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Toimintasuunnitelma vuodelle 2005 
 
Yleistä Vuosi 2005 on Töölön Sinisten 72. toimintavuosi. Vuoden tärkein 

tavoite on toiminnan laadun ylläpitäminen. Tämä toteutetaan tarjoamalla 
monipuolista ja hyvin valmisteltua ohjelmaa jokaiselle tösiläiselle. Tähän 
päästään jakamalla vastuuta ja tukea kaikkien johtajien kesken. 
Päämäärän saavuttamiseksi tulee jokaisen johtajan sitoutua 
työskentelemään tavoitteiden eteen. Toinen tavoite on jäsenmäärän 
maltillinen nostaminen. Tämä tehdään kuitenkin johtajaresurssien 
puitteissa, jotta vältetään johtajien väsähtämisen aiheuttama toiminnan 
laadun huononeminen. 

 
 Tulevana vuonna kannustetaan kaikkia ryhmiä aktiiviseen erä- ja 

retkitoimintaan. Tähän tarjotaan lippukunnan johdon puolesta 
monipuolisia vaihtoehtoja. Myös tekemällä oppimiseen panostetaan. 
Viikoittaisissa kokouksissa opittuja taitoja harjoitellaan retkillä ja 
leireillä. Toiminnassa noudatetaan partio-ohjelmaa erilaisten suoritusten 
ja taitomerkkien avulla. 

 
Sudenpennut Sudenpentulaumoja on lippukunnassa kaksi: Kiljuva ja Nälkäinen lauma. 

Laumoissa on vielä tilaa, mutta syksyllä varaudutaan uuden lauman 
perustamiseen. Laumanjohtajatilannetta hankaloittaa entisestään se, että 
Martti Koivisto on kevätkauden Espanjassa. Laumanjohtajia pyritäänkin 
kouluttamaan nuoremmista johtajista ja mahdollisesti käännytään 
Hesparton puoleen, mikäli johtajapulaa ei muuten saada ratkaistua. 
 
Sudenpentuohjelma perustuu leikkipainotteiseen seikkailuohjelmaan. 
Ohjelman tarkoituksena on, että jokaiselle sudenpennulle tulee 
onnistumisen kokemuksia ja että kokemukset huomataan. Ohjelmien 
aiheina on luonnossa liikkumista ja partiolaisen taitoja, kuten ensiapu, 
kierrätys, pelottavat tilanteet jne. Opetus perustuu leikkimisen ja yhdessä 
tekemisen sääntöihin. Viikoittaisten kokousten lisäksi sudenpennut 
osallistuvat leireille, retkille, kilpailuihin ja muihin partiotapahtumiin. 

 
Vartiot Vuonna 2005 Tösissä toimii kolme vartiota: Ahmat, Haukat ja Ketut. 

Näillä näkymin syksyllä ei ole resursseja perustaa uutta vartiota johtajien 
puutteen takia, vaan uudet vartiolaiset pyritään ohjaamaan jo olemassa 
oleviin vartioihin. Tilannetta arvioidaan kuitenkin uudestaan ennen 
syyskauden alkamista. 

 
 Vartiot noudattavat vartio-ohjelmaa, jonka perustana ovat 

luokkasuoritukset ja taitomerkit. Syksyllä pyritään järjestämään 
mahdollisuus riihittää II ja III luokka. I luokan riihitys järjestetään jo 
kevään aikana. 

 
 Vartiot kisaavat Haka-skabassa, joka mittaa vartioiden toiminnan 

aktiivisuutta. Tärkeä osa toimintaa ovat vartioiden omat retket, joita 
jokaisen vartion tulisi järjestää yksi keväällä ja yksi syksyllä. Perinteisten 
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kämppäretkien lisäksi olisi syytä retkeillä muissakin maisemissa. Myös 
partiotaitokisoihin osallistumiseen kannustetaan. 

 
Vaeltajat Vaeltajatoiminnasta vastaa vaeltajaryhmä Liblikas. Sen toiminta 

painottuu johtajahuoltoon ja erilaisiin projekteihin. Retket, pt-kilpailut ja 
kurssit tarjoavat vaeltajille monia mahdollisuuksia. Sekä keväällä että 
syksyllä on tavoitteena järjestää joku isompi vaeltajien ja johtajien oma 
tilaisuus, kuten vaikka vaellus. 

 
Johtajat Vuoden 2005 tärkeänä tehtävänä on ottaa vaeltajat entistä vahvemmin 

mukaan päätöksentekoon. Heille jaetaan enemmän vastuuta ja suurempia 
tehtäviä. Tämä vahvistaa lippukunnan toimintaa ja tulevaisuutta sekä 
keventää vanhempien johtajien työtaakkaa. 

 
 Johtajaikäisistä Kaarlo Saukonpää on vielä kevätkauden Vekaranjärven 

harmaissa, ja Martti Koivisto viettää kevään Espanjassa, mikä aiheuttaa 
vajetta muutenkin jo vähälukuiseen johtajistoon. Tämän takia 
nuorempien johtajien rooli korostuu. Suunnittelu- ja johtamistehtävien 
lisäksi johtajat osallistuvat aktiivisesti vaeltajatoimintaan. Tulevana 
vuonna koulutetaan johtajistoon uusia jäseniä partiojohtajakursseilla. 

  
Leirit, retket ja kisat Lippukunnan päätapahtumia ovat talvi- ja kesäleiri. Talvileiri pidetään 

heti vuoden alussa 3.-.6.1. Kavalahdessa ja kesäleiri 28.7.–5.8. Lopen 
seudulla. Molemmat leirit järjestetään yhteistyössä Hesparton kanssa. 
Lippukunta on kokonaisuudessaan koossa myös kevään ja syksyn 
lippukuntaretkillä. Laumat, vartiot ja vaeltajat järjestävät lisäksi omia 
retkiään vähintään kerran keväällä ja kerran syksyllä. 

 
 Lippukunta osallistuu PäPan kevätpt-kisojen järjestämiseen 14.–15.5. 

Järjestelyvuorossa ovat Helsinki läntisen lippukunnat. Tösin vastuulla on 
yksi rasti. Vartioita ja vaeltajia kannustetaan osallistumaan muihin 
partiotaitokisoihin, kuten esimerkiksi syksyllä järjestettävään Espoon 
Punaseen. 

 
Yhteydet piiriin ja keskusjärjestöön 
 

Yhteyksiä piiriin tullaan aktivoimaan tulevana toimintavuonna. Tämä 
tarkoittaa lähinnä aktiivista osanottoa aluetapaamisiin. Lisäksi 
osallistutaan piirin tarjoamille kursseille ja kisataan piirin kisoissa. 
Keväällä yhteistyö on erittäin tiivistä kevätkisan suunnittelun ja 
partioviikolla järjestettävän Yrjönpäivän paraatin takia. 

 
Yhteydet taustayhteisöihin 
 

Lippukuntamme taustayhteisöt ovat Töölön seurakunta ja Töölön 
Sinisten kannatusyhdistys ry. Yhteistyö seurakunnan kanssa pysyy 
samanlaisena kuin aikaisempinakin vuosina. Autamme kirkkoa parhaan 
kykymme mukaan muun muassa partiokirkon ja itsenäisyyspäivän 
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jumalanpalveluksen järjestämisessä. Muusta yhteistyöstä sovitaan 
erikseen lippukuntamme yhteyshenkilön, Mikko Saaren kanssa. 
 
Kannatusyhdistyksen kanssa pidetään tiiviisti yhteyttä erityisesti 
kämppää koskevissa asioissa. Kannatusyhtiö johtaa uuden kämpän 
hankintaprosessia, joka on tulevien vuosien suuri urakka. Yhteyksiä 
vanhoihin tösiläisiin parannetaan uudistuvan Sämpyläkillan kautta. 

 
Kämppä Kämpän tilanne on edelleen epäselvä. Tämänhetkisen tiedon mukaan 

Metsähallitus haluaa ratkaisun vuoden 2004 loppuun mennessä. 
Metsähallitus on tarjonnut erilaisia vaihtoehtoja, jotka ovat kaikki olleet 
enemmän tai vähemmän sopimattomia uuden kämppämme sijainniksi. 
Se on kuitenkin selvää, että uuden kämpän rakentaminen tulee eteen 
lähivuosina, tuskin kuitenkaan vielä tulevana vuonna. Kämppää ja 
kämpän maastoa käytetään edelleen mahdollisuuksien mukaan retkien 
kohteena, mutta sen korjaamiseen ja ylläpitoon ei enää panosteta. 

 
Tiedotus Lippukuntalehti Pihaus jatkaa äänenkannattajanamme. Se ilmestyy 

tekijöiden innokkuudesta riippuen 2-4 kertaa vuodessa. Pihaus raportoi 
lippukunnan tapahtumista tösihenkisesti pilke silmäkulmassa. 

 
 Syksyllä 2004 avatut internet-sivut www.toolonsiniset.net tuovat 

lippukunnalle aivan uudenlaisen tiedotuskanavan. Sivujen tarkoituksena 
on informoida toiminnastamme niin jäsenille kuin ulkopuolisillekin. 
Johtajiston kesken sähköposti toimii keskeisenä tiedotuskanavana. 

  
 Erilaisista tapahtumista, kuten retkistä ja leireistä tiedotetaan edelleen 

postitse kotiin lähetettävillä kirjeillä. 
 

Yhteenveto Vuonna 2005 pyritään parantamaan toimintaa edellä mainituilla osa-
alueilla. Tärkein tehtävä on toiminnan jatkuvuuden varmistaminen, 
minkä eteen joudutaan tekemään töitä. Tämä tarkoittaa niin uusien 
jäsenten hankkimista kuin toimia vanhojen jäsenten säilyttämiseksi. 
Avainsanoja ovat laatu, monipuolisuus ja uudistumiskyky. Lisäksi 
johtajahuoltoon ja nuorempien johtajien tukemiseen tulee panostaa. 
Olkoon vuosi 2005 jälleen hieno lisä Tösin kunniakkaaseen historiaan. 

 
 
 

Töölössä 1.10.2004 
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta 
 
 
 
Tapio Levä 
Lippukunnanjohtaja 
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