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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-alueinaan Helsingin Töölö ja Länsi-Pasila.
Lippukunta tekee jäsentensä keskuudessa partiotyötä järjestämällä kursseja ja kilpailuja
sekä retki- ja leiritoimintaa.
Vuonna 2005 alkaa partiolaisten valtakunnallinen, kolmivuotinen ”Partiolainen osaa” teema, joka keskittyy partiolaisten perustaitojen kartuttamiseen.
Toimintavuonna korostetaan lippukunnan toiminnassa seuraavia tavoitteita:
⇒ Keskitytään vartioiden toiminnan ohjeistamiseen ja tukemiseen lippukunnan
sisäisellä toimintakilpailulla.
⇒ Taataan lippukunnan molemmilla koloilla hyvät puitteet ryhmien toiminnalle.
Tiedotusta Pasilan kololle kehitetään ja toimitilaa kunnostetaan.
⇒ Isojen tapahtumien nuorille johtajille nimetään partiojohtaja, jonka tehtävänä on
perehdyttää nuorta uuteen pestiin ja auttaa projektin onnistuneessa toteutuksessa.
Päämääränä on reipashenkinen ja monipuolinen partiotoiminta sekä vahva
lippukuntahenki.
Johtajaneuvosto
Johtajaneuvosto on Ilvesveikkojen ja Töölön Tähystäjien johtajistojen muodostama elin,
joka pitää yhteyttä lippukuntien välillä ja suunnittelee lippukuntien yhteisiä tapahtumia,
kuten leirejä ja retkiä. Johtajaneuvosto on kanava, jonka kautta jokainen lippukunnan
vaeltaja tai johtaja voi saada mielipiteensä ja ajatuksensa kuuluviin. Johtajaneuvostoon
kuuluvat lippukuntien johtajaikäiset partiolaiset.
Johtajaneuvosto kokoontuu vähintään kerran kevät- ja syyskaudella kaupungissa, sekä
elo- syyskuussa viikonloppuretkelle ja tarpeen vaatiessa useamminkin. Tarvittaessa
pidetään lippukunnan omia johtajaneuvostoja yhteisten johtajaneuvostojen lisäksi.
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Harmaa Ilves - hallitus
Vuoden 2005 Harmaa Ilves hoitaa lippukunnan sääntömääräisiä asioita sekä johtaa
lippukunnan toimintaa johtajaneuvoston antamien puitteiden ja vuosikokouksen päätösten
mukaan.

Kolkkapoikaosasto
Parvet
Kolkkaparvien tavoitteet toimintavuodelle 2005:
⇒ Jokainen kolkkapoika suorittaa vuoden aikana 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
jatkavat toimintaa sekä uusi parvi, Lumikot, aloittaa toimintansa Pasilassa ja niiden kokoa
kasvatetaan hallitusti. Syksyn alussa pyritään lisäämään kolkkien määrää järjestämällä
Töölön koulujen vanhempainilloissa tietoiskuja partioharrastuksesta. Lisäksi luotetaan
kolkkatoiminnan hyvään laatuun, joka kiirii huhun tapaan kaupungissa ja näin tuo lisää
poikia partioon. Suuri osa Otsot ja Kotkat -parvien pojista siirretään syksyllä Töölössä
aloittaviin uusiin vartioihin.
Kolkkapoikaosasto lähtee yhteiselle retkelle Töölön Tähystäjien sudenpentujen kanssa 5.6.3.
Kolkkapojan suorituskirjaa käytetään ohjelman perustana kaikissa parvissa.
Parvet järjestävät oman harkintansa mukaan päivä- ja yöretkiä yhdessä ja erikseen.
Kolkkajohtajat huolehtivat, että kauden aikana käydään ainakin kerran yöretkellä. Myös
erilaiset ekskursiot suorituskohteisiin kuuluvat asiaan.
Kolkkajohtajaneuvosto
Kolkkajohtajaneuvoston tarkoituksena on toimia kolkkajohtajien ja parvien välisen
yhteydenpidon turvaajana. Se pyrkii myös antamaan parvien vetäjille uusia
toimintavirikkeitä ja partioinnostusta. Kolkkajohtajaneuvosto kokoontuu vähintään kerran
keväällä ja syksyllä. Yhdellä Harmaan Ilveksen jäsenellä on vastuullaan neuvoston koolle
kutsuminen.
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Partiopoikaosasto
Vartiot
Vartioiden tavoitteet toimintavuodelle 2005:
⇒ Syksyllä alkaa vartioiden välinen toimintakilpailu, johon kaikki vartiot osallistuvat.
⇒ Kukin vartio käy kykyjensä ja taitojensa mukaan vuoden aikana kahdesti vartion
omalla retkellä, joista toisella yövytään vähintään yksi yö ulkona.
⇒ Villisika-vartion vartiolaiset riihittävät II-luokan talvella 2005–2006. Susi- ja
Karhu-vartio riihittävät III-luokan kesäleirillä 2005.
Vuonna 2005 Ilvesveikoissa jatkaa toimintaansa kolme vartiota - kaksi Töölössä ja yksi
Pasilassa. Syksyllä aloittaa Töölössä kaksi uutta vartiota. Helmikuussa aloitettu
vartionjohtajakurssi jatkaa keväällä toimintaansa kurssivartiona ennen poikien siirtymistä
vartionjohtajan tehtäviin.
Vartioiden suorituslistana käytetään eräohjelmaa ja sen lisänä Suomen Partiolaisten
ohjelman taitomerkkijärjestelmää.
Kaikkien luokkien riihitykset järjestetään kesäleirillä, johon mennessä vartiolaiset ja
vartionjohtajat suorittavat riittävissä määrin suorituksia ja kertaavat riihitettävän luokan.
Tätä tavoitetta auttaa suoritusilta, joka järjestetään keväällä. Suurin vastuu vartiolaisten
luokkasuoritusten kartuttamisesta on silti vartionjohtajalla.
Sikalisko - vartionjohtajaneuvosto
Vartionjohtajaneuvosto tukee vartionjohtajia tehtävässään ja järjestää heille koulutusta ja
huoltoa. Vartiojohtajaneuvostossa annetaan toimintaideoita sekä tarjotaan ainutlaatuisia
kokemuksia. Sikaliskon toimintaa johtaa sampo. Vartionjohtajaneuvoston johdolla
edistetään vartionjohtajien luokkasuorituksia ja järjestetään tarvittaessa II- ja I-luokan
suorituksia sekä valmistellaan riihityksiä yhdessä muun lippukunnan kanssa.
Vartionjohtajia kannustetaan osallistumaan myös piirin järjestämille kursseille ja
vihjepäiville.
Sikaliskon tavoite toimintavuodelle 2005:
⇒ Vartionjohtajat riihittävät I luokan.
Sikalisko kokoontuu kevätkaudella vähintään neljä kertaa ja syyskaudella kolmeen
otteeseen.
Sikaliskon kokouksissa kiinnitetään erityistä huomiota lippukunnan asioista
tiedottamiseen, kun vartionjohtajat eivät kuulu johtajaneuvoston kokoonpanoon.
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Vaeltajatoiminta
Vaeltajaryhmien tavoitteet vuodelle 2005:
⇒ Vaeltajaryhmät suunnittelevat ja järjestävät oman projektin.
⇒ Vaeltajaryhmät ottavat käyttöön Vihreä polku -vaeltajaohjelman.
Vaeltajatoiminta jatkuu lippukunnassa Kastemadoissa ja Kaamos-pöllössä.

Retket, leirit ja vaellukset
Kevät- ja syysretket
Vartioiden, parvien, vaeltajien ja johtajaryhmien retkien lisäksi lippukunnan
partiopoikaosasto järjestää keväällä retken yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa. Syksyllä
partiopoikaosasto järjestää oman retken. Kolkkaosasto järjestää vastaavasti yhteisretken
keväällä Töölön Tähystäjien kanssa ja oman retken syksyllä.
Pääsiäisvaellus
Pääsiäisenä järjestetään jo perinteeksi muotoutunut vartionjohtajille, vaeltajille ja johtajille
suunnattu hiihtovaellus. Kuutti 05 hiihdetään tänä vuonna Linnansaaren kansallispuistossa
Haukiveden jäällä.
Kesäleiri
Lippukunta järjestää yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa kesäleirin Inkoossa.
Leirinjohtajana toimii Pekka Huima. Vartiolaisia ja kolkkia innostetaan lähtemään leirille
muun muassa näkyvän ennakkomainonnan sekä ennakkotehtävien muodossa. Itse leirillä
keskitytään perustavanlaatuiseen erätoimintaan ja vahvoihin elämyksiin. Leirillä pyritään
tukemaan nuorten johtajien oppimisprosessia jakamalla suunnittelu- ja toteutusvastuuta ja
vastaavasti tukemalla heitä riittävästi leirinjohdon toimesta.
Talvileiri
Talvileiri järjestetään talvikaudella 2005–2006 yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa.

Koulutustoiminta
Kevään aikana järjestetään lippukunnan oma vartionjohtajakurssi, jossa koulutetaan
johtajat syksyllä aloittaviin kahteen uuteen vartioon.
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Tuetaan johtajaikäisiä lippukuntalaisia suorittamaan partiojohtajan peruskurssi loppuun.
Tällä hetkellä partiojohtajan peruskurssin suoritus on vielä kesken Matti Rekosella, Henri
Kapriolla ja Eemil Partisella. Uusia partiojohtajaikäisiä nuoria ohjataan osallistumaan
kurssille.
Lippukuntalaisia pyritään ohjaamaan omaa tehtävää tukevaan piirin ja keskusjärjestön
koulutustoimintaan.

Kilpailutoiminta
Vartioita ja muita ryhmiä kannustetaan ottamaan osaa piirin ja muiden järjestöjen
partiotaitokilpailuihin. Vartionjohtajien ensisijainen kilpailuvartio on oma luonnollinen
vartio. Vanhemmat johtajat osallistuvat partiotaitokisoihin kisavartiona.
Ilvesveikot järjestää rastin Tähti kevätkisoihin Ville Salon johdolla.
Ilvesveikkojen kaikki luonnolliset vartiot osallistuvat Hiipivään Haamuun.

Hiipivä Haamu
Perinteinen Hiipivä Haamu -kilpailu järjestetään marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina.
Kilpailun suunnittelu käynnistetään viimeistään maaliskuussa. Kilpailulle luodaan toimivat
ja mielenkiintoiset www-sivut. Kisan ennakkotiedotuksessa huomioidaan se, että noin
puolet kisailijoista osallistuu ensimmäistä kertaa Hiipivään Haamuun.

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 Kääpiö-klubin peruskorjausta jatketaan toimintavuonna tukkimalla vuotava
kattoluukku, tekemällä tilaan pöytä ja arkistokaapit sekä muuten jatkamalla tilan
kunnostamista kokouskäyttöön soveltuvaksi.
Pasilan kolon kunnostusmahdollisuuksia selvitetään viihtyisyyden ja kolon yleiskunnon
parantamiseksi. Vuoden aikana selvitetään tarvetta purkaa kolon varasto ja rakentaa tilaan
väliseinä erottamaan eteinen kokoustilasta. Ikkunoihin tullaan asentamaan kangasverhot
sälekaihtimien eteen ja vartiokaapit uusitaan. Selvitetään kaupungin mahdollisuuksia
osallistua kolon kunnostukseen rahallisella tuella. Erityisesti juoksevalle vedelle ja
viemäröinnille on kova tarve. Pasilan kolon käyttöä ja tiedon kulkua lisätään järjestämällä
osa Töölössä tapahtuvasta johtajiston toiminnasta Pasilassa.
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Kämpän normaalit huoltotoimenpiteet suoritetaan rutiinilla. Mahdollinen vuoden
peruskorjausprojekti on yhä lauteiden vaihto. Suuremmille kunnostusprojekteille ei ole
erityistä tarvetta.
Toiminnassa korostetaan käyttäjien vastuuta yhteisestä omaisuudesta.

Varainhankinta
Omatoimisella varainhankinnalla katetaan osa lippukunnan kuluista. Varainhankintaan
kuuluu adventtikalenterien myynti, Hiipivä Haamu -merkkimyynti sekä erilaiset
varainhankintatempaukset, kuten postitukset ja muutot. Tällaisia tempauksia on
suunniteltu tehtäväksi toimintavuonna kaksi kappaletta.

Tiedotus
Murina
Murina ilmestyy vuoden aikana neljä kertaa. Tulevana vuonna Murinan toimituskuntaa
laajennetaan kahdella toimitussihteerillä. Lehden ilmestymistä ajallaan parannetaan
huolellisella suunnittelulla ja toimitusneuvoston keskinäisellä tukemisella.
Toimintavuonna Murinan keskeisenä teemana on lippukunnan perustoiminta vartioissa ja
parvissa. Murinassa aloitetaan jatkuva juttusarja, jossa esitellään ryhmien hyviä
toimintakokemuksia. Lehden artikkeleilla kannustetaan vartioita ja parvia retkeilemään.
Murina postitetaan vuoden aikana Ilvesveikkojen ja Ilvesveikkojen kannatusyhdistyksen
jäsenille. Murina tukee mieheksi kasvamista.
Vuoden aineistopäivämäärät ovat:
I / 05 16.2.

II / 05 11.5.

III / 05 7.9.

IV / 05 23.11.

Sähköinen tiedotus
Vuoden aikana jatketaan lippukunnan www-sivujen kehittämistä. Tarkoituksena on
laajentaa sivujen käyttäjäkuntaa sekä lisätä yleisesti sivujen käyttöastetta keskimäärin 20
prosentilla. Tavoitteena on se, että sähköinen artikkeli julkaistaan vähintään 80 prosentista
tapahtumakalenteriin merkityistä tapahtumista. Uusia ja erityisesti vartioikäisiä kirjoittajia
rohkaistaan kirjoittamaan ja valokuvaamaan sivuille. Johtajaikäisten lippukuntalaisten
sähköpostiosoitteiden edelleen ohjausta @ilvesveikot.fi -osoitteisiin sekä lippukunnan
sähköpostilistoille tehostetaan.
Ilvesveikot järjestää Pyry Virtasen johdolla pääkaupunkiseutulaisille lippukunnille
suunnatun lippukuntasivusto -koulutusillan piirin toimistolla.
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