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Perustietoja
Partiotoiminnan tarkoitus
”Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua
heidän
yksilölliset
ominaispiirteensä
huomioonottaen.
Päämääränä
on
persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen
sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. (…)
Partiotoimintaa ohjaa partion maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja. Sen
lähtökohtana on ihmiskuva, jossa ihmisellä on velvollisuuksia suhteessa Jumalaan,
omaan itseen, muihin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.”
(Partion päämäärä ja arvopohja, Suomen Partiolaisten Peruskirja 2010)

Partiotoiminta Suomessa
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (SP) on maamme suurimpia nuorisojärjestöjä,
jossa on noin 70 000 jäsentä. Partiopiirejä on tällä hetkellä 13 ja lippukuntia noin 820.
Ilvesveikot ry kuuluu pääkaupunkiseudun partiopiiriin eli Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
ry:hyn (PäPa).

Ilvesveikot perusyksikkönä
Partiolippukunta Ilvesveikot ry. (IVE) on toiminut Helsingin Töölössä vuodesta 1934
ja Länsi- Pasilassa vuodesta 1985 paikallisena partiotoiminnan yksikkönä.
Lippukunta toteuttaa partiotoiminnan tarkoitusta järjestämällä jäsenilleen
kokouksia, retkiä, leirejä, kursseja, kilpailuja sekä muuta kasvatustoimintaa.
Lippukunnan jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa 82 henkeä. Jäsenistö muodostuu
kolkkaosastosta (11 henkeä), partiopoikaosastosta (seikkailijat, tarpojat ja samoajat 29
henkeä), aktiivisista vaeltajista ja johtajista (vaeltajat ja pestatut aikuiset 20 henkeä) ja
kannattajajäsenistä.
Töölössä lippukuntaan liittyi uusia kolkkapoikia ja Pasilaankin voitiin perustaa uusi
kolkkaparvi.
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Hallinto
Lippukunnan kokoukset
Lippukunnan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Töölön kololla 16. helmikuuta.
Kokouksessa valittiin lippukunnanjohtajaksi Markus Helaniemi. Tämän lisäksi
lippukunnanjohtajan apulaiseksi valittiin Pekka Pehkonen. Hallituksesta päätettiin
muodostaa seitsenhenkinen. Hallituksessa jatkoivat Ville Hautala, Matias Merenmies ja
Lauri Viinamäki. Uusiksi jäseniksi valittiin Erkko Siren ja Yuri Birjulin. Hallituksen ulkopuoliseksi
sihteeriksi valittiin Anssi Mononen. Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja
tilinpäätös vuodelta 2011 sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2012.
Kokouksessa päätettiin, että vuonna 2013 lippukunta kerää 10 euron jäsenmaksun
Suomen partiolasten jäsenmaksun yhteydessä.

Harmaa Ilves
Lippukunnan toimintaa johtaa hallitus eli Harmaa Ilves. Harmaan Ilveksen tehtävänä on
edustaa lippukuntaa, johtaa ja edistää lippukunnan toimintaa, päättää jäsenten
hyväksymisestä, huolehtia asioiden hoidosta ja valmistelusta sekä virkailijoiden
toiminnan valvonnasta, huolehtia lippukunnan kokousten koolle kutsumisesta,
valmistella
toimintasuunnitelma
ja
talousarvio
sekä
toimeenpanna
lippukunnankokousten päätökset.
Harmaaseen Ilvekseen on toimintavuoden aikana kuulunut lippukunnanjohtaja,
lippukunnanjohtajan apulainen sekä viisi jäsentä. Sihteeri ja taloudenhoitaja valittiin
hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa. Hallituksen jäsenten
kokousaktiivisuuteen jäi parantamisen varaa, eikä hallitus tutustunut syvällisesti
välitilinpäätökseen. Etenkin syksyn kokousaikatauluun tulee seuraavana vuonna
keskittyä.

Johtajaneuvosto - JN
Johtajaneuvosto kokoontuu yhdessä sisarlippukuntamme Töölön Tähystäjät ry:n (TöTä)
johtajaneuvoston kanssa. Toimintavuonna jatkettiin edellisten vuosien käytäntöä, jossa
johtajaneuvostoon kuuluvat molempien lippukuntien seitsemäntoista vuotta täyttäneet
vaeltajat ja johtajat. Johtajaneuvoston toimintaa johtavat lippukunnanjohtajien
apulaiset.
Johtajaneuvosto kokoontui vuoden aikana toukokuussa ja joulukuussa. Toukokuun
kokous pidettiin Töölön Tähystäjien kololla, joulukuun vapaamuotoisempi kokous Lotta
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Korhosen (TöTä) kotona. Paikalla kokouksissa oli parisenkymmentä
Neuvostoissa puitiin menneitä tapahtumia ja suunniteltiin tulevaa.

johtajaa.

Ilvesneuvosto - IN
Ilvesneuvostoon kuuluvat kaikki ryhmien vetäjinä toimivat henkilöt sekä 17 vuotta
täyttäneet veikot. Neuvoston tavoitteena on korvata tai järjestää yhdessä lippukunnan
johtajien toimintaa tukevat foorumit, VJN ja KJN.
Ilvesneuvosto kokoontui vuonna 2012 kuusi kertaa vuosikokouksen päätöksen mukaisesti
joka toisen kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina. Kokousten keskimääräinen
osallistujamäärä oli kolme veikkoa.
Kokouspäivät ja –aiheet:
12.2.:
15.4.
10.6.
12.8.
14.10.
9.12.

IN:n ja HIVEn välinen työnjako ja yhteistoiminta
Tom Granrothin projektityö ja lippukunnan viestintäsuunnitelma
Syksyn ryhmät ja toiminta
Syksyn toiminnan käynnistys
Ryhmien toiminta ja RO-kurssi
Helmi-leiri ja ryhmien toiminta

Toiminta ryhmissä
Kolkkatoiminta
Kolkkapojat ovat nuorimpia partiolaisia, iältään 8–10-vuotiaita. Kolkkien toiminta
on aikuisjohtoista ja tapahtuu parvissa. Kolkkapojat suorittavat uutta
sudenpentuohjelmaa, joka koostuu jäljistä, jotka koostuvat askelista. Jäljen
suoritettuaan kolkat saavat merkin. Kolkkapoikien tunnus on: ”Me tahdomme
tehdä parhaamme.”
Ilvesveikoilla oli keväällä kaksi kolkkaparvea, Töölössä Kotkat ja Pasilassa Naalit. Kotkia
johti kevään Markus Helaniemi ja Anssi Mononen ja syksyllä ryhmä siirtyi Tapani Tulkin ja
Petteri Laakson johtoon, jolloin poikia rekrytoitiin lisää.
Kolkkatoimintaan on syksyllä Töölössä osallistunut aktiivisesti yksitoista poikaa, joista osa
siirtyi syksyn jälkeen Liito-oravaan.
Naalit-parvi on kokoontunut keskiviikkoisin kevään ajan Matias Merenmiehen ja Lauri
Viinamäen johdolla ja syksyn vain Lauri Viinamäen johdolla. Kokouksiin osallistui vuoden
aikana aktiivisesti 7 poikaa. Toteutettiin partio-ohjelman mukaista sudenpentutoimintaa.
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Seikkailijatoiminta
Seikkailijat ovat iältään 10–12-vuotiaita partiolaisia. Toiminta tapahtuu aikuisten
johtajien, akeloiden, johdolla. Seikkailijaohjelma koostuu ilmansuunnista, jotka
keskittyvät aina tiettyyn aihealueeseen. Osa aktiviteeteista on suunniteltu
tehtäviksi kokouksessa, osa vastaavasti retkillä.
Keväällä Töölössä kokoontui seikkailijavartio Karhu ja seikkailijajoukkue Liito-orava.
Kevään päätti yhdessä Viestityttöjen ja Töölön Nuotioveikkojen kanssa järjestetty
SuurSepeli –seikkailijapeli.
Karhu siirtyi syksyllä tarpojaosastoon, ja sen vetäjinä toimivat Ville Hautala ja Grigori
Fedorets. Liito-oravan vanhimmat pojat siirtyivät myös tarpojiksi, nuorimmat jatkoivat
yhä seikkailijoina. Keväällä Liito-oravan johtajina toimivat Arttu Piipponen ja Tom
Granroth, syksyllä johtajaksi vaihtui Grigori Fedorets.

Tarpojatoiminta
Tarpojat ovat uuden ikäkauden mukaisesti iältään 13–15-vuotiaita partiolaisia
joiden johtajina toimivat samoajat. Tarpojien ohjelma jakaantuu puolen vuoden
mittaisiin tarppoihin, jotka aina käsittelevät tiettyä osa-aluetta: Leiri, Luovuus,
Selviytyminen ja Yhteiskunta.
Vuonna 2012 lanseerattiin käyttöön Pekka Pehkosen johdolla koostettu tarpojien
suorituskirja, jonka perustana on SP:n tarpojaohjelma. Suorituskirjassa jokainen SP:n
tarpojaohjelman aktiviteetti on purettu muutaman virkkeen mittaiseksi suoritusohjeeksi,
jonka pohjalta on helppo järjestää ohjelmaa. Aktiviteettien tasoista on valittu
Ilvesveikkojen koulutustavoitteita parhaiten vastaava, varmistuen kuitenkin siitä että
ohjeen mukainen suoritus noudattaa SP:n kasvatustavoitteita. Suorituskirjan on koettu
selkeyttävän monitasoista tarpojaohjelmaa ja helpottavan vartionjohtajien työtaakkaa.
Keväällä 2012 Ilvesveikoissa toimi yksi tarpojavartio, Susi, joka myös oli ensimmäinen
suorituskirjaa testannut ryhmä. Vartio aloitti suoraan selviytymistarposta ja noudatti
ohjelmaa tarkasti. Ainoastaan Majakka jäi järjestämättä sopivan ajankohdan
puutteessa. Vartionjohtajina toimivat Yuri Birjulin ja Aku Haapanen.
Syksyllä 2012 Susi-vartion jäsenet siirtyivät Niklas Granrothia lukuun ottamatta samoajiksi.
Samanniminen vartio kuitenkin jatkoi toimintaansa entisten vartion jäsenten Mikael
Kallion ja Antti Snellmanin johdolla. Myös Pasilaan perustettiin Mursu-vartio Erkko Sirénin
ja Jere Väistön johtamana. Molemmat ryhmät ovat suorittaneet tarpojaohjelmaa
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aiemmin mainitun suorituskirjan avulla. Syksyllä tarpoja-ikäkauden ikäkausivastaavana
toimi Pekka Pehkonen.

Samoajatoiminta
Samoajat ovat uuden ikäkauden mukaisesti iältään 15–17-vuotiaita partiolaisia.
Samoajat toimivat vertausjohtajuusperiaatteella aikuisen luotsin tukemana.
Samoajien ohjelma koostuu varusteista, jotka taas jakaantuvat taskuihin.
Keväällä järjestettiin samoajaosaston voimin Ilvesveikkojen historian ensimmäinen
kevätvaellus Railo Repoveden kansallispuistossa. Kevätvaelluksen tavoitteena oli yrittää
rohkaista nuoria samoajia erävaeltamisen saloihin. Aiemmin lippukunnan ainoana
vaellusperinteenä ollut pääsiäisvaellus on poikkeuksetta tehty suksilla, ja siksi koettu liian
suurena askeleena pelkän kesä- tai talvileirin ja viikonlopun kestäneiden maastoretkien
jälkeen. Vaelluksen puutteellisesta ruokasuunnittelusta huolimatta osallistujat
luonnehtivat sitä sanoilla “parasta partiota ikinä” ja toivoivat vastaavia järjestettävän
jatkossakin. Vaelluksella oli kymmenen osallistujaa.
Syyskauden alkaessa Susi-vartio siirtyi samoajaosastoon ja siirtymäriitteinä heille
järjestettiin kahden viikonlopun yhdistetty siirtymävaellus ja kämppäkoulutus.
Siirtymävaellus järjestettiin Evon retkeilyalueella osittain samoissa maisemissa kuin kesän
piirileiri Saraste. Kämppäkoulutus järjestettiin seuraavana viikonloppuna Veikkolassa.
Suuren innostuksen takia myös syksyllä järjestettiin vaellus. Tällä kertaa suuntana oli
Helvetinjärven kansallispuisto ja vaellus saatiin näppärästi järjestettyä koulujen
syysloman aikana. Osallistujia ei ollut yhtä paljon, seitsemän, mutta kevään
pilottivaelluksella tehdyt virheet oli saatu eliminoitua ja kaikilla oli hauskaa.
Samoajaosasto pyrkii tekemään syysvaelluksesta vuotuisen perinteen, jotta kaikki
pääsisivät opettelemaan vaellustaitoja ensin helpommassa ympäristössä ja
myöhemmin huoletta osallistumaan pääsiäisen hiihtovaellukselle.

Vaeltajatoiminta
Vaeltajatoiminta on partion ikäkausiohjelman viimeinen vaihe ennen tukevan
aikuisen roolia. Toiminnalle on tunnuksenomaista projektiluonteisuus ja ryhmän
keskuudesta nouseva halu tehdä toimintaa itselle. Vaeltajien tunnus on ”ole
valmis”.
Ilvesveikkoihin pestattiin syksyllä vaeltajaluotsiksi Arttu Piipponen. Vuoden loppuun
mennessä vaeltajaohjelman aloituskeskustelu oli käyty kahden vaeltajan kanssa, ja
vaeltajaosaston ensimmäinen kokous oli sovittu tammikuulle 2013.
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Retki- ja leiritoiminta
Vuonna 2012 retki- ja leiritoiminta jatkui tuttuun tapaan. Vuoden kohokohta oli monille
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kuudes piirileiri Saraste. Vuonna 2012 lippukunnan
pitkään unessa ollut erävaellusperinne on saatu herätettyä henkiin uudenlaisella
vaelluskonseptilla.

Talvileiri Terminator
Talvileiri Terminator järjestettiin 3.-7.1.2012 Veikkolassa Ilvesveikkojen kämpällä.
Leirin ohjelmassa oli pakonkin edestä kämpän kunnostustöitä, sillä
tapaninpäivänä riehunut myrsky oli kaatanut useita puita kämpän piha-alueelle.
Myös lipputanko kaatui, mutta sitä ei routaisen maan takia saatu leirin aikana korjattua.
Muuta ohjelmaa leirillä oli mm. Terminator-henkinen päivähaikki ja viimeisen illan disko
tanssikisoineen.
Yöt
vietettiin
perinteiseen
tapaan
puulämmitteisissä
puolijoukkueteltoissa. Leirinjohtajana toimi Ville Hautala, huoltopäällikkönä Pekka
Pehkonen ja keittiömestarina Paula Hautala. Leirille osallistui kolmen Töölön Tähystäjää
ja kymmenen veikkoa.

Kevätretki Auringon Kultainen Kaupunki
Kevätretki Auringon Kultainen Kaupunki järjestettiin 13.-15.4. Nuuksiossa käyttäen
tukikohtana piirin kämppää Mörrimöykkyä. Retkelle osallistuivat sekä
Ilvesveikkojen että Töölön Tähystäjien kaikki ikäkaudet.
Kolkkapojat, sudenpennut ja seikkailijat tulivat perjantaina suoraan kämpälle, kun taas
tarpojat ja samoajat leiriytyivät noin kuuden kilometrin päähän Urjan etelärannalle.
Sudenpennut ja kolkat nukkuivat sisällä kämpässä, kun taas seikkailijat, tarpojat ja
samoajat nauttivat puulämmitteisten puolijoukkuetelttojen tunnelmasta. Lauantain
aikana sudenpennut ja kolkat lähtivät kotiin, kun taas tarpojat ja samoajat siirtyivät
rastiradan kautta kämpälle jossa kaikki pääsivät saunaan.
Lisäksi mukana oli kaksi Roverway-vaeltajaleiriä suomessa tekemässä ollutta ranskalaista
partiolaista, jotka liikkuivat samoajaosaston mukana. Retki onnistui muuten mainiosti,
vaikka johtajia Töölön Tähystäjistä oli mukana todella vähän. Retken johtajana toimi
Pekka Pehkonen ja keittiömestarina Jukka Ruotsalainen.

Kevätvaellus Railo
Samoajaosaston oma, ensimmäistä kertaa järjestettävä kevätvaellus Railo
järjestettiin 26.-30.4. Repoveden kansallispuistossa.
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Alkuperäinen suunnitelma oli mennä Helvetinjärvelle, mutta koska lumitilanne ei sitä
vielä sallinut, oli vaellus siirrettävä etelämmäksi Repovedelle. Vaikka tapahtuman
ruokasuunnittelu oli puutteellista, se koettiin hienoksi uudistukseksi ja vastaavanlaisia
toivottiin jatkossa järjestettävän lisää. Vaellukselle osallistui järjestäjän lisäksi yhdeksän
Ilvesveikkoa ja yksi Viherlaakson Peura. Vaelluksen johtajana toimi Pekka Pehkonen.

Piirileiri Saraste
Pääkaupunkiseudun
partiolaisten
piirileiri
Saraste
järjestettiin
Hämeenlinnassa 30.7.–7.8.2012. Leirille osallistui noin 4000 leiriläistä.

Evolla

Ilvesveikot osallistui leirille yhdessä Töölön tähystäjien, Brysselin Tuulihaukkojen ja
Siniritarien kanssa. Yhteissavussa oli noin 80 asukasta, savunjohtajana toimi Heidi
Korhonen TöTästä. Ilvesveikkoja osallistui leirille noin 40. Ohjelmaa oli paljon, mutta silti
haikin puuttuminen jäi vaivaamaan joitakin.
Leirille matkustettiin yhteisbusseilla,
leirivarusteet kulkivat leirille yhteiskuljetuksessa ja haettiin pois erikseen vuokratulla
pakettiautolla. Kokonaisuutena leiri oli hyvin järjestetty ja loi piirin sisäistä yhteishenkeä.

Lippukunnan syysretki
Kaikkien ikäkausien syysretki järjestettiin jo varhaisessa vaiheessa, 14.-15.9.2013,
jotta ryhmien omien retkien järjestämiselle jäisi riittävästi aikaa myöhemmin
syksyllä.
Retkelle osallistui 5 kolkkaa, 4 seikkailijaa, 2 tarpojaa, 4 samoajaa sekä 5 vaeltajaa ja
aikuista tukea. Kolkkien ohjelmaan kuului vesillä liikkuja -jälki, seikkailijoiden sisutaitomerkki yhteistyössä siniritareiden kanssa, tarpojien suunnistus-aktiviteetin tasot 1-4
sekä kaksi paussia, ja samoajat toteuttivat muun muassa naisten ja miesten työt aktiviteetin sekä kunnostamme lippukunnan kämppää -aktiviteetin. Retki alkoi Töölön
kololta ja päättyi sinne, ja retken päätteeksi vanhemmat ikäkaudet ottivat
täysipainoisesti osaa myös retken jälkihuoltoon. Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana
toimi partiojohtaja Grigori Fedorets ja huoltopäällikkönä partiojohtaja Vilho Sakari Leino.

Syysvaellus Kovero
Keväisen pilottihankkeensa Railon tapaan järjestetty syysvaellus Kovero
järjestettiin koulujen syysloman aikaan 17.-21.10. Helvetinjärven kansallispuistossa.
Osallistujia oli vähemmän, mutta järjestelyt sujuivat tällä kertaa ongelmitta. Vaikka
sijainti syysloman päällä ei kaikkia miellyttänyt, todettiin sen kuitenkin olevan
kasvatuksellisesti parempi vaihtoehto kuin erillisten vapaapäivien anominen koulusta.

Partiolippukunta Ilvesveikot – Toimintakertomus 2012

9

Vaellukselle osallistui järjestäjän lisäksi seitsemän veikkoa. Vaelluksen johtajana toimi
Pekka Pehkonen.

Kilpailutoiminta
Kaikki lippukunnan seikkalijaryhmät ja tarpojavartiot osallistuivat Hiipivään Haamuun.

Koulutustoiminta
Vuoden 2012 aikana lippukunnassa kirjattiin kahdeksan koulutussuoritusta, seuraavasti:
2 * leikkikurssi
2 * sudenpentu/seikkailijamoduuli
1 * lippukunnan johtamiskurssi
1 * ensiapukurssi
1 * partiokouluttajakurssi
1 * lippukunnan viestintä –ilta
Pekka Pehkonen osallistui kolmiapila-Gilwell –kurssin leiri- ja seminaariosiin. Hänen
kehittämistehtävänsä
on
tarpojien
suorituskirjan
edelleen
kehittäminen
ja
lanseeraaminen laajemmin piirissä.
Kaikkiaan kouluttautuminen lippukunnassa oli tyydyttävällä tasolla. Edelleen tarve
uuteen ohjelmaan tutustumiselle on suuri lippukunnan toimivassa johdossa. Esimerkiksi
uuteen ohjelmaan hyvin perehdyttävän ikäkausivastaavan koulutuksen on suorittanut
vain kaksi Ilvesveikko-johtajaa.

Tiedotus
Lippukunnan tiedotus tuotiin uudelle vuosituhannelle, kun uusi tiedotusvastaava Yuri
Birjulin ja lippukunnanjohtajan apulainen Pekka Pehkonen laativat viestintäsuunnitelman,
joka sisältää ohjeet siitä, miten ja kuinka aikaisin tapahtumista tulee tiedottaa.
Tiedotus
oli
yhä
enemmän
nettipainotteista
–
Ilvesveikkojen
nettisivuilla
www.ilvesveikot.fi julkaistiin 19 kertaa, ja Facebook-sivuilla 25 kertaa. Julkaisut
painottuivat tapahtumista tiedottamiseen ja erityisesti kesäleiri Sarasteen aikana
julkaistiin useita kuvia.
Lippukunnan www-sivuilla vierailuissa oli selkein piikki Hiipivän Haamun aikaan. Muutoin
kävijämäärä oli melko tasainen läpi vuoden:
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Vuoden aikaiset vierailut:

Suosituimmat sivut:

Kaikista lippukunnan tapahtumista tiedotettiin myös kirjeitse koteihin vähintään 2 viikkoa
ennen tapahtumaa. Tapahtumatiedotus pyrittiin pitämään monipuolisena ja useita eri
kanavia hyödyntävänä.
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Hallituksen pöytäkirjat lähetettiin kaikille lippukunnan johtajille sähköpostitse. Osalle
uusista samoajaikäisistä johtajista lippukunnan sähköpostilistalle tulevat sähköpostit
lähetetään suoraan Facebookiin paremman tavoitettavuuden vuoksi.
Lippukuntalehti Murinaa ei julkaistu vuoden 2012 aikana. Lippukuntalehden perinteistä
lukijakuntaa ovat olleet partiolaisten vanhemmat, mutta vuoden mittaan viestinnän
painopiste siirrettiin lippukunnan Facebook-profiiliin, jonka kautta kyettiin saavuttamaan
lippukunnan jäseniä suoraan.

Hiipivä Haamu
Hiipivä Haamu järjestettiin marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina 4.11.2012. Kisan juoni
ja sen mukana myös teema oli kansainvälinen asekauppa ja sen eettisyys. Kisan juoni
avautui kilpailijoille neljältä rastilta, joiden lisäksi oli myös piilorasti, jonka löysi noin
kolmasosa vartioista.
Kisan tekeminen aloitettiin tavallista myöhemmin, koska kisanjohtajaa ei saatu
pestattua tavanomaisella aikataululla. Tämä johti tavallista nopeampaan kokoustahtiin
ja kiireeseen kaikilla kisan tekemisen osa-alueilla. Kilpailun johtoryhmä toimi tehokkaasti
ja kykeni tekemään kompromisseja, saaden joka tapauksessa tuotettua laadukkaan
kisan haasteista huolimatta.
Parhaan rastin palkinnon vei Töölön Tähystäjät kummitustalo -rastillaan. Rastin
erinomaisuus tuli parhaiten esille sen luomassa tunnelmassa, josta voimme kiittää
kokenutta rastipäällikköä, Maija Salmikiveä. A-sarjan kiertopalkintoa ei voitu jakaa,
koska se on hukkunut vuoden 2010 ja 2012 välillä.
Kilpailun A-sarjan kärkiviisikko muodostui seuraavaksi:
1. Dalmikset, Kulman Kiertäjät
2. Tilipitapit, Tikkurilan Siniset
3. Joutsenet, Töölön Tähystäjät
4. Deoksiribonukleiinikorpit, Töölön Siniset
5. Villit Leijonat, Puskapartiolaiset
B-sarjassa taas viiden parhaimmistoon pääsivät:
1. Pikkutytöt, Harjun Pojat
2. Hattivatit, Helsingin Kotkat ry.
3. RaavaS, Aarnivalkeat
4. Muflonit, Töölön Siniset
5. Teholepakkokanit, Kaskipartio
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Kisan tekemisen nopea aikataulu johti lopulta siihen, että monissa vastuutehtävissä toimi
Ilvesveikkoja, joilla oli jo muitakin tehtäviä kisan suhteen. Tämä ei ollut hyvä tapa tehdä
Haamua, sillä se rajoitti kisan tekemistä paljon ja rasitti tekijöitä tavallista enemmän.
Palaute oli enimmäkseen positiivista, etenkin alku- ja ennakkovideo saivat kiitosta.
Haamua voidaan edelleenkin kehittää eteenpäin ja asia, johon kannattaa kaikkein
eniten panostaa, on rastit ja etenkin rastihenkilökunta.

Muu toiminta
Leffamarathon järjestettiin 2.–3.3. Töölön kololla. Järjestelyistä vastasi Ville Hautala.
Tapahtuma keräsi poikkeuksellisen paljon nuoria osallistujia, eikä vanhempia johtajia
näkynyt paikalla kuin kääntymässä.
Kevätkauden päättäjäiset järjestettiin 22. toukokuuta Sibelius-puistossa. Syötiin lettuja,
kisaltiin ja laulettiin yhdessä. Paikalle saapui noin 30 henkilöä. Tapahtuman
järjestämisestä vastasi Susi-vartio.
Syyskauden avajaiset järjestettiin 20. elokuuta Sibelius-puistossa molempien lippukuntien
johtajien yhteisvoimin. Tehtävänjaossa oli epäselvyyttä, mikä osaltaan hankaloitti
järjestelyjä, mutta lapsilla oli joka tapauksessa hauskaa.
Itsenäisyyspäivänä
Ilvesveikot
auttoivat
perinteiseen
tapaan
Helsingin
sotaveteraanipiiriä ulkotulien sytyttämisessä Hietaniemen sankarihaudoille. Tällä kertaa
tulia oli sytyttämässä valtavasti veikkoja ja näiden tuttavia. Kirpeä sää ei haitannut ja
veteraanipiirin
tarjoamat
tehokkaat
kaasusytyttimet
nopeuttivat
hommaa
huomattavasti. Pari tuhatta ulkotulta saatiin sytytettyä alle kahdessa tunnissa ennen
pimeän tuloa. Myöhemmin joulukuussa Helsingin seudun veteraanipiiri kiitti lippukuntaa
ja joitakin lippukunnan johtajia monivuotisesta järjestelyvastuun kantamisesta.
Joulukirkko järjestettiin perinteikkäästi Töölön kirkossa toisena adventtina 9. joulukuuta.
Joulukirkon aikana uudet kolkat ja vartiolaiset antoivat partiolupauksen. Joulujuhla
järjestettiin kirkon jälkeen Töölön seurakunnan nuorisotilassa. Juhlassa seurattiin ryhmien
tekemiä esityksiä, laulettiin joululauluja sekä syötiin herkullista puuroa.

Talous
Tilikauden ylijäämä oli 3026,62 euroa. Ylijäämä johtui kautta linjan suunniteltua
pienemmistä toiminnan kuluista, missä merkittävin oli Murinan julkaisemattomuudella
saavutettu 840 euron säästö. Tulopuolella taas käyttöön otettua kaikkien jäsenten
jäsenmaksua, yhteensä 830 euroa, ei oltu huomioitu taloussuunnittelussa.
Kalenterimyynti ei onnistunut suunnitellusti, mutta kiireisesti ja pienin panoksin toteutettu
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Hiipivä Haamu tuotti vaihteeksi selvästi voittoa. Töölön seurakunta tuki lippukuntaa
tilikaudella myös rahallisesti, mitä ei oltu talousarviossa ennakoitu.
Tilikauden aikana lippukunta sai avustusta erilaisiin hankintoihin Töölön Pojat -säätiöltä ja
Lions-klubilta. Avustukset kirjattiin hallituksen päätöksen mukaisesti hankintamenon
vähennykseksi tuloslaskelmassa, ja tämän käytännön noudattaminen jo aiemmin johti
tilikaudella myös taseessa olevan poistettavan omaisuuden nolla-arvoon.
Pankkikulut olivat edellisvuotta ja budjetoitua suuremmat, koska Hiipivän Haamun ja
joidenkin muiden tapahtumien talous toteutettiin Holvi-verkkopankissa missä
tapahtumakohtainen kulu oli hieman tavanomaista pankkiliikennettä korkeampi.
Vuoden lopussa hallitus päätti tilata lukitusratkaisun uusimisen Töölön kololla ja kämpällä,
mihin merkittävä osa tilikauden ylijäämästä seuraavalla tilikaudella periaatteessa
kohdistuu.
Vuoden aikana ei esiintynyt merkittäviä
tapahtumista saatiin tehtyä tilitykset.

ongelmia

ennakoissa,

ja

suurimmista

Taustayhteisöt
Helsingin kaupunki
Helsingin kaupungin nuorisotoimelta saatiin yleisavustusta perustoiminnan kuluihin.
Talvileirille ei anottu avustusta ja piirileiri Sarasteelle Pääkaupunkiseudun partiolaiset anoi
avustukset lippukuntien puolesta. Avustukset ovat säilyneet samalla tasolla viime
vuosien ajan ja ne ovat lippukunnan tärkein toimintavarojen lähde.
Pasilan nuorisotalon yhteydessä oleva nimikkotila, Pasilan kolo, saatiin edellisvuosien
tapaan korvauksetta lippukunnan partiokäyttöön.

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 oli mukana Hiipivän Haamun maalin järjestelyissä.
Lisäksi kannatusyhdistys järjesti kämppätalkoot toukokuussa Veikkolassa. Talkoissa tehtiin
kämpän perussiivous ja täydennettiin kämpän kalustoa.
Partiolippukunta Ilvesveikot – Toimintakertomus 2012
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Lions Club Helsinki Töölö (107-B, II, 1.)
Toimintavuoden alussa Suomen Lions-liitto ja Suomen Partiolaiset sopivat
yhteistyöstä retkeilytarvikkeiden hankinnasta. SP kehotti lippukuntia hakemaan
paikalliselta Lions Clubilta avustusta suomalaisen Hawu-eräteltan hankintaan.
Ilvesveikot noudatti suositusta ja haki 1000 euroa Lions Club Helsinki Töölöltä Hawu-teltan
hankintaan. Lions Club myönsi lippukunnalle lopulta 250 euroa partiovarusteiden
hankintaan. Rahalla ostettiin kipeästi kaivattuja suoritus- ja ansiomerkkejä varastoon
tulevaa toimintaa varten.

Töölön pojat -säätiö
Töölön pojat -säätiö tukee lippukuntaa taloudellisesti joka toinen vuosi. Avustus
suunnataan
hakemuksessa
esitetyllä
tavalla,
yleensä
lippukunnan
kalustohankintoihin.
Ilvesveikot oli toimintavuonna avustuksen hakemisvuorossa ja anoi 2500 euroa
eräkalustoon sekä Veikkolan kämpän kunnostukseen. Avustus myönnettiin, ja sillä
korjattiin lippukunnan talvitelttoja, kunnostettiin talvitelttojen kaminoita ja ostettiin uusi
vesipata Ilvesveikkolan saunaan. Rahaa jäi vielä yli laiturin uudelleenrakentamista
varten.
Vanha Ilvesveikko Paavo Aulio on toiminut kuluvalla kaudella edelleen Töölön pojat säätiössä.

Töölön seurakunta
Partion uskonnollisen kasvatuksen periaatteiden mukaan lippukunnat, joiden
taustayhteisönä on uskonnollinen yhteisö, antavat sen tunnustuksen mukaista
kasvatusta. Tämän ohella lippukunta pyrkii tarjoamaan partiotoimintaa myös
muihin uskontokuntiin kuuluville sekä kirkkokuntiin kuulumattomille.
Töölön seurakunta on lippukunnan läheinen taustayhteisö. Seurakunta tarjoaa
lippukunnalle Töölön toimitilat. Lisäksi seurakunta tukee vuosittain lippukuntaa
taloudellisesti.
Joulukuun toisena adventtina lippukunta osallistui Partiokirkon järjestelyihin yhdessä
muiden töölöläisten lippukuntien kanssa. Partiokirkossa annettiin eri ikäkausien
partiolupaukset.

Toimitilat
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Ilvesveikot toimii Helsingissä Töölön ja Länsi-Pasilan alueella. Lippukunnan parvet,
joukkueet ja vartiot sekä vaeltaja- ja johtajaryhmät kokoontuvat säännöllisesti
molemmissa kaupunginosissa sijaitsevilla partiokoloilla. Lisäksi lippukunnan käytössä on
kämppä ja retkeilypalsta Veikkolassa Kirkkonummella.

Töölön kolo
Mechelininkadulla Taka-Töölössä sijaitseva Töölön kolo on ollut lippukunnan
käytössä vuodesta 1956 lähtien Töölön seurakunnan suosiollisella avustuksella.
Kololle ei ole tehty merkittäviä muutoksia sitten viime vuoden, lukuun ottamatta
jätteiden lajittelupisteiden kiinteää asentamista dirikkaan, eri-kämppään ja
kääpiöklubille. Kokoontuvia ryhmiä oli Töölön kololla vuoden 2012 lopussa yhteensä
kolme, yksi kolkkaparvi, yksi seikkailijajoukkue ja yksi tarpojavartio. Koloisäntänä toimi
Lauri Viinamäki.

Pasilan kolo
Esterinpolulla Länsi-Pasilassa lippukunta toimii Helsingin kaupungin vuokraamassa
nimikkotilassa, joka on saatu käyttöön 1980-luvun loppupuolella. Ilvesveikot on
ainoa partiolippukunta, joka tarjoaa partiotoimintaa Länsi-Pasilassa.
Pasilan kololla on koko vuoden kokoustanut kolkkaryhmä Naalit ja syksystä alkaen
tarpojavartio Mursut sekä muut lippukunnan ryhmät ovat vierailleet kololla aktiivisesti.
Koloisäntänä toimi Tuomas Rauanheimo.

Ilvesveikkola ja Ilveskallio
Ilvesveikkolan kämppätontti sijaitsee Kirkkonummen Veikkolassa, Nuuksion
kansallispuiston välittömässä läheisyydessä. Ilveskallio on kämpän läheisyydessä
sijaitseva kahden hehtaarin kokoinen retkeilypalsta, jossa sijaitsee Ilvesveikkojen
laavu, nuotiopaikkoineen ja käymälöineen. Kämpän, kämppätontit ja
retkeilypalstan omistaa Ilvesveikkojen Kannatusyhdistys ry.
Vuonna 2012 kämpälle hankittiin Töölön Pojat -säätiön avustuksella uusi pata ja jo
vuosikymmeniä pois käytöstä ollut ulkotakka purettiin ja muurattiin umpeen. Kämpälle
asennettiin myös häkävaroitin. Lisäksi Kannatusyhdistys on uusinut kämpän
ruokailuvälineistöä ja muita käyttötavaroita. Myös kämpän sähköistämistä on pohdittu.

Toiminta piirissä ja keskusjärjestössä
Ilvesveikkojen johtajat ovat jatkaneet vastuun kantamista myös piirin ja
keskusjärjestön tehtävissä.
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Lippukunnan edustajat kunnostautuivat vuonna 2012 piirileiri Sarasteen eriasteisissa
tehtävissä.
Ville Salo toimi alkuvuoden Suomen Partiolaisissa kansainvälisen Roverway-vaeltajaleirin
projektisihteerinä ja siirtyi Roverway-projektin päätyttyä Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
ry:n talous- ja hallintopäällikön toimeen. Roverwayn Forest Fun -ohjelmalaakson
johtajana toimi Eero Pehkonen.
Tapani Tulkki jatkoi edelleen Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toiminnanjohtajana.
Mikael
Wathen
toimi
ansiomerkkivaliokunnassa.

piirin

ansiomerkkitoimikunnassa,

ja

aloitti

SP:n

Arttu Piipponen jatkoi piirin talousryhmän jäsenenä vuoden loppuun saakka, sekä aloitti
pestin Suomen Partiolaisten talousvaliokunnassa.
Markus Helaniemi toimi vuoden loppuun asti Pääkaupunkiseudun partiolaisten
piirineuvoksena.

Ansiomerkit
Kunnon Veikko -patsas:
IVE-kiulu:
Pyhän Yrjön solki:
Hopeinen Ilves:
Pronssinen Ilves:

Pekka Pehkonen
Kolkkapoikaosasto
Pekka Pehkonen
Tom Granroth
Mikael Kallio
Juho Toratti

Lippukunnan organisaatio
Harmaa Ilves – lippukunnan hallitus
Lippukunnanjohtaja:
Markus Helaniemi
lippukunnanjohtajan apulainen: Pekka Pehkonen
Muut jäsenet
Yuri Birjulin
Ville Hautala
Matias Merenmies
Erkko Sirén
Lauri Viinamäki
Hallituksen kokouksiin osallistuttiin vuoden aikana seuraavasti:
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Arttu Piipponen
Anssi Mononen

Matias Merenmies (keväällä), Lauri Viinamäki
Markus Helaniemi, Anssi Mononen (keväällä)
Tapani Tulkki, Petteri Laakso (syksyllä)

Arttu Piipponen, Daniela Forma (keväällä),
Grigori Fedorets (syksyllä)

Tarpojaosasto
ikäkausivastaava:
Susi, Töölössä keväällä:
Karhu, Töölössä syksyllä:
Mursu, Pasilassa (syksyllä):

Pekka Pehkonen
Yuri Birjulin, Aku Haapanen (keväällä)
Mikael Kallio, Antti Snellman (syksyllä)
Erkko Sirén, Jere Väistö

Samoajaosasto
ikäkausivastaava:
Villisika (keväällä):
Louhikäärme (syksyllä):
Tunturisusi (syksyllä):

Ville Hautala
Yuri Birjulin
Aku Haapanen
Mikael Kallio
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Vaeltajaosasto
Vaeltajaluotsi,
syksy:
Vaeltajaluotsikokelas,
syksy:
Kiinteistöt
Ilvesveikkolan
kämppäisäntä:
Töölön koloisäntä:
Pasilan koloisäntä:

Arttu Piipponen
Frankku ”Ann-Kristin” Fransman

Matti Rekonen
Lauri Viinamäki
Tuomas Rauanheimo

Tärkeimpien tapahtumien vastuulliset tekijät
IVE:n ja TöTä:n vartio-osastojen yhteinen talvileiri Terminator, Veikkolassa kämpällä
● leirinjohtaja Ville Hautala
● keittiössä Paula Hautala (Töölön Tähystäjät)
● huolto Pekka Pehkonen
Leffamarathon
● järjestäjänä Ville Hautala
IVE:n ja TöTä:n kaikkien ikäkausien yhteinen kevätretki Auringon Kultainen Kaupunki,
Nuuksiossa
● retkenjohtaja Pekka Pehkonen
● keittiössä Jukka Ruotsalainen
Tarpoja- ja samoajaosaston yhteinen kevätvaellus Railo, Repoveden kansallispuistossa
● johtaja Pekka Pehkonen
Kevätkauden päättäjäiset
● järjestäjänä Susi-vartio
● Yuri Birjulin
Piirileiri Saraste 2012
● savunjohtaja Heidi Korhonen (Töölön Tähystäjät)
Syyskauden avajaiset
● Linda Tuominen
Lippukunnan syysretki
● järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Grigori Fedorets
● huoltojohtaja Vilho Sakari Leino
Syysvaellus Kovero
● johtaja Pekka Pehkonen
Hiipivä Haamu, salapoliisi- ja kaupunkituntemuskilpailu
● kilpailunjohtaja Ville Hautala
● juonimestari Pekka Pehkonen
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● rastipäälliköt:
● Rasti 1 Maija Salmikivi
● Rasti 2 Heikki Salmikivi
● Rasti 3 Henni Varhimo
● Rasti 4 Martti Heinänen
● Piilorasti Jaffa Toivanen
● Lähtö ja maali: Arttu Piipponen
● ennakkotehtävät Eeva Riivari ja Riikka Helminen
● videopäällikkö Pekka Pehkonen
● tiedotuspäällikkö Mikko Jalo
Itsenäisyyspäivän kynttilänsytys
● tapahtumapäällikkö Vilho Sakari Leino
Joulujuhla
● järjestäjänä IVE.n ja Tötä:n samoajaosasto
ROK-kurssi
● johtaja Katariina Karttunen (Töölön Tähystäjät)
● apulainen Heidi Korhonen (Töölön Tähystäjät)

Toimintakalenteri 2012
12.2.
16.2.
13.-15.4.
15.4.
20.4.
28.4.
26.-30.4
10.6.
30.7.-7.8.
12.8.
14.10.
4.11.
6.12.
9.12.

Ilvesneuvosto
Vuosikokous
Kevätretki Auringon Kultainen kaupunki
Ilvesneuvosto
Saraste-tapaaminen partioasemalla
Kohtaaminen
Kevätvaellus Railo
Ilvesneuvosto
Piirileiri Saraste
Ilvesneuvosto
Ilvesneuvosto
Hiipivä Haamu
Itsenäisyyspäivän kynttilöiden sytytys
Joulukirkko ja –juhla, Ilvesneuvosto
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