaeltajaryhmän oman retken järjestäminen ja PT
kisoihin osallistuminen. Hirfsalat osallistuvat aktiivisesti
myös muun johtajiston ohjelmaan, niin kaupungissa kuin
metsässäkin.

Johtajat

Vuonna 2010 lippukunnan johtajatilanne pysyy hyvänä.
Kämppäprojektin loppumisen seurauksena johtajilla on
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enemmän aikaa ja eväitä varsinaiseen toimintaan. Samalla
osa vanhemmista johtajista vetäytyy hieman takaalalle,
mikä mahdollistaa vastuun siirtämisen nuorille ja
innokkaille johtajille. Vanhempi polvi säilyy kuitenkin
luotsityyppisissä tehtävissä tukemassa ja kannustamassa.
Uusi ohjelma tuo uusia haasteita, joihin varaudutaan
kouluttautumalla
piirin
tarjoamilla
kursseilla.
Johtajahuollossa
siirrytään
parin
vuoden
rakennuspainoitteisen
ohjelman
jälkeen
hieman
kevyempään hauskanpitoon. Tavoitteena on, että johtajat
pääsevät pitämään hauskaa kaikkien vastuiden ja
velvollisuuksien keskellä.
Keväällä ja syksyllä järjestettävillä retkillä lippukuntien
johtajat jakavat tietoaan ja osaamistaan toisilleen
partiotaitojen merkeissä, tavoitteena antaa erityisesti
nuoremmille ryhmien johtajille uutta tietotaitoa. Viikonloput
toimivat samalla johtajahuoltona.
Leirit, retket,
kisat

Lippukunnan päätapahtumia ovat noin viikon mittaiset
talvi ja kesäleiri. Talvileiri pidetään helmikuussa ja oman
kesäleirin järjestämisen sijaan osallistumme suurleiri
Kilkkeelle heinä ja elokuun vaihteessa. Lippukunnan
nuorimpia, eli sudenpentuja, ei valitettavasti leirille
päästetä, ja heille onkin tarkoitus järjestää kesällä oma
sudenpentuleiri
yhdessä
muiden
helsinkiläisten
lippukuntien kanssa.
Alkutalvella johtajat vauvasta vaariin käyvät suksimassa
hiihtovaelluksen merkeissä. Kesällä taas johtajamme
pääsevät patikoimaan jo perinteeksi muodostuvassa
vaelluksessa.
Lippukunnan
yhteishenkeä
kohotetaan
keväällä ja syksyllä järjestettävillä lippukuntaretkillä.
Ryhmähengen nostatuksesta taas vastaavat ryhmien omat
retket.
Kisaamaan lähdetään aina kun on mahdollisuus voittaa,
mutta
tähtäimessä
ovat
erityisesti
kevään
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piirinmestaruuskisa, syksyn alkupuolelle ajoittuva Espoon
Punanen sekä marraskuussa järjestettävä Hiipivä Haamu.
Yhteydet piiriin
ja keskusjärjes
töön

Yhteyksiä piiriin pidetään yllä lähinnä aluetapaamisten
kautta. Koulutusvastaava ottaa selvää Pääkaupunkiseudun
partiolaisten tarjoamista kursseista ja niille ilmoittaudutaan
hänen kauttaan. Piirin vuosittaiseen Yrjönpäivän paraatiin
osallistutaan koko lippukunnan voimin. Postitus tapahtuu
entiseen malliin piirin toimistolla.

Yhteydet tausta
yhteisöihin

Lippukuntamme taustayhteisöinä toimivat vanhat tutut
Tööln seurakunta ja Töölön Sinisten kannatusyhdistys ry.
Yhteistyö seurakunnan kanssa käsittää lähinnä joulukuun
partiokirkon ja itsenäisyyspäivän kahvitarjoilun. Töölön ja
Taivallahden seurakunnat yhdistyvät vuoden 2010 lopussa,
ja odotamme innolla pääsevämme toteuttamaan uusia
yhteistyön muotoja. Olemme myös aina valmiina auttamaan
seurakuntaa erinäisissä projekteissa.
Kannatusyhdistys on ollut entistä isommassa roolissa
kämpänrakennusprojektin
seurauksena,
ja
tiivistä
yhteistyötä
on
tarkoitus
ylläpitää
jatkossakin.
Lippukunnanjohtaja käy myös Sämpyläkillan kokouksissa,
luoden siteen vanhojen ja nuorien tösiläisten välille.

Kämppä

Vuoden kantavista teemoista toinen tulee ehdottomasti
olemaan kesällä käyttöön vihityn kämpän täysimittainen
käyttöönotto. Kämppä on käyttövalmis, mutta kaipaa vielä
viilaamista ja höyläämistä. Tätä on tarkoitus harrastaa
kämppätoimikunnan järjestämissä huoltoviikonlopuissa.
Toimikuntaan kuuluu kämppäisännän lisäksi edustajia sekä
Tösin että Hesparton puolelta.
On tärkeää, että sekä johtajat että johdettavat osaavat
käyttää kämppää asianmukaisesti ja tuntevat kämpän
pelastussuunnitelman. Vähimmäistavoitteena on, että
jokainen Töölön Sinisten jäsen osallistuu kämpälle
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suuntautuvalle retkelle tai leirille. Sikäli kun viikonloppuja
jää vapaaksi, niitä tarjotaan ulkopuolisten vuokrattavaksi.
Tiedotus

Lippukuntalehti
Pihaus
jatkaa
vankkana
äänenkannattajanamme. Siitä on tarkoitus julkaista neljä
numeroa vuonna 2010: kaksi keväällä ja kaksi syksyllä.
Pihaus raportoi lippkunnan tapahtumista tösihenkisesti
pilke silmäkulmassa, ja tarjoaa myös kovaa asiaa sitä
kaipaaville.
Lippukunnan tietoverkkosivut toimivat tänä tietotekniikan
luvattuna
aikana
erittäin
tärkeänä
informaationjakelukanavana. Sen on tarkoitus palvella niin
lippukunnan jäseniä kuin tyystin ulkopuolisiakin. Johtajien
oma keskustelufoorumi jatkaa myös menestyksekästä
taivaltaan puhelimen ja perinteisen postin muodostaessa
kaiken tiedotuksen rungon.

Yhteenveto

Vuonna 2010 tullaan järjestämään laadukasta toimintaa
kaiken ikäisille lapsille ja nuorille. Yhdessä tekeminen,
tekemällä oppiminen ja oppimalla kasvaminen synnyttävät
kokemuksia, jotka kestävät läpi elämän. Vuoden
pääteemojen,
ikäkausijärjestelmän
ja
kämpän
täysimittaisen käyttöönoton, tuomiin haasteisiin vastataan
tösimäisellä reippaudella. Kaiken kaikkiaan lippukunnalla
on hyvät edellytykset ikimuistoiselle partiovuodelle.
Töölössä 14.10.2009
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta

Juho Häme
Lippukunnanjohtaja

