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1 Yleistä
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. Toiminta-alueina ovat Helsingin Töölö ja Länsi-Pasila. Lippukunta tekee jäsentensä
keskuudessa partiotyötä järjestämällä kursseja ja kilpailuja sekä retki- ja leiritoimintaa.
Vuonna 2004 jatkuu kolmatta vuotta partiolaisten valtakunnallinen Matkalla metsään-teema. Tämä
otetaan huomioon lippukunnan toiminnassa jo luonnostaan.
⇒ Vuosi 2004 on Ilvesveikkojen juhlavuosi. Aktiivista toimintaa mittariin kertyy kunnioitettava 70
vuoden luku. Juhlavuoden vietto huipentuu Ilvesveikkojen juhlaviikkoon, jonka aikana järjestetään
erilaisia asiaan kuuluvia tapahtumia.
⇒ Toimintavuonna lippukunnan toiminnassa keskitytään perustoiminnan selkeään ohjeistamiseen.
Vartioille ja parville asetetut tavoitteet on listattu lukuun Ryhmät.
⇒ Erityisen tärkeänä asiana hallitus näkee vartio- ja vaeltajatoiminnan selkeämmän ohjeistamisen.
Avainasemassa vartioiden tavoitteiden toteutumisen tukemisessa on VJN ja lippukunnan sampo.
Päämääränä on reipashenkinen ja monipuolinen partiotoiminta sekä vahva lippukuntahenki.

2 Ryhmät
2.1 Kolkkapoikaosasto
2.1.1 Parvet
Kolkkaparven tavoitteet toimintavuodelle 2004:
⇒ Jokainen kolkkapoika suorittaa vuoden aikana jonkun nuolimerkin.
⇒ Kaikki parven pojat lähtevät keväällä ja syksyllä retkelle metsään. Vähintään toisella retkellä on
mahdollisuus yöpyä ulkona.
Vuoden tavoitteena on vakaa kasvu. Jo olemassa olevat ryhmät, Otsot ja Kotkat Töölössä sekä Pantterit
Pasilassa jatkavat toimintaa ja niiden kokoa kasvatetaan hallitusti syksyn täsmärekrytointien ja kolkkien
luonnollisen ”tuo kaverisi mukana”-periaatteen avulla.
Kolkkapoikaosasto ottaa osaa Ilvesveikkojen ja Töölön Tähystäjien yhteiselle kevätretkelle 19.–21.3.
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Vuoden alussa julkistettu kolkkapojan kirja otetaan täysipainoiseen käyttöön ja kesäleirillä useimmat
kolkat pääsevät suorittamaan T-nuolimerkin loppukokeen.
Kolkat eivät pääse osallistumaan Suomen Partiolaisten suurleiri Tarukselle, joten heille järjestetään oma
kesäleiri kesäkuussa 9.-13.6. Leiri tehdään yhteistyössä Hesparton ja Töölön Sinisten kanssa.
Parvet järjestävät oman harkintansa mukaan päivä- ja yöretkiä yhdessä ja erikseen. Myös erilaiset
ekskursiot suorituskohteisiin kuuluvat asiaan
2.1.1 Kolkkajohtajaneuvosto – KJN
Kolkkajohtajaneuvoston tarkoituksena on toimia kolkkajohtajien ja parvien välisen yhteydenpidon
turvaajana. Se pyrkii myös antamaan parvien vetäjille uusia toimintavirikkeitä ja partioinnostusta.
Kolkkajohtajaneuvosto kokoontuu vähintään kerran kesällä ja syksyllä..
2.2 Partiopoikaosasto
2.2.1 Vartiot
Vartion tavoitteet toimintavuodelle 2004:
⇒ Kaikki vartion jäsenet osallistuvat keväällä järjestettävään Törmä-partiotaitokilpailuun.
⇒ Vartio käy vuoden aikana kahdesti vartion omalla retkellä, joista toisella yövytään vähintään yksi yö
ulkona, kukin vartio kykyjensä ja taitojensa mukaan.
⇒ Haukka ja Villisika vartion vartiolaiset riihittävät III-lk:n keväällä. Susi ja Karhu vartio talveen 2005
mennessä.
Vuonna 2004 Ilvesveikoissa jatkaa toimintaansa 3 vartiota - kaksi Töölössä ja yksi Pasilassa. Näiden
lisäksi Töölössä aloittaa uusi vartio, Karhu, taipaleensa. Töölössä putkivartio-periaatteella toimiva
Haukka-vartion vartionjohtaja Grigori valmistelee siirtymistään muihin haasteellisiin tehtäviin
lippukunnan sisällä. Muut vanhat vartiot jatkavat samaan malliin kuten ennenkin.
Vartioiden suorituslistana käytetään eräohjelmaa ja sen lisänä Suomen Partiolaisten ohjelman
taitomerkkijärjestelmää. Suorituslistan uudistustyötä jatketaan toimintavuonna ja tavoitteena on saada
uusi suorituslista käyttöön vuoden lopulla.
Keväällä järjestetään riihitysretki, jossa on mahdollista riihittää II- ja III-luokka. Retken järjestelyistä
vastaa Sikalisko sampojen johdolla.
2.2.2 Vartionjohtajaneuvosto - Sikalisko
Vartionjohtajaneuvosto tukee vartionjohtajia tehtävässään ja järjestää heille koulutusta ja huoltoa.
Vartiojohtajaneuvostossa annetaan toimintaideoita sekä tarjotaan ainutlaatuisia kokemuksia. Sikaliskon
toimintaa johtaa sampo. Vartionjohtajia kannustetaan osallistumaan piirin järjestämille kursseille ja
vihjepäiville.
Sikalisko kokoontuu kevätkaudella vähintään neljä kertaa ja syyskaudella kolmeen otteeseen.
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Sikaliskon kokouksissa kiinnitetään erityistä huomiota lippukunnan asioista tiedottamiseen, kun
vartionjohtajat eivät enää osallistu johtajaneuvoston kokouksiin.
2.2.3 Vaeltajatoiminta
Vaeltajaryhmän tavoitteet vuodelle 2004:
⇒ Vaeltajaryhmä suunnittelee ja järjestää oman projektin. Projektiksi valitaan joku ryhmän jäsenille
tärkeä asia.
⇒ Vaeltajaryhmä suorittaa nahka-, pahka-, tai muun valitsemansa liljan.
Vaeltajatoiminta jatkuu lippukunnassa Kastemadoissa ja uudessa perustettavassa vaeltajaryhmässä.
Vapaamuotoista vaeltajatoimintaa tapahtuu IVE-klubin puitteissa, johon kuuluvat vartionjohtajat,
vaeltajat ja johtajat. Toimintavuonna IVE-klubi kokoontuu ainakin grillijuhlille Ilvesveikkolaan sekä
marrassaunaan. IVE-klubi järjestää vuoden aikana varainhankintatempauksia. IVE-klubin jäsenet
osallistuvat partiotaitokilpailuihin, Murinan toimittamiseen sekä Hiipivän Haamun ja lippukunnan
tilaisuuksien järjestelyihin.
2.3 Johtajaneuvosto
Johtajaneuvosto on Ilvesveikkojen ja Töölön Tähystäjien johtajistojen muodostama elin, joka pitää
yhteyttä lippukuntien välillä ja suunnittelee lippukuntien yhteisiä tapahtumia, kuten leirejä ja retkiä.
Johtajaneuvostoon kuuluvat lippukuntien johtajaikäiset partiolaiset.
Tarvittaessa pidetään lippukunnan omia johtajaneuvostoja yhteisten johtajaneuvostojen lisäksi.
Johtajaneuvosto on kanava, jonka kautta jokainen lippukunnan vaeltaja tai johtaja voi saada mielipiteensä
ja ajatuksensa kuuluviin.
Johtajaneuvosto kokoontuu vähintään kerran kevät- ja syyskaudella kaupungissa, sekä elo- syyskuussa
viikonloppuretkelle ja tarpeen vaatiessa useamminkin.
2.4 Hallitus - Harmaa Ilves
Vuoden 2004 Harmaa Ilves hoitaa lippukunnan sääntömääräisiä asioita sekä johtaa lippukunnan toimintaa
johtajaneuvoston antamien puitteiden mukaan.

3 Retket ja vaellukset
Vartioiden, parvien, vaeltajien ja johtajaryhmien retkien lisäksi lippukunnan partiopoikaosasto järjestää
keväällä retken yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa. Syksyllä järjestetään lippukunnan oma juhlaretki,
jonne osallistuvat kaikki kolkkapojasta lähtien.
Pääsiäisenä järjestetään jo perinteeksi muotoutunut vartionjohtajille, vaeltajille ja johtajille suunnattu
hiihtovaellus, jos halukkaita lähtijöitä löytyy riittävästi.
Nahkaliljavaelluksia ja riihitysretkiä järjestetään tarpeen mukaan.
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4 Leirit
4.1 Kesäleirit
Lippukunta osallistuu Suomen Partiolaisten suurleiri Tarukselle. Tarukselle odotetaan 13 000 partiolaista
ympäri Suomen ja maailman. Leirin ominaispiirteenä on johtajien pakollinen palvelutehtävissä
toimiminen ja rajattu johtajamäärä savussa, mikä väistämättä johtaa nuorempien vartionjohtajien vastuun
kasvuun.
Kolkat ja nuorimmat vartiolaiset eivät voi lähteä Tarukselle. Heille lippukunta järjestää yhteistyössä
Hesparton ja Töölön Sinisten kanssa oman leirin kesäkuussa. Leiripaikkana on Kirkkonummen Hirsalan
metsät.
4.2 Talvileiri
Talvileiri järjestetään talvikaudella 2004–2005 yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa.

5 Koulutus ja kilpailutoiminta
5.1. Koulutus
Tuetaan johtajaikäisiä lippukuntalaisia suorittamaan partiojohtaja-peruskurssi loppuun. Tällä hetkellä PJperuskurssi suoritus on kesken Matti Rekosella, Henri Kapriolla ja Eemil Partisella. Uusia PJ-ikäisiä
johtajia kannustetaan osallistumaan kurssille.
Lippukuntalaisia kannustetaan osallistumaan piirin ja keskusjärjestön järjestämään koulutustoimintaan.
5.2. Kilpailutoiminta
Vartioita ja muita ryhmiä kannustetaan ottamaan osaa piirin ja muiden järjestöjen partiotaitokilpailuihin.
Vartionjohtajien ensisijainen kilpailuvartio on oma luonnollinen vartio. Vanhemmat johtajat osallistuvat
PT-kisoihin kisavartiona.
Ilvesveikkojen kaikki luonnolliset vartiot osallistuvat Hiipivään Haamuun.

6 Hiipivä Haamu
Perinteinen Hiipivä Haamu -kilpailu järjestetään marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina. Kilpailun
suunnittelu käynnistetään viimeistään maaliskuussa.

7 Ilvesveikkojen Juhlaviikot
Lippukunnan 70. toimintavuotta juhlistetaan lokakuussa järjestettävillä Ilvesveikkojen juhlaviikoilla.
Viikot alkavat lippukuntaretkellä Ilvesveikkolaan. Arkipäivän iltoina vanhoilla lippukuntalaisilla on
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mahdollisuus päästä tutustumaan Töölön koloon. Juhlaviikot päättyvät pääjuhlaan Ritarihuoneella
lauantaina 9. lokakuuta. Juhlien järjestelyissä on mukana Ilvesveikkoja monista ikäluokista.

8 Toimitilat ja -alueet
Lippukunnan käytössä ovat Töölön seurakunnan rahoittama toimitila Töölössä ja Helsingin kaupungin
nuorisoasiainkeskuksen rahoittama nimikkotila Pasilassa. Lisäksi on käytössä Ilvesveikkojen
kannatusyhdistyksen omistama partiokämppä, Ilvesveikkola, ja retkeilypalsta Ilveskallio Kirkkonummen
Veikkolassa.
Töölön kolon varaston lastulevylattian päälle asennetaan kosteutta ja kulutusta kestävä lattiapäällyste.
Alkuvuodesta alkuun saatettu kääpiöklubin sohvien rakentaminen saatetaan loppuun ja arkistointi- ja
työtilojen rakennusmahdollisuuksia kartoitetaan.
Pasilan kolon kunnostusmahdollisuuksia selvitetään, sillä kolon kunto alkaa olla kaikin puolin huono.
Kämpän normaalit huoltotoimenpiteet suoritetaan rutiinilla. Mahdollinen vuoden peruskorjausprojekti on
lauteiden vaihto. Suuremmat kunnostuskohteet jätetään juhlavuoden jälkeiseen loistavaan tulevaisuuteen.
Toiminnassa korostetaan käyttäjien vastuuta yhteisestä omaisuudesta.

9 Varainhankinta
Omatoimisen varainhankinnan osuus pyritään säilyttämään kalenterimyynnillä, joulukorteilla ja muilla
tempauksilla vähintään edellisvuosien tasolla. Kannustetaan adventtikalenterien myyjiä myyntipalkkiolla.
Keväällä 18. toukokuuta on koko lippukunnan yhteinen varainhankintakeikka Stakesilla, jossa kootaan
seminaarikasseja.

10 Tiedotus
10.1 Murina
Murina ilmestyy vuoden aikana neljä kertaa. Ilvesveikkojen juhlavuosi tulee näkymään vuoden aikana
lehden sivuilla. Murina lähetetään Ilvesveikkojen jäsenten lisäksi kannatusyhdistyksen jäsenille sekä
entisille lippukunnan jäsenille, joiden osoitetiedot onnistutaan saamaan.
Vuoden aineistopäivämäärät ovat:
I/04

3.3.

II/04

19.5.

III/04

22.9.

IV/04

24.11.

Murina tukee mieheksi kasvamista.
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10.2. Sähköinen tiedotus
Vuoden aikana kehitetään lippukunnan www-sivuja. Tarkoitus on ottaa sivuille käyttöön sähköinen
julkaisujärjestelmä, joka mahdollistaa useamman ihmisen päivittämään ja tuottamaan sisältöä sivuille.
Vuoden alussa käyttöön otettu sähköpostilista elynx:iä kehitetään ja tuodaan enemmän veikkojen
tietoisuuteen.
Lippukuntalaisten sähköpostiosoitteiden edelleenohjausta @ilvesveikot.fi-osoitteisiin tehostetaan.
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