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Toimintasuunnitelma vuodelle 2008
Yleistä

Vuosi 2008 on Töölön Sinisten 75. toimintavuosi. Vuoden toiminnassa tulee näkymään
voimakkaasti juhlavuotemme. Juhlavuoden ohella lippukunnassa tullaan
panostamaan voimakkaasti nuorten jäsenten toiminnassa pysymiseen
siirryttäessä ikäkaudesta toiseen. Myös lippukunnan jäsenmäärän tasainen
hallinta ja kasvattaminen ovat tärkeässä asemassa toiminnassa. Toiminnassa
keskeisellä sijalla, erityisesti kesäkaudella, on kämpän rakennusprojektin
tukeminen mahdollisimman monipuolisesti.
Tavoitteiden toteutumiseksi lippukunnassa on jo ryhdytty toimiin ja näitä toimia jatketaan ja
kehitetään myös tulevalla toimintakaudella. Jäsenistöä pyritään sitouttamaan
toimintaan parantamalla ikäkausien välistä yhteistyötä siirtymävaiheessa. Tämä
korostuu erityisesti retkien ja yhteisten tapahtumien suunnittelu- ja
toteutusvaiheessa. Ohjelma pohjautuu partiohenkiseen ohjelmaan, joka
perustuu erilaisten suoritusten ja taitomerkkien toteuttamiseen.

Sudenpennut Keväällä lippukunnassa tulee toimimaan kolme aktiivista laumaa. Ärjyvä- lauma muodostuu
ensimmäisen luokan oppilaista ja on näin ollen nuorin. Karjuva-lauman
muodostavat pääosin syksyllä 2006 aloittaneet lapset. Laumaan on kuitenkin
otettu myös syksyllä 2007 aloittaneita lapsia. Kiljuva- lauma on lippukunnan
laumoista vanhin ja muodostaakin näin ollen siirtymälauman. Syksyllä 2007
Kiljuva-lauman lapset siirtyvät vartioon ja Karjuva-lauma muodostaa
siirtymävaiheen lauman. Kiljuva-lauman tilalle pyritään syksyn aikana
muodostamaan uusi lauma, joka näin ollen turvaisi tasaisen rakenteen
sudenpentutoimintaan.
Sudenpentujen ohjelma perustuu partiohenkiseen seikkailuohjelmaan, jossa opitaan tekemällä
ja leikkimällä. Ohjelman perusajatuksena on, että jokainen sudenpentu pääsee
tekemään yhdessä ja kokemaan onnistumisen tunteita. Ohjelmassa korostuvat
erityisesti sudenpennun erä- ja ensiaputaidot sekä kaupunkipartiolaisen
perustaidot kuten kierrätys ja kaupungissa liikkuminen. Sudenpentujen
ohjelmakokonaisuuteen kuuluu viikoittaisten kokousten lisäksi retkiä, kesäleiri
ja muita partiotapahtumia. Vuonna 2008 tullaan tekemään myös laajaa
yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä Hesparttojen kanssa.
Vartiolaiset Vuoden

2008 alkaessa Tösissä toimii kolme vartiota, Ahmat, Hirvet ja
Sudet. Edellytykset monipuoliselle vartiotoiminnalle ovat siis olemassa.
Vartioiden ohjelmaan tulee kuulumaan viikoittaisten kokousten lisäksi
retkiä, leirejä ja kisoja. Tapahtumissa ja kokouksissa opetellaan
partiotaitoja ja pidetään hauskaa vartio-ohjelman puitteissa perinteisessä
tösiläisessä hengessä. Vanhin vartiomme Ahmat siirtyy kesällä
vaeltajaosastoon, ja sen jäsenistä on tarkoitus ottaa johtajat syksyllä
perustettavaan uuteen vartioon.
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Vaeltajat

Lippukunnassa toimii kaksi vaeltajaryhmää Liblikas ja Hirfsala. Ryhmistä Liblikas koostuu
lähinnä vanhimmasta johtajistosta. Liblikkaan toiminta perustuu projekteihin ja
toiminta on täten epäsäännöllistä. Hirfsalan muodostavat lippukuntamme
nuorimmat johtajat. Hirfsala kokoontuu noin kaksi kertaa kuussa. Tulevana
vuonna ohjelmaan kuuluu mm. vartiolaisten siirtymävaiheen suunnittelu,
elokuvanteko sekä vaeltajatapahtumien suunnittelu. Hirfsalat osallistuvat
aktiivisesti myös muun johtajiston ohjelmaan, niin kaupungissa kuin
metsässäkin.

Johtajat

Lippukunnan johtajatilanne on kaiken kaikkiaan hyvä vuonna 2008. Vuodenaikana
menetämme tilapäisesti johtajia armeijaan sekä vaihto-oppilas kausien vuoksi.
Paikalla olevaa johtajistoa tullaan kouluttamaan aktiivisesti ja
johdonmukaisesti. Johtajiston toimintaa pyritään kehittämään erilaisilla
tapahtumilla, joissa painoarvo tulee olemaan yleishyödyllisessä sekä
erähenkisessä ohjelmassa.

Leirit, retket ja kisat

Lippukunnan päätapahtuma on kesäleiri, jossa 75-vuotis juhlateema tulee
erityisesti näkymään. Kesäleiri järjestetään pitkästä aikaa ilman muita
lippukuntia.
Talvileiri järjestetään yhdessä sisaruslippukunta Hesparton
kanssa. Lippukunta tulee olemaan kokonaisuudessaan koossa myös kevään ja
syksyn lippukuntaretkillä. Laumat järjestävät lisäksi ryhmäkohtaisia päivä- ja
yöretkiä. Vartiot järjestävät niin ikään ryhmien omat retket sekä osallistuvat
aktiivisesti partiotaitokisoihin. Johtajisto osallistuu myös mahdollisuuksien
mukaan partiotaitokisoihin.

Yhteydet piiriin ja keskusjärjestöön
Yhteyksiä piiriin ylläpidetään lähinnä aluetapaamisten kautta. Lisäksi toimihenkilöt, kuten
akela ja koulutusvastaava, pitävät yhteyttä omaan toimenkuvaansa liittyvissä
asioissa. Lisäksi osallistutaan piirin tarjoamille kursseille ja osallistutaan piirin
kisojen järjestämiseen.
Yhteydet taustayhteisöihin
Lippukuntamme taustayhteisöt ovat Töölön seurakunta ja Töölön Sinisten
kannatusyhdistys ry. Yhteistyö seurakunnan kanssa pysyy samankaltaisena
kuin edellisinäkin vuosina. Autamme kirkkoa parhaan kykymme ja resurssien
mukaan muun muassa partiokirkon ja itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen
järjestämisessä. Muusta yhteistyöstä sovitaan seurakunnan yhteyshenkilön
Mikko Salmen kanssa.
Kannatusyhdistyksen kanssa pidetään tiiviisti yhteyttä erityisesti kämppää
koskevissa asioissa. Kannatusyhdistys johtaa uuden kämpän rakennusprosessia.
Yhteyksiä vanhoihin tösiläisiin ylläpidetään Sämpyläkillan kautta.
Kämppä

Kannatusyhdistyksen Kirkkonummen Långvikista hankkimalle tontille on ryhdytty
rakentamaan uutta kämppää kesällä 2007. Saunarakennus on saatu valmiiksi
kesän aikana. Kesällä 2008 on tarkoitus aloittaa päärakennuksen rakentaminen
ja saada se mahdollisimman valmiiksi. Pääsääntöisesti rakentaminen tulee
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ajoittumaan kesäkuukausille. Lippukunta tukee resurssiensa mukaan kämpän
rakennusprojektia.

Tiedottaminen

Lippukuntalehti Pihaus jatkaa äänenkannattajanamme. Se ilmestyy vuonna
2008 5 kertaa. Näistä viidestä numerosta 1 on juhlavuoden erikoisjulkaisu, joka
poikkeaa tyyliltään muista Pihauksista. Yleisesti Pihaus raportoi lippukunnan
tapahtumista Tösi-henkisesti pilke silmäkulmassa.
Lippukunnan Internet-sivut www.toolonsiniset.net muodostavat tärkeän tiedotuskanavan.
Sivujen tarkoituksena on informoida toiminnastamme niin ulkopuolisille kuin
omille jäsenille. Sähköposti ja Internet-sivuilla oleva keskustelufoorumi ovat
tärkeässä roolissa johtajien välisessä tiedotuksessa.
Erilaisista tapahtumista, kuten retkistä ja leireistä, tiedotetaan edelleen postitse kotiin
lähetettävillä kirjeillä.

Yhteenveto

Vuonna 2008 ohjelmassa tullaan toteuttamaan monipuolista, partiohenkistä ohjelmaa
jokaisessa ikäryhmässä. Vuoden toiminnassa tulee näkymään myös vahvasti
lippukunnan juhlavuosi ja perinteet. Vuoden aikana pyritään lujittamaan
ryhmähenkeä, joka näkyy pitemmällä aikavälillä parempilaatuisina kokouksina,
retkinä, leireinä kuin myös suurempana jäsenmääränä lippukunnassa. Kaiken
kaikkiaan lippukunnalla on loistavat edellytykset järjestää ikimuistoinen
juhlavuosi lippukuntalaisille.

Töölössä 2.10.2007
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta

Antti Mielonen
Lippukunnanjohtaja
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