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Yleistä

Vuosi 2012 oli Töölön Sinisten 79. toimintavuosi. Kokoontumispaikkanamme toimi Töölönkadun kolo ja Kallionkolo,
sekä retkipaikkanamme Långvikin kämppä.
Hallituksen kokoonpano oli seuraavanlainen:
• Ralf Baumann, lippukunnanjohtaja
• Leo Heinonen, lippukunnanjohtajanapulainen
• Juho Häme, sihteeri
• Antti Mielonen, taloudenhoitaja
• Ville Raitio
• Tilli Pesola
• Miska Rissanen
• Olli Raitio
• Olli Mattila
• Kenny Ronkainen

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

Vuonna 2012 lippukunnassa toimi neljä laumaa: Mylväys,
Myräkkä, Myrsky ja Kasi. Näistä toimintansa syksyllä aloittivat Myrsky ja Kasi, erikoismainintana Kasi uudella kolollamme Kalliossa. Syksyn koittaessa Myräkän jäsenistä muodostettiin uusi, intoa puhkuva seikkailijavartio Ketut.
Viikottaisten kokousten lisäksi sudenpennut osallistuivat
lippukuntaretkille, Piirin Saraste-kesäleirille, sekä sudenpentuosaston yhteisille retkille.
Kaikkien sudenpentujen vastaavana akelana toimi Ralf Baumann. Vilkkaita ja äänekkäitä laumoja vetivät hänen lisäkseen Julius Hästesko, Otto Hyytiälä ja Ville Raitio. Uusinta
kallion sekalaumaa vetävät viikkotoimintaan palannut Tilli
Pesola, Leo Heinonen ja Hespartosta Katri Nyyssönen.
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Seikkailijat

Vuonna 2012 Tösissä toimivat seikkailijoukkueet Korpit,
Kotkat ja syksyllä aloittaneet Ketut. Kotkat jatkoivat vahvaa toista vuottaan Olli Raition ja Petja Heiskasen vetämänä. Syksyllä Leo Heinosen johtama Korpit siityi tarpojaikäkauteen.
Syksyllä Kotkat siis ottivat vanhemman seikkailijavartion
roolin ja vanhimmista sudenpennuista perustettiin Ketutnimen saanut seikkailijajoukkue. Tämän ryhmän johtajina
toimivat uusin johtajamme Antti Väisänen ja armeijasta palannut Miska Rissanen.
Viikottaisten kokousten lisäksi kaikki seikkailijat osallistuivat talvileirille, piirin järjestämälle kesäleirille, lippukuntaretkille, sekä vartioiden omille retkille. Seikkailijoista vastaavana johtajana toimi Leo Heinonen.

Tarpojat

TöSissä toimi kaksi tarpojavartiota vuonna 2012: Haukat ja
syksyllä tarpojaikäkauteen siirtynyt Korpit. Haukkojen johtaja Kenny Ronkainen lähti syksyn alussa opiskelijavaihtoon
ja hänen tuurajanaan toimi Leo Heinonen.
Tarpojat osallistuivat omien retkiensä lisäksi kaikkiin lippukunnan yhteisiin tapahtumiin, kuten leireille ja lippukuntaretkille.

Samoajat

Vaeltajat
johtajat

Lippukunnassa toimi yksi samoajavartio vuonna 2012. Johtajaharjoittelun ohessa samoajien oma toiminta koostui
Hesparton kanssa yhdessä järjestetyistä samoajatapahtumista. Samoajat osallistuivat myös Tösin johtajiston omiin
tapahtumiin. Laadukkaasta samoajatoiminnasta vuonna
2012 vastasi Leo Heinonen.
ja

Johtajatilanne parani vuonna 2012. Antti Väisänen toi toivottua uutta tarmoa johtajistoon ja Tilli Pesola auttoi kallionlauman perustamisessa. Johtajahuoltoon sisältyi syksyllä järjestetty suunnitteluviikonloppu Sipoon saaristossa
ja vuoden mittaan järjestetyt johtajaretket. Jo perinteeksi muodostunut johtajiston vaellus suuntautui tällä kertaa
Karhunkierrokselle. Näiden tapahtumien lisäksi järjestettiin
lautapeli-iltoja.
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Leirit, retket ja
kisat

Talvileiri Noitarumpu järjestettiin Kämpällä aivan vuoden
2012 alussa. Leiri järjestettiin yhdessä sisarlippukunta Hesparton kanssa. Lippukuntamme osallistui piirin Sarastekesäleirille, joka järjestettiin heinä-elokuun taitteessa Hämeenlinnan Evolla.
Lippukuntaretkiä järjestettiin vuoden aikana kaksi, ja ne
molemmat järjestettiin Kämpällä. Kevään lippukuntaretki
pidettiin maaliskuun lopussa, ja syksyn retki lokakuussa.
Syksyn elokuvateemaisella retkellä retkeläiset tekivät yhdessä elokuvia ja järjestivät oman Oscar-gaalan. Molemmille
retkille osallistui tasaisesti kaikenikäisiä tösejä.
Syksyn
lopulla
Tösin
sudenpennut
osallistuivat
Sankarimatka-kisaan, joka järjestettiin Seurasaaressa.
Kisa meni hienosti: Kasi-lauma saavutti 2. sijan ja Myrskylauma tuli neljänneksi. Tösi osallistui syksyllä myös
perinteiseen Hiipivä haamu -salapoliisikisaan, ja kisavartiot
menestyivät jälleen kiitettävästi saavuttaen A ja B-sarjoissa
4. sijan.

Yhteydet piiriin ja keskusjärjestöön

Lippukunnanjohtaja ja lippukunnanjohtajanapulainen osallistuivat aluetapaamisiin. Aluetapaamisissa pidettiin yhteyttä naapurilippukuntiin. Töölön Siniset osallistui myös
piirin Kohtaaminen-tapahtumaan keväällä.

Yhteydet taustayhteisöihin

Töölön Sinisten kokoontumispaikkoina toimivat Töölön ja
Kallion seurakuntien tarjoamat kolot Töölön- ja Siltasaarenkadulla. Töölön Siniset keräsi kolehdin Kallion seurakunnan
Kauneimmat joululaulut -konsertissa sekä Töölön seurakunnan itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa. Lisäksi Töölön Siniset osallistui vuonna 2012 joulukirkkoon Temppeliaukion kirkossa, perinteisen Töölön kirkon mentyä remonttiin. Töölö seurakunnan yhteyshenkilönä toimi nuorisopappi Riikka Wikström ja Kallion seurakunnan yhteyshenkilönä
toimi Tuulikki Ilvonen.
Kannatusyhdistykseen pidettiin yhteyttä 80-vuotisjuhlaan
ja kämppään liittyvissä asioissa. Kannatusyhdistyksen jäseniä vieraili Saraste-piirileirillä tapaamassa nykytösejä.
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Kämppä

Kämpällä järjestettiin talvileiri, lippukuntaretket sekä muutamia ryhmien omia retkiä. Kämppää vuokrattiin ahkerasti
myös ulkopuolisille tahoille. Tarpeellisten tavaroiden hankinnasta sekä talkootilaisuuksien järjestämisestä huolehti
Töölön Sinisten ja Hesparton edustajista koostuva kämppätoimikunta. Kämppäisäntänä toimi alkuvuonna Simo Laukkanen ja syksystä alkaen Leo Heinonen.

Tiedotus

Lippukuntalehti Pihaus ilmestyi kerran vuonna 2012. Lehden digitaaliseen versioon panostettiin entistä enemmän,
ja lehden levikki kasvoi tämän myötä. Töölön Sinisten
Internet-sivut toimivat tärkeänä tapahtumien ja uutisten
tiedotuskanavana niin lippukunnan jäsenille kuin muille lippukunnan asioista kiinnostuneille. Uutena tiedotuskanavana lippukunta otti käyttöön oman Facebook-sivun, ja aktivoitui myös tiedottamaan lippukunnan tapahtumia Twitteryhteisössä.

Yhteenveto

Vuonna 2012 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 2012
oli onnistunut vuosi Töölön Sinisten historiassa, ja hyvä
vuosi kuulua Töölön Sinisiin.

Töölössä 25.2.2013
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta

Ralf Baumann
lippukunnanjohtaja
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