TÖÖLÖN SINISET RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2020
Sivu 1/7
Yleistä

Vuosi 2020 on Töölön Sinisten 88. 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.

Sudenpennut

Keväällä 2020 sudenpentulaumoja on kuusi: kolmasluokkalaisten laumat Kaaos ja Kohellus, kahdesluokkalaisten laumat Pihaus ja Pihistys sekä vasta koulunsa aloittaneiden laumat Tyrsky ja Taifuuni. Syksyllä Kaaos ja Kohellus siirtyvät seuraavaan ikäkauteen seikkailijoiksi, minkä lisäksi pyritään perustamaan kaksi uutta ryhmää tuleville ekaluokkalaisille.
Kaikki ryhmät ovat sekalaumoja, joita pidetään yhdessä Hesparton kanssa.
Sudenpennut suorittavat laadukasta partioohjelmaa viikoittaisissa kokouksissa. Sudenpentuohjelmassa taitoja opetellaan leikkien ja tekemisen kautta. Kokousten lisäksi sudenpennuille on
tarjolla ainakin lippukuntaretki, ikäkauden yhteinen
retki sekä yksi leiri. Näiden lisäksi sudenpennuille on
tarjolla keväällä piirin järjestämä päivätapahtuma
ja syksyllä alueen järjestämä sudenpentukisa.
Vuonna 2020 sudenpentuosaston tavoitteena on vahvistaa sekalaumatoimintaa ja kehittää siirtymäperinteitä. Samalla kiinnitetään huomiota siihen, että
lippukuntien omat käytännöt ja periaatteet tukevat
sekalaumatoimintaa.
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Seikkailijat

Tösissä toimii vuonna 2020 kolme viikottain kokoontuvaa seikkalijajoukkuetta: syksyllä 2019 seikkalijatoiminnan aloittaneet Sorsat, toisen vuoden seikkailijajoukkue Hauet sekä kolmatta vuotta suorittavat
Krokotiilit. Syksyllä Krokotiilit siirtyvät tarpojiksi kolmannen vuoden sudenpentujen aloittaessa uudessa seikkailijaryhmässä. Seikkailijoiden viikottainen toiminta painottuu ohjelman mukaisten erätaitopainoitteisten ilmansuuntien suorittamiseen, leikkiä unohtamatta. Kukin seikkalijajoukkue myös suorittaa valitsemansa taitomerkin sekä keväällä että
syksyllä.
Kokouksissa opittuja taitoja käydään myös harjoittelemassa retkillä, leireillä ja kisoissa. Vuoden alussa toisen ja kolmannen vuoden seikkailijat pääsevät
osallistumaan talvileirille ja myöhemmin keväällä
koko seikkailijaosasto osallistuu lippukuntaretkelle.
Seikkailijoiden kevät huipentuu Sepeliin eli seikkailijapeliin. Vanhemmat seikkailijat voivat myös käydä
koettelemassa taitojaan piirin kevätmestaruuskilpailu Törmässä.
Kesän leirin jälkeen syksyn päätapahtuma on lippukuntaretki, jonka lisäksi seikkalijajoukkueet käyvät
retkellä yksitellen tai koko seikkailijaosaston voimin.
Seikkailijat käyvät myös kisaamassa sudenpentu- ja
seikkailijakisassa.

Tarpojat

Töölön Sinisissä toimii keväällä 2020 kaksi aktiivista ja innokasta tarpojaryhmää Sudet ja Käärmeet.
Syksyllä Käärmeet siirtyy samoajaikäkauteen ja kolmannen vuoden seikkailijat aloittavat uuden tarpojaryhmän.
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Tarpojaohjelmaan kuuluu puolivuotiset tarpposuoritukset, jotka antavat viitekehyksen viikkotoiminnalle. Ohjelmassa sovelletaan ikäkaudelle sopivan tasoista vertaisjohtajuutta. Keskeistä on retkille
ja kisoihin osallistuminen, sekä partioon kuuluvien
taitojen kehittäminen. Vuoden aikana tarpojaryhmät osallistuvat urbaaniin Hiipivään haamuun, metsäiseen Espoon punaiseen sekä partioviikon päättävään Törmään.
Samoajat

Töölön Sinisissä toimii keväällä kaksi samoajaryhmää, Naalit ja Ketut. Naalit ovat suorittaneet ROKkoulutuksen, ja osa ryhmäläisistä on päässyt suorittamaan johtamistehtäviä Tösin muissa ryhmissä.
Ketut toimivat taas monissa ryhmissä johtajina joko
keskenään tai muiden vanhempien johtajien tukemana. Keväisin ja syksyisin järjestettävät samoajaretket yhdessä sisarlippukuntamme Hesparton kanssa
auttavat uusia ja vanhoja 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
johtajistossa.
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Vaeltajat

Vaeltajaryhmät Haukat ja Korpit jatkavat vaeltajaikäkaudessa. Syksyllä samoajaryhmä Ketut siirtyvät vaeltajaikäkauteen. Vaeltajaryhmät kokoontuvat säännöllisen epäsäännöllisesti, kun aktiivisina
johtajina toimivien vaeltajien aikataulu antaa myöten. Toteutamme myös ensi vuonna Suomiprojektin
yhdessä Hesparton vaeltajien kanssa. Vaeltajaohjelman tavoitteena on pohtia aikuistumiseen liittyviä
kysymyksiä, tutkiskella suhdetta itseensä ja partioaatteeseen syvällisemmin. Vaeltajat hoitavat lippukunnassa melko haastavia tehtäviä, ja on toisaalta
myös tärkeää tarjota heille mahdollisuuksia rentoutua kiireellisen elämänvaiheen keskellä.

Johtajat

Vuonna 2020 Töölön Sinisissä toimii sekä kokeneita
että uudempia johtajia. Syksyllä nuorista lippukuntalaisista ei ole siirtymässä uutta ryhmää johtajistoon, mikä voi aiheuttaa paineita nykyiselle kokoonpanolle. Tavoitteena on kehittää johtajistorekrytointia myös lippukunnan ulkopuolelle, jotta lippukunta
ei kärsisi johtajakadosta. Nykyistä johtajiston yhteishenkeä ja intoa ylläpidetään johtajille järjestettävissä johtajahuolloissa, joita on tavoitteena järjestää neljä kertaa vuodessa.

Leirit, retket ja kisat

Vuosi aloitetaan Hesparton kanssa yhteisellä neljän
päivän pituisella talvileirillä. Kesällä vietetään myös
viikko metsässä kesäleiri Köörin merkeissä yhdessä muiden Keski-Helsingin lippukuntien kanssa. Yhdeksi tavoitteeksi on otettu osallistujaprosentin lisääminen viime vuosista.
Vuonna 2020 Töölön Sinisissä jatketaan lippukuntaretkien perinnettä; yksi keväällä ja toinen syksyllä.
Lippukuntaretkien lisäksi jokaiselle jäsenelle tarjotaan mahdollisuus ryhmän omaan retkeen sekä mahdollisesti koko ikäkauden retkeen.
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Lapsia ja johtajia myös rohkaistaan osallistumaan
pitkin vuotta järjestettäviin piirin, keskusjärjestön
ja muiden tahojen järjestämiin kilpailuihin ja tapahtumiin.
Yhteydet
piiriin
ja
keskusjärjestöön

Yhteyksiä Keski-Helsingin alueen lippukuntiin ja
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piiriin pidetään
yllä kärkikolmikon voimin. He pyrkivät osallistumaan piirin sekä alueen yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja pitämään ikäkausivastaavat sekä hallituksen ajan tasalla oleellisista tapahtumista. KeskiHelsingin yhteistä toimintaa kehitetään lippukuntien kärkikolmikoille suunnatuilla aluetapaamisilla.
Vuonna 2020 pyritään lisäämään yhteistyötä alueen
lippukuntien kanssa myös yhteisen kesäleirin avulla.

Yhteydet
taustayhteisöihin

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

Kämppä

Vuonna 2020 kämppätoimikunnan painopisteenä
jatkamme lippukuntalaisten kämppäitsetunnon kasvattamista. Tavoitteena onkin, että jatkossa jokainen lippukuntien johtajista osaa ja haluaa huoltaa
kämppää. Vuoden 2020 aikana parannetaan myös veneilytoiminnan mahdollisuuksia rakentamalla laituri
yhteistyössä naapureiden kanssa.
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Tiedotus

Vuonna 2020 Töölön Sinisten tiedotus koostuu
enimmäkseen sähköisestä tiedonvälityksestä. Johtajat käyttävät WhatsApp-sovellusta viestiessään ryhmiensä jäsenille ja vanhemmille, sekä myös johtajiston sisäiseen viestintään. WhatsAppin lisäksi Töölön Siniset jatkaa Instagram- ja Facebook-tiliensä
päivittämistä ja niitä pyritään jatkossakin hyödyntämään.
Kuksalla on edelleen suuri rooli viestinnässä. Kuksan kautta lähetettyjen sähköpostiviestien lisäksi
jatketaan Mailchimp-palvelun hyödyntämistä tehokasta sähköpostien lähetystä varten, mikä osaltaan
helpottaa retkistä, leireistä ja muista tapahtumista tiedottamista. Tärkeistä tapahtumista Tösi toki
edelleen lähettää perinteisiä, paperisia kirjeitä.
Kämpän asioista tiedotetaan suurelta osin Kämppäwikissä, mutta myös johtajien kesken WhatsAppissa. Tösi tiedottaa verkossa Kämppäwikin lisäksi myös omilla nettisivuillaan, jonne päivitetään lippukunnan tapahtumia ja uutisia. Lippukunta pyrkii
myös julkaisemaan säännöllisesti Pihausta verkkolehtenä.

Yhteenveto

Hyvän ja aktiivisen viikkotoiminnan lisäksi vuoden
2020 tavoitteina on
• ottaa käyttöön viestintävastaavan pesti
• ottaa käyttöön lippukunnan uusi viestintäohjeistus
• tukea lippukunnan johtajistoa paremmin tehtävissään
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Vuonna 2020 Töölön Siniset tarjoaa laadukasta
partio-ohjelmaa lapsille ja nuorille. Partiotaitoja
opetellaan viikoittaisissa kokouksissa sekä retkillä
ja leireillä. Lippukunnan toiminnassa noudatetaan
Töölön Sinisten strategiaa, joka mahdollistaa laadukkaan ja lippukunnan näköisen partiotoiminnan.
Lippukunta kannustaa jäseniään toimimaan partion
päämäärien mukaisesti arjessaan. Vuonna 2020 lippukunta pyrkii erityisesti tukemaan nuoria johtajia, jotka muodostavat pohjan viikottaiselle partiotoiminnalle.

Töölössä 18. marraskuuta 2019
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta

Otto Hyytiälä
lippukunnanjohtaja

