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Yleistä

Vuosi 2011 on Töölön Sinisten 78. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme tulee olemaan Töölönkadun kolo ja retkipaikkamme Långvikin kämppä.

Alkavan vuoden tavoite on pitää vanhat johtajat aktiivitoiminnassa mukana samalla, kun uusia koulutetaan. Retkiä
pyritään järjestämään jopa entistä enemmän. Viikkotoiminta pyritään pitämään entiseen tapaan laadukkaana ja monipuolisena.

Sudenpennut

Sudenpentulaumoja tulee olemaan kolme, kuten ennenkin.
Tarkoituksena on, että jokaisessa laumassa on keskenään samanikäisiä lapsia. Vanhin, nimeltään Myrsky, koostuu kolmannen luokan oppilaista ja alkaa keväällä harjoitella seikkailijain taitoja, joita he pääsevät käyttämään toden teolla syksyllä. Toiseksi vanhin, Myräkkä, viettää vielä sudenpentujen kulta-aikaa ja keskittyy leikin varjolla opetteluun.
Syksyllä 2010 perustetun lauman jäsenet pyritään ottamaan
aidoiksi lippukunnan jäseniksi heti kättelyssä, jotta heistä
tulisi jonain päivänä taitavia tösejä. Syksyllä 2011 koulunsa
aloittavia haalitaan jälleen uuteen laumaan.

Viikottaisten kokousten lisäksi sudenpennut osallistuvat lippukuntaretkille, kesäleirille sekä sudenpentuosaston yhteisille retkille.

Kaikkien

sudenpentujen

vastaavana

akelana

toimii

Ralf

Baumann. Vilkkaita ja äänekkäitä laumoja vetävät hänen
kanssaan

Miska

Rissanen,

Julius

Hästesko,

sekä

syksyllä

2010 johta jakautensa aloittava nuoren polven lupaus Otto
Hyytiälä, jolta odotetaan uutta energiaa ja näkemystä sudenpentutoimintaan.

Seikkailijat

Keväällä ja syksyllä Töölön Sinisissä toimii kaksi seikkailijavartiota. Keväällä nämä ovat vanhemman vartion roolin
ottanut Villisiat sekä pääasiassa viime toimintakauden vanhimmista sudenpennuista koottu Korpit. Syksyllä Villisiat
muuttuu tarpojavartioksi ja Myrsky-lauman jäsenistä tulee
seikkailevia seikkailijoita.

Viikottaisten kokousten lisäksi seikkailijat osallistuvat talvileirille, kesäleirille, lippukuntaretkille, sekä vartioiden omille
retkille.
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Seikkailija johta jista vastaavana johta jana toimii Korppeja
Jenni Heroldin kanssa vetävä Leo Heinonen. Villisikojen tasaisesta huippulaadusta vastaavat Juho Häme ja Ville Raitio.

Tarpo jat

Tarpo javartioita

on

myös

kaksi,

ja

molemmat

koostuvat

yläasteikäisistä nuorista. Nuorempana vartiona toimii jäsenmäärältään suuri, nimensä seikkailija-ajoista säilyttänyt
Haukat-vartio. Haukkojen lennosta vastaavat Antti Jäppinen ja Kenny Ronkainen.

Vanhemman

Sudet-vartion

vartiolaisia

opetetaan

tunte-

maan vastuunsa ja velvollisuutensa, jotta he voivat syksyllä
alkaa vetää omia ryhmiään. Tekemällä oppimista toteutetaan eräretkeilyn lisäksi myös partiotaitokisoissa. Johtamista ja jäätymisenestoa opettavat Olli Raitio ja Joona Uitto.

Samoa jat

Samoajatoiminta on tarkoitus käynnistää syksyllä, kun nykyisen Sudet-tarpojavartion jäsenistä syntyy samoa javartio.
Ohjelmaan kuuluu esimerkiksi johtamisharjoittelu sekä partiotaitokisoihin osallistuminen.

Johta jat

Töölön Sinisissä on riittävästi johta jia toteuttamaan kololla tapahtuvaa viikkotoimintaa, lippukuntaretkiä sekä ryhmien omia retkiä. Johtajien hyvinvointiin panostetaan entistä enemmän, ja heitä kannustetaan hakemaan uusia ideoita koulutuksen kautta. Sudet-vartiosta saatavat uudet johta jat vievät ikäjakaumaa roimasti nuorempaan suuntaan ja
puhaltavat uutta tarmoa vartiotoimintaan.

Leirit, retket ja

Vuoden

kisat

sisarlippukunnan

päätapahtumia
kanssa

ovat

perinteisesti

järjestetyt

talvi-

Hespartto-

sekä

kesäleiri.

Talvileiri järjestetään heti vuoden vaihduttua kämpällä ja
sen välittömässä läheisyydessä. Tänne osallistuvat kaikki
sudenpentuja

lukuun

ottamatta,

joiden

annetaan

harjoi-

tella erätaito ja lämpimämpinä vuodenaikoina. Kesäleirille
osallistuvat kaikenikäiset, ja se tulee olemaan noin viikon
mittainen kokemus heinä- ja elokuun taitteessa.

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 toimintavuoden aikana.
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Kaikki leirit ja retket järjestetään lähtökohtaisesti Långvikin kämpällä ja sen välittömässä läheisyydessä.

Partiotaitokisoihin

osallistumista

kannustetaan

ja

toivo-

taan, että ryhmät osallistuisivat edellisiä vuosia aktiivisemmin kisoihin. Hiipivä Haamu -salapoliisikisa on ollut perinteisesti Töölön Sinisten suosiossa, mutta eräisemmissä maisemissa tapahtuvia kiso ja, kuten Törmä ja Espoon Punanen, ei sovi unohtaa.

Yhteydet
riin

ja

pii-

Yhteyksiä piiriin pidetään yllä entiseen malliin, lähinnä lip-

keskus-

pukunnanjohta jan tai -apulaisen osallistuessa aluetapaami-

järjestöön

siin. Koulutusvastaava ottaa selvää piirin järjestämistä kursseista. Töölön Siniset osallistuu myös piirin järjestämään
perinteiseen Yrjönpäivän paraatiin keväällä.

Yhteydet taus-

Töölön Siniset odottaa innolla Töölön ja Taivallahden seu-

tayhteisöihin

rakuntien lopullista yhdistymistä vuonna 2011. Yhdistymiseltä odotetaan uusia tuulia ja mahdollisuuksia parantamaan jo ennestään hyvää yhteistyötä esimerkiksi erinäisten pro jektien tiimoilta. Seurakunnan yhteyshenkilönä toimii nuorisopappi Riikka Wikström.

Nykyiset johta jat pitävät yhteyttä Töölön Sinisten kannatusyhdistykseen osallistumalla loppuvuodesta järjestettävälle veljesillalliselle. Kannatusyhdistykseen ollaan myös yhteydessä kämppään liittyvissä asioissa. Lippukunnanjohtaja tai
-apulainen käy vanhoista Töölön Sinisten jäsenistä koostuvan Sämpyläkillan kokouksissa kuulemassa vanhojen jäsenten näkemyksiä.

Töölön Pojat -säätiön tuki kannustaa Töölön Sinisiä yrittämään parhaansa, ja vuosia jatkunutta yhteistyötä on tarkoitus jatkaa vuonna 2011.
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Kämppä

Tavoitteena on järjestää vähintään yksi leiri sekä noin tusina
retkeä kämpällä vuoden aikana. Kämpän pintaremontoinnista sekä juoksevien tavaroiden hankinnasta vastaa kämppäisäntä yhdessä kämppätoimikunnan kanssa. Kämppäisäntä ja kaksi toimikunnan jäsenistä ovat Töölön Sinisten jäseniä. Toimikuntaan kuuluu lisäksi kaksi Hesparton jäsentä.
Hespartto on kämpässä vuokralla. Toimikunta vastaa myös
lippukuntien retkien ja leirien varaamisesta, sekä varaamisesta ulkopuolisten käyttöön.

Tiedotus

Lippukuntalehti Pihaus ilmestyy neljä kertaa vuonna 2011.
Se sisältää artikkeleita niin menneistä partiotapahtumista
kuin faktapitoista partioasiaakin. Pikaisempana tiedotuskanavana toimii Töölön Sinisten Internet-sivut sekä johtajien
keskustelufoorumi. Leiri- ja retkikirjeet, sekä kutsut lippukunnan tapahtumiin, toimitetaan perinteisessä postissa.

Yhteenveto

Vuonna

2011

järjestetään

innokasta

ja

tapahtumarikasta

ohjelmaa monenikäisille lapsille ja nuorille. Kololla viikkokokouksissa opitut erätaidot pääsevät käyttöön Långvikin
kämpän maisemissa tai muualla maastossa. Töölön Siniset
kannustaa nuoria asenteellisesti virkeiksi ja reippaiksi. Lippukunnalla on kaikki edellytykset onnistuneelle ja ikimuistoiselle partiovuodelle.

Töölössä 28.8.2010
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta

Juho Häme
lippukunnanjohta ja

