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Perustietoja
Partiotoiminnan tarkoitus
”Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän
yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. 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 55 000 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 ry. (IVE) on toiminut Helsingin Töölössä vuodesta 1934 ja Länsi
Pasilassa vuodesta 1985 paikallisena partiotoiminnan yksikkönä. Lippukunta toteuttaa
partiotoiminnan tarkoitusta järjestämällä jäsenilleen kokouksia, retkiä, leirejä, kursseja, kilpailuja
sekä muuta kasvatustoimintaa.
Lippukunnassa oli vuoden lopussa jäseniä 103, joista jäsenmaksun maksaneita 97.

Ikäkausi

Ryhmien
määrä

Osallistujat

Ryhmien
johtajat

Luotsit

1 kolkat

3

19

7

0

2 seikkailijat

3

25

4

0

3 tarpojat

2

7

2

1

4 samoajat

1

8

1

0

5 vaeltajat

1

13

0

0

Yhteensä

10

72

14

1
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Hallinto
Lippukunnan kokoukset
Lippukunnan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Töölön kololla 11. helmikuuta.
Lippukunnanjohtajana jatkoi Petteri Laakso ja lippukunnanjohtajan apulaisena Aleksi Kyöttinen.
Hallituksesta päätettiin muodostaa seitsenhenkinen. Taloudenhoitajaksi valittiin 
Arttu Piipponen
ja sihteeriksi 
Matias Merenmies
. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Ville Hautala, Lauri
Viinamäki ja Rasmus Helaniemi. Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös
vuodelta 2014 sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015.

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 lippukunnan kokousten päätökset.
Harmaaseen
Ilvekseen
on
toimintavuoden
aikana
kuulunut lippukunnanjohtaja,
lippukunnanjohtajan apulainen, sihteeri ja taloudenhoitaja, sekä kolme jäsentä.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen 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 kaksi kertaa  marraskuussa virallisluontoisempaan
kokoukseen ja joulukuussa keilaamaan. Neuvostoissa puitiin menneitä tapahtumia ja
suunniteltiin tulevaa, sekä käsiteltiin lippukuntien välistä yhteistyötä.

Toiminta ryhmissä
Kolkkatoiminta
Kolkkapojat ovat nuorimpia partiolaisia, iältään 8–10vuotiaita ja 1.–3. luokan oppilaita. Kolkkien
toiminta on aikuisjohtoista ja tapahtuu parvissa. Kolkkapojat suorittavat uutta
sudenpentuohjelmaa, joka koostuu jäljistä, jotka koostuvat askelista. Jäljen suoritettuaan kolkat
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saavat merkin. Kolkkapoikien tunnus on: ”Me tahdomme tehdä parhaamme.”
Ilvesveikoilla oli keväälläneljä kolkkaparvea: Kotkat Töölössä, Kyyt Pasilassa ja viittomakielinen
Ketut Pasilassa. Syksyllä parvia oli enää kolme kun Kettujen toiminta hiljeni.

Kotkat
Kotkia johti keväällä Tapani Tulkki ja Veikko Kastemaa. Syksyllä kevään ryhmät siirtyivät
seikkailijoiksi kahteen vartioon ja Kotkatparven johtamista uusien jäsenten kanssa jatkoi Aleksi
Kyöttinen.

Otsot
Otsotparvi toimi keväällä ja syksyllä, ohjelmaa kuului mm. osallistuminen sudenpentukisoihin.
Laumaa johtavat Aku ja Seeti Haapanen.

Ketut
Keväällä Pasilan kololla jatkoi toimintaansa viittomakielinen sekaryhmä, joka toteutti
sudenpentuohjelmaa. Johtajina toimivat Janica Kärpänoja, Salla Vallius ja Aino Laiho.
Syksyllä ryhmän toiminta hiljeni ja loppui, kun yksi johtajista muutti Hämeenlinnaan ja sopivan
kokouspäivän löytäminen muiden kesken osoittautui mahdottomaksi.

Kyyt
Pasilassa toimintaa jatkoi sekaryhmä, jossa on sekä Ilvesveikkojen kolkkia että Töölön
Tähystäjien sudenpentuja. Ryhmän johtajina toimivat Aleksanteri Koski ja Niklas Granroth.

Seikkailijatoiminta
Seikkailijat ovat iältään 10–12vuotiaita partiolaisia ja luokilla 4–6. Toiminta tapahtuu
seikkailijajoukkueissa aikuisten johtajien, sampojen, johdolla. Joukkueen jakaantuu vartiohin,
joita kutakin johtaa vuorollaa yksi seikkailijoista. Seikkailijaohjelma koostuu ilmansuunnista,
jotka keskittyvät aina tiettyyn aihealueeseen. Osa aktiviteeteista on suunniteltu tehtäviksi
kokouksessa, osa vastaavasti retkillä.
Töölössä kokoontui yksi seikkailijajoukkue Liitoorava. Liitooravien johtajina toimivat Juho
Toratti sekä Roope Järvinen.
Pasilassa toimintaansa jatkoi seikkailijajoukkue Pöllö Lauri Viinamäen johdolla, mutta syksyllä
mukaan vetämään tuli Lassi Uotila. Vuoden 2015 lopussa Lauri Viinamäen korvasi Anton
Granroth.
Töölössä toimintansa aloitti Veikko Kastemaan johtama Susivartio, sekä Tapani Tulkin johtama
Lumikkovartio, molemmat Töölössä. Ryhmät luotiin Kotkatparvesta siirtyneistä pojista.
Ilvesveikot ry – toimintakertomus 2015
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Tarpojatoiminta
Tarpojat ovat iältään 13–15vuotiaita partiolaisia joiden johtajina toimivat samoajat. Tarpojien
ohjelma jakaantuu puolen vuoden mittaisiin tarppoihin, jotka aina käsittelevät tiettyä osaaluetta:
Leiri, Luovuus, Selviytyminen ja Yhteiskunta.
Tarpoja luotsina on jatkanut Ville Hautala
Kuluneen vuoden aikana Ilvesveikoissa oli yksi tarpojavartio, Kärppä. Vartio jatkoi tarpoja
ohjelmaa, keväällä Luovuus tarppolla ja syksyllä Selvityminen tarppolla. Ryhmän johtajisto on
vuoden aikana koostunut neljästä samoajasta, keväällä Antti Snellman ja Lassi Uotila ja syksyllä
Aku Siekkinen ja Anton Granroth. Vuoden aikana vartio järjesti yhden KITT:n.

Samoajatoiminta
Samoajat
ovat
iältään
15–17vuotiaita
partiolaisia.
Samoajat
toimivat
vertausjohtajuusperiaatteella aikuisen luotsin tukemana. Samoajien ohjelma koostuu taskuista,
jotka taas jakaantuvat aktiviteetteihin.
Virtahepo
Ilvesveikkojen samoajaikäkauden toiminta kaudella 2015 oli rajoittunut yhteen aktiiviseen
ryhmään, Virtahepoon. Virtahepo oli kuitenkin lippukunnan aktiivisimpia ryhmiä, kokoontuen
joka viikko ja osallistuen lähes jokaiseen tapahtumaan. Vuoden huipennuksena voidaan pitää
Maailmanjamboreeta Japanissa heinäelokuussa, johon osallistui kaksi jäsentä muiden ollessa
lippukunnan omalla leirillä.
Vuoden 2014 puolella aloitettu ryhmänohjaajakoulutus jatkui aktiivisesti myös 2015 alussa ja
huipentui maaliskuussa pidettyyn koulutusretkeen. Tätä ennen vartio toimi mm. Hanki 15
kilpailussa rastimiehinä. Koko vartio osallistui myös piirin järjestämään Kohtaaminen
tapahtumaan huhtikuussa sekä kevätkauden päättäjäisiin toukokuussa. Vartiosta muutama
osallistui myös kämppätalkoisiin kesällä vartionjohtaja Rasmus Helaniemen johdolla.
Vartio piti aktiivisesti myös omia retkiään, pitäen sellaiset huhtikuussa, kesäkuussa, lokakuussa
ja joulukuussa päässen neljän oman retken tavoitteeseensa. Retket suuntautuivat Veikkolaan ja
Inkooseen. Vuoden lopussa vartiolaiset toimivat myös Hiipivässä Haamussa eri tehtävissä,
yhden jäsenen kisatessa, kolmen jäsenen toimiessa rasteilla ja vartionjohtaja Rasmus
Helaniemen toimiessa videopäällikkönä.

Vaeltajatoiminta
Vaeltajatoiminta on partion ikäkausiohjelman viimeinen vaihe ennen tukevan aikuisen roolia.
Toiminnalle on tunnuksenomaista projektiluonteisuus ja ryhmän keskuudesta nouseva halu
tehdä toimintaa itselle. Ohjelma muotoutuu itse valittavista aktiviteeteista, joista muodostuu
henkilökohtainen 33kohtainen vaelluskartta. Vaeltajien tunnus on ”Palvelen”.
Ilvesveikot ry – toimintakertomus 2015
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Vuonna 2015 vaeltajaohjelma oli aktiivisimmillaan kesäleirillä, joka sisälsi vaeltajaohjelman
aktiviteetteja. Kukin leirillä ollut vaeltaja pääsi osallistumaan 2–3 aktiviteettiin.
Vaeltaja toimintaahan toki on leirien järkkääminen ja muu vastaava johtamistehtävissä
toimiminen, mutta virallisia aktiviteetteja ei ole montaa suoritettu.

Retki ja leiritoiminta
Vuonna 2015 retki ja leiritoiminta jatkui tuttuun tapaan. Varsinaisia vaelluksia ei lippukunnassa
suoritettu vuonna 2015, toisin kuin aikaisempina vuosina. Talvi leiriä ei tänä vuonna pidetty,
mutta se järjestettiin 2016 tammikuussa. Lisäksi vartiot ovat retkeilleet ahkerasti vuoden mittaa
Kämpällä jotkin asiat kun eivät muutu.

Kevätretki
Ilvesveikkojen ja Töölön Tähystäjien yhteinen kevätretki pidettiin 27.29.3.2015 Kirisiskojen
kämpällä. Retken johti PJharjoitustyönään Veikko Kastemaa. Retkelle osallistui n. 20 henkeä ja
osallistujamäärää karsivat vanhempien ikäryhmien suuri kuljetusmaksu.

Kesäleiri Köli
Ilvesveikkojen, Töölön Tähystäjien, Siniritarien, Brysselin Tuulihaukkojen ja Helsigin
Erämajavien yhteinen kesäleiri pidettiin Töölön Sinisten kämpän maastossa, Kirkkonummen
Långvikissä 29.7.6.8. Kesäleirille osallistui n. 50 leiriläistä, Ilvesveikkoja osallistujista oli 20 kpl.
Leirillä rakennettiin uusia ystävyyssuhteita Helsingin Erämajaviin, ja toivottiin yhteistyölle jatkoa.

Syysretki Soihtu
Retki vietettiin perinteisissä merkeissä Ilvesveikkojen kämpällä. Ohjelmaan kuului pimeäleikkejä,
kämpän kunnostusta ja lisäksi eri ikäkaudet tutustuivat tarkemmin partiolupaustensa sisältöön.
Retken johtajana toimi Juho Toratti, muonituksen hoiti Roope Järvinen ja huollon Lauri
Viinamäki.

Kilpailutoiminta
KeskiHelsingin yhteisen sudenpentujen ja seikkailijoiden päiväkilpailun johtajana toimi Aku
Haapanen. Kisaan osallistui Ilvesveikoista Lumikko, Otsot sekä Veikko Kastemaan ryhmä.
Ryhmät sijoittuivat omissa sarjoissaan mitalisijoille, mutta parannettavaa jäi. Ilvesveikkojen
johtajat pitivät kisassa ensiapurastin.
Hiipivään Haamuun osallistuivat Ilvesveikoista Kärppä ja Lumikko Asarjassa sekä Bsarjassa
sekaryhmä “Pipopipo” sijoittuen 22. sijalle.
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Koulutustoiminta
Vuoden aikana Aleksanteri Koski osallistui ensiapu 1 kurssille ja PJPKkurssille. Hänen
johtamisharjoituksensa oli kolkkaosaston retki syksyllä. Arttu Piipponen osallistui
kirjanpitokoulutukseen.

Tiedotus
Murina ilmestyi vuoden aikana laajempana toimitettuna versiona kerran (23/2015) ja lisäksi
julkaistiin vuoden alussa InfoMurina 1/2015.
Ilvesveikkojen nettisivuilla www.ilvesveikot.fi julkaistiin vuoden aikana 4 uutista (2014: 14 / 2013:
16 / 2012: 19), ja facebooksivuilla 22 kertaa (61/27/25). Facebookuutisten kattavuus liikkui 127
ja yli tuhannen välillä. Lippukunnan wwwsivuilla vierailuissa oli edellisvuoden tapaan selkein
piikki Hiipivän Haamun aikaan. Muutoin kävijämäärä oli melko tasainen läpi vuoden.

1

/

3 967

39,16 %

2

/ilvesveikotlippukuntana/kolotjakampat/ilvesveikkola

536

5,29 %

3

/ilvesveikotlippukuntana/ryhmat

463

4,57 %

4

/ilvesveikotlippukuntana/kolotjakampat

313

3,09 %

5

/yhteystiedot/johtajisto

259

2,56 %
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6

/yhteystiedot

239

2,36 %

7

/ilvesveikotlippukuntana/varusteidenjamuunvuokra

230

2,27 %

8

/kalenteri

222

2,19 %

9

/uutiset

188

1,86 %

10

/kuvagalleria

176

1,74 %

Vuonna 2015 hallituksen tiedotuslinja oli aiempaa joustavampi, niin sisäisesti kuin ulkoisesti.
Kokousten esityslistaa ei saatu kovin montaa kertaa ennalta jakeluun ja näin kaikille johtajille
avoimiin kokouksiin osallistuminen oli haastavaa. Pöytäkirjojen valmistumisessa oli jonkin verran
viivettä ja vain osa saatettiin kaikkien johtajien tietoon.

Hiipivä Haamu
Ilvesveikot järjesti vuonna 2015 perinteiseen tapaan salapoliisi ja kaupunkituntemuskilpailu
Hiipivän Haamun. Hiippari kisattiin 1.11. sateisessa säässä.
Vuoden kilpailun kasvatusteemaksi valittiin viime vuoden hengessä luontovetoinen aihe:
luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Hiippari haalikin tänä vuonna monia
yhteistyökumppaneita juuri vuoden teeman ympäriltä ja muun muassa WWF ja Korkeasaari
kantoivat kortensa kekoon kilpailun toteutuksessa. Kisaajilla oli tavoitteena selvittää eläinten
salakuljetukseen liittyvää juonipunouma.
Rastit sijaitsivat tänä vuonna hyvin keskeisillä paikoilla kantakaupunkialueella. Ainoana hiukan
kauempana sijainnut rasti oli Korkeasaaressa järjestetty pistesuunnistus. Muita rastipaikkoja oli
Kaupunkisuunnitteluvirastossa
sijainnut
kaupunkisuunnittelulautakunnan
kokoustila,
Olympiaterminaalin aulatila ja Lapinlahden Lähde ry:n hallinnoima Lapinlahden vanhan
mielisairaalan siipi. Sää oli vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen lämmin ja tämä helpotti
ulkotiloihin sijoitettujen rastimiesten toimintaa paljon.
Vuoden 2015 johtoryhmä koostui totutusta roolijaosta, mutta viime vuodesta opittuna yksi
johtoryhmän jäsen vastasi ulkosuhteista ja siten yhteistyökumppaneiden keruusta. Tämä malli
toimi tänäkin vuonna hyvin ja on kannatettavaa tehdä tästä vakiokäytäntö myös
tulevaisuudessa. Viime vuosina Hiipivän Haamun johtoorganisaatio on myös pyrkinyt ajamaan
sukupolvenvaihdosta kilpailun järjestämisen varmistamiseksi ja organisaatioon pestattiin
pitkästä aikaa samoajaikäinen vastaamaan alkuvideon toteutuksesta. On suositeltavaa, että
tästä toimintamallista tehdää vankempi käytäntö tulevina vuosina.
Markkinointiin ei panostettu tänä vuonna yhtä paljon kuin viimeksi ja tämä näkyi
osallistujamäärän pienoisena vähenemisenä edellisvuoteen verrattuna. Vaikka sosiaalisen
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median presenssiä on saatu kasvatettua viimesen parin vuoden ajan, on tärkeä käyttää
kanavaa hyödyksi ja kohdistaa resursseja näkyvyyteen. Edellisvuoden tapaan aktiivisuutta
sosiaalisessa mediassa kiiteltiin. Vartioita osallistui Hiippariin yhteensä 183 (Asarja 79, Bsarja
104) ja arvioitu kisaajamäärä ylitti jälleen reippaasti yli tuhannen hengen. On tärkeää, että
brändin eteen tehdyn työn ei anneta valua hukkaan vaan kilpailua kultivoidaan ja pyritään
vahvistamaan entisestään.
Palkintojenjaossa Helsingin yliopistolla 3.12. palkittiin voittajat ja muisteltiin kilpailun tunnelmaa.
Lisäksi jaettiin onnistuneeksi koettu Päivän Pamauksen erikoispainos, jossa selostettiin juoni ja
annettiin sille ratkaisu. Palkintojenjaossa palkittiin myös parhaat Instagramissa kisapäivän
aikana julkaistut kuvat.
Paras rasti 2015:
Puskapartiolaiset, Korkeasaari
rastipäällikkö Tatja Ikonen
Voittajat 2015:

Muu toiminta
6.8.3. Ilvesveikkojen ja Töölön Tähystäjien yhteinen ROKretki.
Leffamarathon järjestettiin 13.14.3. Ilvesveikkojen kololla
26.4. Kohtaaminentapahtuma koostui rastiradasta Samoajille, partiofestareista nuorimmille ja
illalla järjestetyistä K15 bileistä.
Kevätkauden päättäjäiset järjestettiin 26. toukokuuta Sibeliuspuistossa. Tapahtuma oli
aikaisemmasta poiketen urheiluvetoinen ja peruspönötys jäi vähemmälle.
Kesäkuun ajan kokeiltiin uutta kesäkokous konseptia, jossa tiettynä päivän viikossa järjestetin
mielekästä toimintaa. Osallistujia oli vähän, eikä iltaaikaan ajoittuvaa konseptia kannata jatkaa.
22.7.11.8. Järjestettiin Maailmanjamboree, johon osallistui kaksi ilvesveikkoa.
Syyskauden avajaiset järjestettiin 26. elokuuta Laaksossa. Jälkipolville jääköön tiedoksi, että
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lettujen paistaminen tuotti ongelmia, kun tarvittavia laitteita ja elintarvikkeita alettiin tutkailemaan
kololla vasta tapahtuman alkaessa.
3.10. Järjestettiin SuKoSekilpailu Suomenlinnassa johtajanaan Aku Haapanen. Päivä oli kaunis
ja kisa onnistuneesti järjestetty.
18.11. Seurakunnan virkistysilta, tapahtuman tarkoituksena oli tarjota Töölön alueen
partiojohtajille mahdollisuus rauhoittuna ja purkaa arjen haasteita.
Itsenäisyyspäivänä Ilvesveikot auttoivat perinteiseen tapaan Helsingin sotaveteraanipiiriä
ulkotulien sytyttämisessä Hietaniemen sankarihaudoille.
Joulukirkko järjestettiin edellisvuoden tapaan Temppeliaukion kirkossa kolmantena adventtina
13. joulukuuta. Joulukirkon aikana uudet kolkat antoivat partiolupauksen. Joulujuhla järjestettiin
kirkon jälkeen Ilvesveikkojen kolola. Juhlassa seurattiin ryhmien tekemiä esityksiä, laulettiin
joululauluja sekä syötiin herkullista puuroa.

Talous
Tilikauden tulos oli voitollinen ja säästyneillä varoilla varaudutaan leiritoiminnan investoinhin.
Edelleen vain osa ryhmistä käytti toiminnassaan varoja, ja useimmat selvästi alle budjetoidun.
Retkitoiminta kattoi myös tänä vuonna hyvin omat kulunsa. Murina ilmestyi vuoden aikana
kahdesti kevyenä infoversiona ja kerran nuorisoasiankeskuksessa kopioituna, joten
painatuskuluja ei ollut lainkaan ja myös postitus voitiin hoitaa edullisena nippupostituksena.
Omatoiminen varainhankinta onnistui suunnitellusti, kalenterimyynti oli kannattavaa, ja Hiipivä
Haamu onnistui paitsi sisällöllisesti myös taloudellisesti.
Holviverkkopankkia käytettiin vuoden 2015 aikana Hiipivän Haamun ilmoittautumiseen ja
talouteen,
mutta
muutoin
otettiin
tapahtumien
hallinnassa
käyttöön
uusi
Kuksajäsentietojärjestelmä. Kukin lippukuntalainen tai tämän huoltaja ilmoittautui
Kuksatunnuksilla tapahtumaan, ja Kuksassa luotiin joko sähköpostitse lähtevä tai postitettava
paperilasku. Myös maksujen seuranta eli ns. myyntireskontra voitiin hoitaa Kuksassa tuomalla
viitetapahtumat verkkopankista. Kuksatapahtuman kautta on myös mahdollista merkitä kunkin
osallistujan tekemät aktiviteetit, mutta järjestelmän tällainen hyödyntäminen oli vielä vajaata,
johtuen osin käyttöoikeusongelmista.

Taustayhteisöt
Helsingin kaupunki
Helsingin kaupungin nuorisotoimelta saatiin toimintaavustusta perustoiminnan kuluihin.
Leiriavusta haettiin kesäleiristä. Avustukset ovat säilyneet samalla tasolla viime vuosien ajan.

Ilvesveikot ry – toimintakertomus 2015

11 (18)

Ne ovat lippukunnan tärkein toimintavarojen lähde.
Pasilan nuorisotalon yhteydessä oleva nimikkotila, Pasilan kolo, saatiin edellisvuosien tapaan
korvauksetta lippukunnan partiokäyttöön.

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.
Keväällä kannatusyhdistys järjesti Ilveskillan saunaillan Suomenlinnan upseerikerholla. Se myi
edellisvuoden tapaan virvokkeita Hiipivän Haamun maalissa, joiden järjestelyistä se myös
vastasi.

Töölön pojat säätiö
Töölön pojat säätiö tukee lippukuntaa taloudellisesti joka toinen vuosi. Avustus suunnataan
hakemuksessa esitetyllä tavalla, yleensä lippukunnan kalustohankintoihin.
Vuonna 2014 myönnetty avustus saatiin viimein vuoden 2015 aikan käytettyä. Jamboreelle
lähtevät Ilvesveikot saivat stipendit matkansa tueksi, Ilvesveikkolaa kunnostettiin ja lippukunnan
kirveskalustoa uusittiin.

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.
Pääkohtia Ilvesveikkojen ja Töölön seurakunnan yhteistyöstä vuonna 2015:
●
●
●
●

Toukokuussa osallistuttiin seurakunnan torimessun järjestelyihin Töölön torilla
Uusi partiotoiminnasta vastaava pastori Tuomas Meurmann vieraili kesäleirillä pitämässä
leirihartauden
Marraskuussa seurakunta järjesti Töölön alueen lippukuntien johtajille virkistysillan,
johon myös Ilvesveikot osallistui
Itsenäisyyspäivänä Ilvesveikot osallistui Temppeliaukion kirkossa järjestettävän
veteraanijumalanpalveluksen järjestelyihin
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●

Joulukuun kolmantena adventtina lippukunta osallistui Partiokirkon järjestelyihin yhdessä
muiden töölöläisten lippukuntien kanssa. Partiokirkossa annettiin kolkkien partiolupaus

Toimitilat
Ilvesveikot toimii Helsingissä Töölön ja LänsiPasilan 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 TakaTöölössä sijaitseva Töölön kolo on ollut lippukunnan käytössä vuodesta
1956 lähtien Töölön seurakunnan suosiollisella avustuksella.
Vuoden aikana Töölön kololla tehtiin perussiivous, jonka yhteydessä vietiin kaatopaikalle
pakettiautollinen tavaraa. Lisäksi on tutkittu kolon perusparannustarpeita sisältäen esim. putkien
kunnon tarkistuksen.
Töölön koloisäntänä jatkoi Roope Järvinen

Pasilan kolo
Esterinpolulla LänsiPasilassa lippukunta toimii Helsingin kaupungin vuokraamassa
nimikkotilassa, joka on saatu käyttöön 1980luvun loppupuolella. Ilvesveikot on ainoa
partiolippukunta, joka tarjoaa partiotoimintaa LänsiPasilassa.
Pasilan koloisäntänä toimii Grigori Fedorets

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.
Kesäkuussa järjestettiin kaksipäiväiset kämppätalkoot, joissa mm. korjattiin kämpän portaat,
siirrettiin saunan pata lähemmäs muuria, rakennettiin kanooteille uusi teline puuvajan taakse,
tuettiin ja maalattiin puukäymälä sekä tehtiin kämpän seinään uusi ikkuna ikkuna seinään.
Lisäksi paikalle oli tilattu jätelava, jolle tyhjennettiin kämpän alta kaikki ylimääräinen tavara.
Kämpän alustan tyhjennyksellä ja kanoottien siirrolla pois kämpän seinältä parannettiin
paloturvallisuutta.
Joulukuussa tilattiin Inconse Oy:ltä kämpän kaasujärjestelmän perusparannus, sisältäen mm.
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putkiston uusimisen, uudet sulut sekä uudet valaisimet kattoon. Tehdyillä toimenpiteillä
parannettiin paloturvallisuutta ja kämpän käyttömukavuutta.

Toiminta piirissä ja keskusjärjestössä
Ilvesveikkojen johtajat ovat jatkaneet vastuun kantamista myös piirin ja keskusjärjestön
tehtävissä.
Tapani Tulkki toimi keväällä edelleen Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toiminnanjohtajana ja
siirtyi vuoden puolivälissä uusiin tehtäviin. Ville Salo jatkoi edelleen talous ja
hallintopäällikkönä.
Mikael Wathén jatkoi edelleen piirin ansiomerkkitoimikunnan ja SP:n ansiomerkkivaliokunnan
jäsenenä.
Arttu Piipponen jatkoi puheenjohtajistossa Suomen Partiolaisten talousvaliokunnassa. Hän toimi
myös kouluttajana PJPK 3/2015 kurssilla.
Partiojohtaja Sakari Leino toimi vuonna 2015 piirineuvostossa. Hänen varajäsenensä on Heidi
Korhonen (TöTä).
Lauri Kaski on toiminut edelleen (vuodesta 2010) Suomen Partiolaisten edustajana Merenkulun
neuvottelukunnan veneilyjaostossa.
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Ansiomerkit, päätösmerkit ja huomionosoitukset
○
○
○
○

○

Kunnon Veikko
■ Rasmus Helaniemi
IVEkiulu
■ Susi
Sudenpääsolki
■ Daniel Lee
IIluokan Mannerheimsolki:
■ Aku Haapanen
■ Yuri Birjulin
Iluokan Mannerheimsolki:
■ Aleksi Kyöttinen

Lippukunnan organisaatio
Harmaa Ilves – lippukunnan hallitus
lippukunnanjohtaja: Petteri Laakso
lippukunnanjohtajan apulainen: Aleksi Kyöttinen
taloudenhoitaja: Arttu Piipponen
sihteeri: Matias Merenmies
muut jäsenet
●
●
●

Lauri Viinamäki
Rasmus Helaniemi
Ville Hautala

Virkailijat
toiminnantarkastajat:
●
●

Lauri Kaski
Martti Heinänen

Kolkkapoikaosasto
Kotkat, Töölössä  keväällä Tapani Tulkki ja Veikko Kastemaa, syksyllä Aleksi Kyöttinen
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Kyyt, TöTä:n kanssa yhteinen lauma Pasilassa  Aleksanteri Koski, Niklas Granroth
Ketut, viittomakielinen ryhmä Pasilassa  Janica Kärpänoja, Salla Vallius, Aino Laiho
Otsot, Töölössä  Aku ja Seeti Haapanen

Seikkailijaosasto
Lumikko, Töölössä  syksyllä Tapani Tulkki
Susi, Töölössä  syksyllä Veikko Kastemaa
Liitoorava, Töölössä  Juho Toratti ja Roope Järvinen
Pöllö, Pasilassa  Lauri Viinamäki ja Lassi Uotila

Tarpojaosasto
Kärppä, Töölössä. Luotsina ja johtajana Ville Hautala, lisäksi Mikael Kallio ja Antti Snellman.

Samoajaosasto
Virtahepovartion luotsi Aku Haapanen, vartionjohtajana Rasmus Helaniemi

Kiinteistöt
Ilvesveikkolan kämppäisäntä: Pekka Pehkonen
Töölön koloisäntä: Roope Järvinen
Pasilan koloisäntä: Grigori Fedorets

Tärkeimpien tapahtumien vastuulliset tekijät
IVE:n ja TöTä:n yhteinen kevätretki Kirisiskojen kämpällä Vihdissä
●
●

retkenjohto: Veikko Kastemaa
keittiössä Aku Haapanen IVE, Minea Saikkala Tötä

Kevätkauden päättäjäiset
●

tapahtuman johtajana Matias Merenmies

Kesäleiri Köli Töölön Sinisten kämpällä
●
●

Leirin johtajana toimi Ville Hautala IVE,
Keittiössä Paula Hautala TöTä ja Emilia Laine HeMa
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●
●
●
●
●

Huoltopäällikkönä toimi Lauri Viinamäki
SuKoSeohjelma Tapani Tulkki,
Tarpojaohjelma Ville Hautala,
Samoajaohjelma Aku Haapanen,
Vaeltajaohjelma Arttu Piipponen.

Syyskauden avajaiset
●

tapahtuman johtajana Harmaa Ilves, aktiivisimpana Arttu Piipponen

Lippukunnan syysretki
●

retkenjohtajana Juho Toratti

Hiipivä Haamu, salapoliisi ja kaupunkituntemuskilpailu
●
●
●
●
●
●

Matias Merenmies, kisanjohtaja
Markus Helaniemi, viestintä ja markkinointi
Heikki Salmikivi, juoni, rastipäälliköiden päällikkö
Rasmus Helaniemi, video
Elina Vesanto (KKK) ratamestari ja yhteistyökumppanit
rastipäälliköt:
○ Lähtö: Tom Granroth
○ Maali: Ilvesveikkojen kannatusyhdistys
○ Rasti 1: Tatja Ikonen
○ Rasti 2: Tomi Männistö (IVE)
○ Rasti 3: Kira Järves, Pinja Raitanen
○ Rasti 4: Salla KauppiPastor, Anu Lönnrot (VT)
○ Rasti 5: Ville Hautala (IVE)
○ Piilorasti: Lena Nelskylä
○ Piilorasti: Maija Salmikivi (TöTä)

Joulujuhla
●

järjestäjänä lippukuntien hallitukset
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Vuoden 2015 tapahtumat
Helmikuu
11.2. Vuosikokous
24.2. Ilvesilta
Maaliskuu
27.29.3. Lippukunnan kevätretki
12.3. KITT
Huhtikuu
14.4. Kolotalkoot
26.4. Kohtaaminen
Toukokuu
14.5. Töölöntorilla Torimessu
26.5. Kevätkauden päättäjäiset
Kesäkuu
13.14.6. Kämppätalkoot
Heinäelokuu
28.7.8.8. Japanin Maailmanjamboree
29.6.8 Kesäleiri Köli
26.8 Syyskauden avajaiset
28.30.8. Johtajatulet
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Syyskuu
25.27.9. Lippukunnan Syysretki Soihtu
Lokakuu
3.10. SuKoSe Kisat
3.10. Ilvesveikot 81 v. juhlallisuudet
6.10. Kolotalkoot
24.25.10 LPK2030  Seminaari
Marraskuu
1.11. Hiipivä Haamu
15.11. Johtajaneuvosto
18.11. Seurakunnan virkistysilta johtajistolle
Joulukuu
6.12. Itsenäisyyspäivä
Veteraanijumalanpalvelus
Sankarihautojen kynttilöiden sytytys
13.12. Partiokirkko Temppeliaukion kirkossa
ja joulujuhla TöTän kololla
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