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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 2007 jatkuu vuonna 2005 alkanut Suomen Partiolaisten valtakunnallinen, kolmivuotinen ”Partiolainen osaa” teema, joka keskittyy partiolaisten perustaitojen kartuttamiseen.
Partiolippukunta Ilvesveikot jatkaa vahvaa toimintaansa vuonna 2007. Lippukunnan kahtena päätavoitteena
kauden aikana on

 Jäsenmäärän kasvattaminen
 Erähenkisen asenteen juurruttaminen jäsenistöön
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 aktiiviseen käyttöön ja toimivaksi työkaluksi
lippukunnan johtamiseen.
 Hallitus pitää toimintasuunnitelman seurannan omana kohtanaan työjärjestyksessä ja
peilaa jatkossakin tulevaa ja toteutunutta toimintaa suunnitelmaan.
 Hallitus lisää työjärjestykseen myös kohdan keskeneräiset tehtävät voidakseen paremmin
ohjata lippukunnan toimintaa ja voimavarojen käyttöä.
Harmaa Ilves hoitaa lippukunnan sääntömääräisiä asioita sekä johtaa lippukunnan toimintaa johtajaneuvoston antamien
puitteiden ja vuosikokouksen päätösten mukaan. Hallitus kokoontuu tarpeellisin väliajoin. Talouden seurannan
tehostamiseksi aloitetaan välitilinpäätösten aktiivinen tarkkailu.

Johtajaneuvosto
Johtajaneuvosto on Ilvesveikkojen ja Töölön Tähystäjäin yhteinen foorumi, johon kuuluvat lippukuntien aktiiviset 17
vuotta täyttäneet johtajat. Johtajaneuvosto pyrkii linjaamaan tarpeellisia toimintatapoja molemmille lippukunnille.
Johtajaneuvosto kokoontuu vähintään kerran kevät- ja syyskaudella kaupungissa, sekä elo-syyskuussa
viikonloppuretkelle ja tarpeen vaatiessa useamminkin. Tarvittaessa pidetään lippukunnan omia johtajaneuvostoja
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yhteisten johtajaneuvostojen lisäksi. Vuoden aikana johtajaneuvosto tarkentaa käytettäviä pestejä ja siirtyy käyttämään
pestijärjestelmää. Lisäksi jatketaan hyväksi havaittua tapaa kouluttaa lippukunnan jäsenille ajankohtaisia asioita.

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.
 Kouluissa järjestetään myös jatkossa infotilaisuuksia partiotoiminnasta. Internet-sivuille
kehitetään nykyistä selkeämpi ja helpommin lähestyttävä Mukaan Toimintaan -osio.
 Jokainen kolkkapoika suorittaa nuolimerkin vuoden aikana.
 Kokouksien ohjelma sisältää viikoittain suorituksen kolkkien suorituskirjasta.
Kolkkajohtajat jakavat suorituskirjat jokaiselle kolkkapojalle.
Vuoden tavoitteena on jatkaa laadukkaan toiminnan järjestämistä kolmessa parvessa – Kotkissa (Töölö), Lumikoissa
(Pasila) sekä Näädissä (Pasila). Lippukunnan omaa kolkkapojan suorituskirjaa käytetään ohjelman perustana kaikissa
parvissa.
Kolkkapojat osallistuvat keväällä Ilvesveikkojen ja Töölön Tähystäjien vartiolaisten, sudenpentujen ja kolkkien
yhteiselle kevätretkelle. Tämän lisäksi parvet järjestävät oman harkintansa mukaan päivä- ja yöretkiä yhdessä ja erikseen.
Retkien lisäksi erilaiset ekskursiot suorituskohteisiin kuuluvat asiaan.

Kolkkajohtajaneuvosto
 Kolkkajohtajaneuvosto kokoontuu vuoden aikana ainakin neljästi.
 Hallitus nimeää riveistään kolkkapoikaosastolle johtajan, joka kutsuu kokoukset koolle.
Kolkkajohtajaneuvosto pyritään vakiinnuttamaan lippukunnassa säännölliseksi tapahtumaksi. Kokouksissa jaetaan
kokemuksia toisten kolkkajohtajien kanssa, ratkaistaan yhdessä parvien sisäisiä ongelmia, kouluttaudutaan sekä
suunnitellaan kolkkaosaston ja -parvien yhteisiä retkiä ja muita tapahtumia.
Kolkkapoikaosaston johtaja pitää hallituksen ajan tasalla osaston toiminnasta sekä huolehtii kolkkajohtajien
riittävästä koulutustasosta.

Partiopoikaosasto
Vartiot
 Jokainen vartio järjestää retken keväällä ja syksyllä sekä osallistuu vuoden aikana PTkilpailuun.
 Hallituksen nimeämä sampo 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.
 Vartiot laativat toimintasuunnitelman toimintansa tueksi
 Sampo ja partiopoikaosaston johtaja avustavat ja valvovat suunnitelmien laadintaa
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 Toimintasuunnitelmasta käyvät ilmi ryhmän tavoitteet, lpk:n yhteiset tapahtumat ja
realistiset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.
Toiminta jatkuu vuoden aikana neljässä vartiossa – Villisiassa, Karhussa, Haukassa sekä Sudessa Pasilan kololla.

Vartionjohtajaneuvosto Sikalisko
 Vartionjohtajaneuvosto kokoontuu vähintään 4 kertaa keväällä ja 3 kertaa syksyllä. Näistä
kokoontumisista yksi on yön yli kestävä retki.
 Hallitus nimeää motivoituneen sammon ohjaamaan Sikaliskon toimintaa. Sammon pesti
pyritään pitämään vähintään vuoden kestoisena.
 Sikaliskon järjestämän ohjelman pääpainoksi nousee vartionjohtajien tukeminen partioohjelman suorittamisessa.
 Hallitus edellyttää sammolta Sikaliskon toimintasuunnitelmaa. Sampo ja PPOJ antavat
VJ:lle konkreettisia ideoita vaikeaksi koettujen suoritusten vetämiseksi.
 Vartionjohtajaneuvostossa kannustetaan vartioita osallistumaan partiotaitokilpailuihin.

Vaeltajatoiminta
Vaeltajaryhmät
Syksyn 2006 vartionjohtajakurssilaisista muodostetaan uusi vaeltajaryhmä. Tavoitteena pitää nuoret kurssilaiset
toiminnassa mukana, riippumatta siitä onko heillä vartio hoidettavanaan vai ei. Vaeltajaryhmälle nimetään vakituinen
hankeohjaaja.
Vaeltajatoiminta jatkuu lippukunnassa myös Kastemadoissa.

Englannin Jamboree 2007
Vuoden 2007 World Jamboreelle osallistuvat lippukunnasta Thomas Miyauchi, Anssi Mononen, Markus Helaniemi,
Arttu Piipponen ja Lauri Kaski. Lippukunnan jamboree-joukko suorittaa omatoimista varainhankintaa. Tämä
huomioidaan myös vuonna 2007 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 ja kolkkapoikaosasto
järjestävät keväällä retken yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa. Syksyllä partiopoikaosasto ja kolkkaosasto järjestävät
omat retkensä.
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Pääsiäisvaellus
Pääsiäisenä järjestetään tänäkin vuonna vartionjohtajille, vaeltajille ja johtajille suunnattu hiihtovaellus yhdessä Töölön
Tähystäjien kanssa. Tänä vuonna on erityisesti ponnisteltu vaelluksen toteuttamiseen ja erityistavoitteeksi on otettu esille
vartionjohtajien ja vaeltajien kannustaminen mukaan vaellukselle. Suunnitelmissa on toteuttaa vaellus joka sopii kaiken
ikäisille ja antaa jokaiselle ikäluokalle jotakin ponnistelemisen arvoista.

Kesäleiri
Lippukunta järjestää yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa kesäleirin. Leirinjohtajana toimii Grigori Fedorets (IVE). Tänä
vuonna erityistavoitteena on mahdollisuus kaikkien luokkien riihittämiseen sekä vartiolaisten erätaitojen pönkitys.

Talvileiri
Talvileiri järjestetään talvikaudella 2007–2008 yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa. Tavoitteena on päästä lumisiin
maisemiin.

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-jatkokurssi
Vartiojohtajia ohjataan piirin järjestämille VJ-jatkokursseille. Lisäksi vartionjohtajaneuvosto Sikaliskossa annetaan
tehtävän hoitamisen kannalta tarpeellista jatkokoulutusta – aiheina ovat muun muassa innostava tapa vetää suorituksia
sekä ryhmädynamiikan hallinta ja johtaminen.

Muu koulutustoiminta
Hallituksen nimeämä koulutusvastaava ohjaa lippukuntalaisia omaa tehtävää tukevaan piirin ja keskusjärjestön
koulutustoimintaan. Koulutusvastaava tiedottaa toimikausien alussa kiinnostavista kurssimahdollisuuksista sekä yleisesti
että yksilötasolla.
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. Lisäksi jatkossa kurssille osallistujilta laskutetaan
kurssimaksu, mikäli jälkitehtävä raportteineen ei ole kurssilaisesta johtuvasta syystä suoritettu vuoden sisällä kurssista.
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Tiedotus
Lippukuntalehti Murina
Murina ilmestyy vuoden 2007 aikana poikkeuksellisesti viisi kertaa, jotta useamman vuoden ajan jatkunut laahaus yhden
numeron jäljessä saataisiin katkaistua.
Murinan profiilia pyritään kehittämään aikakauslehden suuntaan aktiivisen iWEb-uutisoinnin takia. Painetulle
lehdelle on edelleen tarvetta, mutta lehden päämäärää ja kohderyhmäajattelua pyritään kirkastamaan sähköisen
tiedotuksen yleistyttyä.
Murina postitetaan vuoden aikana Ilvesveikkojen ja Ilvesveikkojen kannatusyhdistyksen jäsenille. Murina tukee
mieheksi kasvamista.
Vuoden aineistopäivämäärät ovat:
IV-06 / 1.1.2007 I-07 / 16.2.
II-07 / 25.5.
III-07 / 21.9.
Lehti ilmestyy kuukauden kuluessa aineistopäivämäärästä.

IV-07 / 30.11.

Sähköinen tiedotus
Ilvesveikkojen internet-sivusto toimii jatkossakin ajankohtaisena tiedotuskanavana lippukunnan jäsenille ja muille
toiminnastamme kiinnostuneille. Sivuston tietokantapohjainen, avoimen lähdekoodin ohjelmaan (Joomla!) perustuva
toteutus tulee pysymään ennallaan.
Toimintakaudella iWEbin ja Murinan profiileja kehitetään siten, että iWEb vastaa nopeasta ja interaktiivisesta
sisällöntuotannosta Murinan keskittyessä laadukkuutta ja pohdiskelevia näkökulmia painottavaan uutisointiin.
Webmasterina useita vuosia toiminut Pyry Virtanen kouluttaa itselleen lippukunnanjohtajan nimeämän seuraajan.

Hiipivä Haamu
Hiipivä Haamu järjestetään myös vuonna 2007. Kilpailun johtajana toimii Thomas Miyauchi. Ilvesveikot eivät tee kisaan
omaa rastia, vaan resurssit suunnataan johtoryhmän toimintaan. Johtoryhmässä toimivat Tommin lisäksi ainakin Heikki
Salmikivi ja Arttu Talvitie. Kilpailu pyritään toteuttamaan siten, että lippukunnan syyskauden perustoiminta ei kärsi
kilpailun järjestämisen takia.
Kilpailun osallistujamäärää pyritään kasvattamaan iskevällä mainonnalla. Erityisesti pojat huomioidaan mainonnan
kohderyhmänä.

Muu toiminta
Lippukunta osallistuu Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Uudenmaan Partiopiirin järjestämään partioparaatiin
huhtikuussa 2007. Tämän lisäksi lippukunta osallistuu Suomen Partiolaisten järjestämään Suurjuhlaan paraateineen
Tampereella kesäkuussa 2007.

Talous
Avustukset
Helsingin kaupungilta anotaan yleisavustusta ja leiriavustusta. Töölön seurakunnalta anotaan toiminta-avustusta.
Vuonna 2006 Töölön pojat –säätiön myöntämä avustus käytetään korotetun puolijoukkueteltan hankintaan.
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Omatoiminen varainhankinta
Omatoimisella varainhankinnalla katetaan osa lippukunnan kuluista. Varainhankintaan kuuluu adventtikalenterien
myynti, Hiipivä Haamu -merkkimyynti sekä erilaiset varainhankintatempaukset, kuten postitukset ja muutot.
Liittymisjäsenmaksujen keräämistä tehostetaan laittamalla jäsenmaksulomake helposti saatavaksi Ilvesveikkojen internetsivuille sekä tiedottamalla maksusta entistä paremmin ryhmänjohtajille.
Kaiken tämän lisäksi lippukunnasta vuoden 2007 World Jamboreelle osallistuva joukkue suorittaa omatoimista
varainhankintaa. Tämä huomioidaan lippukunnan varainhankinnan resursseissa.

Toimitilat
Töölön kolo
Töölön kolon Kääpiö-klubin peruskorjaus viimeistellään rakentamalla tilaan kiinteä ATK-keskus ja arkistokaappi sekä
ovi varaston ja varsinaisen klubitilan väliin. Kolon siisteydestä pidetään entistä parempaa huolta. Vartiot siivoavat ja
kunnostavat koloa paitsi koloisännän ohjeiden mukaan, myös omatoimisesti. Töölön kolon koloisäntänä toimii Heikki
Salmikivi.

Pasilan kolo
Pasilan kolon kauan odotettu remontti viimeistellään kiinnittämällä puupöllit väliseinään ja jalkalistat. Kolosta tehdään
Ilvesveikkojen näköinen lisäämällä partioaiheisen materiaalin määrää. Pasilan kolon koloisäntänä toimii Eemil Partinen.

Ilvesveikkola ja Ilveskallio
Kämpän normaalit huoltotoimenpiteet suoritetaan rutiinilla. Kämppäisäntä jakaa vartioille kämpän käyttömukavuuden
kannalta tärkeitä ylläpitotehtäviä retkillä suoritettaviksi. Kannatusyhdistystä kannustetaan hankkimaan kompostoiva
puu-cee. Kämppäisäntänä toimii Matti Rekonen.

Toiminta piirissä ja keskusjärjestössä
Lippukunnan tehtävissä siipiään kokeilleita johtajia kannustetaan jatkossakin toimimaan myös piirin ja keskusjärjestön
tehtävissä. Thomas Miyauchi toimii Läntisen Helsingin alueen edustajana Pääkaupunkiseudun Partiolaisten
piirineuvostossa ja Eero Pehkonen taas saman yhdistyksen hallituksessa.
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Toimintakalenteri
Helmikuu
7.2.
10.2.

Vuosikokous
Satasen Laina –PT

Maaliskuu
3.3.
9.-11.3.
16.-18.3.
23.-25.3.

Hankisata–PT
Villisika-vartion retki
Susi-vartion retki
Haukka-vartion retki

Huhtikuu
5.-10.4.
13.-15.4.
18.4.
22.4.

Pääsiäisvaellus
Vartio- ja kolkkaosaston kevätretki
Paraatiharjoitus & hiljentyminen Töölön kirkossa
PäPa:n paraati ja johtajaneuvosto

Toukokuu
5.5.
19. - 20.5.
17.5.
26.5.

Piirin päiväsarjat PT
Piirin yösarjat PT
Töölön seurakunnan helarieha
Lumikot-parven retki
Kevätkauden päättäjäiset

Kesäkuu
8.-10.6.

Grillikauden avajaiset
SP:n suurjuhla

Heinä-elokuu
31.7.-8.8.
29.8.

Kesäleiri
Suuri Murahdus koko lippukunnalle

Syyskuu

Lokakuu
22.10.
Marraskuu
4.11.

Joulukuu
6.12.

Vartio-osaston syysretki
Veikkola-päivät

Piirin kokous

Hiipivä Haamu
HH-palkintojenjako
Marrassauna

Itsenäisyyspäivä
Joulujuhla
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