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Yleistä

Vuosi 2019 oli Töölön Sinisten 87. toimintavuosi.
Kokoontumispaikkana toimivat Töölönkadun Kolo ja
retkipaikkana Långvikin Kämppä.
Hallituksen kokoonpano oli
• Otto Hyytiälä, lippukunnanjohtaja
• Ville Raitio, lippukunnanjohtajan apulainen
• Jaime Heikkilä Dias, sihteeri
• Leo Heinonen, taloudenhoitaja
• Laurens Heikkilä Dias
• Filip Eller
• James Pye
• Henri Brax

Toiminnantarkastajina toimivat Antti Mielonen ja
Mikael Ylijoki
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Sudenpennut

Vuonna 2019 lippukunnassa toimi kahdeksan eri laumaa: Hehku, Hiillos, Kaaos, Kohellus, Pihaus, Pihistys, Tyrsky ja Taifuuni. Kaikki laumat olivat sekalaumoja ja ne järjestettiin yhdessä Hesparton kanssa. Syksyllä 2019 Hehku ja Hiillos siirtyivät seikkailijaikäkauteen samaan aikaan, kun Tyrsky ja Taifuuni
aloittivat supenpentutaipaleensa. Vielä keväällä yhtenä laumana toiminut Kaaos&Kohellus jaettiin syksyllä kahteen laumaan, Kaaokseen ja Kohellukseen. Kussakin ryhmässä on enintään 6 poikaa.
Viikoittaisten kokousten lisäksi sudenpennut osallistuivat useille eri retkille, kuten syksyn lippukuntaretkelle, keväällä järjestetylle sudenpentuosaston yhteiselle retkelle ja laumojen omille retkille. Kesällä sudenpennut myös leireilivät yhteistyössä Hesparton kanssa järjestetyllä kesäleiri Utopialla, jolla he
yöpyivät kolme yötä. Näiden lisäksi sudenpennut
osallistuivat keväällä piirin järjestämään SuperSupetapahtumaan ja syksyllä Keski-Helsingin alueen järjestämään sudenpentukilpailuun.
Sudenpentujen ikäkausivastaavina toimivat Tilli Pesola, Katariina Korolainen Hespartosta, sekä syksyllä
Jaime Heikkilä Dias. Hehkua ja Hiillosta johtivat Jaime Heikkilä Dias sekä Liina Laukkanen Hespartosta.
Kaaosta ja Kohellusta johtivat keväällä Jimi Mäkelä sekä Kukka Yli-Anttila ja Mathilda Hauta Hespartosta, syksyllä Kukka Yli-Anttilan ja Mathilda Haudan tilalle tulivat Johannes Ylimaa sekä Silva Lahti ja
Franseska Kanerva Hespartosta. Pihausta ja Pihistystä johtivat keväällä Filip Eller ja Isaac Jyväsjärvi sekä
Anni Karlsson ja Vilja Kettunen Hespartosta. Syksyllä Isaac Jyväsjärven tilalle tuli Senja Atva Hespartosta. Syksyn uusia ryhmiä Tyrskyä ja Taifuunia johtivat Jimi Mäkelä sekä Rebekka Kanerva Hespartosta.
Kaikkien sudenpentujohtajien muodostama akelaneuvosto kokoontui vuonna 2019 yhteensä neljä kertaa.
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Seikkailijat

Vuoden aikana Töölön Sinisissä toimi neljä seikkailijajoukkuetta: Sudet, Krokotiilit, Hauet ja Sorsat. Sudet suorittivat keväällä kolmatta toimintavuottaan ja
siirtyivät syksyllä tarpojaikäkauteen. Krokotiilit aloittivat syksyllä kolmannen ja Hauet toisen toimintavuotensa. Sorsat aloittivat syksyllä ensimmäisen kautensa
seikkailijaikäkaudessa. Joukkueet osallistuivat vuoden
aikana oman viikkotoimensa ohessa myös kesäleirille,
lippukuntaretkille ja partiokisoihin. Keväällä seikkailijajoukkueet osallistuivat ikäkauden yhteiseen seikkilijapeliin eli Sepeliin.
Seikkailijoiden johtajina, eli sampoina, toimivat Otto Hyytiälä, Laurens Heikkilä Dias, Elmeri Kinnunen,
Eero Weckström, Oscar Mack, Hugo Hyytiälä, Ville
Raitio ja Leo Kallio. Seikkailijoiden ikäkausivastaavina toimi vuonna 2019 Miska Rissanen.

Tarpojat

Tarpojia Töölön Sinisissä vuonna 2019 edustivat aktiiviset ja intoa puhkuvat Käärmeet sekä energiset Sudet. Tarpojat osallistuivat useisiin lippukunnan, alueen ja piirin järjestämiin tapahtumiin. Tarpojaohjelma koostuu puolen vuoden mittaisista tarpposuorituksista, joita suoritetaan viikottaisissa kokouksissa, retkillä ja tarpojille järjestettävissä tapahtumissa. Tarpojaohjelmassa sovellettiin ikäkaudelle sopivan
tasoista vertaisjohtajuutta ja uusia aktiviteetteja.
Susia johtivat keväällä Laurens Heikkilä Dias ja Otto
Hyytiälä, sekä syksyllä Lenni Hotinen ja Olli Nyman.
Laurens jatkoi ryhmän johtamista vielä syksyn lopussa. Käärmeitä johtivat Eero Weckström ja Elmeri Kinnunen. Tarpojien ikäkausivastaavana toimi James Pye
keväällä ja Joa Tiainen syksyllä.
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Samoajat

Töölön Sinisissä toimii kaksi samoajaryhmää, Naalit ja Ketut. Naalit ovat suorittaneet vuonna 2019
ROK-koulutuksen ja toimivat nyt pääasiassa johtajina useissa eri ikäkausissa. Ketut toimivat Naalien tapaan johtajina useissa eri ryhmissä, mutta vähemmällä avustuksella. Keväisin ja syksyisin järjestettävät samoajaretket yhdessä sisarlippukuntamme Hesparton
kanssa auttavat uusia samoajia ryhmäytymään.
Samoajat aloittelevat taivaltaan johtajina mm. vertaisjohtajuuden avulla. Lisäksi samoajat voivat johtaa nuorempia ikäkausia vanhemman johtajan opastuksella. Tapahtumissa samoajat ovat pääosin vertaisia vanhempien johtajien kanssa, mutta heille järjestetään myös omaan ikäkauteen soveltuvaa erillisohjelmaa. Yleisesti samoajaohjelman tavoitteena on tarjota samoajille vastuuta ja haasteita, sekä auttaa heitä
löytämään paikkansa lippukunnan piinkovassa johtajatiimissä.

Vaeltajat ja aikuiset

Vuonna 2019 ei Töölön Sinisissä tullut uusia vaeltajia. Korpit ja Haukat jatkavat vaeltajissa ja Kummelit
siirtyivät aikuisiin. Vaeltajien omaan ohjelmaan ei erityisemmin keskitytty, vaan panostettiin koko johtajiston yhteiseen johtajahuoltoon. Vuoden lopuilla suunniteltiin yhdessä Hesparton kanssa ensi vuonna toteutettavaa suomiprojektia. Perinteikäs Hesparton ja TöSin yhteinen johtajaneuvosto järjestettiin tänä vuonna Munkkiniemen nuorisotalolla.
Johtajat osallistuivat myös aktiivisesti alueen johtajahuoltoon ja oman johtajiston peli-iltoihin. Johtajiston
pitäminen motivoituneena ja aktiivisena on hyvin tärkeää lippukunnan jatkuvuuden kannalta, minkä vuoksi järjestettiinkin paljon monipuolista johtajahuoltoa.
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Retket, leirit ja
kisat

Vuonna 2019 Töölön Siniset järjesti kaksi leiriä yhdessä Hesparton kanssa: vuoden alun MS Töspartto-leirin
ja kesän Utopia 1.9-leirin. Talvileirin johtokolmikossa
toimivat Otto Hyytiälä, Hanna Hämäläinen ja Pinja
Korvenoja. Kesäleirin johtokolmikossa toimivat Anni
Karlsson, Kaisa Mikkelä ja Jimi Mäkelä.
Vuoden aikana järjestettiin kaksi lippukuntaretkeä
kämpällä, toinen syksyllä ja toinen keväällä. Kevään
retken johtajana toimi James Pye ja syksyn retken
johtajana Jaime Heikkilä Dias. Seikkailijoille järjestettiin yhdessä Hesparton kanssa Seikkailijapeli eli Sepeli. Ikäkausien ja ryhmien omia retkiä järjestettiin
pitkin vuotta.
Töölön Siniset osallistui myös moniin kisoihin vuoden
aikana. Sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat osallistuivat ikäkausille suunnattuihin alueen ja piirin järjestämiin partiotaitokisoihin. Syksyllä Tösin seikkailijat,
tarpojat, samoajat ja vaeltajat osallistuivat kaupunkituntemuskilpailu Hiipivään Haamuun sekä kilpailijana
että rastinpitäjänä. Tösillä oli edustaja myös Pääkaupunkiseudun Partiolaisten järjestämässä Maailman 5.
nopeimmassa partiotaitokisassa.

Yhteydet piiriin
ja keskusjärjestöön

Yhteyksiä piiriin ja muihin Keski-Helsingin lippukuntiin pidettiin neljä kertaa vuodessa aluetapaamisissa sekä ympäri vuoden Keski-Helsingin WhatsAppryhmässä. Töölön Sinisiä edustivat tapahtumissa ensisijaisesti lippukunnanjohtaja, ohjelmajohtaja ja pestijohtaja.
Töölön Siniset osallistuivat vuonna 2019 ahkerasti piirin ja alueen tapahtumiin. Töölön Siniset osallistui
myös aktiivisesti Keski-Helsingin yhteisen alueleirin
suunnittelukokouksiin pitkin vuotta.
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Yhteydet taustayhteisöihin

Vuonna 2019 lippukunta oli aktiivisesti yhteydessä taustayhteisöihinsä. Töölön Sinisten kannatusyhdistykseen oltiin yhteyksissä etenkin eräkämppää ja
sen 10-vuotisjuhlia koskien. Aktiivijohtajistoa osallistui myös syksyn Sämpyläkillan kokoukseen sekä kannatusyhdistyksen verenluovutustapahtumaan. Myös
seurakuntaan pidettiin yhteyttä ja lippukunnan nuoret osallistuivat muun muassa kolehdin keräämiseen.
Töölön seurakunnan yhteyshenkilöinä toimi partiopappi 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 2019 toimi Tilli Pesola. Kämppätoimikunnan muut jäsenet
olivat Otto Hyytiälä, Pinja Korvenoja, Hanna Hämäläinen sekä Jaime Heikkilä Dias. Hanna Hämäläisen
tilalle tuli syksyllä Rebecca Kanerva. Kannatusyhdistyksen edustaja Tapio Levä vastasi kämpän vuokraamisesta ulkopuolisille tahoille.
Vuonna 2019 vietettiin uuden kämpän 10vuotissyntymäpäiviä. Kämppätoimikunta järjesti
juhlat, jonne kutsuttiin entisiä ja nykyisiä lippukuntalaisia, yhteistyötahoja sekä kämpän naapurit.
Tapahtumaan osallistui noin 100 henkeä. Ohjelmassa
oli juhlapuheita, rentoa oleskelua sekä saunomista.
Juhlien yhteydessä julkistettiin Virtuaalikämppä 360,
jonka avulla kämppään pystyy tutustumaan entistä
paremmin myös etänä.
Juhlien lisäksi kämppätoimikunta järjesti vuonna
2019 johtajille tarkoitetun kämppäkoulutuksen sekä
kämppätalkoot.
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Tiedotus

Vuonna 2019 Töölön Sinisten tiedotus jatkui tututtuun malliin. Tösin Instagram-tilille päivitettiin
vuoden mittaan aktiivisesti lippukunnan kuulumisia.
Lippukunnan sisäiseen viestintään käytettiin Slackpalvelua, joskin enimmäkseen johtajat keskustelivat Whatsapp Messenger -sovelluksella. Lippukunnan
GSuite-pakettia käytettiin tiedostojen säilömiseen ja
jakamiseen johtajiston kesken.
Whatsapp oli myös edelleen hyvin tärkeä kanava vanhemmille ja lapsille viestimisessä. Whatsappin lisäksi jäsenrekisteri Kuksan sähköpostiviestintä oli suuressa roolissa vuoden tiedotuksessa. Eri tapahtumista
ja muista lippukunnan kuulumisista löysi parhaiten
tietoa Tösin uusilta nettisivuilta, mutta tärkeimmistä tapahtumista, kuten lippukuntaretkistä ja leireistä,
Tösi toki tiedotti myös perinteikkäästi kirjeillä.

Talous

Tilikauden 2019 tulos oli Töölön Sinisille taloudellisesti tappiollinen, -2008,80 euroa. Tilikaudella tavoiteltiin yhdistyksen sääntöjen mukaan nollatulosta. Merkittävimpiä tulonlähteitä olivat Helsingin kaupungin
toiminta-avustus, Helsingin seurakuntayhtymän tilaavustus ja erikseen haettu Töölön Pojat -säätiön kalustoavustus. Lippukunta keräsi varoja myös partiolaisten perinteisten adventtikalenterien myynnillä.
Suurehkoa alijäämää selittää erityisesti, että pysyvien
vastaavien kalustoon ei tehty vuonna 2019 lisäyksiä,
mutta vanhan kaluston poistot näkyvät tuloksessa arvolla -1567,38. Kämpän 10-vuotisjuhlintaa laajennettiin vuoden 2019 budjetoinnin jälkeen, joka näkyy lisääntyneinä kuluerinä ansioituneiden palkitsemisena
hallintokuluissa ja juhlatoiminnan kuluissa.
Yleisesti Töölön Sinisten taloudellinen tilanne on vakaa ja lippukunta säilyi koko tilikauden maksukykyisenä. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä toiminta on kuitenkin avustuksista riippuvaista.
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Yhteenveto

Vuosi 2019 oli Töölön Sinisten 87. toimintavuosi. Vuosi oli tapahtumarikas ja juhlava. Vuoden aikana juhlittiin suuresti Långvikin eräkämpän 10-vuotisjuhlia,
sekä kutsuttiin Kari Teppola lippukunnan viidenneksi kunniajohtajaksi. Perustoimintaa toteutettiin pitkin vuotta toimintasuunnitelmaa seuraten. Ohjelmaa
oli riittävästi jokaiselle ikäkaudelle. Vuosi 2019 oli onnistunut partiovuosi ja hyvä vuosi olla tösi.

Töölössä 10. helmikuuta 2020
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta

Otto Hyytiälä
lippukunnanjohtaja

