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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 2011 oli toiminnan ylläpitäminen nykyisessä muodossa vähäisten
johtajaresurssien takia.
Lippukunnan jäsenmäärä oli vuoden 2010 lopussa 96 henkeä. Vuoden 2011 lopussa
lippukunnassa oli jäseniä 88. Jäsenistö muodostuu kolkkaosastosta (9 henkeä, laskua 6 henkeä),
partiopoikaosastosta (47 henkeä, kasvua 12 henkeä), aktiivisista vaeltajista ja johtajista (12 henkeä) ja
kannattajajäsenistä (20 henkeä).

Kolkkapoika-osasto
Kolkkapojat ovat nuorimpia partiolaisia, iältään 7–9 -vuotiaita. Kolkkien toiminta on aikuisjohtoista ja tapahtuu
parvissa, jotka koostuvat pivoista. Kolkkapojat suorittavat Suomen partiolaisten uutta sudenpentuohjelmaa. Tämän
lisäksi kolkkien perinteet nojautuvat vanhoihin suomalaisiin eränkävijöiden tarinoihin, erityisesti Osmo Vesikansan
Kolkkapojan tarinaan. Tunnusomaista kolkkatoiminnalle on tekemällä oppiminen ja yhdessä toimiminen.

Kolkkaparvet
Ilvesveikkojen kolkkatoiminta keskittyi yhteen parveen. Kotkat-parvi kokoontui Töölön kololla
maanantaisin Anssi Monosen ja Markus Helaniemen johdolla. Parven toimintaan osallistui yhdeksän
poikaa. Vuoden aikana mukaan tuli neljä uutta jäsentä. Kotkat teki keväällä retken Heikki Karjalaisen
mökille ja osallistui Timanttiliiga-kilpailuun. Lippukunnan syysretkelle Kotkat lähti lähes koko parven
vahvuisena. Jälkiä suoritettiin keväällä 3 ja syksyllä 1.
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Partiopoikaosasto
Ilvesveikkojen partiopoikaosastoon kuuluu seikkailija-, tarpoja- ja samoajaohjelmat.

Seikkailijatoiminta
Seikkailijat ovat iältään 10–12-vuotiaita partiolaisia. Toiminta tapahtuu aikuisten johtajien - sampojen - johdolla
10-15 hengen joukkueissa, jotka jakaantuvat vartioihin. Seikkailijaohjelma koostuu ilmansuunnista, joihin kuuluu
aktiviteetteja, retkiä yms.
Seikkailijatoiminta on jatkunut vuoden aikana kahdessa ryhmässä.
Karhu

Karhu-vartiota johti kevätkauden Benjamin Ylikoski ja syksyllä vartion johtoon siirtyivät Ville Hautala
ja Grigori Fedorets. Uusi ohjelma löysi vihdoin muotonsa vartion toiminnan selkärankana. Vartion
jäsenet osallistuivat aktiivisesti lippukunnan retkille, vaikkei omaa retkeä järjestettykään. Ryhmän
toimintaan on osallistunut aktiivisesti 6 poikaa.
Liito-orava

Liito-orava jatkoi esimerkillisesti uuden ohjelman suorittamista. Joukkueen sampoina toimivat Arttu
Piipponen ja Tom Granroth. Joukkue kävi kevätkaudella retkellä ja päätti kevätkauden yhteiseen
Sepeliin Viestityttöjen kanssa. Syksyllä Liito-oravan retkelle osallistui myös veikkoja muista ikäkausista.
Poikia toiminnassa on ollut mukana 16.

Tarpojatoiminta
Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja
pojat omissaan. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Ryhmän toimintaa ohjaa aikuinen luotsi, joka toimii myös tarpojavartion
määräaikaisten samoaja-vartionjohtajien tukena
Susi

Susi-vartion vetäjät vaihtuivat syksyllä Jussi Salmelasta ja Tatu Vehmaksesta Aku Haapaseen ja
Yuri Birjuliniin. Lisäksi Susi-vartio vaihtoi kokouspaikan Pasilasta Töölöön. Susi kävi retkellä syksyllä.
Mukana toiminnassa on ollut 6 poikaa.
Rusakko

Ville Hautalan ja Tuomas Rauanheimon vetämä Rusakko-vartio toimi kevätkauden tarpojina ja
syksyllä yhdistyi Villisian kanssa muodostaen samoajavartion. Rusakolla ei ollut keväällä retkeä, mutta
ryhmän jäsenet osallistuivat kevätretki Setämiehelle. Ryhmässä on toiminut 4 poikaa.
Villisika

Aleksi Kyöttisen ja Mika Länsimäen johtama Villisikakin toimi tarpojavartiona vain kevään ja
siirtyi sen jälkeen samoajatoimintaan. Villisika ei käynyt omalla retkellä keväällä, mutta mukana olleet 9
poikaa osallistui kevätretki Setämiehelle.
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Samoajatoiminta
Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. 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.
Villisika

Samoajavartio Villisika muodostui tarpojavartiosta syksyllä 2011. Villisika toimii Töölössä. Vartio on
kokoontunut viikoittain ja siihen kuului 7 samoajaa, tukenaan luotsi. Vartio on vuoden aikana
toteuttanut lippukunnassa tapahtumia, kuten Pelimarathonin syksyllä.
Vartioon tulisi kuulua myös entinen Rusakko-vartio jota ei yrittämisestä huolimatta vielä ole saatu
mukaan yhteiseen toimintaan.

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

Korpikotkan toiminta vuonna 2011 on ollut jäissä osittain johtuen ikäluokan siirtymisestä valtion
palvelukseen.
Jorma-säätiö

Jorma-säätiö vastasi Hiipivän Haamun järjestelyistä.

Retki- ja leiritoiminta
Talvileiri ”Toveri”
Ilvesveikkojen ja Töölön Tähystäjien yhteinen talvileiri järjestettiin 2.-6. tammikuuta Veikkolassa.
Leirinjohtajana toimi Grigori Fedorets. Talvileirille osallistui vaihtelevasti Ilvesveikoista 2 tarpojaa,
kolme vaeltajaa ja kaksi aikuista. Vähäisen osallistujamäärän takia leirin ohjelma piti soveltaa. Etenkin
mieleen jäi talvinen hiihtohaikki.

Kevätretki ”Setämies”
8.-10. huhtikuuta järjestettiin Ilvesveikkojen ja Töölön Tähystäjien yhteinen kevätretki
Ilvesveikkolassa. Johtajana toimi Ville Hautala. Retkeltä jäi erityisesti mieleen jänikseen asuun
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pukeutunut mies jota ammuttiin värikuula-aseella. Kevätretkelle osallistui 17 ilvesveikkoa ja Töölön
Tähystäjistä yksi henkilö.

Kesäleiri ”Katarakti”
Heinä-elokuun vaihteessa 27.7.-4.8. järjestettiin Ilvesveikkojen ja Töölön Tähystäjien yhteinen
kesäleiri Katarakti Lopella metsäyhtiö UPM Kymmenen mailla Keritty-järven rannalla. Leirinjohtajana
toimi Pekka Pehkonen. Leirillä juhlistettiin Töölön Tähystäjien 80-vuotista taivalta. Leirin
erityispiirteenä oli johtoryhmän pieni koko, joka oli vain kolme henkeä. Myös itse leirillä oli hyvin
vähän pysyviä johtajia. Tämä vaikeutti etenkin ohjelman toteuttamista.
Leirille osallistui yhteensä kolkkapoika-sudenpentu-seikkailija –ikäryhmästä 20 lasta ja tarpojasamoaja –ikäryhmästä 16 lasta. Leirillä kävi yhteensä 12 johtajaa, joista suurin osa oli paikalla vain
joitakin päiviä.
Lapset tuntuivat nauttivan leiristä ja etenkin ohjelman ja vapaa-ajan suhdetta kiiteltiin. Ohjelma oli
vesipainotteista. Myös aikuisten läsnäolo lasten kanssa koettiin mukavaksi. Leirin aikana huollettiin
tarmokkaasta kalustoa ja lippukuntien omaisuus olikin leiriltä palattaessa alkuperäistä paremmassa
kunnossa. Kehityskohteena seuraavalle kesäleirille on etenkin kolkkaohjelma.

Samoajien siirtymäretki ”Sivu paholaisen päiväkirjasta”
Elokuun viimeisenä viikonloppuna 26.-28.8. Liesjärven kansallispuistossa järjestetty samoajien
siirtymäretki onnistui hyvin. Retken johtajana toimi Pekka Pehkonen ja johtajan apulaisena Lauri
Viinamäki. Retkelle osallistui kolme nuorta.

Lippukunnan syystalviretki ”Yggdrasil”
Ilvesveikkojen syystalviretki järjestettiin Nuuksiossa ja Ilvesveikkolassa 2.-4.12. Retken johtoryhmänä
toimivat Arttu Piipponen, Tom Granroth ja Grigori Fedorets. Retken ohjelmaan kuului erähenkistä
partiotoimintaa ei niin talvisessa metsässä. Retkellä yövyttiin Ilvesveikkolan kämpällä. Retkelle
osallistui yli 30 veikkoa.

Kilpailutoiminta
Kilpailutoiminta oli viimevuosien tapaan vähäistä, sen sijaan kilpailuiden toteuttamiseen on
osallistuttu ahkerasti. Kotkat ja Liito-orava osallistuivat runsaslukuisina ilvesveikko Tom Granrothin
johtamaan Timanttiliiga-kilpailuun toukokuussa. Ilvesveikot osallistuivat myös kilpailun yhden rastin
toteutukseen. Lisäksi kolme vartiota otti osaa Hiipivä Haamu –kilpailuun. Ilvesveikot järjestivät myös
Pääkaupunkiseudun
partiolaisten
kevätmestaruuskuin
myös
Suomen
partiolaisten
partiotaitokilpailujen syysmestaruuskisoissa yhden rastin.

Koulutustoiminta
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Toimintavuoden aikana lippukunnan johtajien kouluttautuminen oli vähäistä. Yksi pj-kurssi
suoritettiin loppuun.
Ryhmänohjaajakoulutuksen aloitus kurssimuodossa siirtyi edelleen TöTän päätöksen myötä.
Lippukunnan samoajia on kuitenkin ohjattu lyhyisiin ryhmänohjaustehtäviin.

Tiedotus
Lippukuntalehti Murina
Vuoden aikana ilmestyi kolme lehteä, Murina 3/2010, 1/2011 ja 2/2011. Vuoden 2011 vuosikerta jäi
kolmen numeron suuruiseksi. Lehden sisällöntuottamiseen sitoutumattomuus on tuottanut
toimitukselle lisäpäänvaivaa.
Lippukuntalehti Murina jatkaa Ilvesveikkojen pää-äänenkannattajana ja tukee edelleen mieheksi
kasvamista.

Verkkosivusto
Ilvesveikkojen verkkosivuja on käytetty nopeana tiedotuskanavana ja uutuutena tapahtumiin
ilmoittautuminen on ollut mahdollista verkkosivujen kautta. Tämä on todettu toimivaksi ja helpoksi
ratkaisuksi.
Keväällä sivustolla otettiin käyttöön Googlen analytics-toiminto, jonka antama käyttäjädata näyttää
seuraavalta:
Käynnit
4 687
% kokonaismäärästä:
100,00 % (4 687)

sivua/käynti
1,88
Sivuston keskiarvo:
1,88 (0,00 %)

aikaa käytettiin
keskimäärin
00:02:19
Sivuston keskiarvo:
00:02:19 (0,00 %)

uusia käyntejä
53,10 %
Sivuston
keskiarvo:
53,10 % (0,00 %)

poistui välittömästi
66,89 %
Sivuston keskiarvo:
66,89 % (0,00 %)

Sivulle kohdistuvasta liikenteestä noin puolet tuli hakukoneiden ja kuudesosa viittausten kautta.
Kolmasosa liikenteestä oli suoraa. Suosituimmat hakusanat olivat hiipivä haamu, ilvesveikot (y-tunnus),
retkivarusteet ja rinkan pakkaaminen.
Sivustolla eniten kiinnostusta herätti HH-sivuille ohjaava osio. Seuraavaksi eniten kiinnostivat
lippukunnan ryhmät, partioasua käsittelevä sivu sekä johtajisto.
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Facebook
Uutena tulokkaana ilvesveikkojen viestintäkeinona on sosiaalinen verkkopalvelu Facebook. Uutta
mediaa on käytetty muun muassa tapahtumien tiedottamisessa ja suunnitelun apuvälineenä. Myös
lippukuntalehti Murinalle on perustettu oma Facebook-ryhmä, jonka tarkoituksena on viestiä
lippukuntalaisille tulevista deadlineista ja Murinan julkaisuista.

Hiipivä Haamu
Hiipivä Haamu on Helsingissä vuosittain järjestettävä salapoliisi- ja kaupungintuntemuskilpailu. Kilpailu on
suunnattu pääosin pääkaupunkiseutulaisille vartioille ja partiolaisryhmille, mutta joka vuosi kilpailussa on mukana
partiolaisia myös muualta Suomesta. Kilpailun järjestelyistä vastaa partiolippukunta Ilvesveikot apunaan joukko
partiolaisia muista lippukunnista. Ensimmäisen kerran Hiipivä Haamu järjestettiin vuonna 1947.
Hiipivä Haamu järjestettiin tänä vuonna perinteiseen tapaan marraskuun ensimmäisenä
sunnuntaina 6.11.2011. Päivän aikana selvitettiin visaista ihmissalakuljetusvyyhtiä. Kilpailuun osallistui
161 vartiota, mikä on 31 vartiota enemmän vuoteen 2010 verrattuna.
Kilpailua mainostettiin internetissä ennakkovideolla, joka oli kaikkien katsottavissa pari kuukautta
ennen kisaa. Videolla saatiin myös pohjustettua kilpailun juonta. Juonen peruskuvioita yritettiin
yksinkertaistaa ja tuoda helpommin esiin, jotta nuorimmatkin kilpailijat ymmärtäisivät päivän
tapahtumia. Juonta ei kuitenkaan voi kuvailla liian helpoksi, sillä korkealentoisimmat juonenkäänteet
aiheuttivat sopivasti päänvaivaa kokeneemmille kisaajille. Kilpailun jälkeen Haamulle perustettiin oma
Facebook-sivu, jonka avulla kilpailua voi mainostaa tehokkaasti tulevaisuudessa.
Ilmoittautuminen järjestettiin sähköisesti, mikä koettiin helpoksi niin kilpailun johdon, kuin
osallistujienkin kesken. Tämän lisäksi vartioilla oli mahdollisuus tienata muutama lisäpiste perinteisellä
postikortilla.
Palkintojenjako järjestettiin Munkkiniemen yhteiskoululla noin kuukausi kilpailun jälkeen.
Tilaisuudessa palkittiin parhaiten pärjänneet vartiot ja kerrattiin juoni. A-sarjan voitti Linja 8 –vartio
(Hespartto) ja B-sarjan palkinnon pokkasi Käpyrit (Vartiovuoren tytöt). Ilvesveikkojen ryhmät
kilpailivat A-sarjassa sijoittuen hyvin: Susi (3.), Liito-orava (18.) ja Karhu (19.). Parhaan rastin
palkinnon vei Töölön Sinisten pitämä rasti Kumpulan kartanossa pidetyllä geokätköilyrastilla.
Uutena palkintokategorioina otettiin käyttöön paras asu sekä Kari Jännes -erikoispalkinto. Tänä
vuonna Karin karvahatun ansaitsi Agents -vartio Mustista Veljistä juostuaan Kumpulasta maaliin
Munkkiniemen yhteiskoululle. Parhaasta asusta palkittiin Lumikondat-vartio Kulman Kiertäjistä.

Tulokset:
A-sarja:
1. Linja 8 (Hespartto)
2. Kauhukakarat (Aarnivalkeat)
3. Susi (Ilvesveikot)
4. Majavat (Katajanokan Karhunkaatajat)
5. Pimut (Roineen Tytöt)
B-sarja:
1. Käpyrit (Vartiovuoren Tytöt)
2. Kärpiöt (Viestitytöt)
3. MC Vuokkoset (Vuoren Valppat)
4. Ryppyinen ruutana (Kaskipartio)
4. Melassikatastrofi (Lauttasaaren Lainepartio)
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Muu toiminta
11.-12.2.

Johtajahuoltotapahtuma Leffamarathon Töölön kololla. Järjestelyistä vastasi Pekka
Pehkonen ja paikalla oli seitsemän veikkoa.

7.3.

Töölön Tähystäjien järjestämä kakkukisa. Kilpailuun osallistui Ilvesveikoista Villisikavartio. Ryhmä saavutti pronssia.

17.4.

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. Paraatin komentajana toimi ilvesveikko Eero Pehkonen.

23.4.

Nahkaliljavaellus Jäniksen vuosi / Jytky. Retki keräsi kiitettävästi huomiota erityisesti
nuorten samoajien keskuudessa. Vihreä nahkalilja suoritettiin kävelemällä Töölön kololta
Veikkolaan. Nahkaliljalle osallistui neljä Ilvesveikkoa, yksi Töölön Tähystäjä ja yksi
vieraileva tähti Viherlaakson Peuroista.

21.-22.5.

Kämppätalkoot. Talkoiden aikana oikaistiin Pikku-Tönkki ja kämpän portaat.

26.5.

Kevätkauden päättäjäiset. Kaunis kevätpäivä keräsi tapahtumaan yli 50 veikkoa ja
tähystäjää.

22.7.-7.8.

Maailmanjamboree Ruotsissa. Jamboreelle osallistui 6 veikkoa.

23.8.

Syyskauden avajaiset järjestettiin Alppipuistossa Liito-orava -vartion johdolla. Paikalla oli
Liito-oravan poikien lisäksi viitisen veikkoa.

6.12.

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

11.12.

Joulukirkko järjestettiin perinteikkäästi Töölön kirkossa, minkä jälkeen siirryttiin
Joulujuhlaan Pauligin huvilalle. Tapahtuma sujui perinteikkäästi riisipuuron ja Joulupukkin
siivittämänä.

Hallinto
Lippukunnan kokoukset
Lippukunnan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Töölön kololla 16. helmikuuta.
Kokouksessa valittiin lippukunnanjohtajaksi poikkeuksellisesti yhdeksi vuodeksi Grigori Fedorets. Tämän
lisäksi lippukunnanjohtajan apulaiseksi valittiin Markus Helaniemi. Hallituksesta päätettiin muodostaa
seitsenhenkinen. Hallituksessa jatkoivat Ville Hautala ja Matias Merenmies ja mukaan palasi Anssi
Mononen. Uusiksi jäseniksi valittiin Tuomas Rauanheimo ja Lauri Viinamäki. Kokouksessa hyväksyttiin
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2010 sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011.
Kokouksessa päätettiin, että lippukunta kerää 15 euron liittymisjäsenmaksun uusilta B-jäseniltä vuonna
2011 sekä 10 euron jäsenmaksua alkaen vuoden 2012 Suomen partiolasten jäsenmaksun yhteydessä.
Lisäksi 9. lokakuuta järjestettiin ylimääräinen vuosikokous, jonka tarkoituksena oli poistaa
jäsenmaksu uudelleen selvittyjen seikkojen valossa. Maksu kuitenkin päätettiin säilyttää.

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
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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 ja taloudenhoitaja valittiin hallituksen
ulkopuolelta. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa.

Johtajaneuvosto - JN
Johtajaneuvosto kokoontuu yhdessä sisarlippukuntamme Töölön Tähystäjät ry:n (TöTä) johtajaneuvoston kanssa.
Toimintavuonna jatkettiin edellisten vuosien käytäntöä, jossa johtajaneuvostoon kuuluvat molempien lippukuntien 17
vuotta täyttäneet vaeltajat, johtajat ja samoajat. Johtajaneuvoston toimintaa johtavat lippukunnanjohtajien apulaiset.
Johtajaneuvosto kokoontui vuoden aikana kerran. Kokous pidettiin lokakuun alussa Töölön
Tähystäjien kololla. Paikalla oli kahdeksan johtajaa. Neuvostossa puitiin menneitä tapahtumia ja
suunniteltiin tulevaa.

Ilvesneuvosto - IN
Ilvesneuvostoon kuuluvat kaikki ryhmien vetäjinä toimivat henkilöt sekä 17 vuotta täyttäneet veikot. Neuvoston
tavoitteena on korvata tai järjestää yhdessä lippukunnan johtajien toimintaa tukevat foorumit, VJN ja KJN.
Ilvesneuvosto kokoontui vuonna 2011 viisi kertaa. Kokouskertojen määrässä nähtiin siis huima kasvu
vuoteen 2010 verrattuna, mutta kokouksiin osallistui edelleen harmittavan vähän johtajia.
Kokouspäivät ja –aiheet:
10.4.

Keskusteltiin Arttu Piipposen johdolla jäsenmaksun korotuksesta ja samoaja- ja
tarpojatoiminnasta.

12.6.

Käsiteltiin ikäkausitoiminnan järjestämistä.

14.8.

Keskusteltiin ryhmien toiminnasta ja ikäkausien välisistä siirtymistä, esiteltiin ikäkausien
ulkoiset tunnukset, sekä suunniteltiin syksyn tapahtumia.

9.10.

Kokous pidettiin ylimääräisen
vuotissyntymäpäivän aattona.

11.12.

”Kreikan tie –kokous”. Pohdittiin poikkeuksellisen suuren osanoton vallitessa lippukunnan
pitkän aikavälin toimintaa.

vuosikokouksen

yhteydessä

Ilvesveikkojen

77-

Talous
Lippukunnan taloudenhoito jatkui totutulla tasolla. Talousohjesäännön mukainen tilitys saatiin
osasta suurempia tapahtumia. Hiipivän Haamun tilitys tehtiin tammikuun alussa.
Vuosikokous 2011 päätti että myös pienemmistä retkistä aletaan kerätä tilitykset. Osasta
tapahtumia saatiin tällainen tilitys vuoden aikana. Tiivistyksenä tilityksistä voidaan todeta, että oikein
pestattuna johtajat pystyvät tekemään tilitykset ajallaan.
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Lippukunnan tulos oli 1 222,91 euroa alijäämäinen. Tulokseen vaikutti leiritoiminnan raskas
tappiollisuus korkeiden huoltokulujen vuoksi. Hiipivä Haamun osalta talousarvio alittui.
Projektitoiminta tuotti lippukunnalle noin tuhat euroa, mutta sen toteuttamisen kohdalla johtajien
työpanokset tai niiden suhde saattoi olla epätasapainossa. Kalenterimyynti onnistui toimintavuonna
paremmin kuin aikoihin, ja sillä hätyyteltiinkin liki tuhannen euron tuottoja.

Taustayhteisöt
Helsingin kaupunki
Helsingin kaupungin nuorisotoimelta saatiin yleisavustusta perustoiminnan kuluihin ja leiriavustusta
talvi- sekä kesäleiriin. 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 edellisvuosista poiketen ainoastaan maalin Hiipivässä
Haamussa. Lisäksi kannatusyhdistys järjesti puutalkoot toukokuussa Veikkolassa. Kannatusyhdistys on
jatkanut Ilvesveikkojen 80-vuotishistoriikkiprojektia. Tämän lisäksi kannatusyhdistys on luonut uusia
yhteyksiä Töölö-seuran suuntaan.

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. Ilvesveikot osallistuivat lokakuussa säätiön 60vuotisjuhliin Töölön kirkolla.
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.
Töölön ja Taivallahden seurakunnan yhdistyttyä vuoden aikana tänä vuonna tuli ajankohtaisesti
tarkastella lippukuntien ja kirkon välisiä suhteita. Lippukunnan ja seurakunnan välinen
yhteistyösopimus päivitettiin.
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Joulukuun kolmantena adventtina lippukunta osallistui Partiokirkon järjestelyihin yhdessä muiden
töölöläisten lippukuntien kanssa. Partiokirkossa annettiin kolkkien kolkkalupaus. Lisäksi lippukunta ja
seurakunta jatkoivat hyväksi todettujen leirijumalanpalvelusten pitämistä.

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 kolon koloisäntä vaihtui vuoden 2011 syyskauden alussa, jolloin Mika Länsimäkeä tehtävässä
seurasi Lauri Viinamäki. Uusien kahvinkeittimien hankinnasta on käyty keskusteluja samoin kuin kolon
ison huoneen lattian kunnostuksesta. Vuoden 2011 lopussa Töölön koloa käytti aktiivisesti 5 ryhmää:
Yksi kolkkaparvi, kaksi seikkailijaryhmää, yksi tarpojaryhmä 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 partioryhmiä.
Helsingin kaupunki myönsi edelleen nimikkotilan korvauksetta Ilvesveikkojen käyttöön.
Toimintakaudella kololla toimi kaksi Ilvesveikkojen ryhmää (keväällä) ja kaksi Töölön Tähystäjien
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.
Kuluneena vuonna lippukunnan omia tapahtumia on järjestetty kämpällä reilusti tavanomaista
enemmän: muun muassa talvileiri, sekä syys- että kevätretki vietettiin kämpän maastoissa.
Ilvesveikkolan virallinen osoite on Ilveskalliontie 60. Kuluneen kauden aikana Veikkolan
korjaussuunnitelman toteuttaminen ei ole edennyt. 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 kuului Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ansiomerkkitoimikuntaan.
Martti Heinänen toimi Pääkaupunkiseudun Partiolaisten talousryhmässä.
Lauri Kaski toimi kansainvälisen Roverway-leirin huoltopäällikkönä.
Heikki Karjalainen on toiminut SP:n tunnustoimikunnassa.
Markus Helaniemi toimi kuluvana vuonna Pääkaupunkiseudun partiolaisten piirineuvostossa.
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 aloitti työt Suomen Partiolaisten Roverway-tapahtuman projektipäällikkönä.
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Ansiomerkit, luokkamerkit ja huomionosoitukset
Kunnon Veikko -patsas

Ville Hautala

IVE-kiulu

Liito-orava

Pronssinen Ilves

Niklas Granroth
Antti Snellman

Hopeinen Ilves

Maija Salmikivi, TöTä

II luokan Mannerheim-solki

Ville Hautala

Pyhän Yrjön Solki

Pekka Pehkonen

SP:n hopeinen ansiomerkki

Lauri Kaski
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Lippukunnan organisaatio
Harmaa Ilves – lippukunnan hallitus
lippukunnanjohtaja
lippukunnanjohtajan apulainen
muut jäsenet

Virkailijat
taloudenhoitaja
sihteeri
toiminnantarkastajat
varatoiminnantarkastajat

Grigori Fedorets
Markus Helaniemi
Ville Hautala
Anssi Mononen
Matias Merenmies
Tuomas Rauanheimo
Lauri Viinamäki
Arttu Piipponen
Eero Pehkonen
Sami Korppinen
Lauri Kyöttinen
Lauri Kaski
Heikki Karjalainen

Partiopoikaosasto
Karhu (seikkailijavartio), Töölö

Benjamin Ylikoski (kevät)
Ville Hautala (syksy)
Grigori Fedorets (syksy)

Liito-orava (seikkailijajoukkue), Töölö

Tom Granroth
Arttu Piipponen

Rusakko (tarpojavartio), Pasila

Tuomas Rauanheimo (kevät)
Ville Hautala (kevät)

Susi (tarpojavartio), Pasila-Töölö

Jussi Salmela (kevät)
Aku Haapanen (syksy)
Yuri Birjulin (syksy)

Villisika (samoajavartio), Töölö

Pekka Pehkonen (syksy)

Kolkkapoikaosasto
osastonjohtaja

Anssi Mononen

Kotkat, Töölö

Markus Helaniemi
Anssi Mononen

Kiinteistöt
Ilvesveikkolan kämppäisäntä
Töölön koloisäntä
Pasilan koloisäntä

Matti Rekonen
Lauri Viinamäki
Tuomas Rauanheimo
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Murinan toimitus
vastaava päätoimittaja

Grigori Fedorets

toimituspäällikkö

Yuri Birjulin
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Tärkeimpien tapahtumien vastuulliset tekijät
Talvileiri Toveri
johtaja

Grigori Fedorets

huolto

Arttu Piipponen

keittiö

Katariina Karttunen (TöTä)
Inka Helaniemi (TöTä)

IVE:n ja TöTä:n kevätretki Setämies
johtaja

Ville Hautala

Kevätkauden päättäjäiset
johtaja

Lotta Lehvävirta (TöTä)

Kesäleiri Katarakti
leirinjohtaja

Pekka Pehkonen

huolto

Arttu Piipponen

keittiö

Grigori Fedorets
Inka Helaniemi (TöTä)
Katja Ahola (sitoutumaton)

Suuri Pamahdus
johtaja

Arttu Piipponen

Samoajien siirtymäretki Sivu paholaisen päiväkirjasta
Johtaja

Pekka Pehkonen

Retkenjohtajan apulainen

Lauri Viinamäki

Syysretki Yggdrasil
johtoryhmä

Arttu Piipponen
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Tom Granroth
Grigori Fedorets
Ohjelmamestari

Pekka Pehkonen

Hiipivä Haamu, salapoliisi- ja kaupunkituntemuskilpailu
kilpailunjohtajat

Anssi Mononen ja Markus Helaniemi

juonimestari

Pekka Pehkonen

ennakkotehtävät

Maija Salmikivi

videosuurmoguli

Pekka Pehkonen

Joulujuhla
johtajat

Maija Salmikivi (TöTä)
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Toimintakalenteri 2011
Tammikuu
	
  
2. - 6.1.
11. - 12.2.

Talvileiri Toveri
Leffamarathon

Helmikuu
16.2.

Vuosikokous

Maaliskuu
7.3.

Kakkukisa, Tötän kololla

Huhtikuu
8. - 10.4.
10.4.
17.4.
23.-24.4.

Kevätretki, Ilvesveikkolassa
Ilvesneuvosto
Paraati ja kohtaaminen, johtajaneuvosto
Nahkaliljavaellus Jäniksen Vuosi

Toukokuu
7.5.
21.-22.5.
26.5.

Alueellinen kolkka- ja seikkailijakilpailu Timanttiliiga
Kämppätalkoot
Kevätkauden päättäjäiset

Heinäkuu
22.7.-7.8

Maailman Jamboree Ruotsissa

Elokuu
27.7. - 4.8
14.8.
23.8.

Kesäleiri Katarakti
Ilvesneuvosto
Suuri pamahdus
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Syyskuu
	
  
13.9.

Palaveri Töölön Seurakunnan kanssa

Lokakuu
1.10.
2.10.
9.10.
28.-29.10
29.10.

Johtajaneuvosto
Partio Nyt – SM-kisa
Ilvesveuvosto ja ylimääräinen vuosikokous
Pelimarathon
Töölön Pojat –säätiön 60-vuotisjuhla

Marraskuu
6.11.

Hiipivä Haamu

Joulukuu
2.-4.12.
6.12.
8.12.
11.12.

Syys-talviretki Yggdrasil
Itsenäisyyspäivä, kynttilöiden sytytys sankarihaudoilla
Hiipivän Haamun palkintojenjako
Joulukirkko- ja juhla
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