ILVESVEIKOT RY – Toimintasuunnitelma 2016
Ilvesveikkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2016 on uudistettu aiempaa lyhyemmäksi.
Toimintasuunnitelmaa täydentävät erillinen VISI
O 2025 sekä pestikuvaukset, joka sisältää
tavanomaisesti toistuvat vuosittaiset tehtävät.
Ryhmien toiminnan kehittämisessä 
erityinen panos on Pasilan osaston toiminnassa
– volyymi tulee
saattaa kestävälle tasolle ja joka vuosi tulee perustaa uusi ryhmä myös Pasilaan. 
Ryhmät toteuttavat
kokouksissaan partio®ohjelman aktiviteetteja
ja pitävät kaksi omaa retkeä vuoden aikana tai

korvaavat retken PTkilpaillulla. Lisäksi ryhmät osallistuvat lippukunnan yhteisille retkille ja leireille sekä
seikkailijasta ylöspäin Hiipivään Haamuun. Vuodenvaihteessa pidetään talvileiri.
Ryhmänjohtajien toimintaa tuetaan järjestämällä vuoden aikana n
eljä johtajahuoltotapahtumaa
,
tasaisesti vuoden kuluessa.

Vuoden aikana järjestetään 
koko lippukunnan yhteiset kevät ja syysretket
. Kesällä järjestetään
kolkille ja seikkailjoille oma kesäleiri
yhdessä KeskiHelsingin muiden lippukuntien kanssa.
Vanhemmat lippukuntalaiset osallistuvat RoihuFinnjamboreelle
. Ryhmiä kannustetaan
osallistumaan piirin 
partiotaitokilpailuihin
.
Vuoden 2016 panostetaan koulutusten osalta etenkin siihen, että mahdollisimman moni Ilvesveikko
saadaan 
partiojohtajan peruskurssille
.
Uutena elementtinä tiedottamiseen 2016 lisätään vakituisesti lähettävä 
infosähköpostiviesti

vanhemmille
. Viestin sisältöä ovat etenkin tulevat tapahtumat ja joka viestissä ilmoitetaan myös kaikki
tiedossa olevat päivämäärät. 
Murina ilmestyy vuoden aikana kevät ja syyskauden alussa
, sisältäen

niin toimitettua sisältöä kuin tapahtumakalenterin. WWWsivut jatkavat roolissaan staattisen informaation
tarjoajana ja FBsivua hyödynnetään ajankohtaisten viestien lähettämiseen.
Hiipivän Haamun
johtajana toimii Ville Hautala.
Tasapainoisen tuloksen saavuttamiseksi 
noudatetaan tapahtumissa seuraavaa hinnastoa
, ellei

hallitus muuta päätä: Yöretki: 20 € (+ matkat tapahtuman mukaan); Leiri: 5 päivää: 70 € / 8 päivää: 100 €
/ päivämaksu: 15 €; Hiipivä Haamu: 50 € / jälkiilmoittautuminen 80 €
Ilvesveikkojen VISIO 2025 määrittelee yhdeksi tavoitetilaksi leirialueiden omistuksen. Vuoden 2016
aikana 
selvitetään mahdollisuudet ensimmäisen oman leirialueen hankintaan
, jolla voitaisiin pitää
kesäleiri vuonna 2017.

Vuonna 2016 haetaan Töölön Pojat säätiöltä avustusta.
Ilvesveikkolan kunnostamiseen on haettu erillistä avustusta Urlussäätiöltä. Veikkolassa järjestetään
talkoot, joissa toteutetaan avustuksen varaan suunniteltu salaojitus tai muita korjaustoimia. Kaikkiaan
Veikkola pyritään siistimään sellaiseksi, että sitä voitaisiin käyttää laajemmin varainhankintaan.

Toimintakalenteri vuodelle 2016
Maaliskuu
●

13.3.2016 Kakkukisa ja johtajaneuvosto

Huhtikuu
●

8.10.4. Kevätretki

●

23.4. PäiväPTkisat kaikille ikäkausille

●

24.4. PäPa:n Kohtaaminen

Toukokuu
●

25.5. Kevätkauden päättäjäiset

●

14.15.5. Kämppätalkoot

●

Hallitus varmistaa ryhmien johtajat ja kokousajat syksylle

Kesäkuu
●

5.6. Grillikauden avajaiset Ilvesveikkolassa

●

8.12.6 SuKoSeleiri

Heinäelokuu
●

20.7.–28.8. Roihu 2016

●

24.8. Syyskauden avajaiset aka. partiopamaus & ryhmien ensimmäinen kokous

Syyskuu
●

23.25.9. Lippukunnan syysretki, kannatusyhdistyksen perheretki lauantaina

Lokakuu
●

7.10. Ilvesveikot 82 vuotta. Kannatusyhdistyksen veljeskuntaillallinen.

Marraskuu
●

6.11. Hiipivä Haamu

●

Hallitus varmistaa ryhmien johtajat ja kokousajat seuraavalle keväälle.

Joulukuu
●

6.12. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet

●

11.12. Partiokirkko ja joulujuhla

●

2.1.–6.1.2017 Talvileiri (alustava pvm)

