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Toimintasuunnitelma vuodelle 2006 
 
Yleistä Vuosi 2006 on Töölön Sinisten 73. toimintavuosi. Vuoden tavoitteena on 

toiminnan laadun ylläpitäminen ja kehittäminen. Kehittämistä vaatii 
erityisesti jäsenien pitäminen mukana aktiivitoiminnassa. Tärkeänä 
tehtävänä on välttää liiallinen poistuma ikäkaudesta toiseen siirryttäessä. 

 
 Tavoitteen toteutumiseksi tulevana vuonna panostetaan ryhmien ja 

lippukunnan yhteishengen luomiseen. Tavoitteena on, että ryhmistä 
muodostuu omaleimaisia, toimivia kokonaisuuksia. Erityisesti uusien 
ryhmien kohdalla tullaan painottamaan ryhmähengen merkitystä. Tämä 
näkyy kokouksissa tekemällä oppimisena ja ryhmänä toimimisena. 
Viikoittaisissa kokouksissa opittuja taitoja harjoitellaan retkillä ja 
leireillä. Toiminnassa noudatetaan partio-ohjelmaa erilaisten suoritusten 
ja taitomerkkien avulla. 

 
Sudenpennut Lippukunnassa tulee keväällä toimimaan kolme laumaa. Kiljuva lauma 

koostuu syksyllä 2005 aloittaneista, ensimmäisen luokan oppilaista. 
Nälkäinen lauma muodostuu toisen luokan oppilaista ja suurin osa 
lauman jäsenistä on tullut mukaan vuoden 2004 syksyllä. Hukkaputki on 
puolestaan lippukunnan siirtymälauma, joka siirtyy syksyllä 2006 
vartioon. Keväällä mahdollisesti mukaan tulevat uudet sudenpennut 
sijoitetaan olemassa oleviin laumoihin. Syksyllä Hukkaputken 
lopettaessa harkitaan uuden lauman perustamista johtajaresurssien 
puitteissa. Tulevaisuudessa pyritään jatkamaan tämänhetkistä tilannetta, 
jossa lippukunnassa on kolme ikäluokittain muodostettua laumaa. Tämä 
takaisi sudenpentu- ja vartiotoiminnan jatkuvuuden.  

 
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 Keväällä 2006 Tösissä toimii kolme vartiota: Ahmat, Haukat ja Ketut. 

Ketut suorittavat kevään aikana vj-kurssin, joka pyritään järjestämään 
yhteistyössä Helsinki läntisen lippukuntien kanssa. Syksyllä 
sudenpentulauma Hukkaputki muodostaa uuden vartion, jonka johtajiksi 
tulee vj-pari Ketuista. Samalla pohditaan Ahmojen ja Haukkojen 
yhdistämistä, mikäli kummankin vartion jäsenmäärä pysyy 
tämänhetkisellä, liian pienellä tasolla. Syksyllä varaudutaan myös toisen 
uuden vartion perustamiseen, mikäli saamme riittävästi uusia, 
vartioikäisiä jäseniä. Tämän vartion johtajiksi tulisi toinen vj-pari 
Ketuista. 
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 Vartiot noudattavat vartio-ohjelmaa, jonka perustana ovat 
luokkasuoritukset ja taitomerkit. Keväällä järjestetään toisen ja 
kolmannen luokan riihitykset. Ensimmäisen luokan riihitykseen ei näillä 
näkymin ole tarvetta vuonna 2006. 

 
 Vartiot kisaavat Haka-skabassa, joka mittaa vartioiden toiminnan 

aktiivisuutta. Tärkeä osa toimintaa ovat vartioiden omat retket, joita 
jokaisen vartion tulisi järjestää yksi keväällä ja toinen syksyllä. 
Kämppätilanteesta johtuen vartioilla on oiva tilaisuus tutustua uusiin 
retkeilymaisemiin esimerkiksi Nuuksiossa ja Kavalahdessa. Myös 
partiotaitokisoihin osallistumiseen kannustetaan. 

 
Vaeltajat Vaeltajatoiminnasta vastaa vanhempien vaeltajien ryhmä Liblikas, jonka 

lisäksi syksyllä muodostetaan Ketuista uusi vaeltajaryhmä. Liblikkaan 
toiminta painottuu johtajahuoltoon ja erilaisiin projekteihin, kuten kolon 
kunnostamiseen ja uuden kämpän rakentamiseen liittyviin tehtäviin. 
Liblikas kokoontuu säännöllisesti 1-2 viikon välein. 

  
 Ketuista muodostettava vaeltajaryhmä keskittyy ensimmäisen luokan 

suorituksiin. Vaeltajamaisuus näkyy ryhmän toiminnassa voimakkaasti 
monipuolisina retkinä ja mahdollisuutena vaikuttaa ohjelman sisältöön 
entistä enemmän. 

 
Retket, pt-kilpailut ja kurssit tarjoavat vaeltajille monia mahdollisuuksia. 
Lisäksi keväällä järjestetään viikonlopun kestävä hiihtovaellus ja 
kesäkuussa noin viiden päivän vaellus Itä- tai Keski-Suomessa. 

 
Johtajat Vuonna 2006 johtajatilanne pysyy hyvin samankaltaisena kuin syksyllä 

2005. Syyskaudella johtajisto laajenee Ketuista tulevilla uusilla 
vartionjohtajilla. Johtajiston voimavaroja vie erityisesti uuden kämpän 
rakennusprojekti, joka suurimmilta osin ajoittuu kesäkuukausille.  

 
 Johtajaikäisistä Juhana Joensuu suorittaa vielä kevätkauden 

varusmiespalvelustaan Upinniemessä, mikä aiheuttaa hieman vajetta 
johtajistoon. Suunnittelu- ja johtamistehtävien lisäksi johtajat osallistuvat 
aktiivisesti vaeltajatoimintaan Liblikkaan mukana. Tulevana vuonna 
koulutetaan johtajistoon uusia jäseniä partiojohtajakursseilla. Myös 
sampo- ja valtermannikursseille lähetetään tehtävistä kiinnostuneita 
johtajia. 

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

talvilomalla ja leirin suunnittelusta vastaa Olli Mattila. Kesäleiri 
järjestetään todennäköisesti heinä-elokuun vaihteessa. Molemmat leirit 
järjestetään yhteistyössä Hesparton kanssa. Lippukunta on 
kokonaisuudessaan koossa myös kevään ja syksyn lippukuntaretkillä. 
Laumat, vartiot ja vaeltajat järjestävät lisäksi omia retkiään keväällä ja 
syksyllä. 
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 Ryhmiä kannustetaan osallistumaan partiotaitokisoihin, kuten keväällä 

järjestettäviin piirin yö- ja päiväkisoihin sekä syksyllä pidettäviin Espoon 
Punaseen ja Hiipivään Haamuun. 

 
 Johtajat kokoontuvat kesän lopussa ennen syyskauden alkua 

suunnittelemaan tulevaa toimintaa viikonloppuretken merkeissä. 
 
Yhteydet piiriin ja keskusjärjestöön 
 

Yhteyksiä piiriin ylläpidetään lähinnä aluetapaamisten kautta. Lisäksi 
toimihenkilöt, kuten esimerkiksi koulutusvastaava, pitävät yhteyttä 
omaan toimenkuvaansa liittyvissä asioissa. Lisäksi osallistutaan piirin 
tarjoamille kursseille ja kisataan piirin kisoissa. Kevään kohokohtana on 
jälleen kerran järjestettävä piirin partioparaati Yrjönpäivänä. 

 
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 
jumalanpalveluksen järjestämisessä. Muusta yhteistyöstä sovitaan 
erikseen lippukuntamme yhteyshenkilön, Mikko Saaren kanssa. 
 
Kannatusyhdistyksen kanssa pidetään tiiviisti yhteyttä erityisesti 
kämppää koskevissa asioissa. Kannatusyhdistys johtaa uuden kämpän 
hankintaprosessia, joka on tulevien vuosien suuri urakka. Yhteyksiä 
vanhoihin tösiläisiin ylläpidetään Sämpyläkillan kautta. 

 
Kämppä Vanhan Hirsalan kämpän käyttöoikeus päättyy vuoden 2005 lopussa. 

Samanaikaisesti kannatusyhdistys hankkinee Långvikistä uuden tontin 
kämppää varten. Uuden kämpän rakentaminen kyseiselle tontille alkanee 
kevään 2006 aikana, mikäli rakennusoikeus varmistuu. Uuden kämpän 
valmistumisesta vastaa kannatusyhdistys ja lippukunta tukee projektia 
parhaan kykynsä mukaan.  

 
Tiedotus Lippukuntalehti Pihaus jatkaa äänenkannattajanamme. Se ilmestyy 

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

 
 Lippukunnan internet-sivut www.toolonsiniset.net muodostavat tärkeän 

tiedotuskanavan. Sivujen tarkoituksena on informoida toiminnastamme 
niin jäsenille kuin ulkopuolisillekin. Sähköposti on tärkeässä roolissa 
johtajien välisessä tiedotuksessa. 
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 Erilaisista tapahtumista, kuten retkistä ja leireistä tiedotetaan edelleen 
postitse kotiin lähetettävillä kirjeillä. 

 
Yhteenveto Vuonna 2006 tullaan järjestämään monipuolista, tösihenkistä ohjelmaa 

kaikille ikäryhmille. Tuleva syksy tuo paljon muutoksia uusien ryhmien 
myötä, jolloin ryhmähengen rakentaminen korostuu. Vuoden teemaksi 
otettu yhteishengen kohottaminen parantaa toiminnan laatua ja vähentää 
poistumaa. Kaiken kaikkiaan lippukunnassa on hyvät edellytykset 
hienolle partiovuodelle, joten tehkäämme siitä sellainen! 

 
 
 

Töölössä 20.10.2005 
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta 
 
 
 
Tapio Levä 
Lippukunnanjohtaja 

www.toolonsiniset.net 


