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Ilvesveikot perusyksikkönä
Ilvesveikot ry toimii Suomen Partiolaisten ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten
paikallisena partiopoikatoiminnan perusyksikkönä toiminta-alueinaan Helsingin Töölö ja
Länsi-Pasila. Lippukunta tekee jäsentensä keskuudessa partiotyötä järjestämällä
kaupunki-, retki- ja leiritoimintaa sekä kursseja ja kilpailuja.

Ilvesveikkojen VISIO 2015
Ilvesveikkojen toiminnan suunnittelu perustuu viisivuotissuunnitelmaan, jonka keskeiset
teesit ovat seuraavat:
1. Ilvesveikot on yhteisöllinen partiolippukunta
- lippukunnassa harrastetaan yhteisöllistä partiotoimintaa
- toiminnassa luodaan ja vahvistetaan IVE-henkeä ja -kulttuuria sekä tekemisen
meininkiä
- Ilvesveikkojen toiminnassa saadaan uusia ystäviä
2. Ilvesveikkojen toiminta on Partio® -toimintaa
- toiminta tapahtuu partio-ohjelman mukaisissa ryhmissä, joita johtavat partioohjelman mukaiset johtajat
- lippukunnassa toimivat partio-ohjelman mukaiset tuet, kuten ikäkausivastaavat
ja luotsit
- toiminta tapahtuu partiomenetelmän mukaan
3. Ilvesveikoissa toimii noin 100 aktiivista partiolaista
- Lippukunnan ikäkaudet kahdella kololla ovat (kooltaan): kolkat (25), seikkailijat
(25), tarpojat (15), samoajat (10), vaeltajat (10), aikuisia tukia pestissä (18)
- Ilvesveikkoihin tulee uusia jäseniä kaikkiin ikäkausiin
Toimintavuoden aikana vision saavuttamiseen pyritään erityisesti seuraavin teoin:
1. Luodaan tehokas ja kattava hallinto, joka tukee ryhmien toimintaa.
2. Keskitytään ryhmänjohtajien pestaamiseen ja tukemiseen.
3. Rekrytoidaan sopiva määrä jäseniä jokaiseen ikäkauteen.

Perustoiminta
Perustoiminta partiolippukunta Ilvesveikoissa keskittyy ryhmien partiotoimintaan.
Toimintaryhmiä ovat partio-ohjelman mukaiset kolkkaparvet, seikkailijajoukkueet,
tarpojavartiot, samoajavartiot sekä vaeltajavartiot.
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Ryhmien perustoimintaa ovat viikoittaiset kaupunkikokoukset. Niissä tavoitteena on
järjestää laadukasta kunkin ikäkauden ohjelman mukaista toimintaa, edeten ohjelman
mukaisesti sopivassa aikataulussa. Ryhmien toimintaan kuuluvat myös retket ja leirit.
Jokainen ryhmä järjestää kerran syksyllä ja kerran keväällä oman retken osallistuen
lisäksi lippukunnan yhteiselle retkelle kaksi kertaa vuodessa.
Vanhempia ikäkausia kannustetaan osallistumaan lippukuntien, piirin ja keskusjärjestön
kisoihin. Lippukunta myös tukee lähtijöitä taloudellisesti maksamalla kisamaksun.
Lippukunnan tavoitteena on hankkia jokaiselle nuoren johtajan johtamalle ryhmälle
luotsi, joka tukee ryhmän toimintaa. Ja lisäksi jokaiseen ikäkauteen ikäkausivastaava.

Toiminta ryhmissä
Kotkat
Kotkat-parvi toimii Töölössä. Se suorittaa partio-ohjelman mukaista sudenpentuohjelmaa.
Sen tavoitteena on suorittaa vuoden aikana kuusi ohjelman mukaista jälkeä. Syksyllä
ryhmä jatkaa ohjelman mukaista toimintaa. Kesällä ryhmästä siirretään sopivat jäsenet
eteenpäin seikkailijoiksi uuteen seikkailijavartioon.

Naalit
Naalit-parvi suorittaa sudenpentuohjelmaa Pasilassa. Parvi suorittaa partio-ohjelman
mukaisia jälkiä. Ryhmän tavoitteena on suorittaa kevätkauden aikana 2-3 jälkeä ja
syksyllä 3-4 jälkeä.

Liito-orava
Liito-orava tekee partio-ohjelma mukaista sekkailijaohjelmaa. Ryhmä valitsee
ilmansuunnan, jonka mukaan ohjelma aloitetaan.

Karhu
Karhu on Töölössä toimiva tarpojavartio, joka valitsee keväällä suoritettavakseen joko
Leiri- tai Luovuustarpon. Ohjelman suorittamisen apuna käytetään vuonna 2012
käyttöön otettua tarpojien suorituskirjaa. Vartion johtajina toimivat vielä kevään Mikael
Kallio ja Antti Snellman, minkä jälkeen johtajat vaihtuvat. Hallitus rekrytoi ryhmälle
aikuisen tuen.

Mursu
Mursu on Pasilassa toimiva tarpojavartio, joka valitsee keväällä suoritettavakseen joko
Leiri- tai Luovuustarpon. Ohjelman suorittamisen apuna käytetään vuonna 2012
käyttöön otettua tarpojien suorituskirjaa. Vartion johtajina toimivat kevään ajan Jere
Väistö ja Erkko Sirén. Syksyllä ryhmän johtoon rekrytoidaan kokonaan toinen johtajapari.
Hallitus rekrytoi ryhmälle aikuisen tuen.

Partiolippukunta Ilvesveikot – Toimintasuunnitelma 2013

4

Louhikäärme
Louhikäärme on vanha samoajavartio, joka suorittaa samoajaohjelmaa luotsin johdolla.
Vartion johtajana toimii kevään Roope Järvinen. Hallitus rekrytoi ryhmälle aikuisen tuen.

Tunturisusi
Tunturisusi on vanhasta Susi-vartiosta muodostettu samoajavartio joka suorittaa
samoajaohjelmaa luotsin johdolla. Vartion johtajana toimii keväällä Mikael Kallio ja
syksyllä Juho Toratti. Hallitus rekrytoi ryhmälle aikuisen tuen.

Vaeltajatoiminta
Vuoden 2013 aikana jatketaan vaeltajaohjelman toteuttamista lippukunnan
kohderyhmäikäisten (18-22) keskuudessa. Toimintaa toteutetaan koko osaston
kuukausittaisin kokouksin ja aktiviteetti- tai projektikohtaisilla ryhmäkokoonpanoilla.
Yhteistyön mahdollisuuksia Töölön Tähystäjien ja muiden Keski-Helsingin lippukuntien
kanssa selvitetään. Vaeltajaluotsina aloittaneen Arttu Piipposen tueksi rekrytoidaan
toinen aikuinen tuki.

Uudet ryhmät
Lippukunnan tavoitteena on perustaa uudet kolkkaparvet Töölöön ja Pasilaan, sekä
seikkailijajoukkue syksyksi Pasilaan, joka alkaa suorittaa uutta ohjelmaa. Töölöön
perustetaan syksyksi uusi tarpojavartio.

Retki- ja leiritoiminta
Lippukunta tukee ryhmien retkeily- ja leiritoimintaa järjestämällä retkiä ja leiriä ryhmien
omien retkien lisäksi. Lippukunta osallistuu piirin talvileiri Helmelle 20.-24.2. Keväällä
järjestetään yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa kaikkien osastojen yhteinen kevätretki.
Retken ajankohta on 10.-12. tai 24.-26. toukokuuta ja se järjestetään mahdollisuuksien
mukaan piirin kämpillä Kavalahdessa tai Kuusituvalla. Retken järjestelyistä vastaa
samoajavartio Louhikäärme vastaavana partiojohtajanaan Pekka Pehkonen.
Pääsiäisvaellus järjestetään pääsiäisenä Pallastunturilla, ja sen järjestelyistä vastaavat
Arttu Piipponen ja Eero Pehkonen. Samoajaosasto järjestää oman kesävaelluksensa 1.9.6. Oulangan kansallispuistoon, jonne myös muut lippukuntalaiset ovat tervetulleita.
Vaelluksen johtajana toimii Pekka Pehkonen.
Seikkailijaikäkauden kevätkauden päätös SeikkailijaPeli järjestetään yhteistyössä
Viestityttöjen ja Töölön Nuotioveikkojen kanssa toukokuun viimeisenä viikonloppuna.
Kesäleiri järjestetään yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa 31. heinäkuuta - 8. elokuuta
kaikille lippukuntien jäsenille. Lippukunnan syysretki järjestetään lippukunnan omille
jäsenille syyskauden alkupuoliskolla 20.-22.9.
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Talvileiriperinne tulee jatkumaan, ja lippukunnan oma talvileiri järjestetään heti uuden
vuoden 2014 jälkeen yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa.

Muu toiminta
Lippukunta osallistuu Pääkaupunkiseudun partiolaisten Kohtamiseen, ja järjestää
perinteiset kevätkauden päättäjäiset. Syksyllä järjestetään Suuri Murahdus yhdistettynä
rekrytointitapahtumaan sekä joulujuhla. Rekrytointitapahtumaan haetaan tukea
Waldemar von Wrenckelin säätiöltä. Lippukunta kantaa vastuun kynttilöiden
sytyttämisessä sankarihaudoilla 6.12.

Hallinto
Harmaa Ilves
Harmaa Ilves hoitaa lippukunnan sääntömääräisiä asioita sekä johtaa lippukunnan
toimintaa vuosikokouksen päätösten mukaan. Hallitus kokoontuu tarpeellisin väliajoin,
noin kerran kuukaudessa. Harmaa Ilves varaa kauden puolivälissä aikaa
toimintasuunnitelman toteutumisen seurantaan ja arviointiin.
Hallituksen parillisina kuukausina järjestämä kokous on avoin koko lippukunnalle.

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
elo–syyskuussa viikonloppuretkelle ja tarpeen vaatiessa useamminkin. Hyvien
kokemusten pohjalta johtajaneuvosto pitää jatkossakin sisällään myös johtajakoulutusta
ja -huoltoa päätöksenteon ohella.

Ilvesneuvosto
Ilvesneuvoston toimintaa tullaan jatkamaan, osana hallituksen toimintaa ja hallituksen
avoimissa kokouksissa.

Koulutustoiminta
Lippukunnan perustoiminnan ulkopuolelta hankitun koulutuksen ensisijainen tavoite on
edistää lippukunnan toimintaa, toisaalta taas tarjota yksittäiselle jäsenelle mahdollisuus
henkilökohtaiseen kehitykseen ja kasvuun. Koulutuksen tulee tukea nykyistä
pestitoimintaa tai ennakoida koulutettavien mahdollisia tulevia partiopestejä. Myös
itseohjautuva ja omien preferenssien mukaan ohjautuva koulutus on suositeltavaa.
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Lippukunnassa kurssin käynyt jakaa opittua tietämystään myös muille lippukuntalaiselle
hallituksen avoimissa kokouksissa.
Lippukunnan kaikki 18 vuotta täyttäneet käyvät viipymättä PJ-kurssin ja kaikki kurssin
käyneet menevät Ikäkausivastaava-kurssille kahden vuoden sisällä valtakirjan
saamisesta. Kaikkia yli 22-vuotiaita partiojohtajia kehotetaan harkitsemaan Ko-Gi kurssia.
Lisäksi kaikkien ryhmänjohtajien on käytävä johtamiensa ikäkausien ikäkausimoduulit.
Arttu Piipponen jatkaa koulutusvastaavan tehtävässä. Koulutusvastaava motivoi ja
ohjaa lippukuntalaisia kursseille. Toimintavuonna jatketaan vanhaa politiikkaa, jonka
mukaan lippukunta maksaa ainakin yhden kurssin vuodessa pestissä toimiville johtajille.
PJ-kurssiin liitetään edelleen loppuun saattamista ja kurssimaksua koskeva aikaraja –
kurssin käytyään PJ-kokelaalla on vuosi aikaa saattaa kurssinsa loppuun.

Tiedotus
Vuoden 2013 suurimpia tavoitteita on lippukuntalehti Murinan palauttaminen
säännöllisesti ilmestyväksi. Murinan päätoimittajana toimii lippukunnanjohtaja. Murinan
toimituksesta vastaavat toimituspäällikkö Yuri Birjulin sekä toimitussihteeri Grigori Fedorets.
Lehti jatkaa laadukasta linjaansa ja ilmestyy vähintään 4 kertaa vuonna 2013. Murinan
aineistopäivämääristä päättää hallitus. Lehti postitetaan kaikille Ilvesveikkojen ja
Ilvesveikkojen kannatusyhdistyksen jäsenille. Murina tukee mieheksi kasvamista.
Tapahtumien järjestäjät vastaavat yhteistyössä tiedotusvastaavan kanssa siitä, että
kaikista tapahtumista on asianmukainen tiedotus niin lippukunnan koti-, kuin facebooksivuilla. Tapahtumista julkaistaan mahdollisuuksien mukaan kuvia. Lippukunnan
tapahtumista tiedotetaan myös kirjeitse kaikkiin koteihin. Tapahtumatiedotus aloitetaan
vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtuman alkua. Hallitus valmistelee vuosikellon myös
tiedottamiseen.

Hiipivä Haamu
Hiipivä Haamu järjestetään myös vuonna 2013. Kilpailuun viime vuosina syntynyt uusi
perinne, ennakkovideo, aiotaan säilyttää sillä sen mainosarvo kisalle on kiistämätön.
Myös uutta organisointimallia kokeillaan. Kisanjohtaja on pestattu ennen kevätkauden
päättäjäisiä, ja vuoden 2014 kisanjohtaja valitaan ennen vuoden 2013 kisapäivän
päättymistä.

Talous
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Lippukunnan talouden saralla jatketaan hallituksen hyväksymän talousohjesäännön ja
hyväksi havaittujen käytäntöjen tiellä: tapahtumien johtajat ovat myös taloudellisessa
vastuussa, retkimaksut peritään ennen tapahtumaa ja tilisiirrot tarkastetaan ennen
leirien alkamista.
Holvi-verkkopankin käyttöä tapahtumien talouden hoitamisessa, huomioiden kuitenkin
kustannustehokkuus. Lippukunnan kirjanpito-ohjelmisto päivitetään.
Hallitus seuraa lippukunnan taloutta useammasta välitilinpäätöksestä toimintakauden
aikana ja ennakkojen myöntämiseen ja tilittämiseen kiinnitetään aiempaakin
suurempaa huomiota.

Avustukset
Helsingin kaupungilta haetaan yleisavustusta ja leiriavustusta kesäleiristä, talvileiristä ja
vaelluksista. Töölön seurakunnalta anotaan toiminta-avustusta. Lisäksi hallitus seuraa
aktiivisesti muita mahdollisuuksia avustusten hakemiseen.

Omatoiminen varainhankinta
Omatoimisella varainhankinnalla katetaan osa lippukunnan kuluista. Varainhankintaan
kuuluu adventtikalenterien myynti, Hiipivä Haamu -merkkimyynti sekä erilaiset
varainhankintatempaukset, kuten postitukset ja muutot. Adventtikalenterien myyntiin
pestataan kalenteripäällikkö, joka huolehtii tärkeän varainhankintatempauksen
koordinoinnista.

Toimitilat
Töölön kolo
Töölön kololla saatetaan päätökseen edellisvuonna aloitettu lukkojen uusiminen. Kolon
lattian uusimista ja varaston oven rakentamista selvitetään. .

Pasilan kolo
Pasilan kolon haasteina vuonna 2013 on varaston järjestely ja saavutetun siisteystason
säilyttäminen. Pasilan kolon koloisäntänä toimii Tuomas Rauanheimo.

Ilvesveikkola ja Ilveskallio
Kirkkonummen Veikkolassa sijaitsevat kiinteistöt tarjoavat edelleen yhdessä Nuuksion
kansallispuiston kanssa selkärangan lippukunnan retkeilytoiminnalle. Lippukunnan
linjasta kämpän sähköistämiseen päätetään vuoden 2014 vuosikokouksessa.
Kämpän laituri uusitaan ja aiemmin tehdyn kämpän kunnostustehtävälistan toimia
jatketaan.
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Toiminta piirissä ja keskusjärjestössä
Lippukunnan tehtävissä tassujensa kantavuutta kokeilleita veikkoja kannustetaan
jatkossakin toimimaan myös piirin ja keskusjärjestön tehtävissä.

Toimintakalenteri vuodelle 2013
Helmikuu
13.2. Vuosikokous

Maaliskuu
13.3. Kannatusyhdistyksen vanhempainilta

Huhtikuu
24.4. Paraatiharjoitus
28.4. PäPa:n paraati ja johtajaneuvosto
27.3.-3.4. Johtajiston pääsiäisvaellus

Toukokuu
10-12.5 Lippukunnan kevätretki
24.-25.5. Sepeli
28.5. Kevätkauden päättäjäiset

Heinä-elokuu
1.-9.6. Samoajaosaston vaellus
31.7.-.8. Kesäleiri
19.8. Syyskauden avajaiset aka. partiopamaus & ryhmien ensimmäinen kokous

Syyskuu
20.-22.9. Lippukunnan syysretki

Lokakuu
10.10 Ilvesveikot 79 v.

Marraskuu
3.11. Hiipivä Haamu

Joulukuu
1.12. HH-palkintojenjako
6.12. Itsenäisyyspäivän kynttilöiden sytytys
8.12. Joulujuhla
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