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Perustietoja
Partiotoiminnan tarkoitus
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)
Partiotoiminta Suomessa
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (SP) on maamme suurin nuorisojärjestö, jossa
on noin 75 000 jäsentä. Partiopiirejä on 18 ja lippukuntia n. 850. Ilvesveikot ry kuuluu
pääkaupunkiseudun partiopiiriin eli Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:hyn (PäPa).
Ilvesveikot perusyksikkönä
Partiolippukunta Ilvesveikot r.y. (IVE) on vuodesta 1934 toiminut Helsingissä paikallisena
partiotoiminnan yksikkönä. Lippukunta toteuttaa partiotoiminnan tarkoitusta järjestämällä
jäsenilleen kokouksia, retki- ja leiritoimintaa, kursseja, kilpailuja sekä muuta
kasvatustoimintaa.
Lippukunnan jäsenmäärä oli vuoden 2003 lopussa 114 henkeä. Jäsenistö muodostuu
kolkkaosastosta (28 henkeä), partiopoikaosastosta (33 henkeä) ja johtajista sekä vaeltajista
(53 henkeä). Uuden kolkkaparven perustaminen Töölön on nostanut lippukunnan
jäsenmäärää viimevuodesta reilulla kymmenellä hengellä.

Hallinto
Lippukunnankokous
Lippukunnan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Töölön kololla 5. helmikuuta.
Kokouksessa valittiin lippukunnanjohtajaksi Eero Pehkonen kaksivuotiskaudeksi 2003–
2004 ja lippukunnanjohtajan apulaiseksi Arttu Piipponen vuodelle 2003. Lippukunnan
hallitukseen vuodelle 2003 valittiin Grigori Fedorets, Henri Kaprio, Matti Rekonen, Jukka
Ruotsalainen ja Mikael Wathén. Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös
vuodelta 2002 sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2003. Kokouksessa
päätettiin, että lippukunta kerää vuonna 2003 15 euron liittymisjäsenmaksun B-jäseniltä.
Harmaa Ilves
Lippukunnan toimintaa johtaa hallitus eli Harmaa Ilves, johon on toimintavuoden aikana
kuulunut lippukunnanjohtaja, lippukunnanjohtajan apulainen ja viisi jäsentä. Sihteeri oli
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tänäkin vuonna hallituksen varsinaisena jäsenenä, taloudenhoitaja sen sijaan valittiin
hallituksen ulkopuolelta.
Harmaan Ilveksen tehtävänä on edustaa lippukuntaa, johtaa ja edistää lippukunnan
toimintaa, huolehtia asioiden hoidosta ja valmistelusta sekä virkailijoiden toiminnan
valvonnasta, huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta, valmistella
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimeenpanna lippukunnankokousten päätökset.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa.
Johtajaneuvosto
Johtajaneuvosto on yhteinen sisarlippukuntamme Töölön Tähystäjät ry:n (TöTä) kanssa.
Toimintavuonna jatkettiin edellisen vuoden käytäntöä, että johtajaneuvostoon kuuluvat
molempien lippukuntien vaeltajat ja johtajat. Johtajaneuvoston toimintaa johtavat
lippukunnanjohtajien apulaiset.
Johtajaneuvosto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa suunnittelemaan tulevan toiminnan
toteuttamista: kaksi kertaa keväällä perinteisissä kaupunkikokouksissa, elokuun
viikonloppuna Töölön Tähystäjien kämpälle Tönkkipäiville ja kaupunkikokoukseen
joulukuussa.

Kolkkapoikaosasto
Kolkkapojat ovat nuorimpia partiolaisia, iältään 8-11 -vuotiaita. Kolkkien toiminta
tapahtuu parvissa, jotka koostuvat pivoista. Tunnusomaista kolkkatoiminnalle on
tekemällä oppiminen ja parven jäsenten välinen kanssakäyminen. Kolkkaohjelman tarinat
ja henki perustuu vanhoihin suomalaisiin eränkävijöiden tarinoihin, erityisesti Osmo
Vesikansan Kolkkapojan tarinaan. Kolkkapoikien tunnus on: Me tahdomme tehdä
parhaamme.
Kevätkaudella kolkkatoiminta jatkui edellisen vuoden perintönä kahdella parvella.
Pasilassa Pantterit Mariella Asikaniuksen ja Annika Ratsulan korvanneen Arttu Piipposen
huomassa ja Töölössä Otsot Jukka Ruotsalaisen ja Petri Sajarin vetäminä kokoontuivat
viikoittain ja osallistuivat myös Ilvesveikkojen kolkkapoikaosaston ja Töölön Tähystäjien
sudenpentujen yhteiselle kevätretkelle nimeltään Suuri Seikkailu. Retki suuntautui
Veikkolaan ja siinä pääosaa näytteli uutta metsän valtiasta etsivä shamaani. Kesäleiri
Kankaalle osallistui kesällä 11 kolkkaa.
Syksyllä alkoi kolkkaosaston laajenemisen aika, sillä Eemil Partinen ja Heikki Karjalainen
puhalsivat Kotkat jälleen henkiin Töölössä. Otsoissa Petri Sajari siirtyi takavasemmalle ja
remmiin astui Grigori Fedorets. Töölön parvet pitivät Kavalahteen suuntautuneen yhteisen
yöretken ensimmäisenä adventtiviikonloppuna.
Vuoden lopussa jo kauan odotettu kolkkapojan kirja saatiin painoon ja sieltä ulos. Täysin
uudistuneen suorituskirjan ovat toimittaneet Tapani Tulkki, Eero Pehkonen, Jukka
Ruotsalainen ja Arttu Piipponen. Kirjan taitosta vastasi Martti Heinänen ja kuvituksesta
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Petteri Lankinen. Kolkkajohtajan ohjeen kera tuo julkaisu takaa kolkkatoiminnalle
loistavan, viisiparvisen tulevaisuuden.

Partiopoikaosasto
Vartiot
Vartiolaiset ovat iältään 11–14-vuotiaita partiolaisia. Vartiotoiminta tapahtuu vartioissa,
joissa on vartiolaisia muutaman vuoden vanhempi vartionjohtajan peruskurssin suorittanut
vartionjohtaja. Vartiot ovat itsenäisiä ryhmiä, jotka kokoontuvat viikoittain kaupunkiilloissa, käyvät omilla retkillä ja osallistuvat lippukunnan muuhun partiopoikaosaston
toimintaan. Vartiolaisten tunnus on: Ole valmis!
Vartiot käyttävät vanhaa ”ruskeakantista” eräohjelmaa ja sen rinnalla Suomen
partiolaisten taitomerkkejä. Jokainen vartio teki vuoden aikana kaksi retkeä, keväällä ja
syksyllä, maastoon tai kämpälle. Vartioiden omia yöretkivuorokausia kertyi vuoden aikana
65 kappaletta.
Lippukunnassa toimi neljä vartiota, joista Haukka, Karhu ja Villisika Töölössä sekä Susi
Pasilassa. Toiminta jatkui keväällä näissä vartioissa. Karhu-vartion vartiolaiset siirtyivät
syksyllä vartionjohtajan peruskurssille, joten toimivien vartioiden määrä laski kolmeen.
Vartio-osastoon tuli syksyllä kolme uutta jäsentä.
Vartionjohtajaneuvosto - Sikalisko
Vartionjohtajaneuvoston vetäjä puuttui keväällä ja Sikaliskon kokouksia vedettiin
Harmaan Ilveksen voimin. Elokuussa Sammon pestin ottivat vastaan Henri Kaprio ja
Matti Rekonen. Toiminnan pääpainona on ollut uusien virikkeiden antaminen
vartiotoimintaan. VJN tärkeänä tehtävänä on myös luoda uusista ja vanhoista
vartionjohtajista tiivis ryhmä.
Keväällä Sikalisko kokoontui kolme kertaa kaupungissa. Syksyllä järjestettiin kaksi
kaupunkikokousta. Syksyn suunniteltu maastoretki peruuntui osallistujien vähyyden takia.
Vartionjohtajaneuvoston toiminnalla on suora vaikutus vartiotoiminnan laatuun.
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Vaeltajatoiminta
Vaeltajatoiminta on partion ikäkausiohjelman viimeinen vaihe. Toiminnalle on
tunnusomaista projektiluonteisuus ja ryhmän keskuudesta nouseva halu tehdä toimintaa
itselle. Vaeltajien tunnus on: Palvelen.
Ilvesveikoissa toimii vaeltajaryhmä Kastemadot. Neljä vuotta sitten perustettu ryhmä on
ollut vuosittain mukana järjestämässä ja kehittämässä Hiipivä Haamu- salapoliisikilpailua.
Toimintavuonna Kastemadot osallistuivat Hiipivään Haamuun kisavartiona.
Vapaamuotoista vaeltajatoimintaa lippukunnassa järjestetään IVE-klubin toimintana.
Klubiin kuuluvat lippukunnan johtajat, vartionjohtajat ja vaeltajat. Klubitoiminnan
tarkoituksena on luoda puitteet sellaiselle toiminnalle, jossa nuoremmat ja vanhemmat
johtajat voivat luontevasti toimia yhdessä. Hiipivän Haamun suunnittelu ja järjestely oli
tänä vuonna IVE-klubilaisten suurin voimankoitos.
Ville Salo ja Mikael Wathén osallistuivat Suomen Partiolaisten järjestämälle Explorer
Belt-vaellukselle. Kuukauden matka Irlannissa piti sisällään 200 kilometrin vaelluksen
pareittain sekä tutustumista paikalliseen väestöön, heidän elintapoihinsa ja maan
kulttuuriin. Molemmat veikot saivat onnistuneen vaelluksen ja itsensä ylittämisen
merkiksi Explorer Belt-vaellusvyön.

Retki- ja leiritoiminta
Retket ja erityisesti leirit ovat partion ydintoimintaa. Missä muualla tarjoutuisi lapsille ja
nuorille parempi mahdollisuus tekemällä oppimiseen ja luontoon tutustumiseen hyvässä
seurassa? Vartiomme ja kolkkaparvemme retkeilevät usein pääkaupunkiseudulla, lähinnä
Nuuksion kansallispuistossa. Suuremmat tapahtumat pidetään vaihtelevissa maastoissa
lähinnä Etelä-Suomessa. Lippukunta järjestää vartioikäisille ja sitä vanhemmille vuosittain
sekä kesä- että talvileirin. Nuoremmat jäsenet pääsevät mukaan kesäleireille.
Talvikauden 2002–2003 talvileiri Sompa järjestettiin 2.-6.1. Kirkkonummen Evitskogissa
Töölön Tähystäjien tontilla. Mukana leirillä oli viisi tötäläistä ja yksitoista ilvesveikkoa.
Leirinjohtaja Matti Rekonen teki leirin partiojohtajakurssin lopputehtävänään.. Leirillä oli
arktiset olosuhteet pakkasen vaihdellessa viidentoista ja kolmenkymmenen asteen välillä.
Luntakin oli maassa ja leiriläiset pääsivät kokeilemaan erilaisia talviurheilulajeja.
Lippukunnan riihitysretki oli 29.–30.3. Nuuksion Pitkäjärvellä. Päävastuun järjestelyistä
kantoi Eemil Partinen, joka suoritti samalla itse partiojohtajakurssin lopputehtävää.
Riihityksiä saatiin retkellä aikaan kolmannessa luokassa kolme ja toisessa luokassa kaksi
kappaletta.
Ilvesveikkojen kolkka- ja Töölön Tähystäjien sudenpentuosaston yhteinen retki Suuri
Seikkailu sai lippukuntien nuorimmat jäsenet kirmaamaan ilosta 12.–13.4. Veikkolassa.
Ohjelmassa oli päiväaskareiden lisäksi shamaanin tapaaminen sekä vaativia kamppailuja
jälkiruoista ja nukkumapaikoista. Mukana oli seitsemän kolkkaa, kaksi sudenpentua ja
viisi johtajaa.
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Pääsiäisenä vaellettiin Sorsa-tunturin maastossa Sallan ja Savukosken kunnissa. Tarkka
ajankohta oli 16.–22.4. Mukana oli kuusi veikkoa ja kolme tähystäjää vartionjohtajista
vanhempiin johtajiin. Kahden päivän ja yli 2200 kilometrin istuminen pikkubussissa
puudutti. Hiihtosää oli mainio, eväät maistuivat ja hiihtomatkaa kuormattuna kertyi noin
60 kilometriä.
Partiopoika- ja -tyttöosastojen kevätretki Kilpi seikkaili 25.–27.4. Kavalahdessa. 28
osallistujasta vain yhdeksän oli Ilvesveikoista. Ohjelma oli leikkipainotteista.
Retkenjohtajana oli Sanna Tähtinen TöTä:stä.
Kesäleiri Kankaan rakennusleiri pidettiin hyvissä ajoin 26.–29.6. Itse leiri järjestettiin
Kangasniemellä kuukautta myöhemmin 30.7.–7.8. ja kolkat sekä sudenpennut olivat
leirillä alkupuolen vierailupäivään 3.8. asti. Osallistujia oli yhteensä 53. Säät olivat välillä
liiankin kuumat. Ohjelmaan kuului tavanomaisten haikin, rakentelun, iltanuotioiden ja
saunomisen lisäksi esimerkiksi maatilapäivä, selviytyjät sekä leirinjohtaja Mikael
Wathénin populaarikonsertti.
Leirillä järjestettiin myös perinteiset Ilvesveikkojen suunnistuskisat kolmessa sarjassa
vartiolaiset, vartionjohtajat ja johtajat. Vartiolaisten sarjan voitti Roope Luokkamäki,
vartionjohtajista paras oli Thomas Miyauchi ja johtajien suunnistusmestaruuden nappasi
Matti Rekonen.
Partiopoikaosaston syysretken korvasi tänä vuonna Töölö-PT, joka oli kuuden
töölöläislippukunnan yhteistempaus partiotaitokilpailun muodossa. Paikkana oli tällä
kertaa Sipoonkorpi ja kilpailuviikonloppuna 13.–14.9. Ilvesveikot järjestivät kaksi rastia ja
mukana meiltä oli kolme vartiota.
Talvikauden 2003–2004 talvileiri Kalma pidettiin joulun välipäivinä 27.–31.12. Utissa.
Leiri tukeutui huollon osalta paikallisen lippukunnan, Kouvolan Tyttöpartion kämppään.
Kostea sää ei lannistanut innokasta leiritunnelmaa. Ohjelma oli Alma-teeman mukaista.
Leirinjohtajana toimi Petteri Lankinen. Osallistujia oli 20, joista 13 ilvesveikkoa ja 7
töölön tähystäjää.

Kilpailutoiminta
Partiossa opittuja taitoja pääsee kokeilemaan käytännössä ja vertaamaan muihin
partiotaitokilpailuissa. Ilvesveikot ovat yleensä ahkerasti osallistuneet ja järjestäneet PTkisoja. Kisavartioksi voi kasata juuri mieleisensä joukkueen ja tämä osaltaan mahdollistaa
kaiken ikäisten veikkojen osallistumisen kisoihin.
Piirin päiväsarjojen kevätmestaruuskilpailussa Törmässä vihreässä sarjassa Haukka-vartio
(Grigori Fedorets, Juho Lappalainen, Valtteri Pernaa, Roope Luokkamäki ja Patrik
Koskinen) sijoittui kolmanneksi.
Kevään yösarjojen mestaruuskilpailussa Puussa Ilvesveikoilta oli mukana kaksi vartiota
harmaassa sarjassa. Poika ja Ilves (Putte Huima, Otso Virtanen ja Matti Rekonen) sekä
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Kastemadot feat. Eero Pehkonen (Ville Salo, Sakari Leino ja Eero Pehkonen). Aivan
kärkisijoista vartiot eivät taistelleet, mutta kymmenen joukossa kumminkin.
Syksyllä Espoon Punasessa Poika ja Ilves (Arttu Piipponen, Matti Rekonen, Mikael
Wathén) nousi tiukassa yli 20 vartion kilpailussa harmaan sarjan kuudenneksi.
Ilvesveikot kunnostautuivat myös järjestelypuolella, kun Pääkaupunkiseudun partiolaisilla
oli järjestettävänään Suomen partiolaisten syysmestaruuskilpailu Smuglaus. Veikot pitivät
Kirkkonummella käydyssä koitoksessa kahteen toimipisteeseen jaetun rastin.
Suomen Ladun järjestämissä erävaelluksen SM-kilpailuissa syyskuun lopulla oli mukana
suuri joukko lippukuntamme jäseniä. Nuorten sarjassa (25 paria): 9. Räme, Arttu
Piipponen ja Matti Rekonen sekä avoimessa sarjassa (112 paria): 42. Ilvesveikot, Helsinki,
Antti Laukkanen ja Tapani Tulkki, 46. HeVi, Martti Heinänen parinaan Sami Virtanen ja
76. Krunikan kastemadot, Antero Leino parinaan Markus Ahtiainen.
Pääkaupunki seudun meripartiolippukuntien syksyllä järjestämään Tavistholmen regattaan
osallistui yksi Ilvesveikko-venekunta miehistönään Henri Kaprio, Arttu Piipponen ja Matti
Rekonen.

Koulutustoiminta
Syksyllä järjestettiin lippukunnan oma vartionjohtajan peruskurssi. Viime vuoden
suunnitelmien mukaan kurssista tehtiin tavanomaista pitkäjänteisempi, koko syksyn
kestävä kurssi. Kurssivartio koostui kolmesta kurssitettavasta. Kurssi alkoi syyskuun
alussa koulutusilloilla kaupungissa ja kämppäretkellä Veikkolaan. Lokakuussa kurssilaiset
vetivät itse suunnittelemansa kokoukset toisilleen. Harjoitteluosuuden jälkeen kurssi jatkui
vielä koulutusilloilla ja päättyi marraskuun lopulla maastoretkeen Nuuksiossa. Kurssilla
opeteltiin johtamistaitoja, annettiin perustietoja lippukunnasta sekä kartutettiin
kurssilaisten erätaitoja. Kurssin suorittivat Matias Merenmies, Anssi Mononen ja Pekka
Pehkonen. Kurssin johtajana toimi Eero Pehkonen ja kouluttajina Henri Kaprio, Matti
Rekonen, Grigori Fedorets ja Thomas Miyauchi.
Laumanjohtajan peruskurssin suorittivat syksyllä Jukka Ruotsalainen ja Grigori Fedorets.
Mämmikoura leikkikurssille osallistuivat Petteri Laakso ja Thomas Miyauchi.
Partiojohtajien jatkokoulutuspäiville, Tapaukseen, ottivat osaa Eero Pehkonen ja Mikael
Wathén.
Eero Pehkonen suoritti Partiojohtajien jatkokoulutuksen, Kolmiapila-Gilwell-kurssin
loppuun. Tunnuksena kurssista Eerolle luovutettiin Yrjönpäivänä nappulat eli
metsämerkki.

Murina
Vuoden 2003 aikana ilmestyi viisi lehteä, joista ensimmäinen oli vuoden 2002
nelosnumero. Vuoden alussa Murinan toimitussihteeriksi pestattiin Grigori Fedorets Otso
Virtasen siirtyessä muihin tehtäviin. Myöhemmin lehden pitkäaikainen visuaalinen johtaja
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Pyry Virtanen niin ikään siirtyi muihin tehtäviin, jolloin uusiksi taittajiksi pestattiin
Tuomas Kaprio ja Lauri Kyöttinen. Tekijöiden sukupolvenvaihdos aiheutti alkuvuoden
lehtien viivästymisen, mutta loppuvuodesta aikatauluun saatiin jälleen tiukka ote.
Välinpitämättömyys aineistopäivämääristä tuotti välillä vaikeuksia.

Hiipivä Haamu
Marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina, joka tänä vuonna oli kuun toinen päivä, käytiin
salapoliisi- ja kaupunkituntemuskilpailu Hiipivä Haamu. Vuoden 2003 teemana oli
rikollisuus ylipäänsä. Kisalla ei ollut pääyhteistyökumppania. Vartioita oli A-sarjassa 113
ja B-sarjassa 87.
Kilpailun johtajana toimi Arttu Piipponen, juonimestarina Heikki Salmikivi ja johdon
konsulttina Eero Pehkonen. Jukka Ruotsalainen ohjelmoi kilpailua varten sähköisen
ilmoittautumisjärjestelmän, joka todettiin pienellä kehityksellä erinomaisesti toimivaksi.
Järjestelmän suurena etuna oli, että vartiot saivat heti ilmoittautuessaan ohjeet maksusta ja
ennakkomateriaali lähetettiin ainoastaan maksaneille; samoin se vähensi mekaanista
tiedontallennustyötä.
Ilvesveikkojen nimiin kirjattiin useampi rasti. Henri Kaprio vastasi kilpailun lähdön ja
maalin organisoinnista. Kannatusyhdistys piti WSOY:n pihalla ja autotalleissa
onnistuneen painotalo-rastin. Eero Pehkonen taas pokkasi yhteisrastillaan parhaan rastin
palkinnon. Yhteisrastilla kuvattiin hiukkaskiihdyttimen varkaiden pakoa ja poliisin
puuttumista siihen poliisikoiran räksyttäessä.
Palkintojenjako pidettiin 27.11. Suomalaisen yhteiskoulun tiloissa. Paikalla oli noin 200
henkeä ja palkituiksi tulivat A-sarjasta 1. Dinot, Viestitytöt 2. Krokot, Myllymarit 3. Ilves,
Katajanokan karhunkaatajat ja B-sarjasta 1. ONNI, Lauttasaaren luotsitytöt 2.
Sivuvilkunkumppari, Susiveikot 3. Jyystöhöylä, Olarinmäen samoojat
Ilvesveikkojen vartiot sijoittuivat A-sarjassa: 12. Villisika, 16. Haukka ja 84. VJ-Kurssivartio sekä B-sarjassa: 23. Susi ja 28. vaeltajaryhmä Kastemadot.

Muu toiminta
Lokakuussa lippukunnan vartionjohtajat osallistuivat vapaaehtoisen maanpuolustustyön
hyväntekeväisyysmuotinäytöksen järjestelyihin Oopperatalolla. Tapahtuman järjesti
Maanpuolustuskiltojen Kiltasisaret, ilvesveikkoja paikalla oli yhteensä kahdeksan.
Itsenäisyyspäivänä Ilvesveikot auttoivat totuttuun tapaan iltapäivällä Helsingin
sotaveteraanipiiriä
ulkotulien
levittämisessä
ja
sytyttämisessä
Hietaniemen
sankarihaudoille. Tuulisesta säästä huolimatta paikalla oli taas runsas veikkojoukko.
Ilvesveikkojen sähköinen julkisivu osoitteessa www.ilvesveikot.fi siirrettiin joulukuussa
uuden palveluntarjoajan palvelimelle. Samalla saatiin helposti hallinnoitavat
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sähköpostilistat ja tietokantatuki. Lippukunnan internet-sivujen uudistustyö aloitettiin
syksyllä. Yleisesti sähköinen tiedotus on vilkastunut ja aktivoitunut kuluneen vuoden
aikana.

Talous
Lippukunnan taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Avustuksissa ei tapahtunut
merkittäviä muutoksia. Tilikauden alijäämä 1664,00 euroa johtui Ilvesveikkolan
kunnostuksesta. Kämpälle asennettu uusi takka maksoi asennuksineen enemmän kuin
siihen saatiin avustusta. Kämppä myös kyllästettiin kesällä joka osaltaan kasvatti
kunnostusbudjettia. Omatoimisena varainhankinta suoritettiin vuoden aikana erilaisia
muuttokeikkoja ja postitustempaus joista kertyi lippukunnalle noin 1800 euroa tuloa.
Lippukunta myi edellisvuosien tapaan partiolaisten valtakunnallisia adventtikalentereita.
Kolkkapoikien ahkerasta myyntityöstä huolimatta kalenterikauppa ei saavuttanut viime
vuosien huippulukuja. Kalentereita myytiin 368 kappaletta.

Taustayhteisöt ja muut tukijat
Töölön seurakunta
Partion uskonnollisen kasvatuksen periaatteiden mukaan lippukunnat, joiden
taustayhteisönä on uskonnollinen yhteisö, antavat sen tunnustuksen mukaista kasvatusta.
Tämän ohella on lippukunta tarjonnut partiotoimintaa myös muihin uskontokuntiin
kuuluville sekä kirkkokuntiin kuulumattomille.
Töölön seurakunnan merkitys lippukunnan taustayhteisönä on ollut aina suuri.
Seurakunnan tarjoamat toimitilat Töölössä ovat erityisen tärkeät. Lisäksi seurakunta tukee
vuosittain lippukuntaa taloudellisesti.
Ilvesveikot osallistuivat Partiokirkon järjestelyihin yhdessä muiden töölöläisten
lippukuntien kanssa. Joulukuussa pidetyssä partiokirkossa annettiin vartiolaisten
partiolupaus ja kolkkien kolkkalupaus. Jumalanpalveluksen musiikkisisältöön päästiin
vaikuttamaan ja kaksi virttä korvattiin Partiomessun lauluilla.
Ilvesveikkojen kannatusyhdistys ry
Pääasiallisesti lippukuntalaisten vanhemmista ja vanhoista lippukuntalaisista koostuva
kannatusyhdistys on yhteisö, joka tukee lippukunnan toimintaa henkisesti ja
taloudellisesti. Lippukunnan käytössä on ollut jo neljäkymmentä vuotta Kirkkonummen
Veikkolassa retkeilykämppä Ilvesveikkola sekä vuodesta 1998 retkeilytontti Ilveskallio
laavurakennelmineen.
Toimintavuonna kannatusyhdistys suunnitteli ja toteutti edellisvuosien tapaan rastin
Hiipivässä Haamussa. Lisäksi kannatusyhdistys järjesti yhteistyössä lippukunnan kanssa
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perheretken Ilvesveikkolaan. Retki oli poikkeuksellisesti yleisömenestys; illan aikana
kämppään kävi tutustumassa parikymmentä perhekuntaa.
Töölön pojat – säätiö
Töölön pojat – säätiö tukee lippukuntaa huomattavasti joka toinen vuosi. Tämä tärkeä
avustus suunnataan hakemuksessa esitetyllä tavalla, yleensä lippukunnan
kalustohankintoihin. Säännöllisen ja mielekkään retki- ja leiritoiminnan edellytys on
hyvälaatuinen ja riittävä kalusto.
Toimintavuonna lippukunta ei ollut anomisvuorossa. Ilvesveikkolan kämpän
kunnostukseen vuonna 2002 saatu määräraha käytettiin uuden varaavan vuolukivitakan
hankintaan. Uusi takka saatiin asennettua huhtikuussa 2003.
Paavo Aulio on toiminut Ilvesveikkojen edustajana Töölön pojat – säätiössä
Helsingin kaupunki
Helsingin kaupungin nuorisotoimelta saatiin edelleen yleisavustusta perustoiminnan
kuluihin ja leiriavustusta kesäleiriin, pääsiäisvaellukseen sekä talvileireihin. Avustukset
ovat säilyneet vanhalla tasollaan viime vuosina, ne ovat lippukunnan tärkein
toimintavarojen lähde. Pasilan nuorisotalon yhteydessä oleva nimikkotila, Pasilan kolo,
saatiin edelleen korvauksetta lippukunnan käyttöön.

Toimitilat
Kolot
Ilvesveikot toimii pääasiallisesti Töölön ja Länsi-Pasilan alueella. Lippukunnan käytössä
on kolo kummassakin kaupunginosassa. Mechelininkadulla Taka-Töölössä sijaitseva
Töölön kolo on ollut lippukunnan hallussa vuodesta 1956 lähtien Töölön seurakunnan
suosiollisella avustuksella. Töölön kololla on suoritettu varaston remontointi loppuun ja
ns. kääpiöklubia on ryhdytty työstämään eteenpäin.
Esterinpolulla Länsi-Pasilassa lippukunta toimii Helsingin kaupungin vuokraamassa
nimikkotilassa, joka saatiin käyttöön 1980-luvun loppupuolella ja uskottiin vuoden aikana
jälleen haltuumme. Pasilan kololla on kärsitty vuoden aikana ilkivallasta. Ensimmäisellä
kerralla rikollinen tunkeutui kololle ikkunan kautta murtautumalla, jolloin kololta
varastettiin yksi laavu vartion kaapista. Toisella kerralla ikkuna rikottiin kivellä. Sisälle
asti ei kuitenkaan tunkeuduttu tällä kertaa. Taloyhtiö sarjoitti lukon uudelleen elokuussa ja
nykyisiä avaimia ei voida kopioida ilman lupaa.
Ilvesveikkola ja Ilveskallio
Ilvesveikkola on Kirkkonummen Veikkolassa, Nuuksion kansallispuiston välittömässä
läheisyydessä sijaitseva partiokämppä. Kämpän käyttö oli kuluneen vuoden aikana
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runsasta. Keväällä ja syksyllä kämpälle tehtiin retkiä vartioiden, parvien ja erinäisten
johtajakokoonpanojen voimin. Kämpän kesäkäytön avasi kesäkuun alussa pidetyt
perinteiset Veikkolan grillijuhlat. Kysynnän puutteen takia kuluneen vuoden aikana
kämppää ei vuokrattu kertaakaan ulkopuolisille.
Alkuvuodesta kämpän vanha avotakka purettiin pois ja huhtikuussa asennettiin uusi
Nunnauunin varaava LEILA-2 vuolukivinen takka vanhan tilalle. Uusi takka vähentää
puun kulutusta ja auttaa pitämään kämpän talvisin lämpimämpänä.
Kesän talkoissa kämpän hirret käsiteltiin pähkinäpuunvärisellä puunsuojalla ja
ikkunanpuitteet ja räystäät maalattiin. Pohjoisseinän hirret pestiin homepesulla.
Toukokuussa ostettiin puuta nuotiokukkulan naapurilta ja puita pilkottiin puutalkoissa.
Puuhuollosta pyritään edelleen saamaan osa kannatusyhdistyksen toimintaa. Kämppä on
siisti ja sen kalusto on hyvässä kunnossa kovasta käytöstä huolimatta.
Ilveskallio on kämpän läheisyydessä sijaitseva kahden hehtaarin kokoinen retkeilypalsta,
jolle on rakennettu kiintolaavu, nuotiopaikka ja käymälä. Palsta mahdollistaa
monipuolisten leirien ja retkien järjestämisen Ilvesveikkolassa omalla maalla.
Ilveskallion ja Ilvesveikkolan omistaa Ilvesveikkojen kannatusyhdistys ry, joka on
luovuttanut ne lippukunnan käyttöön.

Toiminta piirissä ja keskusjärjestössä
Ilvesveikkojen johtajat ovat jatkaneet vastuun kantamista myös piirin ja keskusjärjestön
tehtävissä.
Olli Aulio on edelleen toiminut piirin leikkitoimikunnan puheenjohtajana.
Heikki Karjalainen on jatkanut piirissä Suomen Partiolaisten nimittämänä
koulutusohjaajana sekä jäsenenä Suomen Partiolaisten Karhunhammasraadissa.
Pekka Huima on jatkanut toimintaa VJKPR:ssä eli piirin vartionjohtajien
koulutusprojektiryhmässä.
Arttu Piipponen aloitti kuluneena vuonna kautensa piirineuvostossa.
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Luokkamerkit, ansiomerkit ja huomionosoitukset 2003
III luokan riihitysmerkki

Aleksis Hurskainen
Petteri Laakso
Roope Luokkamäki
Matias Merenmies
Thomas Miyauchi
Anssi Mononen
Pekka Pehkonen

II luokan riihitysmerkki

Petteri Laakso
Juho Lappalainen
Thomas Miyauchi

Ilvesveikkojen pronssinen ansiomerkki

Roope Luokkamäki
Oka Nuutinen

Ilvesveikkojen hopeinen ansiomerkki

Grigori Fedorets

Pääkaupunkiseudun partiolaisten ansiosolki Heikki Salmikivi
Pyhän Yrjön solki

Pyry Virtanen

II luokan Mannerheim-solki

Matti Rekonen
Otso Virtanen

I luokan Mannerheim-solki

Eero Pehkonen

Kunnon Veikko -patsas

Henri Kaprio

IVE-kiulu

Villisika-vartio

Explorer Belt – vaellusvyö

Ville Salo
Mikael Wathén

Rosellin eräpuukko ylioppilaalle

Putte Huima
Henri Kaprio
Arttu Piipponen
Matti Rekonen
Otso Virtanen

Ilvesveikkojen suunnistusmestarit 2004

Roope Luokkamäki, vartiolaiset
Thomas Miyauchi, vartionjohtajat
Matti Rekonen, johtajat
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Lippukunnan organisaatio
HARMAA ILVES – LIPPUKUNNAN HALLITUS
lippukunnanjohtaja

Eero Pehkonen

lippukunnanjohtajan apulainen

Arttu Piipponen

jäsenet:

Grigori Fedorets, Henri Kaprio, Matti Rekonen,
Jukka Ruotsalainen ja Mikael Wathén

VIRKAILIJAT
taloudenhoitaja
kirjanpitäjä
sihteeri
tilintarkastajat
varatilintarkastajat

Martti Heinänen
Joonas Saastamoinen
Mikael Wathén
Olli Alanen ja Olli Aulio
Sami Korppinen ja Antti Laukkanen

SIKALISKO – VARTIONJOHTAJANEUVOSTO
sammot
vartionjohtajat:

Henri Kaprio ja Matti Rekonen

Haukka

Töölö

Grigori Fedorets ja Juho Lappalainen

Karhu (kevät)

Töölö

Heikki Salmikivi ja Arttu Talvitie

Susi

Pasila

Tuomas Kaprio ja Lauri Kyöttinen

Villisika

Töölö

Petteri Laakso, Thomas Miyauchi

KOLKKAJOHTAJAT
Kotkat (syksy) Töölö

Eemil Partinen ja Heikki Karjalainen

Otsot

Töölö

Jukka Ruotsalainen, Petri Sajari (kevät) ja
Grigori Fedorets (syksy)

Pantterit

Pasila

Mariella Asikanius ja Arttu Piipponen

KIINTEISTÖT
kämppäisäntä, Ilvesveikkola
koloisäntä, Pasila
koloisäntä, Töölö

Matti Rekonen
Eero Pehkonen
Petteri Laakso
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MURINAN TOIMITUS
päätoimittaja
toimituspäällikkö
taittaja(t)

Eero Pehkonen
Grigori Fedorets
Pyry Virtanen Æ Tuomas Kaprio ja
Lauri Kyöttinen

Tärkeimpien tapahtumien järjestäjät
TALVILEIRI SOMPA

leirinjohtaja Matti Rekonen
huoltopäällikkö Arttu Piipponen
kokit Maria Kautto, TöTä ja Maija Pehkonen, TöTä

PÄÄSIÄISVAELLUS SORSA

vaelluksenjohtaja Matti Rekonen
valvoja Martti Heinänen

KEVÄTRETKI KILPI

retkenjohtaja Sanna Tähtinen, TöTä

KESÄLEIRI KANGAS

leirinjohtaja Mikael Wathén
keittiöpäällikkö Arttu Piipponen sekä
-henkilökunta Henri Kaprio ja Tapani Tulkki
huoltopäällikkö Matti Rekonen
vartio-ohjelma Otso Virtanen
kolkka- ja sudenpentuohjelma
Maija Pehkonen, TöTä

SYYSRETKI TÖÖLÖ-PT

kilpailunjohtaja Matti Hannikainen, TNV
johtoryhmän jäsen, talouspäällikkö Eero Pehkonen

HIIPIVÄ HAAMU

kilpailunjohtaja Arttu Piipponen
juonimestari Heikki Salmikivi

TALVILEIRI KALMA

leirinjohtaja Petteri Lankinen
huoltopäällikkö Otso Virtanen
kokit Grigori Fedorets ja Paula Hautala, TöTä

HIIPIVÄN HAAMUN NEUVOTTELUKUNTA
pääsihteeri Tapani Tulkki, puheenjohtaja
ylitarkastaja Olli Aulio
ylikomisario Teuvo Saikkonen
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Toimintakalenteri 2003
tammikuu
2.-6.1..
12.1.
18.–19.1.
26.1.
29.1.

Talvileiri Sompa, Kirkkonummi
Johtajaneuvosto
Harmaa Ilves
T-Klubi
Harmaa Ilves

IVE & TöTä
IVE & TöTä
IVE
Töölön lpk:t
IVE

Vuosikokous
Harmaan Ilves- järjestäytymiskokous

IVE
IVE

Harmaa Ilves
Vartionjohtajaneuvosto
III- ja II-lk:n riihitysretki

IVE
IVE
IVE

T-klubi
Harmaa Ilves
Pääsiäisvaellus Sorsa
Yrjönpäiväjuhla
Kevätretki Kilpi

Töölön lpk:t
IVE
IVE & TöTä
PäPa
IVE & TöTä

Johtajaneuvosto
Harmaa Ilves
Perheretki
Kevätkauden päättäjäiset Seurasaaressa

IVE & TöTä
IVE
KY & IVE
IVE & TöTä

helmikuu
5.2.
5.2.

maaliskuu
5.3.
26.3.
29.–30.3..

huhtikuu
1.4.
6.4.
16.–22.4.
23.4.
25.–27.4.

toukokuu
4.5.
6.5.
14.5.
27.5.

kesä- ja heinäkuu
1.6.
6.-8.6.
8.6.
26.–29.6..
30.7.–7.8.

Grillikaudenavajaiset Veikkolassa
Talkoot Veikkolassa
Harmaa Ilves
Rakennusleiri Kangas
Kesäleiri Kangas, Kangasniemi

IVE
IVE
IVE
IVE & TöTä
IVE & TöTä

Harmaa Ilves
Tönkki-päivät

IVE
IVE & TöTä

VJ-kurssin kaupunki-ilta
TÖÖLÖ-PT
Harmaa Ilves
VJ-kurssin kaupunki-ilta
VJ-kurssin kaupunki-ilta

IVE
Töölön lpk:t
IVE
IVE
IVE

elokuu
18.8.
23.–24.8.

syyskuu
10.9.
13.–14.9.
17.9.
18.9.
24.9.
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26.–28.9.
30.9.

VJ-kurssin kämppäretki
TÖÖLÖ-PT palkintojenjako

IVE
Töölön lpk:t

SMUGLAUS SP:n syysmestaruuskisat
Harmaa Ilves
Veikkolan puutalkoot
VJ-kurssin kaupunki-ilta

PäPa
IVE
IVE
IVE

Hiipivä Haamu
VJ-kurssin kaupunki-ilta
VJ-kurssin kaupunki-ilta
Harmaa Ilves
Suoritusilta
VJ-kurssin maastoretki
Marrassauna
Kolkkapoikaosaston retki

IVE & ystävät
IVE
IVE
IVE
IVE & TöTä
IVE
IVE & TöTä
IVE

VJ-kurssin kaupunki-ilta
Kynttilöiden sytytys Hietaniemessä
Partiokirkko
Joulujuhla
Harmaa Ilves
Johtajaneuvosto
Talvileiri Kalma, Utti

IVE
Helsingin Sotaveteraanipiiri
Töölön srk ja lpk:t
IVE & TöTä
IVE
IVE & TöTä
IVE & TöTä

lokakuu
4.-5.10.
13.10.
25.10.
29.10.

marraskuu
2.11.
5.11.
12.11.
16.11.
19.11.
22.–23.11.
26.11.
29.–30.11.

joulukuu
2.12.
6.12.
7.12.
7.12.
16.12.
18.12.
27.–31.12.
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