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Yleistä

Vuosi 2017 on Töölön Sinisten 85. toimintavuosi.
Kokoontumispaikkamme on Töölönkadun Kolo. Lippukunnan retkien pääsääntöisenä näyttämönä toimii Långvikin Kämppämme Kirkkonummella. Töölön Siniset tarjoaa laadukasta ja tasokasta partiotoimintaa lapsille ja nuorille niin kaupunkiympäristössä kuin metsän siimeksessäkin. Keskeisiä tavoitteita
ovat tarpojiin ja samoajiin panostaminen, ja uusien
samoajien sekä aikuisten rekrytointi mukaan lippukunnan toimintaan.

Sudenpennut

Vuonna 2017 sudenpentulaumoja on viisi. Töölössä
kokoontuvat Mellakka, Maksimi ja Meteli sekä Hehku ja Hiillos. Mellakan sudenpennut ovat kolmannella luokalla ja siten siirtyvät syksyllä 2017 seikkailijoihin. Maksimin ja Metelin sudenpennut ovat
toisella luokalla. Hehku ja Hiillos ovat syksyllä 2016
Hesparton kanssa perustettuja sekalaumoja.
Sudenpennut suorittavat laadukasta ohjelmaa viikottaisissa kokouksissa. Sudenpentuohjelmassa taitoja opetellaan leikkien kautta. Kokousten lisäksi sudenpennut osallistuvat keväällä piirin järjestämään
sudenpentujen päivätapahtumaan, lippukunnan kesäleirille ja lippukuntaretkille sekä syksyllä alueen
omiin sudenpentukisoihin. Vuoden aikana on myös
mahdollista järjestää sudenpentuosaston retki.
Vuonna 2017 sudenpentujen osalta käytetään laumakohtaisia kiintiötä sekä jonotusjärjestelmää uusia
jäseniä varten. Ikäkausivastaava tukee akeloita toimintasuunnitelmien tekemisessä ja kokousten suunnittelussa. Tällä pyritään takaamaan laumojen laadukas viikkotoiminta.
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Seikkailijat

Keväällä 2017 Töölön Sinisissä toimii kolme seikkailijaryhmää Apinat, Käärmeet ja Sudet. Apinat ja
Käärmeet ovat toisen vuoden seikkailijoita, ja Sudet
ovat uusi seikkailijaryhmä. Seikkailijat käyvät Töölön Sinisten omalla lippukuntaretkellä ja seikkailijoiden kevään loppuhuipennuksessa Sepeli.
Syksyllä 2017 seikkailijat lähtevät lippukuntaretken
lisäksi seikkailijoiden omalle retkelle, joka on tarkoitettu kaikille joukkueille. Näiden lisäksi joukkueet
voivat halutessaan järjestää myös joukkueen oman
retken. Kaikki joukkueet suorittavat yhden ilmansuunnan ja valitsemansa taitomerkit sekä keväällä
että syksyllä.

Tarpojat

Tarpojia Töölön Sinisissä edustaa kaksi ryhmää: Ketut ja Naalit. Kumpikin ryhmä suorittaa vuodessa
kaksi tarppoa; yhden keväällä ja toisen syksyllä.
Tarpojaohjelmaan kuuluu puolivuotisia tarpposuorituksia, jotka antavat viitekehyksen viikkotoiminnalle. Ohjelmassa pyritään soveltamaan ikäkaudelle sopivan tasoista vertaisjohtajuutta. Keskeistä
on myös retkille ja kisoihin osallistuminen.

Samoajat

Töölön Sinisissä toimii samoajaryhmä Korpit.
Oman viikkotoimintansa ohella Korpit toimivat nuoremmissa ryhmissä johtajina keskenään tai vanhempien johtajien tukemana. Keväällä ja syksyllä järjestetään samoajaretki yhdessä sisarlippukunta Hesparton kanssa.
Samoajat aloittelevat taivaltaan johtajina, ja johtamista päästään harjoittelemaan mm. vertaisjohtajuuden avulla. Lisäksi samoajat voivat johtaa nuorempia ikäkausia vanhemman johtajan opastuksella.
Ohjelman tavoitteena on tarjota samoajille vastuuta
ja haasteita sekä auttaa heitä löytämään paikkansa
lippukunnan piinkovassa johtajatiimissä.
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Vaeltajat

Töölön Sinisissä toimii vaeltajaryhmät Kummeli ja
Haukat. Vaeltajaryhmät kokoontuvat säännöllisen
epäsäännöllisesti, kun aktiivisina johtajina toimivien
vaeltajien aikataulu antaa myöten. Haukkojen vaeltajaohjelmaa pyritään käynnistämään vuoden aikana.
Vaeltajaohjelman tavoitteena on pohtia aikuistumiseen liittyviä kysymyksiä, tutkiskella suhdetta itseensä ja partioaatteeseen syvällisemmin. Toisaalta
vaeltajille on myös tärkeää tarjota mahdollisuuksia
rentoutua kiireellisen elämänvaiheen keskellä.

Johtajat

Töölön Sinisissä toimii sekä kokeneita että nuoria
johtajia. Samoajaryhmä Korppien jäsenet ovat päässeet hyvin ryhmänjohtajatoimintaan kiinni, ja kokeneemmat johtajat tarjoavat heille tukea toiminnassa. Tarvetta uusille johtajille kuitenkin on vielä.
Vuonna 2017 uusien aikuisten rekrytointi pysyy yhä
yhtenä lippukunnan tärkeimmistä teemoista.

Leirit, retket ja kisat

Vuoden päätapahtuma on perinteisesti Hesparttosisarlippukunnan kanssa järjestetty kesäleiri. Vuonna 2017 Töölön Siniset osallistuu Pääkaupunkiseudun Partiolaisten järjestämälle Helmi-talvileirille.
Talvileiri järjestetään helmikuussa. Leirille osallistuvat kaikki, nuorimpia jäseniä lukuun ottamatta, joiden annetaan harjoitella erätaitoja lämpimämpinä
vuodenaikoina.
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 järjestää kaksi, mutta vähintään
yksi toimintavuoden aikana.
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Tösien kannalta tärkeimmät partiotaitokisat ovat
urbaaniin ympäristöön sijoittuva Hiipivä Haamu salapoliisikisa, keväällä metsäisissä maisemissa järjestettävä Törmä sekä heti syksyn alussa kisattava
Espoon Punanen.
Yhteydet
piiriin
ja
keskusjärjestöön

Yhteyksiä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piiriin
pidetään yllä lippukunnanjohtajan ja ohjelmavastaavan osallistuessa aluetapaamisiin ja muihin tärkeisiin piirin kokouksiin. Koulutusvastaava pitää
huolen johtajiston kouluttautumisesta ja selvittää
piirin järjestämiä kurssimahdollisuuksia. Ohjelmavastaava puolestaan huolehtii, että lippukunnassa
ollaan tietoisia piirin järjestämistä ohjelmatapahtumista. Töölön Siniset osallistuu keväällä piirin järjestämiin partioviikon tapahtumiin.

Yhteydet
taustayhteisöihin

Töölön Sinisten kannatusyhdistykseen ollaan yhteydessä Kämppään ja Koloon liittyvistä asioista aina tarvittaessa. Nykyiset johtajat tapaavat kannatusyhdistyksen ja Töölön Sinisten vanhoja jäseniä
aika ajoin järjestettävissä Sämpyläkillan kokouksissa ja veljesillallisilla.
Yhteistä toimintaa Töölön seurakunnan kanssa jatketaan perinteisillä tapahtumilla, kuten joulukirkolla, ja mahdollisilla muilla yhteisillä tempauksilla.

Kämppä

Långvikin Kämppä tarjoaa oivan tukikohdan niin
ryhmien omille retkille kuin sisarlippukunta Hesparton kanssa järjestettäville leireillekin. Lippukuntaretket sekä suurin osa ryhmien omista retkistä järjestetäänkin täällä. Myös Hespartto retkeilee kämpällä aktiivisesti.
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Kämpän tarpeellisten tavaroiden hankinnasta sekä
talkooviikonloppujen järjestämisestä vastaa kämppätoimikunta. Toimikunta koostuu kämppäisännästä ja kahdesta edustajasta Töölön Sinisistä sekä Hespartosta. Töölön Sinisten kannatusyhdistys vastaa
kämpän vuokraamisesta.
Vuonna 2017 kämpän hoidon painopisteinä ovat ohjeistusten tarkistaminen ja päivittäminen sekä yhteistyön kehittäminen Helsingin Hakatyttöjen kanssa.
Tiedotus

Töölön Sinisten tiedotus vuonna 2017 keskittyy pääosin sähköiseen tiedottamiseen. Oleellisina tiedotusvälineinä lippukunta hyödyntää sosiaalista mediaa (Facebook, Twitter, Instagram) sekä sähköpostilistoja. Töölön Siniset jatkaa viestinnän kehittämistä myös SP:n Kuksassa, helpottaen retki- ja
leiri-ilmoittautumisia sekä ryhmien tiedotusta. Tösin internet-sivustot ja johtajiston foorumi jatkavat
toimintaansa tärkeiden tiedostojen, kuten hallituksen pöytäkirjojen arkistoinnissa. Tösin lippukuntalehti Pihaus pyritään elvyttämään pitkän tauon jälkeen sähköisenä lehtenä, josta vuosittain julkaistaan
painettu koostelehti.
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Yhteenveto

Vuonna 2017 järjestetään monipuolista ohjelmaa
lapsille, nuorille ja aikuisille. Retkillä ja leireillä toteutetaan erätaitoja, joita opitaan viikottaisessa toiminnassa Kololla. Lippukunnan strategiaa noudatetaan, ja sen avulla pyritään entistäkin parempaan
ja laadukkaampaan toimintaan. Töölön Siniset kannustaa nuoria oma-aloitteisuuteen ja olemaan reippaita. Lippukunnalla on oivalliset edellytykset onnistuneelle ja ikimuistoiselle partiovuodelle.

Töölössä 24. lokakuuta 2016
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta

Julius Hästesko
lippukunnanjohtaja

