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Yleistä

Vuosi 2010 oli Töölön Sinisten 77. toimintavuosi. Kokoontumispaikkanamme toimi Töölönkadun kolo ja retkipaikkanamme Långvikin kämppä.
Hallituksen kokoonpano oli seuraavanlainen:
• Juho Häme, lippukunnanjohtaja
• Olli Mattila, lippukunnanjohtajanapulainen
• Leo Heinonen, sihteeri
• Antti Mielonen, taloudenhoitaja
• Ralf Baumann
• Ville Raitio
• Julius Hästesko
• Miska Rissanen
• Olli Raitio
• Joona Uitto

Tilintarkastajina toimivat Janne Bäckman ja Perttu Tapio
sekä varatilintarkastajina Jussi Haapkylä ja Mikael Ylijoki.
Sudenpennut

Vuonna 2010 lippukunnassa toimi yhteensä neljä laumaa:
Karjuva, Myrsky, Myräkkä sekä Mylväys. Ensin mainittu
ehti toimia sudenpentulaumana ainoastaan keväällä, sillä
syksyllä sen jäsenistä muodostettiin uusi seikkailijavartio.
Myrsky-lauma otti täten vanhimman sudenpentulauman nimikkeen. Myräkkä-lauma taasen luovutti nuorimman lauman roolinsa Mylväys-laumalle.
Viikottaisten kokousten lisäksi sudenpennut osallistuivat
lippukuntaretkille, sudenpentujen ja seikkailijoiden kesäleirille Kalkkeelle, sekä sudenpentuosaston yhteisille retkille.
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Kaikkien sudenpentujen vastaavana akelana toimi Ralf Baumann. Vilkkaita ja äänekkäitä laumoja vetivät hänen kanssaan Miska Rissanen, Julius Hästesko, sekä syksyllä 2010
johtajakautensa aloittanut nuoren polven lupaus Otto Hyytiälä, joka tuo uutta näkemystä ja energiaa sudenpentutoimintaan.
Keväällä ja syksyllä Töölön Sinisissä toimi kolme seikkailijavartiota. Haukat-seikkailijavartion vuosi oli toimintaa täynnä. Keväällä vartioon liittyi useita uusia jäseniä. Keväällä
vartiota johtivat Antti Jäppinen ja Severi Rahikainen.

Seikkailijat

Syksyllä toimintansa aloitti myös osin keväällä ylikasvaneen
sudenpentulauman ja osin uusista jäsenistä muodostettu
seikkailijavartio Korpit, jota johtavat Leo Heinonen ja Jenni Herold. Leo toimi myös seikkailijajohtajista vastaavana
johtajana.
Näiden vartioiden lisäksi Töölön Sinisissä toimii nyt vanhin ja mallia näyttävä Villisiat-vartio, jota johtavat Ville
Raitio ja Juho Häme. Viikottaisten kokousten lisäksi kaikki seikkailijat osallistuivat talvileirille, kesäleiri Kalkkeelle,
lippukuntaretkille, sekä vartioiden omille retkille.
Tarpojavartio Sudet keskittyi opettelemaan nuorempiensa
johtamista vuonna 2010 Olli Raition ja Joona Uiton johdolla. Toista ja nuorempaa Haukat-vartiota johti Antti Jäppinen. Haukkojen ollessa seikkailijavartio toisena johtajista
toimi Severi Rahikainen, joka väistyi Kenny Ronkaisen tieltä. Vartion toiminnassa painottui erityisesti eräily.

Tarpo jat

Vaelta jat

ja

johta jat

Leirit, retket ja
kisat

Johtajatilanne oli lippukunnassa hyvä koko vuoden 2010
ajan. Johtajahuollosta vastasivat alkuvuotena järjestetty
hiihtovaellus sekä kesällä järjestetty melontavaellus. Vaatimattomampia mutta oleellisia tapahtumia olivat illan mittaiset lautapeli-illat.
Kesäleirejä oli kaksi vuonna 2010. Alkukesästä oli läntisen Helsingin lippukuntien järjestämä Kalke sudenpentu- ja
seikkailijaikäisille. Keskemmällä kesää järjestettiin suurleiri
Kilke. Töölön Siniset osallistui molemmille leireille suurissa
määrin.
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Lippukuntaretkiä järjestettiin vuoden aikana kaksi. Kevään
lippukuntaretken teemana oli suunnistus, jota harjoiteltiin
Långvikin kämpän maastossa toukokuussa jo veteraanijohtajan aseman saavuttaneen Tapio Levän johdolla. Syksyn
lippukuntaretki järjestettiin lokakuussa samassa paikassa, ja
se oli Leo Heinosen partionjohtajakurssin lopputyö. Molemmille retkille osallistui kaikenikäisiä lippukunnan jäseniä.
Mainetta niitettiin Helsingissä järjestetyssä salapoliisitaitokisa Hiipivässä haamussa: johtajien kisajoukkue Muonit jäi
täpärästi B-sarjan toiselle sijalle, ja Sudet-vartion jäsenistä
muodostettu The Dawgskin ylsi kymmenen parhaan joukkoon.
Yhteydet
riin

ja

pii-

keskus-

järjestöön

Yhteydet taustayhteisöihin

Yhteydet piiriin olivat entisen mallisia vuonna 2010. Lippukunnanjohtaja ja -apulainen osallistuivat aluetapaamisiin tarvittaessa. Aluetapaamisissa muun muassa valmistautuduttiin Pääkaupunkiseudun partiolaisten uuteen aluejakoon. Töölön Siniset osallistui myös piirin perinteiseen Yrjönpäivän paraatiin keväällä.
Töölön Sinisten kokoontumispaikkana toimi Töölön kirkon
tarjoama Töölönkadun kolo. Sudet-vartio auttoi itsenäisyyspäivän kirkon kahvitarjoilussa. Töölön Siniset osallistui myös Töölön seurakunnan joulukirkkoon. Seurakunnan
yhteyshenkilönä toimi nuorisopappi Riikka Wikström.
Nykyiset johtajat osallistuivat Töölön Sinisten kannatusyhdistyksen loppuvuodesta järjestämään Sämpyläkillan kokoukseen. Kannatusyhdistykseen oltiin myös yhteydessä
kämppään liittyvissä asioissa. Lippukunnanjohtaja tai apulainen kävi vanhoista Töölön Sinisten jäsenistä koostuvan Sämpyläkillan kokouksissa kuulemassa vanhojen jäsenten näkemyksiä.

Kämppä

Kämpällä järjestettiin kaksi lippukuntaretkeä sekä muutamia ryhmien omia retkiä. Myös hiihtovaellus suuntautui
Långvikin kämpän maastoon. Tarpeellisten tavaroiden hankinnasta huolehtii Töölön Sinisten ja Hespartton edustajista
koostuva kämppätoimikunta. Kämppäisäntänä toimi Simo
Laukkanen.
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Tiedotus

Yhteenveto

Lippukuntalehti Pihaus ilmestyi kerran vuonna 2010. Se sisälsi niin tuoreita kuin ikääntynempiäkin artikkeleita. Töölön Sinisten Internet-sivut toimivat edelleen tärkeänä ja nykyaikaisena tapahtumien ja uutisten tiedotuskanavana niin
lippukunnan jäsenille kuin muille lippukunnan asioista kiinnostuneillekin.
Vuonna 2010 Töölön Sinisten toiminta oli aktiivista ja tapahtumarikasta. Viikkokokoukset olivat tasaisen laadukkaita. Vuoden kohokohtia olivat eittämättä kesän suurleiri Kilke sekä sudenpentujen ja seikkailijoiden kesäleiri Kalke.
Perustoiminta jatkui tösimäisen linjan mukaisesti toimintasuunnitelmaa seuraten ja kolhuista välittämättä. Vuosi 2010
oli onnistunut vuosi Töölön Sinisten historiassa, ja hyvä
vuosi kuulua Töölön Sinisiin.

Töölössä 23.1.2011
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta

Juho Häme
lippukunnanjohtaja
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