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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 toiminut Helsingin Töölössä vuodesta 1934
paikallisena partiotoiminnan yksikkönä. Lippukunta toteuttaa partiotoiminnan tarkoitusta
järjestämällä jäsenilleen kokouksia, retkiä, leirejä, kursseja, kilpailuja sekä muuta
kasvatustoimintaa.
Lippukunnan jäsenmäärä oli vuoden 2004 lopussa 110 henkeä. Jäsenistö muodostuu
kolkkaosastosta (31 henkeä), partiopoikaosastosta (35 henkeä), aktiivisista vaeltajista ja
johtajista (22 henkeä) ja kannattajajäsenistä (22 henkeä).

Hallinto
Lippukunnankokous
Lippukunnan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Töölön kololla 25. helmikuuta.
Kokouksessa valittiin lippukunnanjohtajan apulaiseksi vuodelle 2004 Pekka Huima.
Lippukunnan hallituksen jäsenmääräksi vuodelle 2004 vahvistettiin yhteensä seitsemän.
Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Grigori Fedorets, Lauri Kyöttinen, Eemil Partinen,
Jukka Ruotsalainen ja Mikael Wathén.
Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2003 sekä talousarvio
ja toimintasuunnitelma vuodelle 2004. Kokouksessa päätettiin, että lippukunta kerää
vuonna 2004 15 euron liittymisjäsenmaksun uusilta B-jäseniltä.
Harmaa Ilves
Lippukunnan toimintaa johtaa hallitus eli Harmaa Ilves, johon on toimintavuoden aikana
kuulunut lippukunnanjohtaja, lippukunnanjohtajan apulainen sekä viisi jäsentä. Sihteeri oli
hallituksen varsinainen jäsen, taloudenhoitaja sen sijaan valittiin hallituksen ulkopuolelta.
Harmaan Ilveksen tehtävänä on edustaa lippukuntaa, johtaa ja edistää lippukunnan
toimintaa, päättää jäsenten hyväksymisestä, huolehtia asioiden hoidosta ja valmistelusta
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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, jossa johtajaneuvostoon kuuluvat
molempien lippukuntien seitsemäntoista vuotta täyttäneet vaeltajat ja johtajat.
Johtajaneuvoston toimintaa johtavat lippukunnanjohtajien apulaiset.
Johtajaneuvosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa suunnittelemaan tulevaa toimintaa;
kaksi kertaa keväällä perinteisiin kolokokouksiin, elokuun 28.–29. päivä Espoon
Ruukinrantaan suunnittelupäiville sekä marraskuussa Santahaminaan saunaillan
merkeissä.

Kolkkapoikaosasto
Kolkkapojat ovat nuorimpia partiolaisia, iältään 8-11 -vuotiaita. Kolkkien toiminta on
aikuisjohtoista ja tapahtuu parvissa, jotka koostuvat pivoista. Kolkkapojat suorittavat
Ilvesveikkojen omaa kolkkapoikain suoritusohjelmaa, joka koostuu kolmesta 15
suorituksen jälkeen saatavasta luokkamerkistä (T-A-P). Tunnusomaista kolkkatoiminnalle
on tekemällä oppiminen ja yhdessä toimiminen. Kolkkaohjelman tarinat ja henki
perustuvat vanhoihin suomalaisiin eränkävijöiden tarinoihin, erityisesti Osmo Vesikansan
Kolkkapojan tarinaan. Kolkkapoikien tunnus on: Me tahdomme tehdä parhaamme.
Kevätkaudella kolkkatoiminta jatkui kahden Töölön parven ja yhden Pasilan parven
voimin. Pasilan Panttereiden toiminta loppui kevätkauden jälkeen, kun Arttu Piipponen
siirtyi suorittamaan varusmiespalvelustaan. Pantterin pojat siirtyivät syksyllä vartioon.
Parvelle ei syksyksi löytynyt johtajia.
Keväällä Kotkat parvi kävi retkellä Ilvesveikkolassa. Kolkkapojat osallistuivat 15 pojan
voimin kolkka- ja sudenpentuleiri Kastellille. Syksyllä kolkkapojat osallistuivat
Ilvesveikkojen juhlaretkelle. Lisäksi Kotkat parvi on ollut syksyllä yöretkellä.
Kuluneen vuoden aikana kolkkapoikia on siirtynyt vartiolaisiksi ja parvet ovat saaneet
täydennystä uusista jäsenistä. Molemmat parvet ovat käyttäneet ahkerasti uutta
kolkkapoikain kirjaa ja monella pojalla on jo T-nuolimerkki suoritettuna ja A-nuolimerkki
on enää muutamaa suoritusta vailla.

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 partiopoikaosaston muuhun
toimintaan. Vartiolaisten tunnus on: Ole valmis!
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Vartiot käyttävät vanhaa ”ruskeakantista” eräohjelmaa ja sen rinnalla Suomen partiolaisten
taitomerkkejä.
Lippukunnassa toimi vuoden aikana neljä vartiota, joista Haukka, Karhu ja Villisika
kokoontuivat Töölössä ja Susi Pasilassa. Karhu-vartio kasvatti vartiolaisten määrää
huomattavasti syksyn aikana. Susi-vartiossa suoritettiin syksyllä johtajien vaihto. Lauri
Kyöttisen ja Tuomas Kaprion tilalle tulivat Juho Lappalainen ja Anssi Mononen.
Vartioilla oli vaikeuksia täyttää toimintasuunnitelmaan kirjattu tavoite retkistä. Karhuvartio pysyi tavoitteessa käyden retkellä sekä keväällä että syksyllä. Haukka- ja Villisikavartiot kävivät molemmat yhdellä retkellä. Susi ei käynyt vartion omalla retkellä.
Vartioiden omia retkivuorokausia kertyi yhteensä 29.
Vartiot osallistuivat piirin partiotaitokilpailuihin hyvällä menestyksellä. Villisika-vartio
voitti luonnollisten vartioiden päiväsarjan keväällä järjestetyssä Törmä-04 -kisassa.
Vartionjohtajaneuvosto - Sikalisko
Vartionjohtajaneuvostoa johtivat keväällä Henri Kaprio ja Matti Rekonen. Elokuussa
Sammon pestin ottivat vastaan Lauri Kyöttinen ja Tuomas Kaprio edeltäjien siirryttyä
suorittamaan varusmiespalvelustaan. Toiminnan pääpainona on uusien virikkeiden
antaminen vartiotoimintaan. Lisäksi tärkeänä tehtävänä on luoda uusista ja vanhoista
vartionjohtajista tiivis ryhmä.
Keväällä Sikalisko kokoontui neljä kertaa kaupungissa. Syksyllä järjestettiin samoin neljä
kokousta vaihtelevissa paikoissa. Vartionjohtajaneuvoston toiminnalla on suora vaikutus
vartiotoiminnan laatuun.
Vaeltajatoiminta
Vaeltajatoiminta on partion ikäkausiohjelman viimeinen vaihe. Toiminnalle on
tunnusomaista projektiluonteisuus ja ryhmän keskuudesta nouseva halu tehdä toimintaa
itselle. Vaeltajien tunnus on: Palvelen.
Ilvesveikoissa toimi kaksi varsinaista vaeltajaryhmää. Kastemadot on perustettu vuonna
1998. Ryhmä on ollut vuosittain mukana muun muassa järjestämässä ja kehittämässä
Hiipivää Haamua. Toimintavuonna Kastemadot järjestivät rastin Hiipivään Haamuun.
Nuorempia vaeltajia lippukunnassamme edusti vuonna 2004 perustettu vaeltajaryhmä
Kaamospöllö, joka koostuu toimivista vartionjohtajista. Ryhmä osallistui vaihtelevasti
partiokilpailuihin sekä toteutti useita nuorekkaita hankkeita, kuten Taruksen
bändiprojektin.
Vapaamuotoista vaeltajatoimintaa lippukunnassa järjestettiin IVE-klubin toimintana.
Klubiin kuuluvat lippukunnan johtajat, vartionjohtajat ja vaeltajat. Klubitoiminta tarjoaa
puitteet, eri-ikäisten johtajien ja vaeltajien luontevalle yhteistoiminnalle. Vuoden lopussa
nämä puitteet paranivat entuudestaan, kun joulukuussa juhlistettiin Töölön kololla IVEklubin uusien tilojen, Kääpiö-klubin, avajaisia puuhamies Otso Virtasen johdolla.
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Retki- ja leiritoiminta
Lippukunnan yhteinen retki- ja leirielämä jatkui vilkkaana koko toimintavuoden ajan.
Ilvesveikoilla ei ollut kalenterivuoden 2004 aikana talvileiriä, mutta kullakin talvikaudella
sellainen toki järjestettiin. Edellinen talvileiri Kalma pidettiin 27.–31.12.2003 ja seuraava
Tuisku 3.-7.1.2005. Lippukuntien vuosiselosteista kerätyn aineiston perusteella Suomen
partiolaisissa tehty Ilvesveikkojen analyysi kiinnitti huomion erityisesti lippukunnan
vahvaan talvileiri- ja talvivaellusperinteeseen.
Pääsiäisvaellus Kekkonen järjestettiin 8.-14.4. Kekkosen kansallispuistossa. Täydessä
pikkubussissa Lappiin matkasi kuusi ilvesveikkoa ja kolme tähystäjää, kaikki aktiivisia
lippukuntiemme toimijoita vartionjohtajista partiojohtajiin. Hiihtomatkaa kertyi viidessä
päivässä reilu kuusikymmentä kilometriä ja huiputuskohteena oli Naltiotunturi. Kaksi yötä
vietettiin laavuissa ja kolme autiotuvissa. Viimeiseksi illaksi oli varattu perinteitä vaalien
Savukosken seurakunnan leirikeskus saunoineen.
Vartio-osastojen kevätretki Muilutus koettiin yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa 23.–
25.4. Lyhyellä aikataululla suunnitellulla retkellä oli mukana seitsemän veikkoa. Retki
suuntautui Mellunmäen kautta Sipoonkorpeen, jossa sää oli aurinkoinen, mutta maasto
märkää. Lauantai-iltana majoituttiin Töölöön, josta sunnuntaiaamuna jatkettiin uimahallin
ja saunan kautta suoraan Pääkaupunkiseudun partiolaisten kevätparaatiin.
III-luokka riihitettiin 14.–15.5. Tarjotun suoritusmahdollisuuden Keskuspuistossa käytti
neljä poikaa Sudesta ja Villisiasta.
Kolkka- ja sudenpentuleiri Kastelli järjestettiin Hirsalassa 9.-13.6. yhdessä Hesparton
ja Töölön Sinisten kanssa. Leiri kokosi metsään viitisenkymmentä partiolaista, joista noin
kolmekymmentä oli ilvesveikkoja. Leirin tarkoitus oli antaa lapsille Tarukseen verrattavaa
suurleiri-tunnelmaa ja hieman erilaista partiotoimintaa. Leirillä elettiin keskiaikaa, miekat
kolisivat ja etsittiin mm. kadonnutta aarretta. Leiri huipentui juhlapitoihin ja turnajaisiin.
Leirin suunnittelu ja toteutus sujui ripeässä aikataulussa. Materiaalivastuu oli selkeästi
jaettu, Ilvesveikot hoitivat paikalle majoitusvälineet ja muut lippukunnat vastasivat lopusta
kalustosta. Lippukuntien yhteistyötä kiitettiin ja ohjelma vetosi kohderyhmäänsä.
Ilvesveikkojen suurjuhlaleiriä Tarusta vietti Padasjoella 28.8.–5.9. koko maan juhliva
partiokansa. Oma savumme toteutettiin yhteistyössä Viestityttöjen ja Töölön
Nuotioveikkojen kanssa. Area 3015 kokonaisvahvuus oli 52 henkeä, joista 17 oli
ilvesveikkoja. Suurtulva oli tiedotusvälineiden mukaan lähellä. Leirillä rankkasateet
aiheuttivat jonkin verran erikoisjärjestelyjä, mutta kiitetty ohjelma saatiin vietyä kunnialla
läpi. Kuten muistamme, joka sää on partiosää! Lauri Kasken mukana savussamme oli
koko leirin ajan kuusi kosovolaista partiolaista.
Ilvesveikkojen juhlaretki Veikkolaan järjestettiin juhlaviikkojen aluksi 1.-3.10.
Perjantai-iltana yhteensä 14 reipasta vartiolaista, vaeltajaa ja johtajaa suoritti johtajiensa
mielettömät suunnitelmat toteuttaen ja muiden ennakko-odotuksia uhmaten 30 kilometrin
jalkamarssin Karakalliosta Veikkolaan. Lauantaiaamuna saapuivat myös kolkat ja muut
johtajat paikalle. Päivä kului kämppäolympialaisten merkeissä. Illalla lasten vanhemmista
ja vanhoista ilvesveikoista koostunut kutsuvierasjoukko saapui tutustumaan
kämppäalueeseemme seuraamaan iltanuotio-ohjelmaamme. Takaisin Mäntymäen kentälle
palattiin tilausajobussilla sunnuntaina iltapäivällä. Yhteensä retkelle osallistui 7 kolkkaa,
13 vartiolaista, 10 johtajaa ja lukuisa joukko kutsuvieraita.
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Kilpailutoiminta
Partiossa opittuja taitoja pääsee kokeilemaan käytännössä ja vertaamaan muihin
partiotaito- eli PT-kilpailuissa. Ilvesveikot ovat yleensä osallistuneet ja järjestäneet
aktiivisesti PT-kisoja. Kisavartioksi voi kasata juuri mieleisensä joukkueen ja tämä
osaltaan helpottaa kaiken ikäisten veikkojen osallistumista kilpailuihin.
Piirin päiväsarjojen kevätmestaruuskilpailuissa Törmässä 8.5. vihreän sarjan voitti
Villisika-vartio (Thomas Miyauchi, Petteri Laakso, Pekka Pehkonen, Ville Hautala),
Haukka-vartio (Grigori Fedorets, Anssi Mononen, Matias Merenmies, Markus Helaniemi)
joutui kilpailemaan sarjan ulkopuolella. Ilvesveikkojen suurimmaksi ongelmaksi kisassa
muodostui vartiolaisten vähyys, jonka vuoksi kolmesta ilmoittautuneesta vartiosta
(Villisika, Haukka, Karhu) muodostettiin vain kaksi. Ilvesveikkojen vaeltajaryhmä
Kaamospöllö (Thomas Miyauchi, Anssi Mononen, Petteri Laakso) osallistui vielä samana
viikonloppuna Trendi-kilpailuun sijoittuen 17. sijalle.
Piirin yösarjojen kevätmestaruuskilpailussa Korvessa 15.–16.5. Ilvesveikkojen vaeltajista
koottu vartio, Korpiahma (Thomas Miyauchi, Grigori Fedorets, Anssi Mononen, Matias
Merenmies), sijoittui punaisessa sarjassa toiseksi.
Ilvesveikot osallistuivat myös piirin talvimestaruuskilpailujen Tsohkan järjestelyihin
pitämällä solmurastin 7.2.

Koulutustoiminta
Ilvesveikot järjestivät helmikuussa yhdessä Töölön Sinisten, Hesparton ja Suomen
punaisen ristin kanssa ensiavun ykköskurssin, jolle lippukunnasta osallistuivat Thomas
Miyauchi, Eero Pehkonen ja Ville Salo.
Partiojohtajan peruskurssin kävi keväällä Grigori Fedorets. Säntillisenä veikkona Grigori
hoiti kurssin loppuun samana vuonna. Lopputyönään hän vastasi Kastelli-leirin
ohjelmasta. Kurssitunnuksen, Gilwell-punoksen, Grigori sai joulukuussa.
Toimintavuoden vaihtuessa lippukunnan jäsenistä Henri Kaprion, Eemil Partisen ja Matti
Rekosen partiojohtajan peruskurssisuoritus on edelleen kesken jälkitehtävien osalta.

Tiedotus
Murina, lippukuntalehti
Murina ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Vuoden teema oli luonnollisesti
Ilvesveikkojen 70-vuotisjuhlat, joita käsiteltiin laajasti jokaisessa numerossa.
Toimintavuonna lehti postitettiin poikkeuksellisesti lippukunnan jäsenten lisäksi myös
kannatusyhdistyksen jäsenille sekä niille vanhoille ilvesveikoille, joiden osoitetiedot
onnistuttiin saamaan selville. Hallituksen päätöksen mukaan säilytetään jäsenmaksun
maksaneilla Kannatusyhdistyksen jäsenillä Murinaoikeus myös tulevaisuudessa.
Murinan päätoimittajana jatkoi lippukunnanjohtaja Eero Pehkonen, toimituspäällikkönä
Grigori Fedorets ja taittajana Lauri Kyöttinen. Aikataulussa pysyminen tuotti edelleen
vaikeuksia, mikä johtui osittain toimituspäällikön ja taittajan välisistä tietokatkoksista.
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Lippukunnan uudistettu Internet -sivusto vei osan Murinan tiedotustehtävästä, jolloin
lehteä pyrittiin muokkaamaan edelleen aikakausilehtimäisempään suuntaan. Kaikesta
huolimatta Murina tuki, tukee ja tulee edelleen tukemaan mieheksi kasvamista.
Sähköinen tiedotus
Lippukunnan kotisivut on jo usean vuoden ajan julkaistu osoitteessa www.ilvesveikot.fi.
Edellisenä vuosikokouspäivänä 25. helmikuuta käyttöönotettu julkaisujärjestelmä tehosti
lippukunnan sähköistä tiedotusta huomattavasti ja sivustomme palkittiinkin
Nettipartiolaisten valtakunnallisessa kilpailussa vuoden kolmanneksi parhaana
lippukuntasivustona.
Sivun päivitysoikeuksia on jaettu noin kahdellekymmenelle aktiiviselle veikolle. Uutisia ja
kuvia tapahtumista on voinut parhaimmillaan lukea heti tapahtuman jälkeen illalla.
Vuoden aikana sivustolla julkaistiin yli 70 artikkelia ja noin 200 valokuvaa.
Keskustelupalstalle jätettiin lähes 400 viestiä ja tiedostojakeluun yli 40 tiedostoa.
Palveluntarjoajan vaihto reilu vuosi sitten mahdollisti myös postituslistojen luomisen.
Vuoden aikana oli ahkerassa käytössä elynx -postituslista sekä Harmaan Ilveksen
postituslista.
Erityisesti verkkoa pystyttiin hyödyntämään uudella tavalla Hiipivän Haamun yhteydessä:
järjestäjien omalle suljetulle keskustelupalstalle jätettiin lähes sata viestiä, joiden käsittely
perinteisesti sähköpostilla koettiin hankalaksi. Myös kilpailijat saivat osallistua
keskusteluun omalla palstallaan.

Hiipivä Haamu
Marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina, joka tänä vuonna oli kuun 7. päivä, käytiin
salapoliisi- ja kaupunkituntemuskilpailu Hiipivä Haamu. Vuoden teemana oli ”vantaanlohi
ja huumeet”. Kuvitteellisessa juonessa huumeita salakuljetettiin Helsinkiin lohen uuden
alalajin, vantaanlohen, vatsan sisällä. Vartioita oli A-sarjassa 101 ja B-sarjassa 85.
Kilpailun johtajana toimi viime vuoden juonimestari Heikki Salmikivi ja juonimestarina
Putte Huima apunaan siskonsa Liisa Huima (Helsingin Hakatytöt ry). Eero Pehkonen
toimi kilpailun johdon apuna. Kisalla ei ollut tänä vuonna pääyhteistyökumppania.
Kilpailun koulutusaiheena ollut huumeiden vastainen kasvatus herätti partiolaisten ja
yleisön joukossa keskustelua ennen ja jälkeen kisan. Tämän takia Hiipivä Haamu sai
julkisuutta selvästi aiempia vuosia enemmän. Keskustelu oli tiedotusvälineissä ja
partiolehdistössä asiallista ja toi Hiipivälle Haamulle uskottavuutta rohkeana ja samalla
vastuunsa tuntevana partiotapahtumana. Kilpailun johto perusteli ajankohtaisen aiheen
esiin ottamisen Hiipparissa mm. Helsingin Sanomille ja Yleisradion toimitukselle.
Ilvesveikkojen nimiin kirjattiin jälleen useampi rasti. Grigori Fedorets vastasi kilpailun
lähdön (remontissa ollut Porthania) ja maalin (Katajanokan ala-aste) organisoinnista.
Kannatusyhdistys järjesti STAKESin autotallissa lääkeyrityksen tiedotustilaisuuden.
Vaeltajaryhmä Kastemadot taasen toteuttivat evoluutiotutkijoiden kokouksen
Vanhankaupunginlahdelle Ville Salon johdolla. Rastilla tarjottiin kisaajille
ennakkomaksua vastaan maittavaa lohikeittoa.
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Myös kilpailun monivuotinen suojelija kaupunginjohtaja ylipormestari Eva-Riitta Siitonen
tutustui kilpailuun yhdellä rastilla ja kehui kisan järjestäjiä. Tunnustuksena arvokkaasta ja
monivuotisesta tuesta kilpailun eteen hänelle luovutettiin Kunniahaamu-plaketti.
Kilpailun palkintojenjako pidettiin 30.11. Munkkiniemen yhteiskoulun tiloissa. Paikalla
oli noin 200 henkeä ja palkituiksi tulivat A-sarjassa (1) Mohikaanit / Vuokot, (2) Villisika
/ Ilvesveikot ja (3) Tähtitaivaan kartasto / Tikkurilan Siniset sekä B-sarjassa (1) Café
Voulez-vous / useita lippukuntia, (2) ONNI (viime vuoden voittaja) / Lauttasaaren
Luotsitytöt ja (3) HEJ / Viestitytöt. Parhaaksi rastiksi kilpailijat olivat äänestäneet
Mechelininkadun varuskunta-alueella järjestetyn bile/ambulanssi-rastin.
Ilvesveikkojen vartiot sijoittuivat A-sarjassa ääripään sijoille: 2. Villisika, 83. Karhu, 93.
Haukka, 95. Susi. B-sarjassa ei kisannut Ilvesveikkojen vartioita.

70-vuotisjuhlaviikot
Lippukunnan 70-vuotista taivalta juhlittiin Ilvesveikkojen juhlaviikoilla 1.-10.10.
Viikot alkoivat kolkka- ja partiopoikaosaston yhteisellä syysretkellä Ilvesveikkolaan.
Tiistaina 5.10. ja torstaina 7.10. järjestettiin Töölössä koloillat, jolloin toiminnasta jo
vetäytyneet veikot ja kannatusyhdistyksen jäsenet pääsivät tutustumaan toimintaamme.
Tiistain illassa julkistettiin kaksi uutta metallista kunniataulua. Toiseen on kaiverrettu
lippukunnan kunniajäsenet ja toiseen partiojohtaja-jatkokurssin suorittaneet ilvesveikot.
Taulut sijoitettiin ERI-kämpän seinälle, jonne myös ripustettiin aiemmin paljastettu
lippukunnan Pro Patria-taulu. Illat tavoittivat hyvin kohdeyleisön. Yhteensä kololla vieraili
22 ihmistä. Tapahtumien järjestelyistä vastasivat Eero Pehkonen, Ville Salo ja Mikael
Wathén.
Pääjuhla vietettiin lauantaina 9.10. Ritarihuoneella. Paikalle oli kutsuttu yli kaksisataa
ilvesveikkoa ja muuta vierasta. Lähes sama määrä oli myös paikanpäällä. Ohjelmassa oli
vartiolaisten näytelmä, kolkkapoikain lauluesitys ja lupauksenanto. Juhlapuheen piti
lippukunnanjohtaja emeritus Niilo Hakonen. Tilaisuudessa jaettiin monia ansiomerkkejä
sekä luettiin lukuisia tervehdyksiä. Ilvesveikkoja olivat muistaneet vanhat lippukuntalaiset,
taustayhteisöt sekä valtiojohto. Mieleenpainuvimpana muistona jäi mieleen salissa
huudettu lippukunnan huuto kahdensadan hengen voimin. Juhlan päätteeksi nautittiin
kakkukahvit, joiden järjestelyistä vastasi kannatusyhdistys.
Ritarihuoneella julkaistiin myös Ilvesveikkojen historiikki vuosilta 1984–2004. Kaikki
kutsutut vieraat saivat yhden kappaleen kirjaa. Historiikin toimitustyöstä vastasi Petri
Sajari ja hänen apunaan kirjoittajat sekä lippukunnanjohtaja Eero Pehkonen. Julkaisusta on
otettu 300 kappaleen painos. Juhlaviikkojen ohjelma päättyi lauantaina taitelijakoti
Lallukassa nautittuun Veljesillalliseen.

Muu toiminta
Pääkaupunkiseudun partiolaisten paraatissa 25.4. oli mukana 33 ilvesveikkoa ja 12
tötätyttöä. Kulkuamme tahditti kaksi marssirumpua. Marssiosastomme sai kansalta
ansaittua huomiota osakseen. Harjoitukset oli pidetty edellisenä keskiviikkona 21.4.
Mäntymäen kentällä.
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Itsenäisyyspäivänä Ilvesveikot auttoivat totuttuun tapaan iltapäivällä Helsingin
sotaveteraanipiiriä ulkotulien levittämisessä ja sytyttämisessä Hietaniemen
sankarihaudoille. Veteraanit ennakoivat sytytyksen niin hyvin, ettei sovittuun aikaan
kaikille veikoille enää riittänyt tehtävää.

Talous
Lippukunnan taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Avustuksissa ei tapahtunut
merkittäviä muutoksia. Tilikauden alijäämä 552,02 euroa johtui suurimmaksi osaksi
epäonnistuneesta adventtikalenterikampanjasta. Omatoimisena varainhankintana
suoritettiin vuoden aikana seminaarikassien pakkaus Stakesille ja Hiipivän Haamun
merkkimyynti. Näistä kertyi lippukunnalle noin 1000 euroa tuloa.
Lippukunta myi edellisvuosien tapaan partiolaisten valtakunnallisia adventtikalentereita.
Kalentereita ei jaettu myyjille riittävästi eikä myyjiä osattu ohjeistaa tehokkaaseen
myyntitoimintaan. Tämän takia kalentereita jäi myymättä enemmän kuin niitä sai palauttaa
piiriin. Kalentereita myytiin 244 kappaletta. Koska kaikkia myymättömiä kalentereita ei
saatu palauttaa, niin myyntitulo jäi vain 77 euroon.

Taustayhteisöt
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.
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.
Toimintavuonna kannatusyhdistys suunnitteli ja toteutti edellisvuosien tapaan rastin
Hiipivässä Haamussa. Lisäksi kannatusyhdistys järjesti yhteistyössä lippukunnan kanssa
perheretken Ilvesveikkolaan sekä vastasi pääjuhlan kahvitarjoilun järjestelyistä.
Töölön pojat -säätiö
Töölön pojat -säätiö tukee lippukuntaa joka toinen vuosi. Tämä tärkeä avustus suunnataan
hakemuksessa esitetyllä tavalla, yleensä lippukunnan kalustohankintoihin.
Toimintavuonna lippukunta sai säätiöltä rahaa juhlavuoden kulujen kattamiseen.
Avustuksen rahoilla järjestettiin 70-vuotisjuhlaviikot sekä tuettiin suurleiri Taruksen
osallistujia laskemalla korkeita osallistumismaksuja.
Paavo Aulio on toiminut Ilvesveikkojen edustajana Töölön pojat -säätiössä.
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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 aina ollut suuri.
Seurakunnan tarjoamat toimitilat Töölössä ovat erityisen tärkeät. Lisäksi seurakunta tukee
vuosittain lippukuntaa taloudellisesti.
Ilvesveikkojen vartionjohtajat osallistuivat toukokuussa Töölön seurakunnan
ulkoilmajumalanpalveluksen järjestelyihin toteuttaen vaeltajien tunnusta, palvelen.
Ilvesveikot osallistuivat joulukuussa Partiokirkon järjestelyihin yhdessä muiden
töölöläisten lippukuntien kanssa. Partiokirkossa annettiin vartiolaisten partiolupaus ja
kolkkien kolkkalupaus. Partiomessun musiikki on saanut paikkansa jumalanpalveluksessa.
Partiokirkon kolehti kerättiin tänä vuonna seurakunnan lippukuntien toivomuksen mukaan
Pääkaupunkiseudun partiolaisten Remppa kehitysyhteistyöhankkeelle. Ilvesveikot
osallistuivat myös totuttuun tapaan itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen järjestelyihin.

Toimitilat
Ilvesveikot toimii Helsingissä Töölön ja Länsi-Pasilan alueella. Lippukunnan vartiot,
parvet sekä vaeltaja- ja johtajaryhmät kokoontuvat säännöllisesti molemmissa
kaupunginosissa sijaitsevilla partiokoloilla. Lisäksi lippukunnan käytössä on kämppä ja
retkeilypalsta Kirkkonummella.
Töölön kolo
Mechelininkadulla Taka-Töölössä sijaitseva Töölön kolo on ollut lippukunnan käytössä
vuodesta 1956 lähtien Töölön seurakunnan suosiollisella avustuksella. Monta vuotta
jatkunut vähittäinen toimitilojen remontointi otti askelen eteenpäin, kun kolon Kääpiöklubilla (vaeltajatila) pidettiin avajaiset joulukuun lopulla.
Pasilan kolo
Esterinpolulla Länsi-Pasilassa lippukunta toimii Helsingin kaupungin vuokraamassa
nimikkotilassa, joka on saatu käyttöön 1980-luvun loppupuolella ja myönnettiin jälleen
toimintavuodeksi käyttöömme. Kololla ei tehty toimintavuonna mitään korjauksia. Uutena
ryhmänä Töölön Tähystäjien sudenpentulauma aloitti viikoittaiset kokouksensa Pasilassa
syyskuun alussa.
Ilvesveikkola ja Ilveskallio
Ilvesveikkolan kämppätontti sijaitsee Kirkkonummen Veikkolassa, Nuuksion
kansallispuiston välittömässä läheisyydessä. Kämpän käyttö oli kuluneen vuoden aikana
runsasta. Keväällä ja syksyllä kämpälle tehtiin retkiä vartioiden, parvien ja erinäisten
johtajakokoonpanojen voimin. Kämpän kesäkäytön avasi kesäkuun alussa pidetyt
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perinteiset Veikkolan grillijuhlat. Kämppää vuokrattiin vuoden aikana ulkopuolisille
kahtena viikonloppuna, kerran Katajanokan Karhunkaatajille ja kerran Kalevan Pojille.
Polttopuuhuolto on eräs kämpän suurimpia huolenaiheita vuodesta toiseen. Vaikka puuta
on omalla tontilla pystyssä ja sitä voi myös ostaa naapureilta, vaatii sahaus, pilkkominen ja
varastointi paljon työtä. Vuoden aikana puuta tuotiin pakettiautolla Nuuksiosta erään
ilvesveikkovanhemman mökiltä. Lisäksi järjestettiin puutalkoot keväällä ja syksyllä.
Ilveskallio on kämppätontin läheisyydessä sijaitseva kahden hehtaarin kokoinen
retkeilypalsta, jolle on rakennettu kiintolaavu, nuotiopaikka ja käymälä. Palsta
mahdollistaa monipuolisten leirien ja retkien järjestämisen Ilvesveikkolassa omalla maalla.
Vuoden aikana kolkat, vartiolaiset, vaeltajat ja johtajat yöpyivät laavulla omien retkiensä
yhteydessä. Juhlaretken iltanuotio järjestettiin laavun taakse raivatulla iltanuotiopaikalla.
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.
Heikki Karjalainen on jäsenenä Suomen Partiolaisten Karhunhammasraadissa ja toimii
Eurojamboree 2005 Suomen joukkueen johtajana.
Arttu Piipponen toimi kuluneena vuonna toista vuotta piirineuvostossa.
Tapani Tulkki aloitti toimihenkilönä Pääkaupunkiseudun partiolaisissa ottaessaan
helmikuussa vastaan toiminnanjohtajan pestin.
Suomen Partiolaisten kansainvälisessä toiminnassa ovat olleet mukana Lauri Kaski
Eurojamboree 2005 viestiyhteysryhmän johtajana ja Mikael Wathén Explorer Belt 2005 –
Österreich -johtajistossa. Kosovossa Lauri Kaski veti suuren osan vuotta oman työnsä
ohessa partiotoimintaa paikallisille nuorille.
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Ansiomerkit, luokkamerkit, ja huomionosoitukset
Ilvesveikkojen kultainen ansioristi nro 3

Tapani Tulkki

Ilvesveikkojen hopeinen ansioristi nro 13

Petri Sajari

Ilvesveikkojen hopeinen ansiomerkki

Tuomas Kaprio
Eemil Partinen

Ilvesveikkojen pronssinen ansiomerkki

Ralf Blomqvist
Markus Helaniemi
Patrik Koskinen
Aleksi Kyöttinen
Mika Länsimäki
Ville Salmikivi

Louhisuden solki

Petteri Laakso
Thomas Miyauchi

Pyhän Yrjön solki

Pekka Huima
Aaro Mäkelä
Jukka Ruotsalainen
Pyry Virtanen

III luokan riihitysmerkki

Mika Länsimäki
Tuomas Ruanheimo
Timo Saarinen
Ville Salmikivi

Veljeskuntasormus

Matti Rekonen, V
Martti Heinänen, VI
Petteri Lankinen, VII
Antti Laukkanen, VIII

Tekijän naula taulussa
Ilvesveikkojen hopeinen ansiomerkki taulussa
Ilvesveikkojen huivi
Kunniahaamu -plaketti
Erikoishaamu -plaketti
Murina -plaketti

Markku Ruuth
Jukka Laakso
Heikki Siimeslehto
Eva-Riitta Siitonen
Lauri Kaski
Ville Salo
Pyry Virtanen

Kunnon Veikko -patsas
IVE -kiulu

Lauri Kyöttinen
vaeltajaryhmä Kastemadot

Rosellin eräpuukko ylioppilaalle

Heikki Salmikivi
Eemil Partinen
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Lippukunnan organisaatio
Harmaa Ilves – lippukunnan hallitus
lippukunnanjohtaja
Eero Pehkonen
lippukunnanjohtajan apulainen
Pekka Huima
muut jäsenet
Grigori Fedorets, Lauri Kyöttinen, Eemil Partinen,
Jukka Ruotsalainen ja Mikael Wathén
virkailijat
taloudenhoitaja
kirjanpitäjä
sihteeri
tilintarkastajat
varatilintarkastajat

Ville Salo
Martti Heinänen
Mikael Wathén
Olli Alanen ja Sami Korppinen
Antti Laukkanen ja Niilo Hakonen

partiopoikaosasto
osastonjohtaja
sammot

Pekka Huima
Henri Kaprio ja Matti Rekonen 
1.7.  Lauri Kyöttinen ja Tuomas Kaprio
Grigori Fedorets ja Juho Lappalainen (kevät)

Haukka

Töölö
Grigori Fedorets (syksy)

Karhu

Töölö

Pekka Pehkonen ja Matias Merenmies
Lauri Kyöttinen ja Tuomas Kaprio (kevät)

Susi

Pasila
Juho Lappalainen ja Anssi Mononen (syksy)

Villisika

Töölö

Petteri Laakso ja Thomas Miyauchi

Kastemadot, Kaamospöllö
kolkkapoikaosasto
osastonjohtaja
osaston yhteyshenkilö

Arttu Piipponen  1.6.
Jukka Ruotsalainen

Pantterit  1.6.

Pasila

Mariella Asikanius ja Arttu Piipponen

Kotkat

Töölö

Heikki Karjalainen ja Eemil Partinen

Otsot

Töölö

Grigori Fedorets ja Jukka Ruotsalainen

kiinteistöt
Ilvesveikkolan kämppäisäntä
Töölön koloisäntä
Pasilan koloisäntä
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Matti Rekonen  1.9.  Petteri Lankinen
Petteri Laakso
Eero Pehkonen
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Murinan toimitus
päätoimittaja
toimituspäällikkö
taittajat

Eero Pehkonen
Grigori Fedorets
Tuomas Kaprio ja Lauri Kyöttinen

Tärkeimpien tapahtumien vastuulliset tekijät
Kekkonen, pääsiäisvaellus
vaelluksen vanhimpina Eero Pehkonen ja Mikael Wathén
Muilutus, kevätretki
retkenjohtaja Arttu Piipponen
ohjelmavastuu Lauri Kyöttinen
kevätparaati
marssiosastonjohtajina Eero Pehkonen ja Maija Pehkonen, TöTä
marssikoulutus Mikael Wathén
Kastelli, kolkka- ja sudenpentuleiri (IVE, TöSi, H-O)
leirinjohtaja Antti Mielonen, TöSi
leirin ohjelmavastaava Grigori Fedorets
Area 3015, Tarus suurjuhlaleirin ruokasavu (IVE, TNV, VT)
savunjohtaja Petra Himberg, VT
lippukunnan edustaja savun johdossa Eero Pehkonen
lippukunnan Tarus -asiamies Pekka Huima
Ilvesveikkojen juhlaviikot
toimikunnan vastuunkantajat Eero Pehkonen, Ville Salo, Petri Sajari ja Mikael Wathén
illallisjärjestelyt Tapani Tulkki
historiikkityöryhmässä edellisten lisäksi
Martti Heinänen ja Perttu Ijäs
Juhlaretki
retkenjohtaja Thomas Miyauchi
muonitus Petteri Laakso ja Eemil Partinen
maastomarssi Pyry Virtanen ja Mikael Wathén
Hiipivä Haamu, salapoliisi- ja kaupunkituntemuskilpailu
kilpailunjohtaja Heikki Salmikivi
juonimestari Pekka Huima
edellisten lisäksi johtoryhmässä Eero Pehkonen
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Toimintakalenteri 2004
8. tammikuuta
25. helmikuuta

kolkkajohtajaneuvosto
vuosikokous

1.-7. huhtikuuta

pääsiäisvaellus Kekkonen UKK:n
kansallispuistossa
kevätretki Muilutus
partioparaati, piirin partiokirkko,
johtajaneuvosto

23.–25. huhtikuuta
25. huhtikuuta

8. toukokuuta
14.–15. toukokuuta
15.–16. toukokuuta
18. toukokuuta
20. toukokuuta
25. toukokuuta
26. toukokuuta
30. toukokuuta

päiväsarjojen piirinmestaruuskilpailu Törmä
’04
riihitysretki
yösarjojen piirinmestaruuskilpailu Korpi '04.
varainhankitatempaus Stakesilla
Töölön seurakunnan
ulkoilmajumalanpalvelus, palvelu
kevätkauden päättäjäiset
perheretki Ilvesveikkolaan
Veikkolan grillikauden avajaiset

9.-13. kesäkuuta
28. heinäkuuta - 5.
elokuuta

kolkkaosaston kesäleiri Kastelli
Suomen Partiolaisten suurleiri Tarus

28. elokuuta
1.-10. lokakuuta
1.-3. lokakuuta
5. lokakuuta
7. lokakuuta
9. lokakuuta
13. lokakuuta

johtajaneuvoston Ruukinranta-symposium
Ilvesveikkojen juhlaviikot
juhlaretki Veikkolaan
koloilta – avoimet ovet Töölön kololla
koloilta – avoimet ovet Töölön kololla
pääjuhla Ritarihuoneella
suoritusilta

7. marraskuuta
15. marraskuuta
30. marraskuuta

Hiipivä Haamu
johtajaneuvosto ja marrassauna
Hiipivän Haamun palkintojenjako

4. joulukuuta
5. joulukuuta
6. joulukuuta

puutalkoot Ilvesveikkolassa
partiokirkko
itsenäisyyspäivän kynttilöiden sytytys
Hietaniemen hautausmaalla
kolkkajohtajaneuvosto
joulujuhla
Kääpiö-klubin avajaiset

8. joulukuuta
14. joulukuuta
22. joulukuuta
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