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Yleistä

Vuosi 2017 oli Töölön Sinisten 85. toimintavuosi.
Kokoontumispaikkana toimivat Töölönkadun Kolo
ja retkipaikkanamme Långvikin Kämppä.
Hallituksen kokoonpano oli
• Ville Raitio, lippukunnanjohtaja
• Otto Hyytiälä, lippukunnanjohtajanapulainen
• Jaime Heikkilä Dias, sihteeri
• Leo Heinonen, taloudenhoitaja
• Ralf Baumann
• Petteri Häkkinen
• Julius Hästesko
• Jimi Mäkelä
• Atte Raami
• John Remes

Toiminnantarkastajina toimivat Antti Mielonen ja
Mikael Ylijoki sekä varatarkastajina Petu Tapio ja
Kari Teppola.
Sudenpennut

Vuonna 2017 lippukunnassa toimi kuusi laumaa:
Mellakka, Maksimi ja Meteli, Hehku ja Hiillos sekä Kaaos ja Kohellus. Mellakka oli viimeinen Tösin
oma sudenpentulauma. Ryhmä siirtyi seikkailijoihin
syksyllä 2017. Loput laumoista olivat sekalaumoja
yhdessä Hesparton kanssa. Samaa ikäluokkaa oli aina kaksi sekalaumaa. Ensimmäisen vuoden sudenpentuja oli syksyllä vain yhden ryhmän verran, joten Kaaosta ja Kohellusta ei jaettu kahtia.
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Viikottaisten kokousten lisäksi sudenpennut osallistuivat syksyn lippukuntaretkelle, Exbulicarkesäleirille sekä laumojen että ikäkauden omille
ja yhteisille retkille. Lapset osallistuivat myös
SuperSupe-sudenpentukilpailuun.
Kaikkien sudenpentujen vastaavana akelana toimi
keväällä Ralf Baumann, ja syksyllä Tilli Pesola. Mellakan johtajina toimivat Arne Vuorenrinne ja Oscar
Mack. Maksimia ja Meteliä johtivat Petja Heiskanen
sekä Katariina Korolainen ja Kukka Yli-Anttila Hespartosta. Syksyllä ryhmään saatiin mukaan uusi aikuinen Ville Kuusniemi. Hehkua ja Hiillosta johtivat
Jaime Heikkilä Dias sekä Liina Laukkanen ja Aida
Herttua Hespartosta. Kaaosta ja Kohellusta johtivat
Jimi Mäkelä sekä Kaisa Mikkelä Hespartosta.
Seikkailijat

Vuoden aikana Töölön Sinisissä toimi neljä seikkailijajoukkuetta: Apinat, Käärmeet, Sudet ja Krokotiilit. Apinat ja Käärmeet aloittivat syksyllä kolmannen ja Sudet toisen toimintavuotensa. Krokotiilit aloittivat syksyllä ensimmäisen kautensa seikkailijaikäkaudessa. Ryhmät osallistuivat vuoden aikana
oman viikkotoimensa ohessa myös kesäleirille, lippukuntaretkelle ja partiokisoihin. Keväällä seikkailijaosasto järjesti oman viikonloppuretkensä, johtajanaan partiojohtajakurssia suorittanut Petteri Häkkinen.
Seikkailijoiden johtajina, eli sampoina toimivat Leo
Heinonen, Petteri Häkkinen, John Remes, Oscar
Mack, Otto Hyytiälä ja Kari Hartikainen. Seikkailijoiden ikäkausivastaavina toimivat keväällä Olli Raitio ja syksyllä Leo Heinonen.
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Tarpojat

Tarpojia Töölön Sinisissä vuonna 2017 edustivat
kooltaan kasvanut ja aktiivinen ryhmä Naalit sekä
tarpojataipaleensa syksyllä lopettanut Ketut. Tarpojat osallistuivat pitkin vuotta ahkerasti yleisiin
lippukunnan ja taustajärjestöjen järjestämiin tapahtumiin, joiden lisäksi ryhmät järjestivät omia retkiään.
Tarpojaohjelma koostuu puolen vuoden mittaisista tarppo-suorituksista, joita suoritetaan viikkotapahtumissa, retkillä ja tarpojille järjestettävissä tapahtumissa. Vuoden 2017 aikana Naalit suorittivat
luovuus- ja selviytymistarpot. Ohjelmassa sovellettiin ikäkaudelle sopivan tasoista vertaisjohtajuutta.
Naalien johtajina toimivat Jimi Mäkelä ja James Pye
ansiokkaasti koko toimintavuoden ajan. Tarpojien
ikäkausivastaavana toimi Atte Raami.

Samoajat

Töölön Sinisissä jatkaa samoajaryhmä Korpit, jotka ovat jo vakiintuneet johtajistoon. Heidän lisäksi
uusi samoajaryhmä Ketut aloitti samoajataipaleensa ROK:in merkeissä. Samoajat osallistuivat lippukunnan yhteisten tapahtumien lisäksi sisarlippukunta Hesparton kanssa järjestetyille samoajaretkille.
Samoajat aloittelevat johtamista lippukunnan ryhmissä. Ohjelman tavoitteena on tarjota samoajille
vastuuta ja haasteita sekä auttaa heitä löytämään
oma paikkansa lippukunnan timanttinen johtajatiimissä. Töölön Sinisten ROK-kurssikoordinaattorina
ja samoajien vastaavana luotsina toimivat Leo Heinonen ja Jimi Mäkelä.
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Vaeltajat
ja johtajat

Johtajatilanne oli vuonna 2017 edelleen haastava.
Uutta tarmoa ja intoa johtajistoon toivat uuden samoajaikäkauden siirtyminen johtajiksi, mutta edelleen viikottaisia ryhmiä johtaa liian pieni joukko aktiiveja. Tästä syystä nykyisten johtajien jaksaminen
ja motivointi on tärkeä prioriteetti, ja vuonna 2017
pohdittiin miten lippukunta voisi tukea nuorempaa
johtajasukupolvea ja koko lippukunnan ryhmäytymistä.
Tösissä oli vuonna 2017 vain muutama vaeltaja ja
heidän toimintansa oli pitkälti yhteneväistä muun
johtajiston toiminnan kanssa. Vaeltajien kokoustoiminta sisälsi mm. kolotalkoita. Syksyllä järjestettiin jälleen perinteisesti suunnitteluviikonloppu Katrineholmissa, Sipoon saaristossa, yhdessä Hesparton
johtajiston kanssa. Vuoden aikana järjestettiin myös
muutama johtajaretki ja muita johtajiston omia tapahtumia, kuten yhteisiä peli-iltoja ja Prison Islandekskursio.

Leirit, retket ja kisat

Töölön Siniset osallistuivat vuonna 2017 kahdelle leirille. Hiihtolomalla järjestettiin Pääkaupunkiseudun
Partiolaisten yhteinen talvileri Helmi. Kesällä järjestettiin kesäleiri Exbulicar yhdesä lippukunta Hesparton kanssa. Leirinjohtajina toimivat Otto Hyytiälä ja Salla Heiskanen Hespartosta. Leirille osallistui yli 100 henkeä sudenpennuista aikuisiin.
Keväällä järjestettiin useita ikäkausien omia retkiä.
Syksyllä kämpällä järjestettiin koko lippukunnan yhteinen ilmailuaiheinen retki, jonka johtajana toimi
Otto Hyytiälä.
Töölön Sinisistä osallistuttiin useisiin kisoihin. Sudenpennut osallistuivat omiin kisoihinsa keväällä
ja syksyllä. Vanhemmat ryhmät osallistuivat marraskuussa kaupunkisuunnistuskisa Hiipivään Haamuun. Töölön Sinisillä oli myös edustus Suomen
Partiolaisten SM-kisoissa.
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Yhteydet
piiriin
ja
keskusjärjestöön

Yhteyksiä piiriin ja muihin Keski-Helsingin lippukuntiin pidettiin aluetapaamisissa ja KeskiHelsingin Facebook-ryhmässä. Töölön Sinisiä edustivat tapahtumissa ensisijaisesti lippukunnanjohtaja, lippukunnanjohtajanapulainen ja ohjelmavastaava.
Töölön Siniset osallistuivat ahkerasti myös piirin ja
alueen yhteisiin tapahtumiin. Keväällä partioviikkoa
juhlistettiin perinteikkäästi kauan kaivatulla paraatilla.

Yhteydet
taustayhteisöihin

Vuonna 2017 lippukunta oli aktiivisesti yhteydessä taustayhteisöihinsä. Töölön Sinisten kannatusyhdistykseen oltiin yhteyksissä etenkin eräkämppää ja
tulevaa 85-vuotisjuhlaa koskien. Aktiivijohtajistosta oli myös edustaja perinteisessä Sämpyläkillan kokouksessa.
Myös seurakuntaan pidettiin yhteyttä ja lippukunnan nuoret osallistuivat muun muassa kolehdin
keräämiseen. Töölön seurakunnan yhteyshenkilönä
toimi Tuomas Meurman.

Kämppä

Töölön Sinisten erätoiminnan keskeisenä tukikohtana toimii Kirkkonummen Långvikissa sijaitseva oma
eräkämppä. Suurin osa ryhmien ja ikäkausien omista retkistä järjestettiin siellä. Kämpällä on järjestetty säännöllisesti myös johtajahuoltotapahtumia.
Kämpän ylläpidosta vastasi kämppätoimikunta, johon kuului kämppäisännän lisäksi kaksi Tösin ja
kaksi Hesparton edustajaa. Kämppäisäntänä vuonna 2017 toimi Tilli Pesola. Kannatusyhdistyksen
edustaja Tapio Levä vastasi kämpän vuokraamisesta
ulkopuolisille tahoille. Vuoden 2017 aikana aloitettiin kämppäwikin tekeminen. Kämppäwikiin koottiin kämpän käyttöohjeita sähköisessä muodossa.
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Tiedotus

Vuosi 2017 oli rakentava Töölön Sinisten tiedotukselle. Lippukunnan asioista kiinnostuneille tiedotuskanavana toimi edelleen Tösin verkkosivut. Kuksan
sähköistä tiedotusta hyödynnettiin edelleen hyvin
paljon, minkä lisäksi myös Tösin Instagram-tiliä pidettiin ajan tasalla. Vanhemmille ja lapsille viestittiin yhä enemmän Whatsapp-sovelluksella, mutta
Tösi piti myös perinteistä kiinni ja tiedotti tärkeimmistä tapahtumista perinteisillä kirjeillä.

Talous

Tilikauden 2017 tulos oli Töölön Sinisille taloudellisesti voitollinen, 1774,63 euroa. Tilikaudella tavoiteltiin nollatulosta, mutta jonkin verran voitollinen
tulos kompensoi neljän edellisen vuoden tappiollista tulosta. Merkittävimpiä tulonlähteitä olivat Helsingin kaupungin toiminta-avustus, Helsingin seurakuntayhtymän vuokratuki, Töölön Pojat säätiön ja
Helsingin partiopoikain kannatusyhdistyksen kalustoavustukset. Niiden lisäksi lippukunta keräsi varoja
partiolaisten adventtikalenterien myynnillä ja vuonna 2017 poikkeuksellisesti kerätyllä jäsenmaksulla.
Ennustamaton tulo oli sisarlippukunta Hesparton aiemmin ilmoittamaton tasausvelka, joka maksettiin
Töölön Sinisille vuoden 2017 aikana.
Tulosta vääristää positiiviseen suuntaan vuoden
2017 aikana tehty useampi kallis hankinta, kuten
uusia telttoja retkeilykäyttöön ja AV-laitteita kokoontumistiloihin. Hankintoihin haettiin avustusta
eri tahoilta. Avustukset näkyvät tuloksessa positiivisena, mutta kalliimmista hankinnoista tehtiin poistosuunnitelma, jolloin suurin osa niiden arvosta näkyy taseessa kalustona. Uutena merkittävänä tekijänä vuoden 2017 taloudenpidossa oli vuokranmaksun siirtyminen seurakunnalta suoraan lippukunnalle. Helsingin seurakuntayhtymä on kuitenkin sitoutunut maksamaan kokoontumistilan vuokra- ja sähkökulut täysmääräisenä, jolloin edellämainitut tuloksen osa-alueet säilyivät kustannusneutraaleina.
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Yleisesti Töölön Sinisten taloudellinen tilanne on vakaa ja lippukunta säilyi koko tilikauden maksukykyisenä. Yleishyödyllisenä voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä toiminta on kuitenkin avustuksista
riippuvaista.
Yhteenveto

Vuosi 2017 oli Töölön Sinisten 85. toimintavuosi.
Vuosi oli vivahdeikas ja tösit olivat aktiivisina niin
omissa kuin lippukunnan ulkopuolisissa tapahtumissa. Ohjelmaa riitti kaikenikäisille aina nuorimmasta
sudenpennusta iäkkäimpään aikuiseen.
Perustoiminta jatkui tösimäisen linjan mukaisesti
toimintasuunnitelmaa seuraten. Vuosi 2017 oli onnistunut vuosi Töölön Sinisten historiassa, ja hyvä
vuosi olla tösi.

Töölössä 13. helmikuuta 2018
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta

Ville Raitio
lippukunnanjohtaja

