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Perustietoja
Partiotoiminnan tarkoitus
”Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset
ominaispiirteensä huomioonottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen,
vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. (…)
Partiotoimintaa ohjaa partion maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja. Sen lähtökohtana on ihmiskuva,
jossa ihmisellä on velvollisuuksia suhteessa Jumalaan, omaan itseen, muihin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.”
(Partion päämäärä ja arvopohja, Suomen Partiolaisten Peruskirja 2008)

Partiotoiminta Suomessa
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (SP) on maamme suurimpia nuorisojärjestöjä, jossa on noin
70 000 jäsentä. Partiopiirejä on tällä hetkellä 13 ja lippukuntia noin 820. Ilvesveikot ry kuuluu
pääkaupunkiseudun partiopiiriin eli Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:hyn (PäPa).

Ilvesveikot perusyksikkönä
Partiolippukunta Ilvesveikot r.y. (IVE) on toiminut Helsingin Töölössä vuodesta 1934 ja LänsiPasilassa vuodesta 1985 paikallisena partiotoiminnan yksikkönä. Lippukunta toteuttaa
partiotoiminnan tarkoitusta järjestämällä jäsenilleen kokouksia, retkiä, leirejä, kursseja, kilpailuja sekä
muuta kasvatustoimintaa.
Lippukunnan haasteena vuonna 2009 oli jäsenmäärän kasvattaminen erityisesti Töölön kolkkien
osalta ja toisaalta Suomen Partiolaisten uuden ohjelman laajamittainen käyttöönotto. Ensimmäisessä
tavoitteessa onnistuttiin hyvin, jälkimmäisessä oli vuoden lopullakin petraamisen varaa.
Lippukunnan jäsenmäärä oli vuoden 2008 lopussa 95 henkeä. Vuoden 2009 lopussa
lippukunnassa oli jäseniä 93. Jäsenistö muodostuu kolkkaosastosta (16 henkeä, nousua 2 henkeä),
partiopoikaosastosta (35 henkeä, pysynyt samana), aktiivisista vaeltajista ja johtajista (22 henkeä) ja
kannattajajäsenistä (20 henkeä).
Kolkkapoikaosastoon liittyneiden uusien jäsenien myötä lippukunnan kokonaismiesvahvuus
kasvoi.

Hallinto
Lippukunnan kokoukset
Lippukunnan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Töölön kololla 11. helmikuuta. Kokouksessa
valittiin lippukunnanjohtajaksi Grigori Fedorets ja lippukunnanjohtajan apulaiseksi Eemil Partinen.
Hallituksesta päätettiin muodostaa seitsenhenkinen. Hallitustoimessa jatkoivat Arttu Talvitie ja Aleksi
Kyöttinen, hallitukseen palasivat Matias Merenmies ja Anssi Mononen ja uudeksi jäseneksi valittiin Ville
Hautala. Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2008 sekä talousarvio ja
toimintasuunnitelma vuodelle 2009. Kokouksessa päätettiin, että lippukunta kerää 15 euron
liittymisjäsenmaksun uusilta B-jäseniltä vuonna 2009.
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Ylimääräinen vuosikokous järjestettiin 9. syyskuuta. Kokouksessa valittiin Tommi Miyauchi
lippukunnanjohtajan apulaiseksi loppukaudeksi Eemil Partisen tilalle.

Harmaa Ilves - Hallitus - HI
Lippukunnan toimintaa johtaa hallitus eli Harmaa Ilves. Harmaan Ilveksen tehtävänä on edustaa
lippukuntaa, johtaa ja edistää lippukunnan toimintaa, päättää jäsenten hyväksymisestä, huolehtia
asioiden hoidosta ja valmistelusta sekä virkailijoiden toiminnan valvonnasta, huolehtia lippukunnan
kokousten koolle kutsumisesta, valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimeenpanna
lippukunnankokousten päätökset.
Harmaaseen Ilvekseen on toimintavuoden aikana kuulunut lippukunnanjohtaja,
lippukunnanjohtajan apulainen sekä viisi jäsentä. Sihteeri oli hallituksen varsinainen jäsen,
taloudenhoitaja valittiin hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 10 kertaa.

Johtajaneuvosto - JN
Johtajaneuvosto kokoontuu yhdessä sisarlippukuntamme Töölön Tähystäjät ry:n (TöTä) johtajaneuvoston kanssa.
Toimintavuonna jatkettiin edellisten vuosien käytäntöä, jossa johtajaneuvostoon kuuluvat molempien lippukuntien
seitsemäntoista vuotta täyttäneet vaeltajat ja johtajat. Johtajaneuvoston toimintaa johtavat lippukunnanjohtajien
apulaiset.
Johtajaneuvosto kokoontui vuoden aikana kolme kertaa suunnittelemaan tulevaa toimintaa: paraatin
jälkimainingeissa piknik-muotoisena Kaisaniemen puistossa, Tönkillä elokuussa, sekä Veikkolassa
marraskuussa. Tänä vuonna johtajaneuvostojen koulutuksellinen osio jäi uupumaan.
Kevätkaudella jatkettiin edellisten vuosien käytäntöä, jossa johtajaneuvostoon kuuluvat
molempien lippukuntien seitsemäntoista vuotta täyttäneet vaeltajat ja johtajat. Syyskaudella lpkja:t
kutsuivat johtajaneuvostoon kaikki 16 ja 17 vuotta täyttävät jäsenet innostaakseen nuoria johtajia
aktiiviseen johtajatoimintaan.
Johtajaneuvostoihin osallistui reilu puolet kutsutuista johtajista, mikä mahdollisti tehokkaan
mielipiteiden vaihdon. Tekijöitäkin tapahtumiin löytyi niin ikään helposti.

Ilvesneuvosto - IN
Ilvesneuvostoon kuuluvat kaikki ryhmien vetäjinä toimivat henkilöt sekä 17 vuotta täyttäneet veikot. Neuvoston
tavoitteena oli korvata tai järjestää yhdessä lippukunnan johtajien toimintaa tukevat foorumit, VJN ja KJN.
Ilvesneuvosto kokoontui vuoden aikana kerran. Kokouksessa keskusteltiin erilaisista johtamistyyleistä.
Näin ollen lippukunnan sisäinen johtajakoulutus on jäänyt vähäiseksi aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Kolkkapoika-osasto
Kolkkapojat ovat nuorimpia partiolaisia, iältään 8–10 -vuotiaita. Kolkkien toiminta on aikuisjohtoista ja tapahtuu
parvissa, jotka koostuvat pivoista. Kolkkapojat suorittavat Ilvesveikkojen omaa kolkkapoikain suoritusohjelmaa,
joka koostuu kolmesta 15 suorituksen jälkeen saatavasta luokkamerkistä (T-A-P) sekä soveltuvin osin Suomen
partiolaisten uudesta sudenpentuohjelmasta. Tunnusomaista kolkkatoiminnalle on tekemällä oppiminen ja yhdessä
toimiminen. Kolkkaohjelman tarinat ja henki perustuvat vanhoihin suomalaisiin eränkävijöiden tarinoihin, erityisesti
Osmo Vesikansan Kolkkapojan tarinaan. Kolkkapoikien tunnus on: ”Me tahdomme tehdä parhaamme.”
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Kolkkaparvet
Vuoden 2009 aikana Ilvesveikkojen kolkkapoikaosasto koostui kahdesta parvesta: Töölössä Kotkista
ja Pasilassa Näädistä. Kolkkapoikia oli vuoden aikana toiminnassa mukana neljätoista. Syksyllä
järjestetty rekrytointi tuotti tulosta - kolkkien määrä kasvoi. Molempien parvien jäseniä oli runsaasti
mukana niin kevät- kuin syysretkelläkin sekä kesäleirillä. Yleisesti toimintasuunnitelmaan kirjatut
tavoitteet saavutettiin.
Kotkat

Kotkat-parven toimintaan osallistui kahdeksan poikaa. Syksyllä mukaan ilmestyi kuusi uutta jäsentä.
Syyskaudella jokainen poika sai suoritettua uudesta sudenpentuohjelmasta keskimäärin neljä merkkiä
ja partiokirkossa lupauksen antoi viisi poikaa.
Näädät

Pasilan Näädät-parvessa viihtyi keväällä viisitoista ja syksyllä kuusi kolkkapoikaa. Syksyllä suurin osa
pojista siirrettiin uusiin seikkailijavartioihin. Näätien kokouksissa suoritettiin vanhaa kolkkaohjelmaa
ja erilaisia nuolimerkkiä suoritettiin yhteensä seitsemän.

Partiopoikaosasto
Suomen partiolaisten ikäkausiuudistuksen myötä Ilvesveikkojen partiopoikaosasto eli vuonna 2009 muutoskautta.
Perinteisen vanhan ruskeakantisen eräohjelman rinnalle otettiin käyttöön uuden ikäkauden mukaiset seikkailija-,
tarpoja- ja samoajaohjelmat.
Koko osaston (vartiolaiset, seikkailijat, vartionjohtajat, samoajat) osallistumistilastoja:
Kevätretki: 10
Kesäleiri: 17
Syysretki: 12

Seikkailijatoiminta
Seikkailijat ovat uuden ikäkauden mukaisesti iältään 10–12-vuotiaita partiolaisia. Toiminta tapahtuu aikuisten
johtajien - akelain - johdolla. Seikkailijaohjelma koostuu ilmansuunnista, joihin kuuluu aktiviteetteja, retkiä yms.
Susi-vartio jatkoi toimintaansa. Syksyllä Jussi Salmela korvasi Joona Tuomolan vartion johdossa.
Syksyllä perustettiin kaksi uutta seikkailijavartiota Töölöön: Haukka Lauri Viinamäen johdolla ja
Karhu Kari Karttusen ja Benjamin Ylikosken johdolla. Vartiot eivät käyneet omilla retkillään, mutta
seikkailijat ovat osallistuneet sangen aktiivisesti lippukunnan retkille. Suomen Partiolaisten ohjeista
poiketen ryhmien vetäjät olivat samoajia eivätkä aikuisia. Aikuisen tuen puute lienee ollut tärkein syy
toiminnan heikolle laadulle.

Tarpojatoiminta
Tarpojat ovat uuden ikäkauden mukaisesti iältään 13–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojan johtajina toimivat
samoajaikäiset. Tarpojien ohjelma jakaantuu puolen vuoden tarpoihin.
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Ilvesveikkojen vanhaa ohjelmaa suorittaneet vartiot, Villisika ja Rusakko siirtyivät keväällä
suorittamaan uusien ikäkausien mukaista tarpojaohjelmaa. Vartiojohtajat eivät kokeneet siirtymää
uusiin ikäkausiin onnistuneena ratkaisuna.
Villisika

Aleksi Kyöttisen ja Mika Länsimäen johdolla kokoontuva yhdeksänpäinen Villisika toimii Töölössä.
Vartioon uusia jäseniä ja vartion yhteishenki pysyi korkealla. Vartion ikähaarukka oli 12-14.
Vartionjohtajat eivät saaneet aikuista tukea toiminnalleen ja ovatkin suunnitelleet ja järjestäneet
toimintaa viikko kerrallaan. Villisika ei käynyt vuoden aikana kertaakaan retkellä.
Rusakko

Kahdesta johtajasta - Ville Hautala ja Tuomas Rauanheimo - sekä viidestä pojasta koostunut Rusakko
toimii Pasilassa ja on ikähaarukaltaan 12-13. Vuoden aikana vartionjohtajat pyrkivät toteuttamaan
uutta ohjelmaa, joka kuitenkin koettiin sekavaksi. Toimintaan kuului myös riehakkaita leikkejä.
Rusakko kävi syksyllä retkellä Veikkolassa.

Samoajatoiminta
Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4–12 samoajan vartioihin.
Vartiot kokoontuvat viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja.
Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee
vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.
Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat
toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina.
Varpushaukka

Ilvesveikoissa toimii yksi aktiivinen samoajavartio: Varpushaukka, jonka jäsenmäärä on kahdeksan
veikkoa. Vartion luotsina toimii Arttu Talvitie. Varpushaukka on kokoontunut viikottain
Ilvesveikkojen Töölön kololla. Luotsi on ollut pääsääntöisesti mukana kokouksissa. Kokouksissa on
mm. käyty läpi vartioiden toimintaa ja opeteltu videokuvaamisen alkeita joiden pohjalta on aloitettu
videoprojekti Simolammen Miehestä. Varpushaukka teki myös Syksyllä kaksipäiväisen retken
Veikkolaan Ilvesveikkojen kämpälle. Retken yhteydessä tehtiin pienimuotoinen vaellus. Samoajien
osallistuminen Pääkaupunkiseudun Partiolaisten samoajaleiri Roudalle oli kiitettävää.

Vaeltajatoiminta
Vaeltajat ovat uuden ohjelman mukainen viimeinen vaihe. Vaeltajat ovat iältään 18-22 vuotiaita. Vaeltajat
toimivat vertaisjohtajaperiaatteella ja heidän ohjelmansa koostuu 33 aihealueesta. Toiminnalle on tunnusomaista
projektiluonteisuus ja ryhmän keskuudesta nouseva halu tehdä toimintaa itselle. Vaeltajien tunnus on ”Palvelen”.
Vaeltajatoiminta oli lippukunnassa vireämpää kuin vuosiin: erilaisia nakkeja toteutti kolme eri
ryhmittymää.
Korpikotka

Kokeneista vartionjohtajista koostuva Korpikotka pyöräili maaseudulle ja takaisin. Mentorina toimi
Pekka Pehkonen.
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Kastemadot

Kastemadot olivat mahdollistamassa sekä osallistuivat runsaslukuisina Norjassa järjestettyyn
saunareissuun keväällä.
Jorma-säätiö

Aiemmin lähinnä kalassa viihtynyt epävirallinen vaeltajaryhmä Jorma-säätiö lanseerasi itsensä vihdoin
vakuuttavasti lippukuntalaisten tietoisuuteen. Ryhmä toteutti mm. lippukunnan syysretken, ulkoistaen
ainoastaan kolkkaohjelman kahdelle kokeneemmalle johtajalle. Myös Hiipivän Haamun johdossa
nähtiin säätiön jäsenen osaamista.

Retki- ja leiritoiminta
Vuonna 2009 retki- ja leiritoiminta jatkui. Vuodenvaihteelle 2008-2009 suunniteltu talvileiri peruuntui vähäisen
kiinnostuksen vuoksi, mutta talvileiriperinnettä jatkettiin jo heti vuoden 2010 uuden vuoden jälkeen.

Kevätretki ”Kauneus pettää”
Maaliskuun lopulla järjestettiin yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa kevätretki, johon Ilvesveikoista
osallistui 17 kolkkaa, 10 vartiolaista ja 10 johtajaa. Retki pidettiin Ilvesveikkolassa. Vartiolaisilla oli
haikki, kolkkapojat suorittivat luonnossaliikkuja-merkin.

Piirin samoajaleiri ”Routa”
Pääkaupunkiseudun partiolaisten talvileiri Roudalle osallistui ilvesveikoista 4 samoajaa.

Kesäleiri ”Kiila”
Kesäleiri oli toimintavuonna Ilvesveikkojen ja Töölön Tähystäjien yhteinen lippukuntaleiri
vahvennettuna Brysselin Tuulihaukkojen osastolla. Leiri järjestettiin Iittalassa Kalvolan yhteismetsän
mailla, missä käyttöön saatiin joinakin leiripäivinä rakennettu sauna.
Maanlaajuisen ikäkausi- ja ohjelmauudistuksen viitoittamana leiri pyrittiin toteuttamaan eriytetysti
kaikissa ikäkausissa. Käytännössä leiri järjestettiin siten, että kolkat ja sudenpennut toimivat omassa
leirissään perinteiseen tapaan keskiviikosta sunnuntaihin. Seikkailijasta nuorempiin samoajiin
osallistujat oli jaettu ikäkaudet sekaisin majoittumaan omiin telttoihinsa, ja tämä telttakunta valmisti
myös lounaan ja päivällisen veturilla itselleen ja leirin johtajille. Päivittäinen ohjelma eriytettiin
ikäkausien mukaan. Vanhemmat samoajat, vaeltajat ja aikuiset tuet vastasivat leirin vetämisestä. Jako
ikäkausiin tehtiin osin kaupunkitoiminnan perusteella, mutta joiltakin osin jouduttiin
ikäkausiuudistuksen tavoitteiden vastaisesti turvautumaan yksin ikään perustuvaan jakoon.
Lippukunnista osallistujia leirillä oli seuraavasti:
Brysselin Tuulihaukat
Ilvesveikot

Tarpoja
Vaeltaja
Kolkka
Samoaja
Seikkailija
Tarpoja

2
3
9
5
6
9
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Töölön Tähystäjät

Vaeltaja
Aikuinen tuki
Sudenpentu
Seikkailija
Tarpoja
Vaeltaja
Aikuinen tuki

2
11
4
3
4
4
8

Sudenpentujen ja kolkkien ohjelmaan kuuluivat iltaohjelma-, leirikokki-, leiritaidot- ja retki-jäljet
uudesta sudenpentuohjelmasta. Seikkailijoiden ohjelmaan taas sisältyivät kisälli-tason taitomerkin
seuraavista aiheista: leirinrakentaja, intiaani, hätäensiapu ja tulentekijä. Tarpojaohjelmaan kuului
suunnitelmien mukaan rakentelua, iltanuotion valmistelua, ympäristökasvatusta, luonnossa
selviytymistä sekä ensiaputaitoja eri tarppoista. Samoajaohjelmaan oli suunniteltu leirituunaus,
rakennusmestarin kintaat, karheat kourat sekä mielenrauhaa.
Leirin suunnittelu käynnistyi alkuvuodesta, ja useimmissa kokouksissa kevään mittaan
osallistujina olivat ainoat kolme jo leirille ilmoittautunutta aikuista johtajaa Ilvesveikoista. Yhteen
loppukevään kokoukseen saatiin kymmentä henkeä lähentelevä edustus liki kymmenestä vaeltajasta,
mutta lopulta kesäkuun lopussa leirin toteuttamisessa turvauduttiin puhtaaseen linjaorganisaation
toimintamalliin: leirinjohtaja jakoi kevään aikana valmistuneen ohjelman osa-alueet johtajaikäisen
vastuulle.
Johtajat jaettiin ohjelmavastuisiin uusien ikäkausien mukaisesti: nuorimmat johtajaikäiset
samoajat saivat vastuulleen tarpojaohjelman, tätä vanhemmat seikkailijat ja käytännössä 22 vuoden
ikää hipovat johtajat sijoitettiin kolkka- ja sudenpentuohjelmaan. Johtajien ikä korreloi leirillä jonkin
verran ohjelman toteuttamisen ja toteutumisen kanssa. Tarpoja-toiminnassa oli jonkin verran
hapuilua, seikkailija-ohjelmassa jo vähemmän ja kolkka- ja sudariohjelma hoitui kokemuksen
rautaisella otteella. Toisaalta riittäviä ohjaus- ja tukiresursseja ei voitu järjestää - eli aktiivinen luotsi
puuttui.
Suurimpana ongelmakohtana leiriohjelmassa voidaan ehdottomasti nostaa esiin samoaja-ikäkausi.
Ikäkaudelta puuttui vastuullinen johtaja, ja toisaalta samoajien motivaatio osallistua ohjelmaan oli
koko leirin ajan matala. Tähän saattoi aktiivisen ohjauksen puuttumisen lisäksi olla syynä annettujen
tehtävien liian suuri haastavuus tai toisaalta se, että samoajat eivät olleet itse päässeet määrittämään
ohjemaansa. Samoajien ja nuorten vaeltajien keskuudessa esiintyi leirillä pitkästä aikaa myös
tupakointia. Ensin salassa tapahtunut sauhuttelu siirrettiin julkiseksi tultuaan erikseen osoitetulle
tupakointipaikalle ja leirin johtajapalaverissa vahvistettiin keskustelun jälkeen jo ennestään tuttu linja:
kesäleirillä pyritään savuttomuuteen, mutta mahdollisille sauhuttelijoille varataan mahdollisuus
tupakoida sille erikseen varatulla paikalla yksin ilman tupakoitiin usein liittyvää sosiaalista
ulottuvuutta. Lisäksi alaikäisten tupakoinnista leirillä ilmoitetaan aina huoltajalle.
Leirin tukitoimintoihin liittyen todettakoon sen toimineen sopivasti. Ainoastaan haikin ajaksi
jouduttiin turvautumaan huollonosalta varaorganisaatioon johtuen pakettiauton hajoamisesta.
Kaikkiaan leirin voidaan katsoa onnistuneen tarjoamaan osallistujille kokemuksen
partiotoiminnasta luonnon keskellä sekä itsenäisestä selviämisestä.

Lippukunnan syysretki, juhlaretki ”MCMXXXIV”
Ilvesveikkojen juhlaretken järjesti vaeltajaryhmä Jorma-säätiö lokakuun alussa. Ohjelma painottui
muinaisten Ilvesveikkojen saavutuksiin. Retki pidettiin Ilvesveikkolassa. Mukana oli 7 johtajaa, 12
vartiolaista ja 10 kolkkaa.

Koulutustoiminta
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Toimintasuunnitelmassa 2009 koulutustoiminnan konkreettiseksi tavoitteeksi mainittiin rekrytoida
koulutusvastaava, joka aktivoi johtajia koulutukseen. Koulutusvastaavan pestissä aloitti tai jatkoi
entinen lippukunnanjohtaja Arttu Piipponen, joten tältä osin toimintasuunnitelma muuttui sanoista
lihaksi. Kursseille aktivoimisen kanssa sen sijaan oli haasteita. Kevätkaudella Ilvesveikoista oli
osallistujia kirjanpitäjien illassa ja www-sivupajassa yksi kummassakin, erätaito ”survival” -kurssilla
kaksi henkeä, ja EA1-kurssin suoritti kolme henkilöä. Syksyllä yksi johtaja osallistui ikäkausivastaavan
koulutukseen. Lisäksi yksi johtaja suoritti loppuun partiojohtajien jatkokurssin, eli ns. Ko-Gi -kurssin.
Yksittäinen johtaja siis osallistuu partiokoulutukseen keskimäärin kerran kolmessa vuodessa. Etenkin
ikäkausiuudistuksen yhteydessä tätä ei voida pitää hyväksyttävänä - esimerkiksi piirin järjestämiin illan
mittaisiin ikäkausi-iltoihin ei Ilvesveikoista löytynyt lähtijöitä.
Vähäisten kurssiosallistumisten syitä voi olla monia, mutta jo toimintasuunnitelmassa mainittu
aktivoiminen ontui. Koulutusvastaavan toiminta keskittyi kevään ja syksyn alussa muutaman viikon
etsikkoaikaan enne kurssi-ilmoittautumisten määräpäivää, jolloin johtajiston sähköpostilistoja sekä
yksittäisiä johtajia lähestyttiin yleisellä ja yksilöidyllä kurssimainonnalla. Parempaa tulosta olisi voitu
saada ottamalla kouluttautuminen lippukunnan hallituksen, johtajaneuvoston tai niin kutsutun
ilvesneuvoston asialistalle.

Tiedotus
Lippukuntalehti Murina
Murinan vuosikerta 2008 voitti piirin lippukuntalehtikisassa pronssia. Saadun palautteen mukaan
Murina oli ammattimaisen oloinen lehti, mutta keskittyy sisällöltään liiaksi lippukunnan vanhemman
väestön tarpeisiin. Murina sai näkyvyyttä Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n lehdessä, Hepussa
(2/2009), jossa julkaistiin juttu lippukuntalehtikisasta. Vuoden lopulla Harmaa Ilves koki Murinan
muuttuneen liian kliiniseksi lippukunnan tarpeisiin ja alkoi miettiä pehmeämpää tulevaisuutta.
Murina 2009 ilmestyi vuoden aikana kolmesti, sillä viimeinen 04/2009 numero siirtyi vuoden
2010 puolelle. Toimituspäällikön ja taittajan, Markus Helaniemen, siirryttyä suorittamaan
varusmiespalvelusta 02/2009 lehden jälkeen, päävastuu sisällöstä jäi toimitussihteerin harteille.
Aikatauluissa pysyminen tuotti täten loppuvuonna ongelmia lehden toimitukselle. 02/2009 jälkeisten
Murinoiden taiton sai tehtäväkseen jo ennenkin hommaa hoitanut Tommi Miyauchi.
Ilvesveikkojen 75-vuotisen taipaleen kunniaksi numero 02/2009 (juhla-Murina) sai värikannet,
mutta muuten vuoden lehdet pysyivät perinteisessä harmaasävyisessä ulkoasussa. Ulkoasu Murinoissa
oli asiallinen ja ammattimaisesti hoidettu, tosin tulleen palautteen mukaan sisältöä olisi voinut olla
enemmän, vaikkakin lehdet olivat vähintään 16-sivuisia.
Lippukuntalehti Murina jatkaa Ilvesveikkojen pää-äänenkannattajana ja tukee edelleen mieheksi
kasvamista.

Verkkosivusto
Tähän asti kohtalaisen hyvin palvelleet nettisivut tulivat tiensä päähän marraskuussa, jolloin
lippukunta otti käyttöön uuden Googlen ylläpitämän verkkosivustopalvelun. Sivustoa valmistelleet
verkkomaailman edelläkävijät Lauri Kaski ja Pyry Virtanen esittelivät palvelua 15. marraskuuta, jonka
jälkeen vanhojen nettisivujen aineisto siirrettiin osin uudelle sivustolle. Uuden palvelun suurin etu on
Googlen tekemä jatkuva tuotekehitys ja ylläpito, minkä ansiosta sivuston toiminta on varmempaa ja
helppokäyttöisempää. Näkyvimpänä muutoksena käyttäjälle on sivuston ulkoasu, jota voi tietyissä
tiukoissa rajoissa muokata. Sivustosta aiheutuvat kustannukset ovat entistä pienemmät.
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Samalla lippukunnassa siirryttiin uuteen tiedonhallintatapaan - mitään digitaalista aineistoa, kuten
sähköposteja tuhota. Käytännössä lippukunnassa toimivat viranhaltijat, kuten lpkj:n tai sihteerin tulisi
käyttää virkaansa liittyvässä yhteydenpidossaan Googlen Gmail-sähköpostia. Näin seuraavalla
viranhaltijalla on käytössään kaikki edellisen viranhaltijan viestiaineisto, mikä helpottaa hallintoa
merkittävästi.

Hiipivä Haamu
Hiipivä Haamu järjestettiin marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina, joka oli vuonna 2009 kuun
ensimmäinen päivä. Kilpailun koulutusteemana oli makea, juomakelpoinen vesi ja sen riittävyyden
takaaminen sekä Helsingin julkinen liikenne. Kilpailu oli lippukunnan toimintasuunnitelman mukaan
tarkoitus järjestää siten, ettei lippukunnan perustoiminta kärsisi kilpailun takia. Tavoitteessa
onnistuttiin.
Syksyn puoliväliin mennessä kisan tekemiseen oli onnistuttu rekrytoimaan johtoryhmä
kokonaisuudessaan sekä neljä rastipäällikköä. Viimeiset kaksi rastipäällikköä (mukaan lukien
piilorastin päällikkö) saatiin rekrytoitua puolitoista kuukautta ennen itse kilpailua.
Lippukunnan perustoiminnassa Hiipivä Haamu näkyi siten, että useimmat vartiot ottivat osaa
kilpailuun. Vartiot saavuttivat seuraavia sijoja: Villisika-vartio 16. (A-sarja), Rusakko-vartio 47. (Asarja), Haukka-vartio 66. (A-sarja), Karhu –vartio 74 (A-sarja). Lisäksi Arttu Piipponen ja Grigori Fedorets
osallistuivat sekavartion jäseninä B-sarjaan, Artun vartion sijoitus oli 3. ja Grigorin 52.
Ilvesveikot järjestivät vuonna 2009 rastin, jonka päällikkönä toimi vanha haamukonkari Hedu
”Heikki” Salmikivi. Ilvesveikkojen osittain raitiovaunuun sijoittunut rasti voitti parhaan rastin
palkinnon selkeällä äänienemmistöllä.
Markkinointikeinoina käytettiin ilmoituksia Hepussa, joita ilmestyi kaksi kappaletta, ja
lippukuntapostin yhteydessä jaettuja, koloille ripustettavia julisteita. Ensimmäinen mainos julkaistiin
syksyn ensimmäisessä Hepussa, johon sisältyivät myös ilmoittautumisohjeet. Juliste julkaistiin syksyn
ensimmäisen lippukuntapostin yhteydessä. Syksyn toisessa ilmestyneessä Hepussa mainostettiin jälkiilmoittautumista.
Kilpailun A-sarjassa kisasi 78 ja B-sarjassa taas 95 vartiota. A-sarjan voittajaksi selviytyi Lumikko
-vartio Kirisiskoista ja B-sarjassa Operaatiovahvistin Suosirreistä.

75-vuotisjuhlat
Ilvesveikkojen 75-vuotisjuhlateema näkyi läpi vuoden. Juhlavuosi avattiin yhdeksän veikon voimin
paraatilla maailman äärellä Pohjois-Norjan vuonoilla. Syysretki vietettiin 75-vuotisjuhlateemalla. JuhlaMurina 2/2009 postitettiin värikannellisena kaikille vanhoille jäsenille.
Varsinainen juhla järjestettiin Suomenlinnan Merisotakoululla 10. lokakuuta. Tilaisuuden
arvokkaita puitteita sekä lämminhenkisyyttä kiitettiin. Lukuiset Ilvesveikkojen ystävät ja yhteistyötahot
muistivat lippukuntaa mitä erilaisin huomionosoituksin. Paikalla oli runsaat sata henkeä.
Veljesillallinen lippukunnan vanhemmalle väelle järjestettiin kannatusyhdistyksen johdolla samana
iltana Suomalaisella klubilla. Illalliselle osallistui 42 henkeä.

Muu toiminta
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19.-20.1.

Johtajahuoltotapahtuma Leffamarathon Töölön kololla. Järjestelyistä vastasi Heidi Korhonen
Töölön Tähystäjistä.

26.4.

Pääkaupunkiseudun partiolaisten jo perinteeksi muodostunut paraati järjestettiin
partioviikolla. Reitti kulki tänä vuonna Senaatintorilta Kasarmintorille. Ilvesveikkojen,
Töölön Tähystäjien ja Siniritarien marssiosasto erottui tänäkin vuonna edukseen.

21.-24.5.

Ilvesveikot järjestivät vaeltajaryhmä Kastematojen johdolla ekskursion pohjoiseen
Jäämeren rannalle. Mukana oli yhdeksän ilvesveikkoa viideltä eri vuosikymmeneltä. Matka
oli unohtumaton monesta syystä. Retkella toteutettiin elinikäinen haave Ilvesveikkojen
telttasaunan pystyttämisestä Jäämeren rannalle.

26.5.

Kevätkauden päättäjäiset. Ohjelma oli perinteikästä ja sujui hyvän organisoinnin johdosta
hyvin. Sibelius-puisto oli hyvä paikka ja huoltotoimenpiteet pystyttiin hoitamaan
sutjakkaasti. Merkkejä oli jaossa erityisen paljon ja läsnä oli noin 30 Ilvesveikkoa ja noin
20 Töölön Tähystäjää.

26.8.

Suuri Pamahdus. Tapahtuma aloitti Ilvesveikkojen partiokauden ja esitteli partiotoimintaa
asiasta kiinnostuneille ulkopuolisille. Osallistuneilla oli kivaa ja tapahtuma poiki uusia
jäseniä Ilvesveikkoihin.

6.12.

Itsenäisyyspäivä. Ilvesveikot keräsivät kolehtia ja auttoivat veteraanikirkossa. Myöhemmin
samana päivänä veikot auttoivat perinteiseen tapaan Helsingin sotaveteraanipiiriä
ulkotulien sytyttämisessä Hietaniemen sankarihaudoille.

13.12.

Joulukirkko järjestettiin perinteikkäästi Töölön kirkossa, minkä jälkeen siirryttiin
Joulujuhlaan Töölön Tähystäjien kololle. Viimevuoden osallistujaryntäyksen aiheuttamasta
tilanpuutteesta johtuen lasten vanhempia ei tänä vuonna kutsuttu paikalle. Puuron
keittämisen epäonnistuttua juhlissa tarjottiin keksejä, mehua ja luumurahkaa.

Talous
Tilikauden tulos oli 2679,63 € alijäämäinen. Vuoden rahankäyttö oli pitkälti budjetin mukaista, mutta
suurimpina yksittäisinä poikkeamina voidaan esiin nostaa yhtäältä juhlavuoden ennakoitua suuremmat
kulut ja toisaalta Hiipivän Haamun tappiollinen tulos. Yksittäiset ryhmät käyttivät edelleen
lippukunnan varoja toimintaansa hyvin vaihtelevasti osan ylittäessä jonkin verran oman budjettinsa
toisten tehdessä nollatulosta. Koulutukseen käytettiin vain puolet budjetoidusta ja myös
retkeilytoiminnassa tulot ja menot olivat ajateltua alemmalla tasolla. Leiritoiminta taas piti tilikaudella
sisällään läpikulkueränä piirin samoajaleiri Roudan ja sekä meno- että tulopuolella budjetin ylittäneen
kesäleirin, missä poikkeuksellisesti ohjelman toteutukseen käytettiin miltei yhtä paljon varoja kuin
keittiöön tai huoltoon.
Tilikauden aikana useimmista suuremmista tapahtumista saatiin tilitys talousohjesäännön
mukaisesti ajallaan ja kattavana. Joidenkin johtajiston tapahtumien vetäjät eivät vielä miellä tilitystä
tarpeelliseksi. Myös tänä vuonna Haamun tilitys tapahtui sinällään hyväksyttävässä parin kuukauden
ajassa, mutta vuodenvaihteeseen ja tilinpäätöksen laatimisen nähden käytännössä liian myöhään.

Kalusto
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Vuoden aikana Ilvesveikot saivat Lauri Kaskelta lahjoituksena videotykin, Töölön Tähystäjiltä lahjaksi
muuripohjapannun sekä viime vuoden Töölön poikien avustukseen liittyen kolon ja kämpän
lähialueiden karttoja sekä kompasseja.

Taustayhteisöt
Helsingin kaupunki
Helsingin kaupungin nuorisotoimelta saatiin yleisavustusta perustoiminnan kuluihin ja leiriavustusta
talvileiriin. Avustukset ovat säilyneet samalla tasolla viime vuosien ajan. Ne ovat lippukunnan tärkein
toimintavarojen lähde.
Pasilan nuorisotalon yhteydessä oleva nimikkotila, Pasilan kolo, saatiin edellisvuosien tapaan
korvauksetta lippukunnan käyttöön.

Ilvesveikkojen Kannatusyhdistys ry
Pääasiallisesti lippukuntalaisten vanhemmista ja vanhoista lippukuntalaisista koostuva kannatusyhdistys on yhteisö,
jonka tehtävä on tukea lippukunnan toimintaa henkisesti ja taloudellisesti. Lippukunnan käytössä on ollut jo
neljäkymmentä vuotta Kirkkonummen Veikkolassa retkeilykämppä Ilvesveikkola sekä vuodesta 1998 retkeilytontti
Ilveskallio laavurakennelmineen.
Toimintavuonna kannatusyhdistys toteutti edellisvuoden tapaan lähdön ja maalin Hiipivässä
Haamussa. Lisäksi kannatusyhdistys järjesti perheretken sekä puutalkoot, molemmat toukokuussa
Veikkolassa. Kannatusyhdistys vastasi Ilvesveikkojen 75-vuotisjuhlien veljesillallisten järjestelyistä
sekä suoritti mittavan urakan vanhojen jäsenten yhteystietojen saattamisesta ajan tasalle.
Kannatusyhdistys on myös käynnistänyt Ilvesveikkojen 80-vuotishistoriikkihankkeen.

Töölön pojat -säätiö
Töölön pojat -säätiö tukee lippukuntaa taloudellisesti joka toinen vuosi. Avustus suunnataan hakemuksessa esitetyllä
tavalla, yleensä lippukunnan kalustohankintoihin.
Toimintavuonna lippukunta ei ollut anomisvuorossa. Edellisenä vuonna anotut määrärahat käytettiin
hakemuksen mukaisesti kompasseihin sekä kolojen ja kämpän lähialueiden karttoihin. Töölön pojat
muisti lippukuntaa tämän 75-vuotisjuhlapäivänä 900 euron stipendillä.
Paavo Aulio on toiminut kuluvalla kaudella Ilvesveikkojen edustajana Töölön pojat -säätiössä.

Töölön seurakunta
Partion uskonnollisen kasvatuksen periaatteiden mukaan lippukunnat, joiden taustayhteisönä on uskonnollinen
yhteisö, antavat sen tunnustuksen mukaista kasvatusta. Tämän ohella lippukunta pyrkii tarjoamaan partiotoimintaa
myös muihin uskontokuntiin kuuluville sekä kirkkokuntiin kuulumattomille.
Töölön seurakunta on lippukunnan läheinen taustayhteisö. Seurakunta tarjoaa lippukunnalle Töölön
toimitilat. Lisäksi seurakunta tukee vuosittain lippukuntaa taloudellisesti.
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Joulukuun kolmantena adventtina lippukunta osallistui Partiokirkon järjestelyihin yhdessä muiden
töölöläisten lippukuntien kanssa. Partiokirkossa annettiin seikkailijoiden partiolupaus ja kolkkien
kolkkalupaus. Lisäksi lippukunta osallistui veteraanikirkon järjestelyihin.

Toimitilat
Ilvesveikot toimii Helsingissä Töölön ja Länsi-Pasilan alueella. Lippukunnan vartiot, parvet sekä
vaeltaja- ja johtajaryhmät kokoontuvat säännöllisesti molemmissa kaupunginosissa sijaitsevilla
partiokoloilla. Lisäksi lippukunnan käytössä on kämppä ja retkeilypalsta Veikkolassa Kirkkonummella.

Töölön kolo
Mechelininkadulla Taka-Töölössä sijaitseva Töölön kolo on ollut lippukunnan käytössä vuodesta 1956 lähtien
Töölön seurakunnan suosiollisella avustuksella.
Töölön kololle asennettiin nestekaasuhälytin parantamaan tilojen turvallisuutta. Myös
tietokonenurkkaus sai Arttu Piipposen toimesta uuden arkkit. yo Otso Virtasen suunnitelmaa
mukailevan pöytälevyn. Joulukuussa kolon välivarasto sai uuden ilvesveikkokulutusta kestävän
betonilattian.
Lauri Kaski lahjoitti kololle videotykin tukemaan toimintaa. Uudeksi koloisännäksi pestattiin
Mika Länsimäki, sillä Mika käy kololla ohjaamassa viikoittaista tarpoja-ohjelmaa ja on täten tilanteen
tasalla Töölön kolon kunnosta. Vuoden 2009 lopulla kololla kokoontuvia ryhmiä oli viisi: yksi
kolkkaparvi, kaksi seikkailijavartiota, tarpojavartio ja samoajaryhmä.

Pasilan kolo
Esterinpolulla Länsi-Pasilassa lippukunta toimii Helsingin kaupungin vuokraamassa nimikkotilassa, joka on saatu
käyttöön 1980-luvun loppupuolella. Nykyään tilassa toimii myös Töölön Tähystäjien tyttöpartioryhmiä.
Ilvesveikot on ainoa partiolippukunta Töölön Tähystäjien lisäksi, joka tarjoaa partiotoimintaa LänsiPasilassa. Partiotoimintaa kohtaa on ilmennyt ilahduttavan paljon kiinnostusta.
Vuoden aikana viimeisteltiin muutama vuosi sitten alkanut remontti asentamalla kelot kiinteäksi
osaksi kolon sisustusta. Lisäksi kololle hankittiin uusi kaappi tietokonetta varten varsinaisen tilan
puolelle.
Kololle murtauduttiin vuoden aikana kerran. Mitään tavaroita ei kuitenkaan viety.

Ilvesveikkola ja Ilveskallio
Ilvesveikkolan kämppätontti sijaitsee Kirkkonummen Veikkolassa, Nuuksion kansallispuiston välittömässä
läheisyydessä. Ilveskallio on kämpän läheisyydessä sijaitseva kahden hehtaarin kokoinen retkeilypalsta, jossa sijaitsee
Ilvesveikkojen laavu, nuotiopaikkoineen ja käymälöineen. Kämpän, kämppätontit ja retkeilypalstan omistaa
Ilvesveikkojen Kannatusyhdistys ry.
Kämpän käyttöaste oli viime vuosien tasolla. Vuoden lopulla kämpälle vietiin uudet keittiökalusteet
jotka ovat vielä toistaiseksi asentamatta. Vuoden aikana jatkettiin epävirallista keskustelua kämpän
viihtyvyyden parantamiseksi. Erityisesti kämpän lattian kokonaisvaltainen uusiminen sekä saunan
lauteiden ja katon uusinta ovat olleet puheenaiheena. Padan liitoshormissa havaittiin loppuvuodesta
pientä vuotoa joten padan uusinta alkaa olla ajankohtainen. Vuotuinen palotarkastus suoritettiin
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Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen toimesta alkusyksystä. Ilveskalliontien alkuun tulee laittaa
tienviitta ja kämpällä pitää olla osoitenumero pelastusviranomaisten työn helpottamiseksi.
Kämppäisäntänä toimi kuluneena kautena Matti Rekonen.
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Toiminta piirissä ja keskusjärjestössä
Ilvesveikkojen johtajat ovat jatkaneet vastuun kantamista myös piirin ja keskusjärjestön tehtävissä.
Mikael Wathén toimi vuoden aikana Suomen Partiolaisten ohjelmavaliokunnan jäsenenä sekä
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ansiomerkkitoimikuntaan.
Lauri Kaski ja Martti Heinänen toimivat Kilkkeen logistiikassa.
Arttu Piipponen toimi Kilkkeen vaeltaja-ohjelmassa.
Heikki Karjalainen on toiminut SP:n tunnustoimikunnassa.
Eero Pehkonen on toiminut piirin ohjelmaryhmässä.
Pekka Pehkonen on toiminut piirin samoajatoimikunnassa.
Arttu Piipponen valittiin kaksivuotiskaudelle Pääkaupunkiseudun Partiolaisten hallitukseen talous- ja
kiinteistöasioista vastaavaksi ministeriksi.
Tapani Tulkki jatkoi toimihenkilönä Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa toiminnanjohtajan tehtävässä.
Ville Salo jatkoi toimihenkilönä Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa koulutussihteerin tehtävässä.
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Ansiomerkit, luokkamerkit, ja huomionosoitukset
Kunnon Veikko -patsas
IVE-kiulu
T-nuolimerkki

A-nuolimerkki

P-nuolimerkki

Arttu Piipponen
Rusakko
Jukka Blomroos
Jere Repo
Jesse Repo
Henry Suomela
Miska Mynttinen
Niklas Granroth
Jon Isakson
Otso Oja
Jere Repo
Jere Repo

III-luokan riihitysmerkki

Juri Birjulin
Aku Haapanen
Seeti Haapanen
Onni Olsson
Johannes Rantanen
Erkko Sirén
Jere Väistö

Pronssinen Ilves

Aku Haapanen
Seeti Haapanen
Aleksanteri Koski
Erkko Sirén
Aino Wathén

Hopeinen Ilves

Ville Hautala
Aleksi Kyöttinen
Ilmari Lehtinen
Mika Länsimäki
Tuomas Rauanheimo
Elina Vesanto (Katajanokan Karhunkaatajat)

Hopeinen Ilves seinätaulussa
Piirin pronssinen ansiomerkki
Erikoishaamuplaketti

Teppo Salmikivi
Matti Rekonen
Eero Pehkonen
Arttu Piipponen
Heikki Salmikivi
Arttu Talvitie

Ilvesveikkojen hopeinen ansioristi n:o 16
Arttu Piipponen
Ilvesveikkojen hopeinen ansioristi n:o 17
Putte Huima
II luokan Mannerheim-solki

Markus Helaniemi
Anssi Mononen

Ilvesveikkojen standaari

Heikki Karjalainen
Jukka Laakso
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Lippukunnan organisaatio
Harmaa Ilves – lippukunnan hallitus
lippukunnanjohtaja
lippukunnanjohtajan apulainen
muut jäsenet

Grigori Fedorets
Eemil Partinen (09.09.2009 asti)
Tommi Miyauchi (09.09.2009 alkaen)
Ville Hautala
Aleksi Kyöttinen
Matias Merenmies
Anssi Mononen
Arttu Talvitie

Virkailijat
taloudenhoitaja
kirjanpitäjä
sihteeri
tilintarkastajat
varatilintarkastajat

Arttu Piipponen
Ville Salo
Arttu Talvitie
Olli Alanen
Sami Korppinen
Thomas Miyauchi
Mikael Wathén

Partiopoikaosasto
Villisika (tarpojavartio), Töölö

Aleksi Kyöttinen, Mika Länsimäki

Rusakko (tarpojavartio), Pasila

Tuomas Rauanheimo
Ville Hautala

Susi (seikkailijavartio), Pasila

Joona Tuomola (kevät)
Jussi Salmela (syksy)
Tatu Vehmas

Haukka (seikkailijavartio), Töölö

Lauri Viinamäki

Karhu (seikkailijavartio), Töölö

Kari Karttunen
Benjamin Ylikoski

Varpushaukka (samoajavartio), Töölö, syksy Benjamin Ylikoski
Arttu Talvitie, luotsi

Kolkkapoikaosasto
osastonjohtaja

Anssi Mononen

Kotkat, Töölö

Heikki Karjalainen (kevät)
Matias Merenmies (syksy)
Arttu Piipponen
Grigori Fedorets
Pekka Pehkonen (syksy)

Näädät, Pasila
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Kiinteistöt
Ilvesveikkolan kämppäisäntä
Töölön koloisäntä
Pasilan koloisäntä

Matti Rekonen
Heikki Salmikivi (kevät)
Mika Länsimäki (syksy)
Eemil Partinen (kevät)
Tuomas Rauanheimo (syksy)

Murinan toimitus
vastaava päätoimittaja

Grigori Fedorets

toimituspäällikkö

Markus Helaniemi

toimitussihteeri

Aleksi Kyöttinen

taittaja

Markus Helaniemi (kevät)
Thomas Miyauchi (syksy)
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Tärkeimpien tapahtumien vastuulliset tekijät
IVE:n ja TöTä:n kevätretki Kauneus Pettää
johtaja

Pekka Pehkonen

Ohjelma

Grigori Fedorets
Arttu Piipponen

huolto

Arttu Talvitie
Pyry Virtanen

keittiö

Mika Länsimäki

Kevätkauden päättäjäiset
johtaja

Laura Korhonen

Kesäleiri Kiila
johtaja

Arttu Piipponen

huolto

Grigori Fedorets

ohjelma

Otava Piha (TuHa)
Pekka Pehkonen
Tom Granroth
Ville Hautala
Inka Helaniemi (TöTä)

keittiö

Heidi Korhonen (TöTä)

Suuri Pamahdus (ent. Suuri Murahdus)
johtaja

Heikki Salmikivi

Syysretki MCMXXXIV
retkenjohtaja

Petteri Laakso

huolto

Anssi Mononen

ohjelma

Pekka Pehkonen
Arttu Piipponen

20 / 23

Ilvesveikot ry:n TOIMINTAKERTOMUS vuodelle 2009

Grigori Fedorets
keittiö

Matias Merenmies

Hiipivä Haamu, salapoliisi- ja kaupunkituntemuskilpailu
kilpailunjohtaja

Matias Merenmies

juonimestari

Heikki Salmikivi
Arttu Talvitie
Elina Vesanto (Katajanokan Karhunkaatajat)

ratamestari
rastipäälliköt

Heikki Salmikivi
Salla Herranen (Kirisiskot)
Suvi Männistö (Muuttolinnut)
Aura Piha (Helsingin Metsänkävijät)
Saara Heinänen (Helsingin Kalevan Tytöt)
Henri Lankinen (Helsingin Eräkaverit)

ennakkotehtävät

Maija Salmikivi (TöTä)

videosuurmoguli

Arttu Talvitie

Joulujuhla
johtajat

Maija Salmikivi (TöTä)
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Toimintakalenteri 2009
Tammikuu
19.-20.1.

Leffamarathon

Helmikuu
22.2.

Varainhankintakeikka (Katajanokan Jäänsärkijöiden tempaus)

Maaliskuu
11.3.
20.-22.3.
24.3.

Kannatusyhdistyksen vuosikokous
Kauneus Pettää - kaikkien osastojen yhteisretki TöTän kanssa Veikkolaan
Ilvesneuvosto

Huhtikuu
10.-13.4.
18.4.
22.4.
26.4.
26.4.

Routa - Piirin Samoajaleiri
Puutalkoot kämpällä
Paraatiharjoitukset Paavo Nurmen kentällä
Piirin partioparaati
Johtajaneuvosto

Toukokuu
4.5.
7.5.
8.-9.5.
21.-24.5.
27.5.
28.5.
31.5.

Kesäleiri-info
THL-varainhankintakeikka
Pelimarathon
Jäämerikeikka
Kevätrieha Pasilassa
Kevätkauden päättäjäiset
Grillikauden avajaiset

Heinäkuu
25.-28.7.
29.7.–6.8.

Rakennusleiri
Kiila - kesäleiri TöTän ja TuHan kanssa

Elokuu
12.8.
26.8.

Leirimuistelot ja löytötavararumba Töölön kololla
Suuri pamahdus

Syyskuu
9.9.

Ylimääräinen vuosikokous
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11.-12.9.

Veikkolapäivät Tönkillä

Lokakuu
2.-4.10.
10.10.

MCMXXXIV juhlaretki Veikkolaan
IVE 75v juhlallisuudet

Marraskuu
1.11.
13.-14.11.
15.11.
20.-22.11.
26.11.

Hiipivä Haamu
Johtajaneuvosto Veikkolassa
Verkkosivukoulutus
Samoajaretki Veikkolassa
Hiipivän Haamun palkintojenjako Munkkiniemen Yhteiskoulussa

Joulukuu
6.12.
13.12.

Veteraanikirkko
Partiokirkko ja joulujuhla
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