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Toimintakertomus!vuodelle!2008!

Yleistä!
Vuosi! 2008! oli! partiolippukunta! Töölön! Siniset! ry:n! 75.! toimintavuosi.! Toimipaikkamme! on!
edelleen!Töölö!ja!kolo!Töölönkatu!34:ssä.!Uusi!rakenteilla!oleva!eräkämppä!on!Kirkkonummella,!
Hummelvikintie!99:ssä.!
!
Töölön!Siniset!ry:n!hallitus!vuonna!2008!oli!seuraava:!!
" Olli!Mattila,!lippukunnanjohtaja!
" Juho!Häme,!lippukunnanjohtajan!apulainen!
" Julius!Heporauta,!sihteeri!
" Tapio!Levä,!taloudenhoitaja!
" Kaarlo!Saukonpää!
" Ralf!Baumann!
" Antti!Mielonen!
" Kenny!Ronkainen!
" Martti!Koivisto!
" Ville!Raitio!

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

Sudenpennut!
Vuonna!2008! lippukunnassa! toimi!yhteensä!neljä!aktiivista! laumaa.!Kevätkaudella! toimi!kolme!
laumaa:!Ärjyvä,!Karjuva!ja!Kiljuva!lauma.!Kiljuva!lauma!toimi!siirtymälaumana,!jonka!toimintaan!
kuului!mm.!syvempi!Tösin!historiaan!perehtyminen!sekä!vartiolaisten!toimintaan!tutustuminen.!!
Kiljuvan! lauman! toiminnasta! vastasi! laumanjohtaja! Martti! Koivisto.! Karjuvan! lauman!
muodostivat! toista! vuotta! toiminnassa!mukana! olleet! sudenpennut.! Ohjelmassa! painottuivat!
sudenpentujen! perustaidot! kuten! solmut! sekä! ensiapu.! Syyskaudella! Karjuvasta! laumasta!
muodostui! lippukunnan! vanhin! lauma! ja! ohjelmaan! tuli! mukaan! siirtymälaumalle! tyypillisiä!
suorituksia! ja!ohjelmia.!Karjuvan! lauman! johtajina! toimivat!keväällä! Julius!Heporauta! sekä!Olli!
Mattila.!Syyskaudella!toiminnasta!vastasivat!Ville!Raitio!sekä!Martti!Koivisto.!
!
Lippukunnan!kolmas! lauma,!eli!Ärjyvä! lauma!koostui!ensimmäistä!vuotta! toiminnassa!mukana!
olleista! sudenpennuista.! Ärjyvän! lauman! toiminta! perustui! partioon! tutustumiseen! sekä!
perustaitojen! opetteluun.! Ärjyvän! lauman! toiminnassa! painottuivat! leikkimällä! oppiminen! ja!
yhdessä! tekeminen.! Syyskaudella! Ärjyvä! lauma! siirtyi! suorittamaan! uuden! ikäkausiohjelman!
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mukaista! sudenpentujen! ohjelmaa,! jolloin! käyttöön! otettiin!mm.! uudet! suoritukset! ja!merkit.!
Ärjyvän!lauman!johtajina!ovat!toimineet!alusta!saakka!Antti!Mielonen!ja!Tilli!Pesola.!
Syyskaudella!Kiljuva! lauma! siirtyi! seikkailijoihin! ja! tilalle!perustettiin!ekaluokkalaisista!koostuva!
Myrsky"lauma.!Myrsky"lauma! aloitti! suorittamaan! ensimmäisenä! Tösin! laumana! alusta! saakka!
SP:n! uutta! sudenpentuohjelmaa.!Myrskyn! toiminnan! käynnistyttyä! ryhmän! johtajina! toimivat!
Ralf!Baumann!ja!Julius!Heporauta.!!

!
Kevätkaudella! akelana! toimi! Antti!Mielonen.! Kevätkauden! ajan! kaikki! ryhmät! suorittivat! SP:n!
vanhaa!sudenpentuohjelmaa.!Syyskaudella!otettiin!sudenpennuissa!osittain!käyttöön!SP:n!uusi!
ohjelma! ja!akelan!pestin!nimike!muuttui!vastaavaksi!akelaksi.!Syyskaudella!vastaavana!akelana!
toimi!Ralf!Baumann.!
!
Yleisesti! laumojen! toiminnassa! painottuivat! erätaitojen! kartuttaminen! sekä! ryhmähengen!
kasvattaminen.! Uuden! ohjelman! mukaan! ottaminen! näkyi! myös! positiivisesti! ryhmien!
toiminnassa.! Ryhmät! kokoontuivat! keväällä! ja! syksyllä! muun! lippukunnan! kanssa!
lippukuntaretkille!sekä!järjestivät!myös!osastojen!retkiä.!!

!
Ryhmät! tekivät! paljon! yhteistyötä! Hesparton! sudenpentujen! kanssa,!mikä! näkyi! isompina! ja!
laadukkaampina! tapahtumina.! Sudenpentuja! oli! lippukunnassa! kevätkaudella! jopa! noin! 40! ja!
syyskaudella!noin!30.!
!

Vartiot!
Töölön!Sinisissä!toimi!keväällä!2008! !kolme!vartiota:!Hirvet,!Haukat! ja!Ahmat.!Syksyllä!Haukat"
vartion! johtaja! Kenny! Ronkainen! ja! jäsenet! Antti! Jäppinen! ja! Severi! Rahikainen! siirtyivät!
johtamaan!uutta!Haukat"seikkailijaryhmää.! Leo!Heinonen! ja!Olli!Raitio! jatkoivat!Hirvet"vartion!
johtamista!ja!Miska!Rissanen!ja!Joona!Uitto!Sudet"vartion!johtamista!läpi!vuoden.!

!
Vartioiden!toiminta!perustui!pitkälti!erilaisten!suoritusten!ja!harrastusmerkkien!suorittamiseen.!!
Hirvet!keskittyi! toisen! luokan! ja!Sudet!kolmannen! luokan!suorittamiseen,! ja!molemmat!vartiot!
riihittivät! syksyllä! Hesparton! kanssa! yhteisessä! riihityksessä.! Haukat"vartio! keskittyi! keväällä!
2008!vartionjohtamisen!harjoitteluun.!!

!
Normaalien! kolokokousten! lisäksi! vartiot! järjestivät! retkiä! ja! osallistuivat! kisoihin.! Syksyllä!
järjestettiin!koko!vartio"osaston!yhteinen!retki!uudelle!kämpälle!Kirkkonummelle.!
!
!
!
!
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Vaeltajat!
Lippukunnan!vaeltajaohjelma!vuonna!2008!!oli!aktiivista.!Lippukunnassa!toimi!koko!vuoden!ajan!
kaksi! ryhmää,! Hirfsala! ja! vuonna! 2007! perustettu,! osittain! Liblikkaan! korvaava! Käpy.!
Valtermannina!toimi!koko!vuoden!Ville!Raitio.!
!
Vaeltajatoiminta! painottui! suurimmaksi! osaksi! kämpän! rakentamiseen,! mutta! muutakin!
ohjelmaa! riitti.!Mm.! kauan! odotettu! Hirfsalan! leffaprojekti! saatettiin! käyntiin! ensimmäisellä!
kuvauskokouksella!marraskuun!lopussa.!Elokuvan!on!määrä!valmistua!ennen!kesää!2009.!
!

Johtajat!
Johtajatilanne!oli!lippukunnassa!hyvä!koko!vuoden!ajan.!Johtajiston!kasvu!on!tasaantunut,!mutta!
kuitenkin!syyskaudella!parantunut,!kun!Ralf!Baumann!palasi!vaihto"oppilasvuodeltaan!ja!Ahmat"
vartion!Antti!Jäppinen!ja!Severi!Rahikainen!aloittivat!uuden!seikkailijaryhmän!johdossa.!Johtajien!
rooli! lippukunnassa! oli! sekä! järjestävä,! että! osallistuva.! Vastuun! ja! velvollisuuden! tuntien!
tapahtumat!ja!toiminta!saatiin!pyörimään!sujuvasti.!!

!
Johtajistoon! kuului! hallituksen! jäsenten! lisäksi! muut! lippukunnan! laumanjohtajat! sekä!
vartionjohtajat.! Johtajiston! toiminnalle! ominaista! oli! tösiläinen! rento! asenne! ja! yhdessä!
toimimisen!mielekkyys,!mikä!näkyi!koko!lippukunnan!toiminnassa.!!
!

Leirit!ja!retket!
Vuoden! 2008! päätapahtuma! oli! Töölön! Sinisten! 75"vuotisjuhlaleiri! Huippu,! joka! järjestettiin!
viime! vuosien! käytännöstä! poiketen! ilman! Hesparttoa.! Leirille! kuitenkin! osallistui! myös!
Hesparton! sudenpentuja! ja!muutama! johtaja.!Huippu! järjestettiin!Porvoon!Partiopoukamassa,!
Suomenlahden! suolaisessa! syleilyssä,! ja! sen! johti!Antti!Mielosen! ja!Ville! Raition!muodostama!
kaksikko.! Erätaitoja!opittiin!myös! keväällä! ja! syksyllä!pidetyillä! tuiki! tutuilla! lippukuntaretkillä,!
unohtamatta! ryhmien! eli! vaeltajien,! vartioiden! ja! laumojen! omia! retkiä.! Ei! liene! liioiteltua!
väittää,!että!leirit!ja!retket!ovat!korvaamaton!osa!lippukuntamme!toimintaa.!Betoniviidakossa!ei!
opi!kaikkia!viidakon!lakeja.!
!

Yhteydet!piiriin!ja!keskusjärjestöön!
Vuonna! 2008! yhteydet! piiriimme! Pääkaupunkiseudun! Partiolaisiin! ja!! keskusjärjestö!
Suomen!Partiolaisiin!pysyivät!ennallaan.! Lippukunnanjohtaja! osallistui! aktiivisesti! piirin!
aluetapaamisiin,! joissa! tiedotettiin! piirissä! ja! keskusjärjestössä! tapahtuvista! asioista! sekä!
annettiin!tietoa! lippukunnan!tilanteesta!piirille.!Edellisten!vuosien!ahkeran!kouluttautumisen! ja!
kämppäprojektin!takia!osallistuminen!piirin!kursseille!oli!vähäistä.!Partioviikolla!!järjestetty!piirin!
paraati!oli!myös!suosittu!tapahtuma!lippukunnan!aktiivijäsenten!parissa.!
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Yhteydet!taustayhteisöihin!
Taustayhteisöinämme!toimivat!edelleen!Töölön!seurakunta!ja!Töölön!Sinisten!kannatusyhdistys.!
Ne!tukivat!toimintaamme!perinteiseen!tapaan.!Kannatusyhdistyksen!kanssa!yhteistyö!oli!varsin!
tiivistä! uuden! kämpän! rakennusprosessin! takia.! Seurakunnan! kanssa! toteutettiin! perinteinen!
partiokirkko! ja! itsenäisyyspäivänä! tösiläiset! olivat! kaatamassa! kahvia.! Seurakunnan!
yhteyshenkilönä!toimi!Matilda!Hakkarainen.!!

!

Kämppä!
Vuonna! 2007! alkanut! kämppäprojektin! rakennusvaihe! sai! jatkoa! vuonna! 2008,! kun! saunaa!
viimeisteltiin! ja! kämpän! rakentaminen! aloitettiin.!Kesän! ja! syksyn!aikana! valmistuivat! kämpän!
seinät,! katto,! eristys! ja! lattiat.! Kämppä! oli! vuoden! lopussa! varsin! hyvässä! vaiheessa,! ja!
käyttöönotto!lienee!odotettavissa!vuoden!2009!aikana.!
!
Kämppää! rakennettiin! vuonna! 2008! lähinnä! Töölön! Sinisten! ja! Hesparton! jäsenten! toimesta,!
puuseppä! Simo! Laukkasta! unohtamatta.! Kesällä! töitä! tehtiin! kesäkuun! alkupuolelta! elokuun!
lopulle! yhtäjaksoisesti! syksyn! ja! toukokuun! panoksen! keskittyessä! viikonloppuihin.! Simo! vietti!
suuren!osan!syksyn!arkipäivistä!kämppäprojektin!parissa.!
!
Projektin!rahoitus!hoitui!sekä!kannatusyhdistyksen!että!Tösin!tilien!kautta.!Varoja!kertyi!ennen!
kaikkea! lahjoitusten,! 75"vuotisjuhlapihauksen! mainosten! ja! erilaisten! avustusten! avulla.!
Joulukuussa! järjestettiin! yhteistyössä! AiA:n! kanssa! konsertti,! jonka! tuotto! käytettiin! kämpän!
rakentamiseen.!
!
Kaiken! kaikkiaan! kämppäprojektin! tilanne! oli! vuoden! 2008! loppuessa!mainio.! Sauna! oli! lähes!
valmis,!ja!itse!kämppärakennus!hyvässä!vaiheessa.!Hanke!eteni!vuoden!aikana!merkittävästi.!
!!

Kilpailutoiminta!
Töölön!Siniset!osallistuivat!tänä!vuonna!Ilvesveikkojen! järjestämään!musiikkiteemaiseen!Hiipivä!
Haamu!kaupunkisuunnistuskilpailuun!kolmen!vartion!voimin.!Kisaamassa!oli!Hirvet!kisanimellä!
Mickey!Z!and!the!Mooses!of!Invention,!Sudet!kisanimellä!Ulver!ja!johtajien!all"star"joukkue!The!
Muflons! B"sarjassa.! Hirvet! sijoittuivat! 14.! sijalle,! Susien! saavuttaessa! 8.! sijan.! The! Muflons!
sijoittui!sijalle!3.! !
!

Tiedotus!
Lippukuntalehtemme!Pihaus!ilmestyi!jopa!viisi!kertaa!vuoden!2008!aikana.!Neljän!perusnumeron!
lisäksi! ilmestyi! nimittäin! kookas! ja! tietoa! uhkuva! 75"vuotisjuhlapihaus.! Taso! pysyi! erittäin!
kovana,! lehden! taittajiakin! oli! kolmin! kappalein.! Pihaus! palkittiinkin! vuoden! 2008! parhaana!
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lippukuntalehtenä! PäPa:n! lippukuntalehtikilpailussa.! Muina! tiedotuskanavina! toimivat!
sähköposti,! perinteinen! posti! ja! tietoverkkosivustomme.! On! myös! oikeutettua! olettaa,! että!
tekstiviestit! suhahtelivat! ja! puhelimet! pirisivät! –! ovathan! suomalaiset! matkapuhelimien!
asiantuntijoita.!Viidakkorummutkin!kumahtelivat!harva!se!päivä.!
!

Yhteenveto!
Juhlavuosi! 2008! oli! täynnä! erilaista! toimintaa.! Perinteinen! tösiläinen! linja! jatkui!
toimintasuunnitelman! mukaisesti,! juhlavuoden! tapahtumien! ja! kämpän! rakennustyön!
painottuessa!ohjelmassa.!Ryhmien!omia!retkiä!ei!järjestetty!aivan!tavoitteiden!mukaisesti,!mutta!!
huono! kämppätilanne! ei! voinut! olla! vaikuttamatta! tähän.! Lippukunnan! yhteiset! tapahtumat!
olivat! kuitenkin! onnistuneita.! Vuoden! kohokohtia! olivat! onnistuneet! 75"vuotisjuhlat,!
Juhlapihaus,!Juhlaleiri!Huippu!ja!Kämpän!rakennustöiden!huikea!edistyminen.!!
!
Kaiken!kaikkiaan! juhlavuosi!oli!erittäin!onnistunut,! ja!Tösin! johtajisto!teki!normaalin!toiminnan,!
75"vuotisjuhlien! ja! kämpän! rakentamisen! eteen! mahtavaa! yhteistyötä.! Tavoitteena! ollut!
jäsenmäärän! nostaminen! onnistui! heikosti,! mutta! tilanteen! parantamiseksi! on! tehty!
suunnitelmia!vuodelle!2009.!Yleisesti!ottaen!vuosi!2008!oli!kaiken!kaikkiaan!kerrassaan!mainio!
vuosi!olla!tösiläinen.!!
!
Töölössä!12.3.2009!
Töölön!Siniset!ry:n!hallituksen!puolesta!!
!
!
!
Olli!Mattila!
Lippukunnanjohtaja!2008!
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