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Yleistä

Vuosi 2015 oli Töölön Sinisten 83. toimintavuosi.
Kokoontumispaikkoinamme toimivat Töölönkadun
Kolo ja Kallionkolo, sekä retkipaikkanamme Långvikin Kämppä.
Hallituksen kokoonpano oli seuraavanlainen:
• Julius Hästesko, lippukunnanjohtaja
• Leo Heinonen, lippukunnanjohtajanapulainen
• Ville Raitio, sihteeri
• Antti Mielonen, taloudenhoitaja
• Ralf Baumann
• Petja Heiskanen
• Otto Hyytiälä
• Tilli Pesola
• Miska Rissanen
• Antti Väisänen

Toiminnantarkastajina toimivat Jussi Haapkylä ja
Mikael Ylijoki sekä varatoiminnantarkastajina Janne Bäckman ja Perttu Tapio.
Sudenpennut

Vuonna 2015 lippukunnassa toimi viisi laumaa: Myllerrys, Mellakka, KaSi, Maksimi ja Meteli. Näistä
Hesparton kanssa yhteisiä sekalaumoja olivat kolme
viimeisintä. Myllerrys, Mellakka, Maksimi ja Meteli
kokoustivat Töölössä. Kalliossa toimi KaSi.
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Seikkailijoihin siirtyi syksyllä osa Kallion lauman pojista. Loput KaSista jatkoi toimintaansa sudenpennuissa. Viikottaisten kokousten lisäksi sudenpennut
osallistuivat lippukuntaretkelle, lippukunnan kesäleiri Mikä-Mikä-Leirille sekä laumojen että ikäkauden omille ja yhteisille retkille. Lapset osallistuivat
myös SuperSupe-sudenpentukilpailuun.
Kaikkien sudenpentujen vastaavana akelana toimi
keväällä Tilli Pesola, ja syksyllä Ralf Baumann.
Vilkkaita ja äänekkäitä poikalaumoja johtivat Töölössä Otto Hyytiälä, Olli Raitio, Leo Heinonen ja Arne Vuorenrinne. Hesparton kanssa yhteisiä sekalaumoja johti Petja Heiskanen. Kallion laumaa johtivat
Tilli Pesola, Pia Heiskanen ja Katri Nyyssönen.
Seikkailijat

Vuoden aikana Töölön Sinisissä toimi viisi seikkailijajoukkuetta: Ahmat, Ketut, Naalit ja syksyllä seikkailijoina aloittaneet Apinat ja Käärmeet.
Ketut jatkoivat keväällä kolmannen eli viimeisen
vuotensa seikkailijoina loppuun. Valitettavasti Ahmojen toiminta loppui syksyllä, mutta muut ryhmät
toimivat aktiivisesti osallistuen talvileirille, kesäleirille, lippukuntaretkelle, sepeliin ja kisoihin oman
viikkotoimintansa ohessa.
Seikkailijoiden johtajina, eli sampoina, toimivat Leo
Heinonen, Petteri Häkkinen, Esko Malmiola, Antti
Mielonen, John Remes ja Miska Rissanen. Vastaavana sampona toimi kevätkaudella Julius Hästesko ja
syyskaudella Antti Väisänen.

Tarpojat

Lippukunnassa toimi vuonna 2015 kaksi tarpojavartiota. Ahkerat Korpit siirtyivät syksyllä Samoajaohjelmaan, kun taas Ketut siirtyivät seikkailijaikäkaudesta tarpojiin. Tarpojat järjestivät omia retkiä ja
osallistuivat lippukunnan yhteisille retkille ja leireille.
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Tarpojaohjelma koostuu puolen vuoden mittaisista tarppo-suorituksista, jotka antavat viitekehyksen
viikkotoiminnalle ja retkeilylle. Korppeja johtivat
Petja Heiskanen ja Otto Hyytiälä. Kettujen johtajina toimivat Henri Brax ja Atte Raami. Tarpojien
vastaavana luotsina toimivat keväällä Leo Heinonen
ja syksyllä Ville Raitio.
Samoajat

Töölön Sinisissä jatkoi samoajavartio Haukat ja syksyllä samoajiin siirtyi aktiivinen Korpit-vartio. Haukat toimivat jo nuoremmissa ryhmissä johtajina keskenään ja vanhempien johtajien tukemana. Korpit
aloittivat syksyllä ryhmänohjaamiseen valmentavan
ROK-kurssin, jonka lisäksi Korpit kokoustivat ahkerasti myös oman samoajaohjelmansa parissa. 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 osaavassa johtajatiimissä. Töölön Sinisten ROK-kurssikoordinaattorina ja
samoajien vastaavana luotsina toimi Leo Heinonen.

Vaeltajat
ja johtajat

Johtajatilanne oli vuonna 2015 haastava. Vaikka johtajisto sai uutta tarmoa ja intoa osaavien vanhempien samoajiemme siirryttyä itsenäisiksi ryhmänjohtajiksi, samanaikaisesti muutama vanhempi johtaja
lopetti ryhmänjohtajana toimimisen. Tarve uusille
johtajille on edelleen suuri.
Syksyllä järjestettiin jälleen perinteisesti suunnitteluviikonloppu Katrineholmissa, Sipoon saaristossa,
yhdessä Hesparton johtajiston kanssa. Vuoden aikana järjestettiin myös muutama johtajaretki ja muita
johtajiston omia tapahtumia, kuten peli-iltoja.
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Vaeltajaryhmä Kummeli kokoontui vuoden aikana
säännöllisen epäsäännöllisesti. Vaeltajaluotsina toimi Leo Heinonen.
Leirit, retket ja kisat

Talvileiri Supersankarit järjestettiin Rismalahdessa
aivan vuoden 2015 alussa. Leiri järjestettiin yhdessä sisarlippukuntamme Hesparton kanssa, ja leirinjohtajana toimi Tilli Pesola. Myös kesäleiri MikäMikä-Leiri järjestettiin yhdessä Hesparton kanssa, ja
se järjestettiin Helsingin kupeessa sijaitsevassa Partiosaaressa heinä-elokuun vaihteessa. Leirinjohtajina
toimivat Petja Heiskanen ja Hesparton Kaisa "Tonttu"Mikkelä.
Töölön Siniset järjesti Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Hanki 2015 talvikisat muiden alueen lippukuntien kanssa. Kisat pidettiin keskuspuiston talvisen raikkaissa maisemissa, ja tapahtuma oli onnistunut. Antti Väisänen toimi kisanjohtajana suorittaen
näin Ko-Gi-työnsä loppuun. Miska Rissanen loisti tehokkaasti rastipäällikkönä.
Kevään lippukuntaretki järjestettiin maaliskuun lopulla ja se sijoittui tällä kertaa lippukunnan omalle
kämpälle. Retken aiheena oli “Perus”, ja retkenjohtajana toimi Tilli Pesola.
Julius Hästesko edusti lippukuntaamme ja Suomen
Partiolaisia kesällä Japanissa järjestetyllä maailman
Jamboreella, jonne osallistui noin 34 000 partiolaista
ympäri maailmaa.

Yhteydet
piiriin
ja
keskusjärjestöön

Lippukunnanjohtaja ja Lippukunnanjohtajanapulainen sekä ohjelmavastaava osallistuivat vuoden aikana pidettyihin neljään aluetapaamiseen. Aluetapaamisissa pidettiin yhteyttä Keski-Helsingin alueen
muihin lippukuntiin ja Pääkaupunkiseudun partiolaisten piiriin. Töölön Siniset osallistui piirin järjestämään Kohtaaminen-tapahtumaan keväällä. Johtajisto kouluttautui myös piirin kursseilla.
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Yhteydet
taustayhteisöihin

Töölön Sinisten kokoontumispaikkoina toimivat
Töölön ja Kallion seurakuntien tarjoamat kolot
Töölön- ja Siltasaarenkadulla. Lippukunnan johtajisto, Hesparton johtajisto ja Töölön seurakunta olivat vuoden aikana aktiivisesti yhteydessä yhteiseen
toimintaan sekä koloasioihin liittyen. Töölön seurakunnan säästötoimet aiheuttivat huolta kokoontumistilojen tulevaisuudesta, mutta onneksi kaikkien
toiveena on yhteistyön jatkaminen, ja seurakunnalla partiotoimikunnan tukeminen. Töölön seurakunnan partiotoimihenkilönä toimi Tuomas Meurman
ja Kallion seurakunnan partiotoimihenkilönä toimi
Tytti Friberg.
Marraskuussa johtajistoa osallistui Töölön Sinisten
vanhoista jäsenistä koostuvan Sämpyläkillan juhlakokoukseen Temppeliaukion kirkolla.

Kämppä

Töölön Sinisten tärkeänä retkeilykohteena toimi
oma Kirkkonummen Långvikin lähistöllä sijaitseva Kämppä, jossa järjestettiin vuonna 2015 useita ryhmien ja ikäkausien omia retkiä sekä johtajahuoltotapahtumia. Kämppää vuokrattiin ahkerasti
myös ulkopuolisille tahoille. Tarpeellisten tavaroiden
hankinnasta sekä talkootilaisuuksien järjestämisestä
huolehti Töölön Sinisten ja Hesparton edustajista
koostuva kämppätoimikunta. Vuonna 2015 kämpällä tehtiin paljon pieniä korjauksia ja parannuksia.
Kämpälle saatiin lahjoituksena puita jotka siirrettiin
talkoovoimin paikan päälle. Kämppäisäntänä toimi
Tilli Pesola ja vuokrausta organisoivana kämppävastaavana Tapio Levä.
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Tiedotus

Vuosi 2015 oli Töölön Sinisten tiedotukselle haastava, mutta rakentava vuosi. Töölön Sinisten internetsivut toimivat tärkeänä tapahtumien ja uutisten tiedotuskanavana niin lippukunnan jäsenille
kuin muille lippukunnan kuulumisista kiinnostuneille. Omien sivujen lisäksi Tösin Facebook-, Twitterja Instagram-tilit olivat oleellinen osa lippukunnan
tiedotusta ja julkista kuvaa.
Lasten vanhemmille tiedotus kulki Tösin omien sähköpostilistojen kautta, joista loppuvuodesta suurin osa korvattiin Kuksan sähköisellä tiedotuksella.
Vaikka Kuksan käyttämisessä on ollut ongelmansa,
niistä päästiin yli ja tiedotus saatiin kulkemaan. Lippukunta jatkoi sähköisistä tiedotuskanavista huolimatta kirjeiden postitusta.

Yhteenveto

Vuosi 2015 oli Töölön Sinisten 83. toimintavuosi.
Toiminta oli partiomaista ja aktiivista, ja viikottaista toimintaa säväyttivät lukuisat tapahtumat pitkin
vuotta. Lippukunnan kämppä toimi useaan otteeseen retkien näyttämönä.
Perustoiminta jatkui tösimäisen linjan mukaisesti
toimintasuunnitelmaa seuraten. Vuosi 2015 oli haastavuudestaan huolimatta onnistunut vuosi Töölön
Sinisten historiassa, ja hyvä vuosi olla tösi.

Töölössä 23. helmikuuta 2016
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta

Julius Hästesko
lippukunnanjohtaja

