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Perustietoja
”Partiointi on toimintaa, jossa lapsilla ja nuorilla on kunkin yksilöllisten edellytystensä puitteissa mahdollista kasvaa
persoonallisuudeltaan tasapainoisiksi, terveiksi, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisesti ajatteleviksi yhteiskunnan jäseniksi.
Partiotoiminta on varhaisnuoriso- ja nuorisotoimintaa, joka on vapaaehtoista, avointa kaikille, itsenäistä ja
puoluepoliittisesti sitoutumatonta sekä kansainvälistä.” (Suomen Partiolaisten Peruskirja 1974).
Ilvesveikot ry toimii Suomen Partiolaisten ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten paikallisena perusyksikkönä toimintaalueinaan Helsingin Töölö ja Länsi-Pasila. Lippukunta tekee jäsentensä keskuudessa partiotyötä järjestämällä retki- ja
leiritoimintaa sekä kursseja ja kilpailuja.
Vuonna 2006 jatkuu vuonna 2005 alkanut Suomen Partiolaisten valtakunnallinen, kolmivuotinen ”Partiolainen osaa” teema, joka keskittyy partiolaisten perustaitojen kartuttamiseen.
Partiolippukunta Ilvesveikot jatkaa vahvaa toimintaansa vuonna 2006. Lippukunnan kahtena päätavoitteena
kauden aikana on

 Jäsenmäärän kasvattaminen
 Retkeilyaktiivisuuden lisääminen
Toimintasuunnitelmassa lippukunnan tavoitteet on merkitty sisennyksellä ja nuolella. Jatkossa tavoitteiden alle on
kursiivilla kirjoitettu keinoja tai esimerkkejä keinoista, joilla tavoitteeseen pyritään. Yllämainituille päätavoitteille ei ole
määritelty erityisiä keinoja toteuttamiseksi, vaan koko toimintasuunnitelma tavoitteineen tähtää päätavoitteiden
toteutumiseen.

Hallinto
Harmaa Ilves
 Harmaa Ilves ottaa toimintasuunnitelman aktiivisempaan käyttöön ja toimivaksi työkaluksi
lippukunnan johtamiseen.
 Hallitus lisää toimintasuunnitelman seurannan omaksi kohdakseen työjärjestykseen ja
peilaa tulevaa ja toteutunutta toimintaa suunnitelmaan.
Harmaa Ilves hoitaa lippukunnan sääntömääräisiä asioita sekä johtaa lippukunnan toimintaa johtajaneuvoston antamien
puitteiden ja vuosikokouksen päätösten mukaan. Hallitus kokoontuu tarpeellisin väliajoin.

Johtajaneuvosto
Johtajaneuvosto kokoontuu vähintään kerran kevät- ja syyskaudella kaupungissa, sekä elo-syyskuussa
viikonloppuretkelle ja tarpeen vaatiessa useamminkin. Tarvittaessa pidetään lippukunnan omia johtajaneuvostoja
yhteisten johtajaneuvostojen lisäksi.
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Kolkkapoikaosasto
Kolkkaparvet
 Kaikki parven pojat lähtevät retkelle syksyllä ja keväällä.
 Kolkkajohtajat tiedottavat retkistä riittävän ajoissa ja paljon. Retkiin valmistautuminen
otetaan osaksi viikoittaista toimintaa.
 Kolkkapoikia rekrytoidaan lisää etenkin Töölön parviin.
 Johtajat kehottavat kolkkia tuomaan kavereitaan harrastuksen pariin. Julkaistaan
esimerkiksi mainos ilvesveikkojen toiminnasta paikallislehdissä.
 Jokainen kolkkapoika suorittaa nuolimerkin vuoden aikana.
 Kokouksien ohjelma sisältää viikoittain suorituksen kolkkien suorituskirjasta.
Kolkkajohtajat jakavat suorituskirjat jokaiselle kolkkapojalle.
Vuoden tavoitteena on jatkaa laadukasta toimintaa kolmessa parvessa – Otsoissa, Kotkissa sekä Lumikoissa Pasilassa.
Kolkkajohtajat huolehtivat, että kauden aikana käydään ainakin kerran yöretkellä. Myös erilaiset ekskursiot
suorituskohteisiin kuuluvat asiaan. Osaston yhteinen retki järjestetään keväällä yhdessä Töölön Tähystäjien
sudenpentujen kanssa. Tämän lisäksi parvet järjestävät oman harkintansa mukaan päivä- ja yöretkiä yhdessä ja erikseen.
Lippukunnan omaa kolkkapojan suorituskirjaa käytetään ohjelman perustana kaikissa parvissa.

Kolkkajohtajaneuvosto
 Kolkkajohtajaneuvosto kokoontuu vuoden aikana neljästi.
 Hallitus nimeää riveistään kolkkapoikaosastolle johtajan, joka kutsuu kokoukset koolle.
Kolkkajohtajaneuvosto pyritään vakiinnuttamaan lippukunnassa säännölliseksi tapahtumaksi. Kokouksissa on
tarkoituksena jakaa kokemuksia toisten kolkkajohtajien kanssa sekä suunnitella kolkkaosaston ja -parvien yhteisiä retkiä
ja muita tapahtumia.
Kolkkapoikaosaston johtaja pitää hallituksen ajan tasalla osaston toiminnasta sekä huolehtii kolkkajohtajien
koulutuksen riittävyydestä.

Partiopoikaosasto
Vartiot
 Jokainen vartio järjestää retken keväällä ja syksyllä sekä osallistuu vuoden aikana PTkilpailuun.
 Hallitus nimeää sammon, joka seuraa säännöllisesti kokoontuvassa
vartionjohtajaneuvostossa vartioiden toimintaa ja ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan.
 Vartiot riihittävät vuoden aikana luokkamerkin.
 Vartionjohtajat ottavat luokkasuoritukset säännölliseksi osaksi vartioiden kokouksia.
Retkillä ja leireillä tarjotaan mahdollisuus riihitykseen.
Toiminta jatkuu vuoden aikana neljässä vartiossa – Villisiassa, Karhussa, Haukassa sekä Sudessa Pasilan kololla. Syksyllä
2005 alkanut vartioiden välinen toimintakilpailu menetti uskottavuutensa ohjauksen täydellisen puuttumisen takia ja
lopetetaan toistaiseksi. Toimintakaudella keskitytään tämän sijaan vartioiden toiminnan parantamiseen Sikaliskon
laadukkaan toiminnan kautta.
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Vartionjohtajaneuvosto Sikalisko
 Vartionjohtajaneuvosto kokoontuu vähintään 4 kertaa keväällä ja 3 kertaa syksyllä. Näistä
kokoontumisista yksi on yön yli kestävä retki.
 Hallitus nimeää riveistään motivoituneen sammon ohjaamaan Sikaliskon toimintaa.
Sammon pesti pyritään pitämään vähintään vuoden kestoisena.
 Sikaliskon järjestämän ohjelman taso nousee ja vartionjohtajaneuvosto muodostuu
vartionjohtajille luonnolliseksi ja mielenkiintoiseksi osaksi partiotoimintaa.
 Hallitus edellyttää sammolta Sikaliskon toimintasuunnitelmaa. Ohjelma suunnitellaan
ikäluokalle sopivaksi Vihreä Polku –vaeltajaohjelmaa osin soveltaen.

Vaeltajatoiminta
Vaeltajaryhmät
Vaeltajatoiminta jatkuu lippukunnassa Kastemadoissa sekä mahdollisesti myös Kaamos-pöllössä.
Syksyllä 2006 järjestettävä vartionjohtajaperuskurssi pyritään suunnittelemaan siten, että kurssivartiosta muodostuu
vuonna 2007 toimiva, omaleimainen vaeltajaryhmä.

Englannin Jamboree 2007
Lippukunnasta osallistuu noin kymmenen hengen joukkue vuoden 2007 World Jamboreelle. Lippukunnasta ei ole
toistaiseksi nimetty projektin vetäjää, mutta sellainen pyritään löytämään lähtijöiden joukosta keväällä 2006. Joukkue
suorittaa omatoimista varainhankintaa. Tämä huomioidaan lippukunnan varainhankinnan resursseissa.

Retki- ja leiritoiminta
Kevät- ja syysretket
 Lippukunnan kevät- ja syysretkelle osallistuu vartiolaisia jokaisesta vartiosta.
 Retkistä tiedotetaan näkyvästi. Vartionjohtajat ovat keskeisessä asemassa innostaessaan
omalla esimerkillään vartiolaisia lähtemään retkelle.
Vartioiden, parvien, vaeltajien ja johtajaryhmien retkien lisäksi lippukunnan partiopoikaosasto järjestää keväällä retken
yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa. Retkenjohtajana toimii Thomas Miyauchi PJ-lopputyönään. Syksyllä
partiopoikaosasto järjestää oman retken.
Kolkkaosasto järjestää vastaavasti yhteisretken keväällä Töölön Tähystäjien kanssa ja oman retken syksyllä.

Pääsiäisvaellus
Pääsiäisenä järjestetään tänäkin vuonna vartionjohtajille, vaeltajille ja johtajille suunnattu hiihtovaellus yhdessä Töölön
Tähystäjien kanssa. Vaelluksen matkakuluja kattamaan Helsingin partiopoikain kannatusyhdistys on myöntänyt 100
euron avustuksen.
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Kesäleiri
Lippukunta järjestää yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa kesäleirin. Leirinjohtajana toimii Paula Hautala (TöTä). Leirillä
jatketaan hyviksi havaittujen käytäntöjen kehittämistä ja käyttöä; vartiolaisten vapa-aika, johtajien palaverit sekä keittiön
tuplamiehitys jatkavat olemassaoloaan.

Talvileiri
Talvileiri järjestetään talvikaudella 2006–2007 yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa.

Kilpailutoiminta
Vartioita ja muita ryhmiä kannustetaan ottamaan osaa piirin ja muiden järjestöjen partiotaitokilpailuihin. Lippukunta
tukee kisaosallistumisia rahallisesti maksamalla vartioiden kisamaksut. Vartionjohtajien ensisijainen kilpailuvartio on
oma luonnollinen vartio. Vanhemmat johtajat osallistuvat partiotaitokisoihin kisavartiona.
Ilvesveikkojen kaikki luonnolliset vartiot osallistuvat Hiipivään Haamuun.

Koulutustoiminta
VJ-kurssi
Syksyn aikana järjestetään lippukunnan oma vartionjohtajaperuskurssi, jossa nykyisestä Villisika-vartiosta muodostetaan
kurssivartio. Kurssi pyritään suunnittelemaan siten, että kurssivartiosta muodostuu vuonna 2007 toimiva, omaleimainen
vaeltajaryhmä. Kurssi toteutetaan siten, että sen suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa toimintaa lippukunnassa myös
muissa kuin vartionjohtajan tehtävissä.
Hallitus nimeää kurssinjohtajan. Sampo osallistuu kurssin suunnitteluun ja toteutukseen.

Muu koulutustoiminta
Hallituksen nimeämä koulutusvastaava ohjaa lippukuntalaisia omaa tehtävää tukevaan piirin ja keskusjärjestön
koulutustoimintaan.
Johtajaikäisiä lippukuntalaisia kannustetaan suorittamaan partiojohtajan peruskurssi loppuun. Hallitus ja johtajaneuvosto
etsivät kyseisille lippukuntalaisille sopivia projekteja toteutettavaksi Pj-lopputehtävänä.
Tällä hetkellä partiojohtajan peruskurssin suoritus on vielä kesken Matti Rekosella, Henri Kapriolla, Heikki
Salmikivellä, Mariella Asikaniuksella, Pyry Virtasella ja Eemil Partisella. Uusia partiojohtajaikäisiä nuoria ohjataan
osallistumaan kurssille.

Tiedotus
Lippukuntalehti Murina
Murina ilmestyy vuoden aikana neljästi. Toimituksen edellisvuoden ongelmia pyritään helpottamaan mahdollistamalla
lehden taittaminen kolon koneella. Toimitussihteereinä jatkavat Anssi Mononen ja Thomas Miyauchi.
Murinan takakannessa julkaistaan näkyvästi tulevat tapahtumat sekä seuraavan Murinan aineistopäivämäärä ja
ilmestymisviikko. ”Vartio metsässä” –palsta jatkaa ilmestymistään.
Murina postitetaan vuoden aikana Ilvesveikkojen ja Ilvesveikkojen kannatusyhdistyksen jäsenille. Murina tukee
mieheksi kasvamista.
Vuoden aineistopäivämäärät ovat:
I / 06 20.2.
II / 06 15.5.

III / 06 18.9.

IV / 06 20.11.
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Lehti ilmestyy viimeistään kuukauden kuluttua aineistopäivämäärästä.

Sähköinen tiedotus
Sähköinen tiedotus on lippukunnassa – kuten koko yhteiskunnassa – jatkuvassa kasvussa. Vuoden aikana jatketaan
lippukunnan hyväksi osoittautuneiden www-sivujen kehittämistä. Teknisistä ongelmista johtuneet toiminnallisuushäiriöt
- kuten kuvien lisääminen artikkeliin - pyritään korjaamaan tyydyttävälle tasolle. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia siirtää
tapahtumailmoittautumiset, jäsenrekisteri ja hyvityspyynnöt ja muut vastaavat toiminnot verkkoympäristöön.

Hiipivä Haamu
Hiipivä Haamu järjestyy myös vuonna 2006. Rastipäälliköiden päällikkönä ja juonimestarina toimii Heikki ”Hedu”
Salmikivi.

Muu toiminta
Lippukunta osallistuu Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Uudenmaan Partiopiirin järjestämään partioparaatiin
huhtikuussa 2006 sekä mahdollisiin muihin partioviikon tapahtumiin.

Talous
Avustukset
Helsingin kaupungilta anotaan yleisavustusta ja leiriavustusta. Töölön seurakunnalta anotaan toiminta-avustusta. Töölön
pojat -säätiöltä anotaan avustusta parillisina vuosina.

Omatoiminen varainhankinta
Omatoimisella varainhankinnalla katetaan osa lippukunnan kuluista. Varainhankintaan kuuluu adventtikalenterien
myynti, Hiipivä Haamu -merkkimyynti sekä erilaiset varainhankintatempaukset, kuten postitukset ja muutot. Tällaisia
tempauksia on suunniteltu tehtäväksi toimintavuonna kaksi kappaletta.
Näiden lisäksi lippukunnasta vuoden 2007 World Jamboreelle osallistuva joukkue suorittaa omatoimista
varainhankintaa. Tämä huomioidaan lippukunnan varainhankinnan resursseissa.

Sijoitukset
Toimintakaudella selvitetään mahdollisuutta hankkia retkeilymaata Ilveskallion läheisyydestä tai muualta. Lisäksi
tutkitaan tarvetta tehdä investointeja lippukunnan leirikaluston täydentämiseksi.

Taustayhteisöt
Töölön Pojat –säätiöltä anotaan toimintavuonna avustusta vartioiden retkeilykaluston sekä leirikeittiövarusteiden
uusimiseen. Vartioiden vanhoista keittimistä kootaan täydelliset sarjat, jotka numeroidaan (sarjoitetaan) uudestaan ja
palautetaan kiertoon. Vanhat, ylijääneet kattilat ja muut tarvikkeet siirtyvät leirikäyttöön.
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Toimitilat
Töölön kolo
Töölön kolon Kääpiö-klubin peruskorjaus viimeistellään tukkimalla vuotava kattoluukku, tekemällä tilaan pöytä ja
arkistokaapit sekä muuten jatkamalla tilan kunnostamista kokouskäyttöön soveltuvaksi. Kolon toimiston ATK-laitteisto
saatetaan ajan tasalle sekä internet-yhteyden hankkimista taloyhtiöön ajetaan eteenpäin.

Pasilan kolo
Pasilan kolon kunnostusmahdollisuuksia selvitetään viihtyisyyden ja kolon yleiskunnon parantamiseksi. Vuoden aikana
jatketaan kaupungin mahdollisuuksien selvittämistä osallistua kolon kunnostukseen rahallisella tuella. Erityisesti
juoksevalle vedelle ja viemäröinnille on edelleen kova tarve.
Pasilan kolon käyttöä ja tiedon kulkua pyritään lisäämään.

Ilvesveikkola ja Ilveskallio
Kämpän normaalit huoltotoimenpiteet suoritetaan rutiinilla. Mahdollinen peruskorjausprojekti on yhä lauteiden vaihto.
Kannatusyhdistystä innostetaan suorittamaan perusteellinen, pitkän tähtäimen kuntokartoitus kämpällä.
Toiminnassa korostetaan käyttäjien vastuuta yhteisestä omaisuudesta.

Toiminta piirissä ja keskusjärjestössä
Lippukunnan tehtävissä siipiään kokeilleita johtajia kannustetaan jatkossakin toimimaan myös piirin ja keskusjärjestön
tehtävissä.
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