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Yleistä

Vuosi 2013 oli Töölön Sinisten 80-vuotisjuhlavuosi. Kokoontumispaikkoinamme toimivat Töölönkadun Kolo ja Kallionkolo, sekä retkipaikkanamme Långvikin kämppä.
Hallituksen kokoonpano oli seuraavanlainen:
• Ralf Baumann, lippukunnanjohtaja
• Leo Heinonen, lippukunnanjohtajanapulainen
• Juho Häme, sihteeri
• Antti Mielonen, taloudenhoitaja
• Otto Hyytiälä
• Julius Hästesko
• Tilli Pesola
• Miska Rissanen
• Kenny Ronkainen
• Antti Väisänen
Toiminnantarkastajina toimivat Jussi Haapkylä ja Mikael
Ylijoki sekä varatoiminnantarkastajina Janne Bäckman ja
Perttu Tapio.

Sudenpennut

Vuonna 2013 lippukunnassa toimi neljä laumaa: Myllerrys,
Myrsky, Mylväys ja KaSi-B. Näistä toimintansa syksyllä
aloitti sudenpentulauma Myllerrys. Keväällä Kalliossa toimi kahdeksan lapsen sekaryhmä Kasi, joka jouduttiin jakamaan erillisiin tyttö- ja poikalaumoihin suuren jäsenmäärän
lisäyksen myötä. Keväällä Mylväys-lauma sai päätökseensä
sudenpentuohjelmansa ja siirtyi seuraavaan ikäkauteen seikkailijoihin.
Viikottaisten kokousten lisäksi sudenpennut osallistuivat
lippukuntaretkille, vauhdikkaalle kesäleirille, sekä sudenpentuosaston yhteisille retkille. Lapset osallistuivat myös ikäkautensa partiotaitokilpailuihin.
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Kaikkien sudenpentujen ikäkausivastaavana toimmi keväällä
Ralf Baumann ja keväällä Tilli Pesola. Vilkkaita ja äänekkäitä laumoja johtivat Töölössä Ralf Baumann, Otto Hyytiälä, Julius Hästesko, Olli Raitio ja Ville Raitio. Uudistunutta kallion poikalaumaa vetivät Tilli Pesola ja vuonna 2013
aloittanut uusi johtajamme Noora Blomqvist sekä Hespartosta Katri Nyyssönen.
Seikkailijat

Vuonna 2013 Tösissä toimivat seikkailijajoukkueet Kotkat,
Ketut ja syksyllä seikkailijoina aloittaneet Naalit. Kaikki
seikkailijajoukkueet jatkoivat samassa ikäkaudessa syyskaudella. Tällöin Kotkat aloittivat kolmannen eli viimeisen vuotensa seikkailijoina johtajinaan Petja Heiskanen ja Julius
Hästesko. Naalien johtajina toimivat Leo Heinonen ja Antti
Väisänen. Kettuja johtivat Miska Rissanen ja Antti Väisänen.
Viikottaisten kokousten lisäksi joukkueet järjestivät omia
retkiään ja olivat edustettuina talvileirillä, kesäleirillä, lippukuntaretkillä, sepelissä ja kisoissa. Seikkailijoiden käkausivastaavana toimi Antti Väisänen.

Tarpojat

Lippukunnassa toimi vuonna 2013 kaksi tarpojavartiota.
Vanhempi vartio Haukat päätti kesällä tarpojakautensa siirtyen syksyn alussa seuraavaan ikäkauteen. Nuorempi vartio
Korpit suoritti toisena tarpojavuotenaan kaksi tarppoa.
Tarpojaohjelma koostuu puolen vuoden mittaisista tarpposuorituksista, jotka antavat viitekehyksen viikkotoiminnalle
ja retkeilylle. Tarpojavartiot järjestivät omia retkiä, ja osallistuivat lippukunnan yhteisille retkille ja leireille. Haukkojen johtajana toimi Kenny Ronkainen ja Korppien johtajina
Petja Heiskanen ja Otto Hyytiälä. Tarpojien ikäkausivastaavana toimi Leo Heinonen.
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Samoajat

Vuonna 2013 Töölön Sinisissä toimi erähenkinen samoajavartio Haukat, joka aloitti ikäkaudessa syksyn alussa. Haukat suorittivat oman viikkotoimintansa ohella ryhmänohjaamiseen orientoivaa ROK-kurssia. Kurssinsa jo suorittaneet
vanhemmat samoajat toimivat nuoremmissa ryhmissä johtajina yhdessä tai vanhempien johtajien tukemana. Samoajat osallistuivat lippukunnan yhteisten tapahtumien lisäksi
sisarlippukunta Hesparton kanssa järjestettyihin samoajaretkiin.
Samoajat ovat jo miltei johtajia, ja ohjelman tavoitteena
on tarjota samoajille vastuuta ja haasteita sekä auttaa heitä löytämään paikkansa lippukunnan piinkovassa johtajatiimissä. Haukkojen viikkotoiminnasta vastasi Kenny Ronkainen. ROK-kurssiin osallistumisesta ja samoajaikäkaudesta
vastasi Leo Heinonen.

Vaeltajat
johtajat

ja

Johtajatilanne oli vuonna 2013 haastava. Lippukunnan jäsenmäärän kasvettua syksyn aikana johtajistomme heräsi
tarpeeseen värvätä mukaan uusia aikuisia. Uusi aikuisrekry saatettiin alkuun Tilli Pesolan johdolla syksyllä ja rekrytointi jatkuu vuoden 2014 aikana. Johtajahuoltoon kuului syksyllä järjestetty suunnitteluviikonloppu Sipoon saaristossa ja vuoden aikana järjestetyt johtajaretket.
Julius Hästesko toteuttaa partiojohtajan jatkokoulutukseen
(Ko-Gi) liittyen kehittämistehtävänään partiotoimintaa aikuisille johtajille, ja tehtävän puitteissa järjestettiin joulukuussa Tshernobyl 1986 -johtajahuoltotapahtuma. Näiden
tapahtumien lisäksi järjestettiin peli-iltoja.
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Leirit, retket ja
kisat

Talvileiri Himalaya järjestettiin Kuhmalahden rantasaunalla Kangasalla aivan vuoden 2013 alussa. Leiri järjestettiin
yhdessä sisarlippukuntamme Hesparton kanssa. Leirinjohtajana toimi Julius Hästesko.
Myös kesäleiri järjestettiin yhdessä Hesparton kanssa Nurmelassa heinä-elokuun vaihteessa. Leirillä järjestettiin vierailupäivä, jolloin sudenpennut lähtivät kotiin muiden jatkaessa leirielämää. Leirin haikin maasto osoittautui vaikeammaksi kuin luultiin, mutta muuten leiri oli kokonaisuudessaan onnistunut. Kesäleirinjohtajana toimi Antti Väsisänen.
Töölön Siniset jatkoi vuotuista vaellusperinnettään samoajille, vaeltajille ja johtajille suunnatulla vaelluksellaan. Kesän vaellus suuntautui käsivarren Lappiin ja Norjankin puolelle.
Kevään lippukuntaretki järjestettiin kämpällä maaliskuun
iduksena, josta saatiinkin retkelle teemaksi vuoden 44eaa.
tapahtumat Rooman senaatissa. Syksyn lippukuntaretki pidettiin poikkeuksellisesti jo syyskuussa, ja se sijoittui niin
ikään kämpälle. Retkellä harjoiteltiin perinteisiä partiotaitoja, kuten tulentekoa ja suunnistusta. Keväisen lippukuntaretken johtajana toimi Julius Hästesko ja syksyisen puolestaan Miska Rissanen.
Syksyn alkupuolella Tösin sudenpennut osallistuivat Aaltojen Ahti-kisaan, joka järjestettiin Keskuspuistossa. Erityisesti Kallion lauma menestyi sudenpentukilpailuissa voittamalla koko kisan. Tösi osallistui syksyllä myös perinteiseen Hiipivä haamu -salapoliisikisaan, jossa Ketut-joukkue
sijoittui seitsemänneksi. Ketut oli mukana myös Törmäpartiotaitokilpailuissa. Menestystä tuli myös keväällä järjestetyssä Ömeising Reissu -kilpailussa, jossa Tösin 70-luvun
teemainen kisavartio ylsi ylivoimaiseen voittoon.
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Yhteydet piiriin ja keskusjärjestöön

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

Yhteydet taustayhteisöihin

Töölön Sinisten kokoontumispaikkoina toimivat Töölön ja
Kallion seurakuntien tarjoamat kolot Töölön- ja Siltasaarenkadulla. Töölön Siniset osallistui vuonna 2013 joulukirkkoon
Temppeliaukion kirkossa, sillä Töölön kirkko on edelleen
suljettuna remontin takia. Tösi keräsi myös kolehdin Kallion
seurakunnan Kauneimmat joululaulut -konsertissa. Töölön
seurakunnan yhteyshenkilönä toimi äitiyslomalta palannut
Matilda Hakkarainen ja Kallion seurakunnan yhteyshenkilönä toimi Tuulikki Ilvonen.
Keväällä järjestettiin lippukunnan 80-vuotisjuhlat Sandelstalolla Töölöntorin kupeessa. Juhlaan oli kutsuttu kaikki lippukuntalaiset sekä taustayhteisöjen edustajat. Suurena huomionosoituksena Suomen Partiolaiset myönsi lippukuntalaisellemme ja Töölön Sinisten kannatusyhdistuksen pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Kari Teppolalle korkeimman ansiomerkkinsä Hopeasuden.

Kämppä

Töölön Sinisten Kämpällä järjestettiin vuonna 2013 kaksi
lippukuntaretkeä sekä useita ryhmien ja ikäkausien omia
retkiä. 80-vuotisjuhlien ohessa järjestettiin Kämppäpäivä,
jolloin vierailijat pääsivät tutustumaan lippukunnan keskeiseen retkeily-ympäristöön. Kämppää vuokrattiin ahkerasti myös ulkopuolisille tahoille. Tarpeellisten tavaroiden
hankinnasta sekä talkootilaisuuksien järjestämisestä huolehti Töölön Sinisten ja Hesparton edustajista koostuva kämppätoimikunta. Kämppäisäntänä toimi Leo Heinonen ja vuokrausta organisoivana kämppävastaavana Tapio Levä.
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Tiedotus

Lippukuntalehti Pihaus ilmestyi kerran 2013. Kyseinen Pihaus oli lippukunnan 80-vuotistaipaleen juhlajulkaisu, jota oli jaossa 80-vuotisjuhlissa. Töölön Sinisten Internetsivut toimivat tärkeänä tapahtumien ja uutisten tiedotuskanavana niin lippukunnan jäsenille kuin muille lippukunnan asioista kiinnostuneille. Omien sivujen lisäksi Tösin
Facebook- ja Twitter-tilit ovat nostaneet suosiotaan ja ovat
nyt oleellinen osa lippukunnan tiedotusta ja julkista kuvaa.

Yhteenveto

Vuosi 2013 oli Töölön Sinisten 81. toimintavuosi. Toiminta
oli laadukasta ja aktiivista, ja viikottaista toimintaamme säväytti moni tapahtuma pitkin vuotta. Lippukunnan kämppä
toimi useaan otteeseen retkien näyttämönä.
Perustoiminta jatkui tösimäisen linjan mukaisesti toimintasuunnitelmaa seuraten ja kolhuista välittämättä. Vuosi 2013
oli onnistunut vuosi Töölön Sinisten historiassa, ja hyvä
vuosi kuulua Töölön Sinisiin.

Töölössä 27.2.2014
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta

Julius Hästesko
lippukunnanjohtaja
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