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Perustietoja
Partiotoiminnan tarkoitus
”Partiointi on toimintaa, jossa nuorilla on mahdollisuus kunkin yksilöllisten ominaisuuksiensa rajoissa
kasvaa persoonallisuudeltaan tasapainoisiksi, terveiksi, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisesti ajatteleviksi
yhteiskunnan jäseniksi. Partiointi on pääasiallisesti varhaisnuorisotoimintaa. Se on vapaaehtoista ja
avointa kaikille. Partioliike on itsenäinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.”
(Partiotoiminnan periaatteet, Suomen Partiolaisten Peruskirja 1977)

Ilvesveikot perusyksikkönä
Ilvesveikot ry toimii Suomen Partiolaisten ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten paikallisena
perusyksikkönä toiminta-alueinaan Helsingin Töölö ja Länsi-Pasila. Lippukunta tekee jäsentensä
keskuudessa partiotyötä järjestämällä kaupunki-, retki- ja leiritoimintaa sekä kursseja ja kilpailuja.
Vuosina 2008–2010 Suomen Partiolaisilla ei ole aiemmasta poiketen erityistä teemaa, vaan
resurssit suunnataan uusien ikäkausien ja partio-ohjelman käyttöönottoon sekä toiminnan
kehittämiseen. Myös Ilvesveikoissa resursseja kohdistetaan vanhan ikäkausijaon mukaiseen
vaeltajatoimintaan, jota toteutetaan samoaja-nimikkeellä syksystä 2008 alkaen.
Toisena lippukunnan käytännön toimintaan vuonna 2008 vaikuttavana tekijänä voidaan mainita
puolustusvoimien palvelukseen siirtyvien veikkojen suuri määrä. Kesällä valtion palvelukseen siirtyy
neljä aktiivista veikkoa. Toisaalta kotiutuvat henkilöt eivät välttämättä jatka toimintaa Ilvesveikoissa
esimerkiksi kauempana sijaitsevan opiskelupaikan takia.
Toimintasuunnitelmassa lippukunnan tavoitteet on merkitty sisennyksellä ja nuolella. Jatkossa
tavoitteiden alle on kirjoitettu keinoja tai esimerkkejä keinoista, joilla tavoitteeseen pyritään.

Hallinto
Harmaa Ilves
Harmaa Ilves hoitaa lippukunnan sääntömääräisiä asioita sekä johtaa lippukunnan toimintaa
johtajaneuvoston antamien puitteiden ja vuosikokouksen päätösten mukaan. Hallitus kokoontuu
tarpeellisin väliajoin. Harmaa Ilves varaa kauden puolivälissä aikaa toimintasuunnitelman toteutumisen
seurantaan ja arviointiin.

Johtajaneuvosto
Johtajaneuvosto on Ilvesveikkojen ja Töölön Tähystäjäin yhteinen foorumi, johon kuuluvat
lippukuntien aktiiviset 17 vuotta täyttäneet johtajat. Johtajaneuvosto päättää lippukuntien yhteisistä
tapahtumista ja niiden tekijätiimeistä.
Johtajaneuvosto kokoontuu vähintään kerran kevät- ja syyskaudella kaupungissa, sekä elosyyskuussa viikonloppuretkelle ja tarpeen vaatiessa useamminkin. Hyvien kokemusten pohjalta
johtajaneuvosto pitää jatkossakin sisällään myös johtajakoulutusta ja -huoltoa päätöksenteon ohella.

Ilvesveikot ry:n TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2008
Hyväksytty vuosikokouksessa 13.2.2008.

3 / 11

Ilvesneuvosto
Vuonna 2008 Ilvesveikoissa alkaa kokoontua aktiivisemmin lippukunnan oma johtajaneuvosto,
Ilvesneuvosto eli IN. Ilvesneuvostoon kuuluvat kaikki ryhmien vetäjinä toimivat henkilöt sekä 17
vuotta täyttäneet veikot. Ilvesneuvosto kokoontuu vuoden aikana vähintään viisi kertaa.
Ilvesneuvosto pitää sisällään kaikille yhteisen koulutuksellisen osion. Tämän lisäksi neuvoston
yhteydessä pidetään omat osionsa kolkkajohtajille, vartionjohtajille sekä muille vaeltajille ja johtajille.
VJN ja KJN järjestetään siis keskitetysti. Tällä järjestelyllä pyritään varmistamaan ryhmien vetäjien
tapaamisten toteutuminen, missä on aiemmin ollut ongelmia.
Koulutuksellisilla osioilla tarjotaan lippukunnan varttuneemmille toimijoille kehittää itseään sekä
jakaa kokemuksiaan muiden kanssa. Vuoden aikana koulutuksia järjestetään ainakin seuraavista
aiheista:
 Avun pyytäminen ja antaminen
 Palautteen antaminen, kerääminen ja käsittely
 Päihteet partiotoiminnassa ja sen ulkopuolella
 Uuden ikäkaudet
Vuoden aikana ilvesveikkojen johtajisto kokoontuu pohtimaan lippukunnan
viisivuotissuunnitelmaa.

Kolkkapoikaosasto
Kolkkaparvet
Kaikki kolkkapojat lähtevät retkelle syksyllä ja keväällä.
Kolkkajohtajat tiedottavat retkistä riittävän ajoissa ja paljon.
Kolkkapoikia rekrytoidaan lisää etenkin Töölön parviin.
Toiminnasta mainostamisessa otetaan käyttöön kaikki keinot. Töölössä kolkkaparviin
aletaan ottaa myös ensimmäisellä luokalla olevia poikia. Internet-sivuja kehitetään
paremmin vanhempien tarpeita vastaavaksi.
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 kahdessa parvessa – Kotkissa
(Töölö) sekä Näädissä (Pasila). Lippukunnan omaa kolkkapojan suorituskirjaa käytetään ohjelman
perustana kaikissa parvissa. Pasilassa pyritään perustamaan toinen kolkkaparvi.
Kolkkapojat osallistuvat keväällä ja syyskaudella omalle yöretkelleen. Tämän lisäksi parvet
järjestävät oman harkintansa mukaan päivä- ja yöretkiä yhdessä ja erikseen.

Kolkkajohtajaneuvosto (KJN)
Kolkkajohtajaneuvosto kokoontuu vuoden aikana ainakin neljästi.
Hallitus nimeää riveistään kolkkapoikaosastolle johtajan, joka johtaa puhetta
Ilvesneuvoston yhteydessä järjestettävissä tapaamisissa.

Kolkkajohtajaneuvostossa jaetaan kokemuksia toisten kolkkajohtajien kanssa, ratkaistaan yhdessä
parvien sisäisiä ongelmia, kouluttaudutaan sekä suunnitellaan kolkkaosaston ja -parvien yhteisiä retkiä
ja muita tapahtumia.
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Kolkkapoikaosaston johtaja pitää hallituksen ajan tasalla osaston toiminnasta sekä huolehtii
kolkkajohtajien riittävästä koulutustasosta ohjaamalla heitä piirin kursseille tai järjestämällä
lippukunnan omia kolkkajohtajakoulutustapahtumia.
Keväällä 2008 Matias Merenmies lopettaa kolkkien vetämisen Töölössä.

Partiopoikaosasto
Vartiot
 Vartiot laativat toimintasuunnitelman toimintansa tueksi.
Sampo ja partiopoikaosaston johtaja avustavat suunnitelmien laadintaa ja toimittavat
suunnitelmat hallituksen nähtäväksi. Syksyllä toiminnan tukemiseksi aloitetaan
vartioiden välinen toimintakilpailu.
 Jokainen vartio järjestää retken keväällä ja syksyllä sekä osallistuu
vuoden aikana PT-kilpailuun.
Hallituksen nimeämä sampo valvoo ja ohjaa toimintaa VJN:ssä ja sen ulkopuolella, jotta
vartiot retkeilevät ja kisaavat riittävästi.
 Vartiot riihittävät vuoden aikana luokkamerkin.
Vartion toiminnan runko rakentuu suorituskirjan kuvaaman vartio-ohjelman ympärille.
Retkillä ja leireillä tarjotaan mahdollisuus riihitykseen.

Toiminta jatkuu vuoden alussa kahdessa vartiossa – Rusakossa ja Villisiassa. Syksyllä Näädät-parven
osasta perustetaan Pasilaan uusien ikäkausien mukainen seikkailija-ryhmä, jonka taustavoimiksi
tarvitaan uusien ikäkausien hengessä yksi aikuinen, joka ohjaa vartion vetäjinä vuorottelevien
samoajien toimintaa.

Vartionjohtajaneuvosto Sikalisko (VJN)
 Vartionjohtajaneuvosto kokoontuu vähintään 5 kertaa vuoden aikana.
Tämän lisäksi järjestetään yksi tai kaksi viikonloppuretkeä.
Kokouksen järjestetään Ilvesneuvoston yhteydessä. Retkillä vartionjohtajille tarjotaan
mahdollisuus rentoon yhdessäoloon sekä avoimeen keskusteluun.

Vartionjohtajaneuvosto kokoontuu lippukunnanjohtajan apulaisen johdolla. Syksyllä aloitettavan
vartiokilpailun vetämisestä vastaavat Pekka Huima ja Markus Helaniemi.

Vaeltajatoiminta
Vaeltajaryhmät
Vaeltajaryhmä Korpi-Kotka jatkaa toimintaansa ryhdikkäästi edellisen vuoden tapaan. Vaeltajatoiminta
jatkuu lippukunnassa myös Palkitussa Vaeltajaryhmä Kastemadoissa.
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Samoajatoiminta
Vuoden 2008 keväällä pidettävän samoajakurssin jälkeen syksyllä perustetaan kaksi samoajaryhmää,
jotka kokoontuvat kerran viikossa. Samoajaryhmä suorittaa osin itseohjautuvasti eräohjelman 1 luokan
suorituksia, SP:n nykyistä vaeltajaohjelmaa sekä syksyllä julkistettavaa uusien ikäkausien tarpoja- tai
samoajaohjelmaa.
Yksi olennainen osa samoajaohjelmaa on toimiminen vartion (uusien ikäkausien mukaan tarpojaryhmän) vetäjänä noin puolen vuoden jakson ajan.

Retki- ja leiritoiminta
Kevät- ja syysretket
Vartioiden, parvien, vaeltajien ja johtajaryhmien retkien lisäksi lippukunnan partiopoikaosasto järjestää
keväällä yhteisretken Töölön Tähystäjien kanssa ja kolkkaosasto oman yöretken. Syksyllä
partiopoikaosasto ja kolkkaosasto järjestävät omat retkensä. Retkistä mainostetaan riittävän ajoissa ja
partiopoikaosaston syysretki sijoitetaan alkukauteen.

Pääsiäisvaellus
Pääsiäisenä järjestetään pääsiäisvaellus yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa. Vaellus toteutetaan
minimiresursseilla ja matalla budjetilla. Lippukunnan jäsenille vartionjohtajista ylöspäin tarjotaan
mahdollisuus vaellukselle osallistumiseen.

Kesäleiri
Lippukunta osallistuu kesällä 2008 Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirileiri Aihkille yhdessä Töölön
Tähystäjien, Brysselin Tuulihaukkojen sekä Siniritareiden kanssa. Kaikille lippukunnan jäsenille
tarjotaan mahdollisuus osallistumiseen.

Talvileiri
Talvileiri järjestetään talvikaudella 2008–2009 yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa.

Kilpailutoiminta
Vartioita ja muita ryhmiä kannustetaan ottamaan osaa piirin ja muiden järjestöjen
partiotaitokilpailuihin. Lippukunta tukee kisaosallistumisia rahallisesti maksamalla vartioiden
kisamaksut minkä lisäksi lippukunta tarjoaa meno- ja paluukuljetuksen. Vartionjohtajien ensisijainen
kilpailuvartio on oma luonnollinen vartio. Vanhemmat johtajat osallistuvat partiotaitokisoihin
kisavartiona.
Ilvesveikkojen kaikki luonnolliset vartiot osallistuvat Hiipivään Haamuun.
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Koulutustoiminta
Samoajakurssi
Vuoden 2008 keväällä lippukunta järjestää yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa samoajakurssin, jolle
osallistuvat Ilvesveikoista Susi-, Karhu- ja Haukka-vartion jäsenet. Kurssi toteutetaan siten, että se
antaa valmiudet niin vartiotoiminnan vetämiseen kuin kohtalaisen itsenäiseen vaeltaja/samoajatoimintaan. Kurssin johtajana toimii Linda Tuominen (Tötä) ja Ilvesveikoista pääkouluttajina Grigori
Fedorets ja Pekka Pehkonen.

Vartionjohtajien koulutus
Vartionjohtajia kannustetaan osallistumaan oman tasonsa mukaiselle erätaitokurssille. Vartionjohtajien
koulutus lippukunnassa painottuu Ilvesneuvostossa järjestettäviin koulutuksiin.

Muu koulutustoiminta
Hallituksen nimeämä koulutusvastaava ohjaa johtajaikäisiä omaa tehtävää tukevaan piirin ja
keskusjärjestön koulutustoimintaan. Koulutusvastaava tiedottaa toimikausien alussa, erityisesti kesä- ja
talvileirillä, kiinnostavista kurssimahdollisuuksista sekä yleisesti että yksilötasolla.
Johtajaikäisiä lippukuntalaisia ohjataan suorittamaan partiojohtajan peruskurssi loppuun. Hallitus
ja johtajaneuvosto osoittavat kyseisille lippukuntalaisille sopivia projekteja toteutettavaksi PJlopputehtävänä. Uusia partiojohtajaikäisiä nuoria ohjataan osallistumaan kurssille. Kurssille
osallistujilta laskutetaan kurssimaksu, mikäli jälkitehtävä raportteineen ei ole suoritettu vuoden sisällä
kurssista.
Tällä hetkellä partiojohtajan peruskurssin suoritus on vielä kesken Matti Rekosella, Henri
Kapriolla, Heikki Salmikivellä, Mariella Asikaniuksella, Pyry Virtasella, Eemil Partisella ja Petteri
Laaksolla.
Kaikkea johtajistoa innostetaan osallistumaan erityisesti ensiapukoulutukseen.

Tiedotus
Lippukuntalehti Murina
Murinan profiilia kehitetään enemmän aikakauslehden suuntaan aktiivisella uutisoinnilla Ilvesveikot.fiverkkosivustolla. Painetulle lehdelle on edelleen tarvetta, mutta lehden päämäärää ja
kohderyhmäajattelua pitää kirkastaa sähköisen tiedotuksen yleistyttyä.
Murinan julkaiseminen jatkuu laadukkaana, mutta toimittamisessa ei pyritä pakonomaisesti
suureen sivumäärään. Myös tyylikkäästi taitettu 8-sivuinen Murina kelpaa jäsenistölle ajallaan
ilmestyvänä. Joka Murinaan sisällytetään tulevat tapahtumat.
Murina postitetaan vuoden aikana Ilvesveikkojen ja Ilvesveikkojen kannatusyhdistyksen jäsenille.
Murina tukee mieheksi kasvamista.
Vuoden aineistopäivämäärät ovat:

I-08 / 16.2.
II-08 / 25.5.

III-08 / 21.9.
IV-08 / 30.11.
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Lehti taitetaan kahden viikon kuluessa aineistopäivämäärästä valmiina ja saatavilla olevista kuvista ja
teksteistä ja se ilmestyy kuukauden kuluessa aineistopäivämäärästä.

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.
Vuonna 2008 laajennetaan mahdollisuutta rekisteröityä sivuston käyttäjiksi myös lippukunnan
nuorempaan jäsenistöön. Käyntien lisäämiseksi jatketaan sivujen sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän
koekäyttöä. Sivuston etusivua muokataan paremmin lapsien vanhemmille suunnatuksi.
Sivuston ylläpito jatkuu admin-oikeudet omaavien toimesta.

Hiipivä Haamu
Hiipivä Haamu järjestetään myös vuonna 2008. Kilpailu toteutetaan siten, että lippukunnan
syyskauden perustoiminta ei kärsi kilpailun järjestämisen takia.

Muu toiminta
Lippukunta osallistuu Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Uudenmaan Partiopiirin järjestämään
partioparaatiin huhtikuussa 2008.

Talous
 Isojen tapahtumien tilitykset pysyvät hallituksen suoran valvonnan alla.
Isoimpien tapahtumien tekijät kutsutaan edelleen hallituksen kokoukseen esittelemään
heti tapahtuman jälkeen tapahtuman kulku, tilitys ja osallistujaluettelo. Samalla
tapahtuman tekijä saa hallituksen jäseniltä palautetta läpi viedystä projektista.
Isoja tapahtumia ovat leirit, osastojen retket, Hiipivä Haamu sekä kauden avajaiset ja
päättäjäiset.
 Hallitus jatkaa kahden välitilinpäätöksen käyttöä.
Taloudenhoitaja ja kirjanpitäjä laativat lippukunnan välitilinpäätöksen hallituksen
huhtikuun ja syyskuun kokouksiin. Taloudenhoitaja pitää lippukunnanjohtajan tietoisena
merkittävistä poikkeamista budjetista.

Retki- ja leirimaksujen myöhäistä maksamista pyritään ehkäisemään keräämällä alle 30 euron
osallistumismaksut käteisenä tapahtuman lähdössä tai muutoin tapahtuman yhteydessä. Isompien
osallistumismaksujen eräpäivä sijoitetaan ajallisesti riittävän kauas tapahtumasta, jotta etukäteinen
kontrolli on mahdollista.
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Avustukset
Helsingin kaupungilta anotaan yleisavustusta ja leiriavustusta. Töölön seurakunnalta anotaan toimintaavustusta. Töölön pojat -säätiöltä haetaan avustusta suorituksia helpottavan kaluston sekä
retkeilyvälineiden hankintaan.

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 internet-sivuille sekä ohjeistamalla
ryhmänjohtajia entistä paremmin jäsenliittymisbyrokratiassa.

Toimitilat
Töölön kolo
Vartiot suorittavat säännöllisesti siivoustehtäviä omien jälkien siivoamisen ohella. Koloisäntä järjestää
siivoustalkoot johtajille, mikäli hän tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Töölön kolon koloisäntänä
toimii Heikki Salmikivi.

Pasilan kolo
Pasilan kololle hankitaan vuoden aikana lukollinen kaappi tietokoneelle, asennetaan tietokone tuohon
kaappiin sekä selvitetään mahdollisuutta hankkia internet-yhteys kololle. Varasto siivotaan ja
järjestetään. Pasilan kolon koloisäntänä toimii Eemil Partinen.
Kolon siivousta jatketaan ”omat jäljet siivotaan” periaatteella. Ulkoseinien töhrimisen osalta
pitäydytään jälkiehkäisyssä. Ennalta ehkäisyyn ei ole vieläkään löytynyt järkeviä ratkaisuja.

Ilvesveikkola ja Ilveskallio
Kämpän normaalit huoltotoimenpiteet suoritetaan rutiinilla. Kämppäisäntä jakaa vartioille kämpän
kunnossa pysymisen ja käyttömukavuuden kannalta tärkeitä ylläpitotehtäviä retkillä suoritettaviksi.
Kämpän sekä Ilveskallion laavun kunto kartoitetaan ja tämän pohjalta tehdään keskipitkän aikavälin
huoltosuunnitelma yhdessä kannatusyhdistyksen. Kämppäisäntänä toimii Matti Rekonen.

Toiminta piirissä ja keskusjärjestössä
Lippukunnan tehtävissä siipiään kokeilleita johtajia kannustetaan jatkossakin toimimaan myös piirin ja
keskusjärjestön tehtävissä. Thomas Miyauchi jatkaa Helsinki läntisen alueen edustajana
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirineuvostossa ja Eero Pehkonen taas saman yhdistyksen
hallituksessa. Piirileiri Aihkilla vastuutehtävissä toimivat talouspäällikkönä Martti Heinänen,
leirilehtipäällikkönä Pekka Huima ja ihmiskuljetuspäällikkönä Arttu Piipponen.
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Mikael Wathén jatkaa SP:n ohjelmavaliokunnassa sekä piirin ansiomerkkitoimikunnassa, kun taas
Markus Helaniemi aloittaa Partio-lehden toimituksessa.
Ville Salo jatkaa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Aihki-piirileirin projektipäällikkönä ja Tapani
Tulkki piirin toiminnanjohtajana.
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Toimintakalenteri vuodelle 2008
Helmikuu

13.2.
16.2.
16.-17.2.

Vuosikokous
Murina 1/2008 DL
Kolkkaretki

Maaliskuu

28.-30.3.

Vartio-osaston kevätretki
Pääsiäisvaellus

Huhtikuu

23.4.
27.4.

Paraatiharjoitus
PäPa:n paraati ja johtajaneuvosto

Toukokuu

3.-4.5.
14.5.
24.5.
25.5.

Piirin päivä- ja yö-PT
KY:n perheretki Veikkolaan
Kämppätalkoot
Murina 2/2008 DL
Kevätkauden päättäjäiset

Kesäkuu

Grillikauden avajaiset
Heinä-elokuu

30.7.-7.8.
27.8.

Piirileiri Aihki
Suuri Murahdus koko lippukunnalle

Syyskuu

21.9.

Murina 3/2008 DL
Vartio-osaston syysretki
Veikkola-päivät

Lokakuu

19.10.

Piirin kokous

Marraskuu

2.11.
31.11.

Hiipivä Haamu
Murina 4/2008 DL
HH-palkintojenjako
Marrassauna

Joulukuu

6.12.

Itsenäisyyspäivä
Joulujuhla
Talvileiri
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