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Yleistä

Vuosi 2011 oli Töölön Sinisten 78. toimintavuosi. Kokoontumispaikkanamme toimi Töölönkadun kolo ja retkipaikkanamme Långvikin kämppä.
Hallituksen kokoonpano oli seuraavanlainen:
• Juho Häme, lippukunnanjohtaja
• Leo Heinonen, lippukunnanjohtajanapulainen
• Olli Mattila, sihteeri
• Antti Mielonen, taloudenhoitaja
• Ralf Baumann
• Ville Raitio
• Julius Hästesko
• Miska Rissanen
• Olli Raitio
• Joona Uitto

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

Vuonna 2011 syksyllä lippukunnassa toimi kolme laumaa:
Myrsky, Myräkkä sekä Mylväys. Syksyn koittaessa Myrskyn
jäsenistä muodostettiin energinen seikkailijavartio. Mylväys
sai taasen uutta puhtia uusista sudenpennuista.
Viikottaisten kokousten lisäksi sudenpennut osallistuivat
lippukuntaretkille, kesäleirille, sekä sudenpentuosaston yhteisille retkille.
Kaikkien sudenpentujen vastaavana akelana toimi Ralf Baumann. Vilkkaita ja äänekkäitä laumoja vetivät hänen kanssaan Miska Rissanen, Julius Hästesko ja Otto Hyytiälä.
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Seikkailijat

Keväällä 2011 Tösissä toimivat vanhempi Villisiat- ja nuorempi Korpit-seikkailijavartio. Villisiat alkoi jo toden teolla
valmistautua tarpoja-aikaan Juho Hämeen ja Ville Raition
ohjauksessa. Korpit jatkoi vahvaa ensimmäistä vuottaan Leo
Heinosen ja Jenni Heroldin vetämänä.
Syksyllä Korpit siis ottivat vanhemman seikkailijavartion
roolin ja vanhimmista sudenpennuista perustettiin Kotkatnimen saanut seikkailijavartio. Tämän vetäjiksi löytyivät Olli Raitio ja pohjoisesta palannut Petja Heiskanen.
Viikottaisten kokousten lisäksi kaikki seikkailijat osallistuivat talvileirille, kesäleirille, lippukuntaretkille, sepeliin, sekä
vartioiden omille retkille. Seikkailijoista vastaavana johtajana toimi Leo Heinonen.

Tarpojat

TöSissä toimi yksi tarpojavartio vuonna 2011. Haukat päätti toisen tarpojavuotensa keväällä, ja syksyllä siihen liitettiin vanhimmat seikkailijat. Kookkaan mutta koherentin
ryhmän eräpainoitteisesta toiminnasta vastasi Kenny Ronkainen. Ohjelma alkoi syksyllä painottua johtamiskauteen
valmistautumiseen.

Samoajat

Lippukunnassa toimi pieni, nuorista johtajista koostuva samoajavartio vuonna 2011. Toiminta oli niin kololla tapaamista kokousten suunnittelun merkeissä kuin ryhmänohjaajakurssille osallistumistakin. Laadukkaasta samoajatoiminnasta vuonna 2011 vastasi Leo Heinonen.

Vaeltajat
johtajat

ja

Johtajatilanne oli entisen mallinen vuonna 2011. Petja Heiskanen toi toivottua nuorta verta johtajistoon. Johtajahuollosta vastasi keväällä järjestetty suunnitteluiltama kämpällä
sekä kesällä järjestetty jo perinteeksi muodostunut vaellus,
joka suuntautui tällä kertaa Lapin Pallas-tunturille. Vaatimattomampia mutta oleellisia tapahtumia olivat illan mittaiset lautapeli-illat.

Leirit, retket ja
kisat

Talvileiri järjestettiin Kämpällä aivan vuoden 2011 alussa,
kesäleiri puolestaan heinä-elokuun taitteessa Hämeenlinnan
suunnalla, Pajaniemessä. Molemmat leirit järjestettiin yhdessä sisarlippukunta Hesparton kanssa.
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Lippukuntaretkiä järjestettiin vuoden aikana kaksi, ja ne
molemmat suuntautuivat Kämpälle ja sen välittömään läheisyyteen. Kevään lippukuntaretken teemana olivat solmut, ja syksyllä oltiin halloween-tunnelmissa. Molemmille
retkille osallistui tasaisesti kaikenikäisiä tösejä.
Kevään lopulla TöSin sudenpennut ja seikkailijat osallistuivat Timanttiliiga-kisaan. Syksyllä oli vuorossa Töölön Sinisten järjestämä Titaanien taisto, johon osallistui kisaajia
myös muista lippukunnista. TöSi järjesti syksyllä Hiipivä
haamu -salapoliisikisaan rastin, joka äänestettiin kisan parhaaksi.
Yhteydet piiriin ja keskusjärjestöön

Yhteydet piiriin olivat entisen mallisia vuonna 2011. Lippukunnanjohtaja ja -apulainen osallistuivat aluetapaamisiin tarvittaessa. Aluetapaamisissa muun muassa tutustuttiin uuden pienemmän alueen lippukuntiin. Töölön Siniset
osallistui myös piirin perinteiseen Yrjönpäivän paraatiin keväällä.

Yhteydet taustayhteisöihin

Töölön Sinisten kokoontumispaikkana toimi Töölön seurakunnan tarjoama Töölönkadun kolo. Seurakunnan pappi kävi myös pitämässä lyhyen iltahartauden syksyn lippukuntaretkellä. Töölön Siniset osallistui perinteiseen joulukirkkoon
Töölön kirkossa. Seurakunnan yhteyshenkilönä toimi nuorisopappi Riikka Wikström.
Nykyiset johtajat osallistuivat Töölön Sinisten kannatusyhdistyksen loppuvuodesta järjestämään Sämpyläkillan illanviettoon. Kannatusyhdistykseen oltiin myös yhteydessä kämppään liittyvissä asioissa. Lippukunnanjohtaja tai apulainen kävi vanhoista Töölön Sinisten jäsenistä koostuvan Sämpyläkillan kokouksissa kuulemassa vanhojen jäsenten näkemyksiä.
Töölön Siniset anoi ja sai rahaa Töölön Pojilta uutta kaasuhellaa varten, sekä osallistui järjestön 60vuotisjuhlatilaisuuteen syksyllä.
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Kämppä

Kämpällä järjestettiin talvileiri, kaksi lippukuntaretkeä, sekä muutamia ryhmien omia retkiä. Tarpeellisten tavaroiden
hankinnasta sekä talkootilaisuuksien järjestämisestä huolehti Töölön Sinisten ja Hespartton edustajista koostuva kämppätoimikunta. Kämppäisäntänä toimi Simo Laukkanen.

Tiedotus

Lippukuntalehti Pihaus ilmestyi kolme kertaa vuonna 2011.
Lehden digitaaliseen versioon panostettiin entistä enemmän, ja lehden levikki kasvoi tämän myötä. Töölön Sinisten
Internet-sivut toimivat edelleen tärkeänä ja nykyaikaisena
tapahtumien ja uutisten tiedotuskanavana niin lippukunnan
jäsenille kuin muille lippukunnan asioista kiinnostuneillekin.

Yhteenveto

Vuonna 2011 Töölön Sinisten toiminta oli aktiivista ja tapahtumarikasta. Viikkokokoukset olivat tasaisen laadukkaita, ja Kämpälle päästiin useampaan otteeseen.
Perustoiminta jatkui tösimäisen linjan mukaisesti toimintasuunnitelmaa seuraten ja kolhuista välittämättä. Vuosi 2011
oli onnistunut vuosi Töölön Sinisten historiassa, ja hyvä
vuosi kuulua Töölön Sinisiin.

Töölössä 9.1.2011
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta

Juho Häme
lippukunnanjohtaja
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