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Yleistä Vuosi 2012 on Töölön Sinisten 79. toimintavuosi. Kokoon-
tumispaikkamme tulee olemaan Töölönkadun kolo ja retki-
paikkamme Långvikin kämppä. Alkavan vuoden tavoitteena
on entistäkin laadukkaampi viikkotoiminta sekä aktiivinen
retkien järjestäminen.

Sudenpennut Sudenpentulaumoja on kaksi vuonna 2012. Mylväys koostuu
lippukunnan nuorimmista jäsenistä, ja ohjelma on vahvasti
leikkipainoitteista. Vanhempi lauma, Myräkkä, valmistau-
tuu seikkailija-aikaan, joka koittaa syksyllä. Syksyllä koo-
taan partiouransa aloittavista lapsista jälleen uusi suden-
pentulauma, ja Mylväys ottaa vuorostaan vanhemman lau-
man roolin.

Viikottaisten kokousten lisäksi sudenpennut osallistuvat lip-
pukuntaretkille, kesäleirille sekä sudenpentuosaston yhteisil-
le retkille.

Kaikkien sudenpentujen vastaavana akelana toimii Ralf
Baumann. Vilkkaita ja äänekkäitä laumoja vetävät hänen
kanssaan armeijasta palaava Miska Rissanen, Julius Hästes-
ko, sekä Otto Hyytiälä.

Seikkailijat Molempien Töölön Sinisissä toimivien seikkailijavartioiden
nimi on lintuaiheinen. Nuorempi ryhmä on nimeltään Kot-
kat, ja se koostuu pääosin pitkän sudenpentu-uran Töölön
Sinisissä uurtaneista taitavista töseistä. Korpit on jo vakiin-
nuttanut asemansa seikkailijavartiona, ja seuraavaksi edessä
onkin tarpoja-aika, joka koittaa syksyllä. Syksy tuo muka-
naan myös vanhimmista sudenpennuista koottavan uuden
seikkailijavartion.

Viikottaisten kokousten lisäksi seikkailijat osallistuvat talvi-
leirille, kesäleirille, lippukuntaretkille, sekä vartioiden omil-
le retkille. Seikkailijajohtajista vastaavana johtajana toimii
Korppeja vetävä Leo Heinonen. Kotkia johtavat Olli Raitio
sekä pohjoisesta palannut Petja Heiskanen.

Tarpojat Töölön Sinisissä toimii yksi tarpojavartio, Haukat. Vartiossa
on paljon eri-ikäisiä tarpojia, ja vartion toiminta on tarpo-
jaohjelman mukaisesti eräpainotteista. Vanhimmat alkavat
jo asennoitua samoajaikäkauteen ja johtajaksi siirtymiseen.
Tarpojat osallistuvat koko lippukunnan retkien lisäksi omil-
le retkilleen. Haukkojen lennosta ja samalla kaikista tarpo-
jista vastaa Kenny Ronkainen.
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Samoajat Töölön Sinisissä toimii syksyllä 2011 aloittanut samoajaryh-
mä, joka kokoontuu epäsäännöllisemmin suorittamaan va-
paamuotoista ohjelmaa. Samoajat harjoittelevat oman oh-
jelmansa ohessa nuorempien ikäkausien johtamista ja suo-
rittavat yhdessä Hespartton nuorempien samoajien kanssa
ryhmänohjaajakoulutus-kurssia.

Samoajat ovat jo miltei johtajia, ja ohjelman tavoitteena on
tarjota samoajille vastuuta ja haasteita, ja auttaa heitä löy-
tämään paikkansa lippukunnan piinkovassa johtajatiimissä.
Samoajaohjelmasta vastaa Leo Heinonen.

Johtajat Töölön Sinisissä toimii lähinnä kokeneita johtajia, joilla on
useiden vuosien kokemus partiojohtamisesta. Johtajajatku-
mon ylläpitämiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että heidän rin-
nalleen koulutetaan uusia, nuoria johtajia. Johtajia saadaan
nykyisistä vanhoista tarpojista.

Tösin johtajatilanne on haastava, mutta johtajat onnistu-
vat toimimaan kokonaisuutena sekä varmasti että energi-
sesti, varmistaen laadukkaan toiminnan. Tiiviin johtajiston
koherenssia ylläpidetään aika ajoin järjestettävillä johtaja-
huoltotapahtumilla.

Leirit, retket ja

kisat

Vuoden päätapahtumia ovat perinteisesti Hespartto-
sisarlippukunnan kanssa järjestetyt talvi- sekä kesäleiri.
Talvileiri järjestetään tammikuun alussa. Tänne osallistuvat
kaikki, nuorimpia jäseniä lukuun ottamatta, joiden anne-
taan harjoitella erätaitoja lämpimämpinä vuodenaikoina.
Perinteisen oman kesäleirin sijaan Tösi osallistuu piirileiri
Sarasteelle vuonna 2012. Leiri järjestetään heinä-elokuun
vaihteessa.

Lippukunta retkeilee omin voimin viikonlopun kestävillä
lippukuntaretkillä, joita järjestetään kaksi: toinen kevään
ja toinen syksyn ehtoopuolella. Ryhmät pääsevät luomaan
identiteettiään omilla retkillään, joita on tavoitteena järjes-
tää kaksi, mutta vähintään yksi toimintavuoden aikana.

Tösien kannalta tärkeimmät partiotaitokisat ovat urbaaniin
ympäristöön sijoittuva Hiipivä Haamu -salapoliisikisa, ke-
väällä metsäisissä maisemissa järjestettävä Törmä sekä heti
syksyn alussa kisattava Espoon Punanen.
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Yhteydet pii-

riin ja keskus-

järjestöön

Yhteyksiä piiriimme Pääkaupunkiseudun partiolaisiin pide-
tään yllä entiseen malliin, lähinnä lippukunnanjohtajan tai
-apulaisen osallistuessa aluetapaamisiin. Koulutusvastaava
ottaa selvää piirin järjestämistä kursseista. Töölön Siniset
osallistuu piirin järjestämään perinteiseen Yrjönpäivän pa-
raatiin keväällä. Piiriin pidetään yhteyttä myös kesän piiri-
leiriin liittyen, ja itse leirillä on oiva mahdollisuus tutustua
muihin piirissä toimiviin lippukuntiin.

Yhteydet taus-

tayhteisöihin

Töölön kirkossa suoritetaan laaja, koko vuoden kestävä re-
montti vuonna 2012. Seurakunnan yhteyshenkilönä toimii
nuorisopappi Riikka Wikström.

Töölön Sinisten kannatusyhdistykseen ollaan yhteydessä
kämppään liittyvistä asioista aina tarvittaessa. Nykyiset
johtajat tapaavat kannatusyhdistyksen jäseniä vuoden lo-
pulla: ensin veljesillallisella, sitten perinteisessä verenluovu-
tuksessa. Lippukunnan ylin johto tapaa vanhoja Töölön Si-
nisten jäseniä myös aika ajoin järjestettävissä Sämpyläkillan
kokouksissa.

Kämppä Långvikin kämppä tarjoaa oivan tukikohdan niin ryhmien
omille retkille kuin sisarlippukunta Hesparton kanssa järjes-
tettäville leireillekin. Lippukuntaretket sekä suurin osa ryh-
mien omista retkistä järjestetäänkin täällä. Myös sisarlip-
pukunta Hespartto retkeilee kämpällä aktiivisesti.

Kämpän tarpeellisten tavaroiden hankinnasta sekä talkoo-
viikonloppujen järjestämisestä vastaa kämppätoimikunta.
Sen tehtäviin kuuluu myös kämpän varausten sujuva or-
ganisointi niin omalle väelle kuin tyystin ulkopuolisillekin.
Toimikunta koostuu sekä Hesparton että Töölön Sinisten
edustajista, sekä kämppäisännästä.

Tiedotus Lippukuntalehti Pihaus ilmestyy neljä kertaa vuonna 2012.
Se sisältää artikkeleita niin menneistä partiotapahtumista
kuin faktapitoista partioasiaakin. Pikaisempana tiedotuska-
navana toimii Töölön Sinisten Internet-sivut sekä johtajien
keskustelufoorumi. Leiri- ja retkikirjeet, sekä kutsut lippu-
kunnan tapahtumiin, toimitetaan perinteisessä postissa.
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Yhteenveto Vuonna 2012 järjestetään innokasta ja tapahtumarikasta
ohjelmaa monenikäisille lapsille ja nuorille. Kololla viikko-
kokouksissa opitut erätaidot pääsevät käyttöön Långvikin
kämpän maisemissa tai muualla maastossa. Töölön Siniset
kannustaa nuoria asenteellisesti virkeiksi ja reippaiksi. Lip-
pukunnalla on kaikki edellytykset onnistuneelle ja ikimuis-
toiselle partiovuodelle.

Töölössä 26. lokakuuta 2011
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta

Juho Häme
lippukunnanjohtaja


