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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 2010)

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 2010 oli nuorten johtajien tukeminen uuden ohjelman
omaksumisessa. Uusi ohjelma otettiinkin laajamittaisesti käyttöön, mutta luotsien pestaaminen
osoittautui vaikeammaksi tehtäväksi - ainoastaan yhdellä vartiolla kolmesta oli vuoden lopussa
asianmukainen luotsi.
Lippukunnan jäsenmäärä oli vuoden 2009 lopussa 97 henkeä. Vuoden 2010 lopussa
lippukunnassa oli jäseniä 96. Jäsenistö muodostuu kolkkaosastosta (15 henkeä, laskua 1 henkeä),
partiopoikaosastosta (35 henkeä, pysynyt samana), aktiivisista vaeltajista ja johtajista (24 henkeä) ja
kannattajajäsenistä (22 henkeä).

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 2010 aikana Ilvesveikkojen kolkkapoikaosasto koostui kahdesta parvesta: Töölössä Kotkista ja
Pasilassa Näädistä. Kolkkapoikia oli vuoden aikana toiminnassa mukana lähes kaksikymmentä. 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 12 poikaa keväällä. Syksyllä mukaan liittyi 3 uutta jäsentä.
Syyskaudella jokainen poika sai suoritettua uudesta sudenpentuohjelmasta useita askelia kolmesta
jäljestä ja partiokirkossa lupauksen antoi viisi poikaa. Syksyllä 3 poikaa siirtyi uuteen Liito-orava seikkailijavartion jäseniksi.
Näädät

Pasilan Näädät-parvessa viihtyi keväällä kuusi kolkkapoikaa. Syksyllä kaikki siirtyivät uuteen Liito-orava
-seikkailijajoukkueeseen ja näin ollen syksyllä ei Pasilassa ollut kolkkatoimintaa. Syynä tähän oli vetäjien
puute.

Partiopoikaosasto
Ilvesveikkojen partiopoikaosastoon kuuluu uuden ikäkauden mukaiset seikkailija-, tarpoja- ja samoajaohjelmat.

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.
Seikkailijatoiminta on jatkunut siirtymävaiheen mukaisesti kahdessa vartiossa. Lisäksi perustettiin
uuden ohjelman mukainen seikkailijavartio.
Karhu

Karhu-vartiossa toimi seikkailijaikäkauden poikia samoajien Benjamin Ylikosken ja Kari Karttusen
(Kari Karttusen jäätyä pois toiminnasta Benjamin jatkoi yksin) johdolla uuden ohjelman
siirtymäsäännösten mukaisesti. Vartio järjesti retken keväällä.
Haukka

Haukka-vartiossa toimi seikkailijaikäkauden poikia samoaja Lauri Viinamäen johdolla keväällä, jolloin
he myös olivat retkellä. Syksyllä ryhmä sulatettiin uuteen Liito-orava -seikkailijavartioon.
Liito-orava

Liito-orava on syksyllä perustettu, Ilvesveikkojen historian ensimmäinen oikeaoppinen uuden
ikäkausien mukainen seikkailijajoukkue. Joukkue muodostui Kotkien ja Näätien entisistä kolkkapojista
ja Haukan seikkailijoista, jolloin toiminnassa oli yhteensä samanaikaisesti 15 poikaa sampojensa Arttu
Piipposen ja Tom Granrothin johdolla. Ryhmä kävi syksyllä omalla retkellä.
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Tarpojatoiminta
Tarpojat ovat uuden ikäkauden mukaisesti iältään 13–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojan johtajina toimivat
samoajaikäiset. Tarpojien ohjelma jakaantuu puolen vuoden tarpoihin.
Villisika

Aleksi Kyöttisen ja Mika Länsimäen johdolla kokoontuva yhdeksänpäinen Villisika toimi Töölössä
tarpojavartiona. Syksyllä vartio yritti suorittaa samoajaohjelmaa luotinsa Aleksi Kyöttisen johdolla.
Loppuvuodesta todettiin vartion tarvitsevan suurempaa ohjausta. Vartio kävi retkellä sekä keväällä että
syksyllä.
Rusakko

Kahdesta johtajasta - Ville Hautala ja Tuomas Rauanheimo - sekä neljästä pojasta koostunut Rusakko
toimii Pasilassa ja on ikähaarukaltaan 13-14. Vartio suoritti uutta ohjelmaa siltä osin, mistä se koettiin
mielekkääksi. Rusakko kävi keväällä retkellä Veikkolassa.
Susi

Susi-vartiossa toimi tarpojaikäkauden poikia Tatu Vehmaksen ja Jussi Salmelan johdolla toteuttaen
tarpojaohjelmaa. Susi-vartio kävi keväällä retkellä.

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

Varpushaukka toimi keväällä noin parin viikon välein kokouksissa luotsinsa Arttu Talvitien johdolla.
Varpushaukka osallistui keväällä Trendi-vaeltajakisaan. Syksyllä ryhmällä ei ollut toimintaa.

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”.
Korpikotka

Kokeneista vartionjohtajista koostuva Korpikotka laittoi kaivon nostoratkaisun uuteen uskoon.
Luotsina toimi Pekka Pehkonen.
Jorma-säätiö

Vaeltajaryhmä Jorma-säätiö teki kesällä retken Ruotsiin. Lisäksi vaeltajaryhmä vastasi pääosin Hiipivän
Haamun järjestelyistä.
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Retki- ja leiritoiminta
Talvileiri ”Tykky”
Ilvesveikkojen ja Töölön Tähystäjien yhteinen talvileiri järjestettiin tammikuussa Tönkillä.
Leirinjohtajana toimi Heidi Korhonen. Teemana oli 50-luku. Leirillä toteutettiin uutta partio-ohjelmaa
onnistuneesti. Talvileirille osallistui 10 veikkoa.

Kevätretki ”Kumina”
Maaliskuun lopulla järjestettiin yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa kevätretki, johon Ilvesveikoista
osallistui 5 kolkkaa, 6 seikkailijaa, 5 tarpojaa, 4 samoajaa, 10 vartiolaista ja 10 johtajaa. Retkenjohtajana
toimi Heidi Korhonen ja se pidettiin Töölön Sinisten kämpällä Långvikissä. Retken haastava
lumitilanne ja kylmä ilma sitoivat johtajien resursseja retkeläisten hengissä pitämiseen, mutta muuten
retki onnistui hyvin.

Kesäleirit Kalke ja Kilke
Heinä-elokuun vaihteessa Suomen Partiolaiset järjestivät kuudennen Finnjamboreen Kilkkeen. Leirin
ikärajan rajatessa kolkat ja seikkailijat leirin ulkopuolelle Töölön alueen lippukunnat järjestivät
sudenpentu-, kolkka- ja seikkailijaleiri Kalkkeen kesäkuun alussa.
Kalke järjestettiin Sysmässä Lahden kaupungin leirintäalueella. Kalkkeelle osallistui noin 100 töölöläistä
SuKo-ikäistä lasta kuudesta eri lippukunnasta. Leiri onnistui hyvin töölöläisen yhteistyön näyttäessä
taas voimansa. Kalkkeelle osallistui 10 kolkkaa ja seikkailijaa ja 4 johtajaa Ilvesveikoista.
Kilke keräsi noin 11 000 partiolaista ympäri Suomea ja maailmaa Evoon Suomen Partiolaisten
leirintäalueelle. Ilvesveikot majoittuivat yhdessä Töölön Tähystäjien, Brysselin Tuulihaukkojen,
Siniritarien sekä belgialaisen lippukunnan kanssa samaan savuun alaleiri Tuikun Tuike-kylään.
Leiri koettiin onnistuneeksi. Ilvesveikkojen savu näytti särmältä ja leirin ohjelma säväytti. Kilkkeelle
osallistui noin 20 veikkoa vaihtelevasti leirin aikana.

Lippukunnan syysretki ”Eteläisen tähtitaivaan kartoitus”
Ilvesveikkojen syysretki järjestettiin Nuuksiossa marraskuussa. Retkenjohtajan toimi Pekka Pehkonen.
Leirin ohjelmaan kuului kalliokiipeilyä, vesistön ylitys sekä CMX yhtyeen lyriikoiden tulkintaa.
Ensimmäinen yö nukuttiin teltassa Nuuksiossa, toinen yö Viestityttöjen kämpällä. Retkelle osallistui 20
veikkoa.

Kilpailutoiminta
Kilpailutoiminta oli vuonna 2010 viimevuosien tapaan vähäistä; Samoajaryhmä Varpushaukka
osallistui Trendi-vaeltajakilpailuun ja Harmaa Ilves Töölön Tähystäjien perinteiseen Kakkukisaan
jakaantuneena kahteen osaan. ”Sata lasissa”- piirin talvimestaruuskilpailuiden harmaassa sarjassa
Ilvesveikkojen vartio Ilves voitti kultaa.
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Koulutustoiminta
Toimintavuoden aikana lippukunnan johtajien koulutuksessa jatkui edelleen vahvimpana
suuntauksena vanhojen, ennen vuotta 2008 perusjohtamiskoulutuksen saaneiden päivittäminen uuteen
partio-ohjelmaan. Vuoden aikana yhteensä kuusi eri johtajaa otti osaa kahdeksaan eri
ikäkausimoduuliin. Lisäksi yksi johtaja suoritti ikäkausivastaavan koulutuksen. Muuten suoritettiin yksi
lippukunnan johtaminen -koulutuskokonaisuus, pj-peruskurssin kurssiosa sekä EA 2 -kurssi.
Koulutuksiin ohjattiin ennen kaikkea niitä johtajia joiden sen hetkistä pestiä kyseinen koulutus
tuki. Osin koulutukset onnistuttiin ajoittamaan pestin alkuun (syksyllä aloittaneet seikkailijasammot
kävivät seikkailijamoduulissa), mutta tulevia pestejä ennakoivaa koulutukseen ohjaamista ei vielä kyetty
toteuttamaan.
Käydyt kurssit olivat luonteeltaan sellaisia, että saadut opit näkyvät osallistuneen johtajan
arkipäiväisessä toiminnassa. Vuoden aikana ei siis järjestetty sellaisia erillisiä koulutushetkiä, missä
kurssin käyneet olisivat jakaneet oppimaansa eteenpäin toimintasuunnitelmassa mainituin tavoin.
TöTän kanssa yhteisessä johtajaneuvostossa tämä olisi voinut olla mahdollista, ja jatkossa JN:llä voisi
olla oma koulutussuunnitelma toimintavuodelle.
Ryhmänohjaajakoulutusta ei järjestetty syksystä alkaen, koska TöTä päätti lykätä koulutuksen
aloittamista. Samoajaikäkauden alarajaan nähden (9. luokka) ratkaisu oli hyväksyttävä myös
koulutettavaksi ajatellun Villisika-vartion kannalta.

Tiedotus
Lippukuntalehti Murina
Murinan toimituksessa tapahtui vuoden aikana vaikea sukupolvenvaidos, mikä näkyi lehden aikataulun
pettämisessä. Vuoden aikana ilmestyi kolme lehteä, Murina 4/2009, 1/2010 ja 2/2010. Murina 3/2010
ilmestyi vuoden 2011 puolella. Vuoden 2010 vuosikerta jäi siis kolmen numeron suuruiseksi. Vastuiden
selvittämisen jälkeen lehden tulevaisuus näyttää kuitenkin jatkossa valoisammalta.
Lippukuntalehti Murina jatkaa Ilvesveikkojen pää-äänenkannattajana ja tukee edelleen mieheksi
kasvamista.

Verkkosivusto
Ilvesveikkojen nettisivuina on toiminut Google Apps -pohjainen ratkaisu, jossa on vuoden aikana
julkaistu 32 uutista sekä kuvia. Lisäksi sivustoa on käytetty peruspartiotiedon jakelukanavana. Sivuston
alasivuina on rakennettu Hiipivälle Haamulle ja historiikkiprojektille omat alasivustonsa.
Lauri Kasken ja Pyry Virtasen poissaolo aktiivisesta lippukunnan toiminnasta on rajoittanut
verkkosivuston kehittymistä käyttäjälähtöisempään ja aktiiviseen muotoon. Tämä on johtanut
muutoksen tarpeeseen, jonka seurauksena Matias Merenmies on ottanut johtavan roolin
verkkosivuston organisoinnissa.
Verkkosivuston toimimattomuus ja huono visuaalinen ilme, joka ei sovi trendikkään ja nuorekkaan
partiopoikalippukunnan ilmeeseen, on ajanut tilanteeseen, jossa on pohdittu uuden verkkosivun
rakentamista.
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Google ei ole tarjonnut odotettua muutosta sähköiseen arkistointiin, johtuen yrityksen vielä
keskeneräisestä palvelukehityksestä. Täysin ei kuitenkaan voida sivuttaa käyttäjän roolia järjestelmän
toimimattomuudesta ja sen käyttöönoton sujumattomuudesta.
Verkkosivuston sisällöntuotanto on jäänyt parin henkilön vastuulle, mikä ei melkein sadan hengen
lippukunnan tasolla ole hyväksyttävää ottaen huomioon verkkoviestinnän yhä suuremman roolin
lippukunnan markkinoinnissa, rekrytoinnissa ja näkyvyydessä.

Hiipivä Haamu
Hiipivä Haamu järjestettiin jokavuotiseen tapaan marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina, joka oli
vuonna 2010 kuun seitsemäs päivä. Kilpailun koulutusteemana oli talous ja yhteiskunta. Kilpailu oli
lippukunnan toimintasuunnitelman mukaan tarkoitus järjestää siten, että mahdollisimman vähän
lippukunnan toimivaa johtoa olisi sitoutuneena johtoryhmän tehtäviin ja lippukunnan perustoiminta ei
siten häiriintyisi. Ilvesveikot ei järjestänyt kilpailuun omaa rastia, vaan resurssit keskitettiin
johtoryhmän tehtävien hoitoon. Kilpailunjohtajana toimi vuonna 2010 Petteri Laakso.
Kilpailun johtoryhmä oli rekrytoitu jo joulukuussa 2009 ja kaikki rastipäälliköt elokuussa 2010.
Puutteellisista henkilöstöresurssien johdosta rastipaikkojen hankinnassa oli ongelmia, mutta
viimeisetkin rastipaikat saatiin hankittua muutama viikko ennen kilpailupäivää.
Kilpailuun osallistui vuonna 2010 130 vartiota, joista 61 kilpaili A-sarjassa ja 69 B-sarjassa. A-sarjan
voittajaksi selviytyi HVW Haagan Sirkuista ja B-sarjan voitti Vanhat kaavat Aarnivalkeista.
Ilvesveikkojen vartioista kaikki, yhtä lukuun ottamatta, ottivat osaa kilpailuun ja vartiot saavuttivat
seuraavia sijoja: Villisika-vartio 19. (A-sarja), Susi 45. (A-sarja), Karhu 56. (A-sarja), Liito-orava 61. (Asarja), Iso Karhu 18. (B-sarja) ja Kastemadot 30. (B-sarja).
Kilpailua mainostettiin syksyn ensimmäisessä Hepussa mainoksella, jossa julkaistiin myös
ilmoittautumisohjeet. Käyttöön otettiin tänä vuonna viestintäkanavana myös sosiaalinen media, kun
kilpailua mainostettiin ja yleistä tiedotusta hoidettiin verkkosivujen lisäksi Facebookissa.

Muu toiminta
22.-23.1.

Johtajahuoltotapahtuma Leffamarathon Töölön kololla. Järjestelyistä vastasivat Grigori
Fedorets ja Arttu Piipponen.

25.4.

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

12.-16.5.

Ilvesveikot järjestivät Grigori Fedoretsin ja Lotta Lehvävirran johdolla ekskursion itärajan
taakse Pietariin. Mukana oli viisi ilvesveikkoa, kaksi tähystäjää ja kaksi siviilityttöä. Matkan
aikana tutustuttiin Pietarin upeisiin maisemiin ja paikallisiin partiolaisiin. Folke Bernadottesäätiö tuki osallistujien matkakustannuksia.
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19.5.

Kevätrieha Pasilassa. Paistettiin lettuja ja kerrottiin partiosta pasilalaisille lapsille. Paikalla
oli neljä johtajaa.

26.5.

Kevätkauden päättäjäiset. Ohjelma oli perinteikästä ja sujui hyvän organisoinnin johdosta
hyvin. Sibelius-puisto oli hyvä paikka ja huoltotoimenpiteet pystyttiin hoitamaan
sutjakkaasti.

26.8.

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

5.12.

Itsenäisyyspäivän vastaanotto Pauligin huvilassa. Paikalla oli yhteensä kuusitoista veikkoa ja
tähystäjää, samoajaikäkaudesta ylöspäin, juhlimassa itsenäisyyttä arvokkaasti.

6.12.

Itsenäisyyspäivä. Ilvesveikot auttoivat perinteiseen tapaan Helsingin sotaveteraanipiiriä
ulkotulien sytyttämisessä Hietaniemen sankarihaudoille.

12.12.

Joulukirkko järjestettiin perinteikkäästi Töölön kirkossa, minkä jälkeen siirryttiin
Joulujuhlaan Pauligin huvilalle. Paikalle saatiin monen vuoden tauon jälkeen oikeata
joulupuuroa. Joulupukki vieraili perinteiseen malliin.

Hallinto
Lippukunnan kokoukset
Lippukunnan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Töölön kololla 17. helmikuuta. Kokouksessa
lippukunnanjohtajan apulaiseksi valittiin Petteri Laakso. Hallituksesta päätettiin muodostaa
seitsenhenkinen. Hallitustoimessa jatkoivat Ville Hautala ja Matias Merenmies, hallitukseen palasivat
Pekka Pehkonen ja Markus Helaniemi ja uudeksi jäseneksi valittiin Mika Länsimäki. Kokouksessa
hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2009 sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma
vuodelle 2010. Kokouksessa päätettiin, että lippukunta kerää 15 euron liittymisjäsenmaksun uusilta Bjäseniltä vuonna 2010.

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 11 kertaa.

Johtajaneuvosto - JN
Johtajaneuvosto kokoontuu yhdessä sisarlippukuntamme Töölön Tähystäjät ry:n (TöTä) johtajaneuvoston kanssa.
Toimintavuonna jatkettiin edellisten vuosien käytäntöä, jossa johtajaneuvostoon kuuluvat molempien lippukuntien
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seitsemäntoista vuotta täyttäneet vaeltajat ja johtajat. Johtajaneuvoston toimintaa johtavat lippukunnanjohtajien
apulaiset.
Johtajaneuvosto kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa suunnittelemaan tulevaa toimintaa: keväällä
paraatin jälkimainingeissa sisätilapiknik-teemalla TöTän kololla sekä Ilvesveikkolassa syksyllä. Lisäksi
itsenäisyyspäivän aattona järjestettiin johtajiston päivällismuotoinen illanvietto Pauligin huvilalla.
Kevään johtajaneuvostoon osallistui kiitettävästi ihmisiä (n. 20), mutta syksyllä paikalle saatiin vain
vajaa 10 henkeä. Tämä ei kuitenkaan haitannut, sillä päätöksenteko oli tehokasta ja myös poissaolleita
johtajia saatiin rekrytoitua tarvittaviin tehtäviin.

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.
Ilvesneuvoston oli tarkoitus kokoontua joulukuussa keskustelemaan uusien ikäkausiohjelmien
toteuttamisesta lippukunnassa. Tarkoitus oli järjestää tilaisuus, jossa kuultaisiin hallituksen jäsenten
mielipiteiden lisäksi myös ryhmien vetäjien mielipiteitä. Paikalle ilmaantui kuitenkin vain hallituksen
jäseniä, joten tilaisuuden anti jäi laihaksi.

Talous
Lippukunnan taloudenhoito jatkui viime vuosien melko hyvällä tasolla: talousohjesäännön
mukaisesti suuremmista tapahtumista saatiin tilitykset, joista tosin vielä joskus puuttuu
osallistujaluettelo nimitarkkuudella. Pienemmistä retkistä ei taas jäänyt, suunnitellusti, mitään tietoa
lippukunnalle - voidaan ainoastaan olettaa vartioiden omien retkien pysyneen nollatuloksessa.
Seuranta- ja koulutustarkoituksessa voitaisiin jatkossa ajatella tilitysten vaatimista kaikista tapahtumista,
kun yksinkertaisimmillaan tilitys ei kuitenkaan juuri eroa hyvityspyynnöstä.
Vuonna 2008 hyväksytty talousohjesääntö ohjaa siis edelleen toimintaa varsin hyvin, mutta sen
tunnettuisuus hallituksen ja johtajiston keskuudessa on kysymys. Pieni infopaketti vuosittain saattaisi
jatkossa olla hyväksi. Vuoden alussa taloushallinto muuttui lippukunnassa siten, että taloudenhoitaja
aloitti myös kirjanpidon hoitamisen.
Lippukunnan tulos oli 470,52 euroa ylijäämäinen. Tulokseen vaikuttaa budjetoituun verrattuna
erityisesti se, että hallitus päätti siirtyä kirjaamaan hankinnat kokonaan tilikauden kuluna, kun
hankintaan on saatu vastaava avustus. Tiliteknisesti hankinta kirjataan kuluksi ja avustuksella
pienennetään tuota kulua - menettely on yhteensopiva kirjanpitolautakunnan lausunnon 666/1983
kanssa. Muutoksesta johtuen toimintavuonna hankitun Teuva-keittimen kustannus lippukunnan
kirjanpidossa oli noin 90 euroa. Budjetoituun nähden tulot olivat keittimeen saadun avustuksen verran
pienemmät.
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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 on jatkanut Ilvesveikkojen 80-vuotishistoriikkiprojektia. Harmaa Ilves
ja kannatusyhdistyksen hallitus pitivät yhteiskokouksen, jossa käytiin läpi KY:n strategiaa ja
hyväksyttiin Ilvesveikkolalle kymmenen vuoden kunnostussuunnitelma, jonka rahoituksesta sopiminen
yhdistysten välillä jäi vielä tulevaisuuteen.

Töölön pojat -säätiö
Töölön pojat -säätiö tukee lippukuntaa taloudellisesti joka toinen vuosi. Avustus suunnataan hakemuksessa esitetyllä
tavalla, yleensä lippukunnan kalustohankintoihin.
Toimintavuonna lippukunta anoi varoja Teuva-kenttäkeittimen hankkimiseksi ja käytti ne saman
vuoden aikana. Keitin koeajettiin syysretkellä. Teuvan myötä Karelia-keittimet siirtyvät vaiheittain
historiaan.
Vanha Ilvesveikko Paavo Aulio on toiminut kuluvalla kaudella edelleen 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.
Joulukuun kolmantena adventtina lippukunta osallistui Partiokirkon järjestelyihin yhdessä muiden
töölöläisten lippukuntien kanssa. Partiokirkossa annettiin kolkkien kolkkalupaus. Lisäksi lippukunta
osallistui seurakunnan toukokuisen torimessun järjestelyihin.
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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.
Vuonna 2010 keväällä Töölön kolon vessaan on vaihdettu uusi pumppu, vanhan sanottua itsensä
irti. Töölön kolon varastorakentamisen jatkamista suunnitellaan. Aikaisemmin mietitystä käpsäklubin
väliovesta on jatkettu spekulointia, ja käsittelyssä ovat olleet myös seinien maalaus ja parempien
valaistusmahdollisuuksien suunnittelu. Uutta toimintaa tullaan asian suhteen näkemään vuoden 2011
kevätkauden aikana. Töölön kolon jääkaapin lakattua toimimasta keväällä on asian pohjalta luotu
keskusteluja uuden jääkaapin hankkimisesta hyvän mahdollisuuden sattuessa kohdalle.
Vuoden 2010 lopussa Töölön kololla toimi aktiivisesti 4 eri ryhmää. Yksi kolkkaparvi, kaksi
seikkailijaryhmää ja yksi 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.
Helsingin kaupunki myönsi edelleen nimikkotilan korvauksetta Ilvesveikkojen käyttöön.
Toimintakaudella kololla toimi kolme Ilvesveikkojen ryhmää.

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 - kämpällä on vierailtu keskimäärin kerran-pari kuussa.
Ilvesveikkolan virallinen osoite on Ilveskalliontie 60. Kuluneen kauden aikana Veikkolan kiinteistöstä
laadittiin korjaussuunnitelma helpottamaan tulevien menoerien arviointia. Hormit nuohottiin
loppusyksystä jolloin ilmeni, että saunan hormi on poikki ja vaatii pikaista korjausta. Kämppäisäntänä
toimi kuluneena kautena Matti Rekonen. .

Toiminta piirissä ja keskusjärjestössä
Ilvesveikot oli vuoden 2010 aikana edustettuna piirin ja Suomen Partiolaisten tapahtumissa kevään
LPK2020-seminaarissa lippukunnanjohtajan voimin ja Kilke-leirin lippukunnanjohtajatapaamisessa
hallituksen jäsenen välityksellä. Ilvesveikot ei ottanut osaa aluetapaamisiin. Piirin kokouksessa
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piirineuvostoa valittaessa lippukunnalla oli äänestäjiä paikalla ja äänesti omaa ehdokastaan
Piirineuvostoon. Kesällä piirineuvostossa oli käsiteltävänä uusi vaalipiirijako, jonka mukaisesti myös
aluetoimintaa järjestetään jatkossa piirin alueella. Ilvesveikot kuuluu 2011 alusta oikeaa nimeään vielä
odottavaan Helsinki 2 -alueeseen, jossa ovat mukana muut töölöläiset lippukunnat sekä Kallion alue.
Lippukunnan näkemyksen mukaan aluemuutoksella ei ole vaikutusta käytännön toiminnan
järjestämiseen.
Ilvesveikkojen johtajat ovat jatkaneet vastuun kantamista myös piirin ja keskusjärjestön tehtävissä.
Mikael Wathén kuului Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ansiomerkkitoimikuntaan.
Heikki Karjalainen on toiminut SP:n tunnustoimikunnassa.
Grigori Fedorets oli mukana SP:n Venäjän koulutusprojektissa Kaliningradin alueella.
Markus Helaniemi valittiin kaudeksi 2011-2012 Pääkaupunkiseudun partiolaisten piirineuvostoon.
Pekka Pehkonen on toiminut piirin samoajatoimikunnassa.
Arttu Piipponen on toiminut Pääkaupunkiseudun Partiolaisten hallituksessa talous- ja kiinteistöasioista
vastaavana ministerinä.
Tapani Tulkki jatkoi toimihenkilönä Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa toiminnanjohtajan tehtävässä.
Ville Salo jatkoi toimihenkilönä Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa koulutussihteerin tehtävässä vuoden
loppuun.
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Ansiomerkit, luokkamerkit, ja huomionosoitukset
Kunnon Veikko -patsas

Mika Länsimäki

IVE-kiulu

Kotkat

Pronssinen Ilves

Rasmus Helaniemi

Erikoishaamu-plaketti

Arttu Talvitie

II luokan Mannerheim-solki

Aleksi Kyöttinen

I-luokan Mannerheim-solki

Grigori Fedorets

PäPa:n vuoden toimiva partiojohtaja

Arttu Piipponen
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Lippukunnan organisaatio
Harmaa Ilves – lippukunnan hallitus
lippukunnanjohtaja
lippukunnanjohtajan apulainen
muut jäsenet

Grigori Fedorets
Petteri Laakso
Ville Hautala
Markus Helaniemi
Matias Merenmies
Mika Länsimäki
Pekka Pehkonen

Virkailijat
taloudenhoitaja
sihteeri
tilintarkastajat
varatilintarkastajat

Arttu Piipponen
Pekka Pehkonen
Sami Korppinen
Lauri Kyöttinen
Lauri Kaski
Arttu Talvitie

Partiopoikaosasto
Haukka (seikkailijavartio), Töölö
(kevät)

Lauri Viinamäki

Karhu (seikkailijavartio), Töölö

Kari Karttunen (kevät kausi)
Benjamin Ylikoski

Liito-orava (seikkailijajoukkue),
(syksy), Töölö

Tom Granroth
Arttu Piipponen

Villisika (tarpojavartio), Töölö

Aleksi Kyöttinen
Mika Länsimäki (kevät)

Rusakko (tarpojavartio), Pasila

Tuomas Rauanheimo
Ville Hautala

Susi (tarpojavartio), Pasila

Jussi Salmela
Tatu Vehmas

Varpushaukka (samoajavartio), Töölö

Arttu Talvitie, luotsi

Kolkkapoikaosasto
osastonjohtaja

Anssi Mononen

Kotkat, Töölö

Arttu Piipponen (kevät)
Markus Helaniemi (syksy)
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Näädät, Pasila (kevät)

Anssi Mononen
Grigori Fedorets

Kiinteistöt
Ilvesveikkolan kämppäisäntä
Töölön koloisäntä
Pasilan koloisäntä

Matti Rekonen
Mika Länsimäki
Tuomas Rauanheimo

Murinan toimitus
vastaava päätoimittaja

Grigori Fedorets

toimituspäällikkö

Markus Helaniemi (kevät)
Yuri Birjulin (syksy)

toimitussihteeri

Aleksi Kyöttinen

taittaja

Markus Helaniemi (kevät)
Yuri Birjulin (syksy)
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Tärkeimpien tapahtumien vastuulliset tekijät
Talvileiri Tykky
johtaja

Heidi Korhonen (TöTä)

huolto

Matti Rekonen

ohjelma

Aleksi Kyöttinen
Arttu Piipponen

keittiö

Paula Hautala (TöTä)
Inka Helaniemi (TöTä)

IVE:n ja TöTä:n kevätretki Kumina
johtaja

Heidi Korhonen (TöTä)

Ohjelma

Anssi Mononen
Aleksi Kyöttinen
Maija Salmikivi (TöTä)

huolto

Pekka Pehkonen

Kevätkaudenpäättäjäiset
johtaja

Aleksi Kyöttinen

Kesäleiri Kalke
leirinjohtaja

Henni Varhimo (TöTä)

Kesäleiri Kilke
alaleirinjohtaja

Henni Varhimo (TöTä)

savunjohtaja

Lotta Korhonen (TöTä)

Suuri Pamahdus
johtaja

Otava Piha (BryTuHa)
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Syysretki Eteläisen tähtitaivaan kartoitus
retkenjohtaja

Pekka Pehkonen

huolto

Aleksi Kyöttinen
Mika Länsimäki

ohjelma

Pekka Pehkonen

keittiö

Tom Granroth
Grigori Fedorets

Hiipivä Haamu, salapoliisi- ja kaupunkituntemuskilpailu
kilpailunjohtaja

Petteri Laakso

juonimestari

Pekka Pehkonen

ratamestari

Maija Salmikivi (Töölön Tähystäjät)

rastipäälliköt

Hanna Lempiäinen (Sinivuoren Tytöt)
Niina Anteroinen (Niiperin Nuolihaukat)
Lotta Korhonen (Töölön Tähystäjät)
Simo Ortamo (Jean d’Arc)
Aurora Ojala (Vuokot)
Karkki Manninen (Kaukakuutit)

ennakkotehtävät

Maija Salmikivi (TöTä)

videosuurmoguli

Matias Merenmies

viestintä

Markus Helaniemi

Itsenäisyyspäivän gaala
järjestäjä

Lotta Lehvävirta (TöTä)

Joulujuhla
johtajat

Lotta Lehvävirta (TöTä)

19 / 21

Ilvesveikot ry:n VUOSIKERTOMUS vuodelle 2010

Toimintakalenteri 2010
Tammikuu
	
  
2.	
  -‐	
  6.1.	
   	
  
22.	
  -‐	
  23.1	
  	
  
30.1.	
   	
   	
  	
  

Talvileiri	
  Tykky	
  
Leffamarathon	
  
Seminaari	
  

Helmikuu
17.2.	
   	
  

	
  

Vuosikokous	
  

Maaliskuu
7.3.	
  	
   	
   	
  
12.	
  -‐	
  14.3.	
  	
  

Kakkukisa,	
  Tötän	
  kololla	
  	
  
Kevätretki,	
  Tösin	
  ja	
  Hesparton	
  kämpällä	
  

Huhtikuu
31.3.	
  -‐5.4.	
  	
  
17.	
  -‐18.4.	
  	
  
21.4.	
  	
   	
   	
  
24.4.	
   	
   	
  
25.4.	
  	
   	
   	
  

Pääsiäisvaellus	
  
Trendi	
  2.0	
  
Paraatitreenit	
  
Sudenpentu-‐	
  ja	
  seikkailijakisa	
  
Paraati	
  ja	
  kohtaaminen,	
  johtajaneuvosto	
  

Toukokuu
13.5.	
  	
   	
   	
  
12.	
  -‐16.5.	
  	
  
19.5.	
  	
   	
   	
  

Torimessu	
  
Pietarin	
  matka	
  
Kevätrieha	
  Pasilassa	
  

26.5.	
  	
  

Kevätkauden	
  päättäjäiset	
  

Kesäkuu
9.	
  -‐13.6.	
  	
   	
  

Kalke	
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Elokuu
28.7.	
  -‐	
  5.8	
  	
  
25.8.	
  	
   	
   	
  

Kilke	
  
Suuri	
  pamahdus	
  

Lokakuu
1.10.	
   	
   	
  
9.	
  -‐	
  10.10.	
  	
  

	
  Pelimarathon	
  
Johtajaneuvosto	
  Veikkolassa	
  

Marraskuu
7.11.	
  	
   	
   	
  
19.	
  -‐	
  21.11	
  	
  

Hiipivä	
  Haamu	
  
Syysretki	
  Eteläisen	
  Tähtitaivaan	
  Kartoitus	
  

Joulukuu
2.12.	
   	
  
5.12.	
   	
  
6.12.	
   	
  
9.12.	
   	
  
12.12.	
  	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Harmaan	
  Ilveksen	
  ja	
  IVE	
  KY:n	
  yhteiskokous	
  
Joulujuhla	
  ja	
  itsenäisyyspäivän	
  gaala	
  
Itsenäisyyspäivä	
  
Ilvesneuvosto	
  
Joulukirkko-‐	
  ja	
  juhla	
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