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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 55 000 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 LänsiPasilassa vuodesta 1985 paikallisena partiotoiminnan yksikkönä. Lippukunta toteuttaa
partiotoiminnan tarkoitusta järjestämällä jäsenilleen kokouksia, retkiä, leirejä, kursseja, kilpailuja
sekä muuta kasvatustoimintaa.
Lippukunnassa oli vuoden lopussa jäsenmaksun maksaneita jäseniä 74, joka on suuruudeltaan
sama kuin edellisvuonna. Jäseniä eri ikäkausissa oli seuraavasti:

Ikäkausi

Ryhmien
määrä

Osallistujat

Ryhmien
johtajat

Luotsit

1 kolkat

3

32

7

-

2 seikkailijat

2

17

4

-

3 tarpojat

1

4

2

0

4 samoajat

1

9

0

0

5 vaeltajat

1

3

1

2

Yhteensä

8

65

14

2
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Edelleen välttämätöntä toiminnan kannalta olisi
ikäkausivastaavat sekä ryhmiin aikuiset luotsit.

löytää

samoaja- ja

tarpojaikäkausiin

Hallinto
Lippukunnan kokoukset
Lippukunnan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Töölön kololla 13. helmikuuta. Kokouksessa
valittiin lippukunnanjohtajaksi Pekka Pehkonen. Tämän lisäksi lippukunnanjohtajan apulaiseksi
valittiin Ville Hautala. Hallituksesta päätettiin muodostaa seitsenhenkinen. Hallituksessa jatkoivat
Ville Hautala ja Pekka Pehkonen sekä Yuri Birjulin. Uusiksi jäseniksi valittiin Aku Haapanen,
Roope Järvinen, Mikael Kallio ja Tom Granroth. Hallituksen ulkopuoliseksi sihteeriksi valittiin
Markus Helaniemi. Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 sekä
talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013. Kokouksessa päätettiin, että vuonna 2014
lippukunta kerää 15 euron jäsenmaksun Suomen partiolaisten jäsenmaksun yhteydessä
(laskutus syksyllä 2013).

Harmaa Ilves - Hallitus - HI
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 kymmenen kertaa. Hallitus joutui haastavaan
tilanteeseen, kun jo toisena vuotena peräkkäin tuore lippukunnanjohtaja joutui keskeyttämään
tehtävänsä kesken hallituskauden. Asiaan vaikutti osittain se, että sama henkilö johti yhtä aikaa
sekä lippukuntaa että Hiipivää Haamua. Yleisesti hallitus kokoontui säännöllisesti ja pysyi
aktiivisena.

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 ainoastaan kerran, mikä oli toiminnan koordinoinnin
kannalta riittämätöntä. Joulukuun kokous pidettiin Töölön Tähystäjien kololla brunssin merkeissä.
Ilvesveikot ry. Toimintakertomus 2013.
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Paikalla oli runsaasti johtajistoa. Neuvostoissa puitiin menneitä tapahtumia ja suunniteltiin
tulevaa, sekä käsiteltiin lippukuntien välistä yhteistyötä.

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.
Hallituskaudella 2013 Ilvesneuvosto pidettiin joka toisen hallituksen kokouksen yhteydessä.
Kokoukset pidettiin tavallisen hallituksen kokouksen tapaan, sillä erotuksella että koko
lippukunnan johtajisto oli kutsuttu paikalle. Ilvesneuvosto ei kuitenkaan houkutellut kovasti
hallituksen ulkopuolisia johtajia paikalle.

Toiminta ryhmissä
Ryhmätoiminta jatkui tuttuun tapaan. Syksyllä Ilvesveikkoihin perustettiin oma viittomakielinen
ryhmä, jolle saatiin vetäjiksi uudet johtajat lippukunnan ulkopuolelta. Osastolla oli vahva edustus
lippukunnan tapahtumissa.

Kolkkatoiminta
Kolkkapojat ovat nuorimpia partiolaisia, iältään 8–10-vuotiaita ja 1.–3. luokan oppilaita. 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. Syksyllä oli
kolme kolkkaparvea: Kotkat Töölössä, Kyyt Pasilassa ja viittomakielinen Ketut Pasilassa.

Kotkat
Kotkia johti koko vuoden Tapani Tulkki ja Petteri Laakso, ja syksystä lisäksi lippukuntaan liittynyt
Veikko Kastemaa.
Kotkien toimintaan on syksyllä osallistunut aktiivisesti yksitoista poikaa, joista osa siirtyi syksyllä
Liito-oraviin.

Naalit
Naalit-parvi kokoontui keväällä Ville Hautalan ja Sampo Nuolijärven johdolla. Syksyllä
Naalit-parveen tuli uusia jäseniä ja nimi vaihdettiin Kyiksi.
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Ketut
Syksyllä Pasilan kololla aloitti toimintansa viittomakielinen sekaryhmä, joka toteuttaa
sudenpentuohjelmaa. Johtajat ryhmään saatiin lippukunnan ulkopuolelta, ja he ovat Janica
Kärpänoja, Salla Vallius ja Aino Laiho.

Kyyt
Syksyllä Pasilassa aloitti uusi sekaryhmä, jossa on sekä Ilvesveikkojen kolkkia että Töölön
Tähystäjien sudenpentuja. Ryhmän johtajina toimivat Ville Hautala sekä Janica Kärpänoja.

Seikkailijatoiminta
Seikkailijat ovat iältään 10–12-vuotiaita partiolaisia ja luokilla 4–6. Toiminta tapahtuu
seikkailijajoukkueissa aikuisten johtajien, sampojen, johdolla. Joukkueen jakaantuu vartiohin,
joita kutakin johtaa vuorollaa yksi seikkailijoista. Seikkailijaohjelma koostuu ilmansuunnista,
jotka keskittyvät aina tiettyyn aihealueeseen. Osa aktiviteeteista on suunniteltu tehtäviksi
kokouksessa, osa vastaavasti retkillä.
Keväällä Töölössä kokoontui yksi seikkailijajoukkue Liito-orava. Liito-oravien johtajina toimivat
keväällä Grigori Fedorets ja Ville Hautala sekä syksyllä Yuri Birjulin ja Juho Toratti.
Syksyllä Pasilassa aloitti uusi seikkailijajoukkue ‘Pöllö’ Tom Granrothin johdolla.

Tarpojatoiminta
Tarpojat ovat 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.
Yhdessäkään tarpojavartiossa ei ollut vuoden aikana tukevaa aikuista, eli luotsia. Myös pestatut
ikäkausivastaavat puuttuivat.
Keväällä 2013 Ilvesveikoissa toimi kaksi tarpoja-vartiota: Mursu (Pasila) sekä Karhu (Töölö).
Mursua vetivä Erkko Siren ja Jere Väistö, Karhua Mikael Kallio ja Antti Snellman.
Syksyllä 2013 ainoastaan Niklas Granroth siirtyi samoaja-ikäkauteen. Siirtyminen ei ole sujunut
Ilvesveikot ry. Toimintakertomus 2013.
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suunnitellusti. Kahdesta tarpoja-vartiosta ainoastaan Karhu jatkoi toimintaa johtajanaan Aku
Haapanen. Mursu-vartion toiminta hiipui, kun vartiolaisiin ei saatu yhteyttä, eikä kokouksia saatu
järjestettyä. Mursu-vartion toinen johtaja, Jere Väistö, lähti vaihtoon Yhdysvaltoihin ja hänen
tilalleen tuli Roope Järvinen.

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.
Kesän 2013 alussa Pekka Pehkonen järjesti täysimittaisen vaelluksen Meanderin Oulangan
kansallispuistoon. vaelluksella oli vahva samoaja-edustus, ja vaellus oli kaikille ikimuistoinen
elämys. Lisäksi kesäleiri Konkelon organisaatiossa oli vahva samoajisto. Samoajaikäkauden
elinvoimaisuudesta kertonee myös “epävirallinen” partiomatka Brysseliin, jolla tutustuttiin
Brysselin Tuulihaukkojen partiotoimintaan.
Syyskauden alkaessa ainoastaan Niklas Granroth siirtyi samoajaksi. Koska hän oli ainoa
siirtynyt, varsinaista siirtymäriittiä ei järjestetty.
Vuonna 2012 perinteeksi kaavailtu syysvaellus ei ottanut ilmaa siipiensä alle vuonna 2013.
Vaellus oli tarkoitus pitää Evolla, mutta osallistujia vaellukselle ei tullut Ilvesveikoista eikä
muistakaan Töölön lippukunnista. Syitä tähän oli viime tinkaan jäänyt tiedotus, sekä se että
suurin osa Ilvesveikkojen samoajistosta oli osallistunut kesän alussa Pekka Pehkosen
järjestämälle Meanderi- vaellukselle; Evon maisemat eivät innostaneet Oulangan jylhien
kanjonien jälkeen.
Samoajat vierailivat erilaisilla kokoonpanoilla kämpällä vuoden 4–5 kertaa. Vierailuilla muun
muassa rakennettiin laituri.

Vaeltajatoiminta
Vaeltajatoiminta on partion ikäkausiohjelman viimeinen vaihe ennen tukevan aikuisen roolia.
Toiminnalle on tunnuksenomaista projektiluonteisuus ja ryhmän keskuudesta nouseva halu
tehdä toimintaa itselle. Ohjelma muotoutuu itse valittavista aktiviteeteista, joista muodostuu
henkilökohtainen 33-kohtainen vaelluskartta. Vaeltajien tunnus on ”Palvelen”.
Vuoden 2013 alussa saatiin kaikkien vaeltajien kanssa tehtyä vaelluskartat, ja vaeltajavartio
suoritti ikäkauden aloittavan Suomi-projektin huhtikuussa. Muuten vaeltajat kokoontuivat noin
kuukausittain. Vuoden loppua kohden Puolustusvoimat verotti vaeltajien vahvuutta.

Retki- ja leiritoiminta
Vuonna 2013

retki-

ja

leiritoiminta jatkui tuttuun tapaan. Vuonna 2013 lippukunnan
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erävaellusperinnettä jatkettiin vuoden 2012 tapaan.

Piirin talvileiri Helmi
Vuonna 2013 ei pidetty Töölön Tähystäjien kanssa yhteistä talvileiriä - sen sijaan Ilvesveikot
osallistui Pääkaupunkiseudun Partiolaisten talvileiri Helmelle, joka pidettiin Evon maastossa
hiihtolomaviikolla 20.-24.2.2013. Veikkoja oli leirillä 4 johtajaa ja 6 lasta. Kolkilla oli erinomaista
ohjelmaa ratsastuksesta lumisotaan. Johtajat hankkivat itselleen ohjelmaa pystyttämällä telttoja.

Kevätretki Vihreä Sammal
Kevätretki Vihreä Sammal järjestettiin 10-12.5. piirin Kuusituvalla. Retkelle osallistui pääasiassa
Ilvesveikkoja, ja etenkin kolkkia oli paljon. Lauantain aikana kolkat lähtivät kotiin, kun taas tarpojat
ja samoajat jäivät kämpälle. Varsinaista ohjelmaa ei ollut, mutta se ei tunnelmaa haitannut.
Loppuretki vietettiin saunoen ja leikkien. Retki onnistui hyvin, vaikka osallistujia ja eri ikäkausia
olisi voinut olla enemmän, ja suunnittelu olisi voinut olla kattavampaa.

Kesävaellus Meanderi
Samoajaosaston oma kesävaellus Meanderi
järjestettiin 1.-9.6. Oulangan kansallispuistossa.
Vaelluksella liikuttiin noin 50% ajasta kumiveneillä
(reppulautta, engl. packraft). Tämä uusi
vaellusmuoto oli kaikkien mielestä hieno ratkaisu,
koska joinakin päivinä rinkan painon saattoi
siirtää selästään veneen nokkaan. Vaellukselle
osallistui 8 samoajaveikkoa, 1 tukeva aikuinen
(Pekka
Pehkonen),
sekä
lippukunnan
ulkopuolelta 1 suomalainen, 1 saksalainen ja 1
venäläinen.

Kesäleiri Konkelo
Ilvesveikkojen, Töölön Tähystäjien, Siniritarien ja Brysselin Tuulihaukkojen yhteinen kesäleiri
järjestettiin Tammelassa Mustjärven lähettyvillä 31.7.-8.8. Heidi Korhosen (TöTä) johtamalle
kesäleirille osallistui reilut 60 leiriläistä. Kaikki lippukunnat olivat vahvasti edustettuina. Ohjelmaa
oli paljon, ja sen toteuttivat pääosin samoajat. Leirillä mm. liikuttiin vesillä, harjoiteltiin
vesipelastusta ja harjoitettiin seikkailuhenkistä ohjemaa kauniissa järvimaisemissa. Leiriläiset
pääsivät kokeilemaan jousiammuntaa ja tarpojat olivat samoajien järjestämällä
seikkailuteemaisella kahden yön haikilla, jossa päästiin mm. pelastamaan prinsessa Someron
Hiidenlinnasta, varomaan maanteillä liikkuvia pyöräilijärosvoja ja auttamaan ensiapua tarvitsevia
ritaria ja velhoa. Leirille matkustettiin yhteisbussilla. Muonituspäällikkönä toimi Aku Haapanen,
ohjelmavastaavina toimivat Roope Järvinen ja Anni Schalin (TöTä), huoltopäällikkönä Ville
Hautala ja haikin toteutti Yuri Birjulin.
Ilvesveikot ry. Toimintakertomus 2013.
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Syysretki Kaikkeudenkirja
Kaikkien ikäkausien syysretki järjestettiin, 13.-15.9. Retkelle osallistui 29 veikkoa. Tarpojat
yöpyivät ensimmäisen yön Kattilassa, josta matka jatkui Ilvesveikkolaan toiseksi yöksi. Seikkailijat
ja kolkat suorittivat omaa ohjelmaa kämpän ja laavun alueella. Lisäksi paikalla kävi Ilvesveikkojen
uusi viittomakielisten ryhmä Ketut tulkkeineen. Retkenjohtajana toimi Aku Haapanen.

Kilpailutoiminta
Kaikki lippukunnan seikkalijajoukkueet ja tarpojavartiot osallistuivat Hiipivään Haamuun. Lisäksi
Ilvesveikot voitti parhaan rastin kiertopalkinnon.

Koulutustoiminta
Vuoden 2013 aikana lippukunnassa kirjattiin kuusi koulutussuoritusta, seuraavasti:
●
●
●
●
●

2 * eräleikkikurssi
1 * PJPK, samoajaikäkausimoduulilla
1 * Akelakurssi
1 * Luotsi-ilta
1 * ikäkausivastaavan kurssi

Kaikkiaan kouluttautuminen lippukunnassa oli välttävällä tasolla. Edelleen tarve uuteen ohjelmaan
tutustumiselle on suuri lippukunnan vanhemmassa johdossa, kun taas kaikkien nuorempien olisi
hyvä päästä osallistumaan perustason koulutukseen.

Tiedotus
Murina ilmestyi vuoden aikana kerran keväällä toimitettuna, ja kaksi kertaa tiedotuslehti
InfoMurinana, jonka tekemisestä vastasi lippukunnanjohtaja.
Ilvesveikkojen nettisivuilla www.ilvesveikot.fi julkaistiin vuoden aikana 16 uutista (2012: 19), ja
facebook-sivuilla 27 kertaa (25). Facebook-uutisten kattavuus liikkui 30 ja 300 välillä.
Lippukunnan www-sivuilla vierailuissa oli edellisvuoden tapaan selkein piikki Hiipivän Haamun
aikaan. Muutoin kävijämäärä oli melko tasainen läpi vuoden:
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Vuoden aikaiset vierailut ja suosituimmat sivut:
Sivu

Sivun
katselu
t

Yksilöi
dyt
sivun
katselu
t

Keskim
. sivulla
käytett
y aika

Saapum
iset

Poistumisp
rosentti

%
poistu
misia

Yhteensä

9 322

7 583

0:03:57

4 269

60,93 %

45,79 %

1

/

2 585

2 163

0:01:59

2 128

54,93 %

54,43 %

2

/ilvesveikot-lippukuntana/ryhmat

409

275

0:01:56

86

45,35 %

33,74 %

3

/ilvesveikot-lippukuntana/kolot-ja-kampa 278
t/ilvesveikkola

182

0:02:40

95

57,89 %

39,57 %

4

/yhteystiedot/johtajisto

248

211

0:03:05

48

77,08 %

52,82 %

5

/ilvesveikot-lippukuntana/kolot-ja-kampa 234
t

171

0:05:49

36

5,56 %

6,41 %

6

/ilvesveikot-lippukuntana/yleistietoa/par
tioasu

222

190

0:03:06

124

73,39 %

57,21 %

7

/uutiset

220

179

0:04:25

100

37,00 %

37,27 %

8

/kuvagalleria

214

205

0:05:54

55

76,36 %

69,63 %

9

/yhteystiedot

207

171

0:31:27

75

46,67 %

40,58 %

10

/a/ilvesveikot.fi/partiolippukunta-ilvesvei
kot/

202

128

0:02:01

93

47,31 %

39,11 %

11

/kalenteri

184

171

0:03:28

30

76,67 %

55,98 %

12

/ilvesveikot-lippukuntana/varusteiden-ja
-muun-vuokra

166

137

0:03:50

67

77,61 %

50,60 %

13

/kannatusyhdistys

154

130

0:20:57

55

67,27 %

51,30 %

14

/ilvesveikot-lippukuntana/yleistietoa/retk 144
eilyvarusteet

131

0:03:42

79

88,61 %

61,11 %

15

/tiedostot

129

122

0:02:18

47

80,85 %

71,32 %

16

/yhteystiedot/uuden-jasenen-tiedot

104

83

0:04:28

27

70,37 %

46,15 %

17

/ilvesveikot-lippukuntana/yleistietoa/par
tiopolku

98

86

0:10:22

35

74,29 %

47,96 %
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18

/ilvesveikot-lippukuntana/yleistietoa/ans 97
iomerkit

89

0:01:17

59

88,14 %

73,20 %

19

/mukaan-toimintaan-/aikuisena-partioon 84

71

0:00:37

12

58,33 %

26,19 %

20

/mukaan-toimintaan-

63

0:03:19

8

75,00 %

32,05 %

78

Lähes kaikki hallituksen pöytäkirjat lähetettiin kaikille lippukunnan johtajille sähköpostitse.

Hiipivä Haamu
Hiipivä Haamu järjestettiin marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina 3.11.2013. Kisan juoni pyöri
tänä vuonna Kalevalan maailmassa ja ikuisen vaurauden nostattamien kysymyksien parissa –
voiko kaikkea saada itselleen? Kisan juoni avautui kilpailijoille viidellä rastilla, joiden lisäksi oli
myös piilorasti sekä erityinen “superjemma”, jonka tosin löysi vain 3 vartiota.
Kisan suunnittelu ja tekeminen aloitettiin hyvissä ajoin. Kilpailun järjestämisen haasteeksi nousi
kuitenkin johtoryhmän pienuus, minkä vuoksi päätettiin kehittää kilpailun kisaorganisaatioita
monitahoisemmiksi tulevina vuosina.
Parhaan rastin palkinnon vei Ilvesveikot Urstrix systems -rastillaan.
Kilpailun A-sarjan kärkiviisikko muodostui seuraavaksi:
1

A111

Hammastahnat

MES

2

A131

Punk-Murmelit

AaVa

3

A128

Puskaleijona

PSKP

4

A112

Metsänorpat

Kiss

5

A127

Naalit

HeMe

B-sarjassa taas viiden parhaimmistoon pääsivät:
1

B393

Viikin Viksut

ViVe

2

B358

Vuotavat Villikärpäset

Kiss

3

B341

Kärpiöt

VT

4

B372

Pikkutytöt

HaPo

5

B318

Hitausmomentti

MES
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Muu toiminta
Tammikuussa järjestettiin Leffamarathon, johon osallistui noin 10 henkeä. Järjestelyistä vastasi
Tunturisusi-samoajaryhmä.
Huhtikuussa lippukunta osallistui piirin Kohtaamiseen Linnanmäelle ja Stadionilla. Paikalla oli noin
20 Ilvesveikkoa.
Kevätkauden päättäjäiset järjestettiin 28. toukokuuta Sibelius-puistossa. Syötiin lettuja, leikittiin ja
jaettiin merkkejä. Lisäksi oli järjestetty erillistä melontaohjelmaa ja Tom Granrothin ja Tapani
Tulkin ohjaama vanhempainparkki. Tapahtuman järjesti Harmaa Ilves.
Syyskauden avajaiset järjestettiin 20. elokuuta Sibelius-puistossa molempien lippukuntien
johtajien yhteisvoimin. Tehtävänjaossa oli epäselvyyttä, mikä osaltaan hankaloitti järjestelyjä,
mutta lapsilla oli joka tapauksessa hauskaa. Kaikki ryhmät myös pitivät avajaisissa lyhyesti
ensimmäisen kokouksensa. Tapahtumaan ottivat osaa ensimmäisen kerran myös Ilvesveikkojen
uusi viittomakielinen osasto tulkkeineen. Tapahtuman järjestäjänä toimi Yuri Birjulin.
Itsenäisyyspäivänä Ilvesveikot auttoivat perinteiseen tapaan Helsingin sotaveteraanipiiriä
ulkotulien sytyttämisessä Hietaniemen sankarihaudoille. Kuten viimekin vuonna, sytyttämässä oli
valtavasti veikkoja ja näiden tuttavia. Leuto sää ei latistanut arvokasta tunnelmaa. Tänä vuonna ei
saatu tehokkaita kaasusytyttimiä, mikä hieman hidasti työtä, mutta toista tuhatta ulkotulta saatiin
sytytettyä alle kahdessa tunnissa ennen pimeän tuloa.
Joulukirkko järjestettiin edellisvuoden tapaan Temppeliaukion kirkossa kolmantena adventtina
15. joulukuuta.
Joulukirkon aikana uudet kolkat antoivat partiolupauksen. Joulujuhla järjestettiin kirkon jälkeen
Perhekeskus Ruusulassa. Juhlassa seurattiin ryhmien tekemiä esityksiä, laulettiin joululauluja
sekä syötiin herkullista puuroa. Tapahtuman järjesti Anni Schalin.

Talous
Tilikauden tulos oli 2 488,27 ylijäämäinen. Ryhmät käyttivät budjetoitua vähemmän varoja, joskin
kulut kasvoivat verrattuna vuoteen 2012. Retkitoiminta kattoi ennakoitua paremmin omat kulunsa.
Murina tilattiin painettuna ainoastaan kerran vuoden aikana, joten kulut jäivät ajateltua
pienemmäksi. Omatoiminen varainhankinta onnistui suunnitellusti, ja Hiipivä Haamu oli hieman
ennakoitua voitollisempi. Voitolla voidaan hyvin varautua juhlavuoden järjestelyihin vuonna 2014.
Tilikaudella investoitiin Töölön kolon lukituksen uusimiseen liki 3000 euroa. Kulu on aktivoitu
taseeseen ja poistetaan viiden vuoden aikana. Vuodelta 2012 käyttämättä jäänyt osa Töölön
Poikien avustuksesta hyödynnettiin rakentamalla Veikkolan kämpälle laituri kesällä.
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Rakentamiskulut on vähennetty kirjanpidossa avustuksesta, joten laiturin rakentaminen tapahtui
näin tarkasteltuna kustannusneutraalisti.
Pankkikulut olivat edellisvuoden tavoin korkeahkot, koska Hiipivän Haamun ja joidenkin muiden
tapahtumien talous toteutettiin Holvi-verkkopankissa missä tapahtumakohtainen kulu on hieman
tavanomaista pankkiliikennettä korkeampi. Etuna järjestelyssä on, että erillistä laskutusta ja
siihen usein liittyvää perintää ei tarvitse toteuttaa, vaan maksu tapahtuu heti ilmoittautumisen
yhteydessä.

Taustayhteisöt
Helsingin kaupunki
Helsingin kaupungin nuorisotoimelta saatiin toiminta-avustusta perustoiminnan kuluihin.
Leiriavusta haettiin ja saatiin kesävaellus Meanderista ja kesäleiristä. Avustukset ovat säilyneet
samalla tasolla viime vuosien ajan. 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 myi virvokkeita Hiipivän Haamun lähdössä ja maalissa, joiden
järjestelyistä se myös vastasi. Lisäksi kannatusyhdistys järjesti isänpäivälounaan Merimelojien
majalla, jonka tarkoituksena oli kerätä varoja Jamboreelle 2015 lähteville.

Töölön pojat -säätiö
Töölön pojat -säätiö tukee lippukuntaa taloudellisesti joka toinen vuosi. Avustus suunnataan
hakemuksessa esitetyllä tavalla, yleensä lippukunnan kalustohankintoihin.
Vuonna 2013 lippukunta käytti edellisvuonna saadun avustuksen loppuun, kun samoajat Pekka
Pehkosen johdolla rakensivat kämpälle uuden laiturin.

Töölön seurakunta
Partion uskonnollisen kasvatuksen periaatteiden mukaan lippukunnat, joiden taustayhteisönä on
uskonnollinen yhteisö, antavat sen tunnustuksen mukaista kasvatusta. Tämän ohella lippukunta
Ilvesveikot ry. Toimintakertomus 2013.
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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 kolmantena adventtina lippukunta osallistui Partiokirkon järjestelyihin yhdessä muiden
töölöläisten lippukuntien kanssa. Partiokirkossa annettiin kolkkien partiolupaus.

Toimitilat
Ilvesveikot toimii Helsingissä Töölön ja Länsi-Pasilan alueella. Lippukunnan vartiot, parvet 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.
Keväällä kololla uusittiin lukitusjärjestelmä. Huhtikuussa vessassa sijaitseva viemärin
poistopumppu hajosi, ja joulukuussa pumppua saatiin taas kuntoon. Vuoden aikana
jätteenlajittelu saatiin hiljalleen toimimaan: eri lajiset jätteet löytävät yleensä oikeaan astiaan, ja
usein käyttäjät myös tyhjentävät täydet astiat pihalla oikeaan paikkaan.

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.
Kaupunki myönsi keväällä kolon lippukunnan nimikkotilana jälleen käyttöön 2013–2014. Jatkossa
nimikkotilojen käyttöön kohdistuu aiempaa suurempi seuranta, ja Ilvesveikkojenkin on syytä vielä
nostaa toimintavolyymiaan Pasilassa.
Pasilan kololla ei toteutettu suuria tai pieniäkään korjauksia vuoden aikana.

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.
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Vuoden 2013 aikana rakenteluinto kämpällä kohdistui laituriin ja kaivon ympäristöön. Erilaisia
vinssivirityksiä rakennettiin isommasta ja pienemmästä puutavarasta helpottamaan veden
nostamista. Vuoden loppuun mennessä kaivo oli palannut suunnilleen lähtötilanteeseensa.
Kesän aikana kämpälle rakennettiin uusi laituri Pekka Pehkosen ja Aku Haapasen toimesta.
Kämpälle hankittiin myös uudet patjat johtajalaverille.

Toiminta piirissä ja keskusjärjestössä
Ilvesveikkojen johtajat ovat jatkaneet vastuun kantamista myös piirin ja keskusjärjestön
tehtävissä.
Tapani Tulkki jatkoi edelleen Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toiminnanjohtajana, ja Ville Salo
talous- ja hallintopäällikkönä.
Mikael Wathen: piirin ansiomerkkitoimikunta, ja aloitti SP:n ansiomerkkivaliokunnassa.
Arttu Piipponen jatkoi pestissään Suomen Partiolaisten talousvaliokunnassa, ja toimi
Satahanka-meripartioleirin ohjausryhmässä.
Partiojohtaja Sakari Leino valittiin piirin kokouksessa syksyllä piirineuvoston jäseneksi
loppukaudeksi, eli vuodeksi 2014. Hänen varajäsenensä on Heidi Korhonen.
Yuri Birjulin valittiin partion medialähettilääksi Young Spokespeople -ohjelmaan edustamaan piiriä
ja partiotoimintaa mediassa.

Ansiomerkit, jäljet, päätösmerkit ja
huomionosoitukset
Kunnon Veikko -patsas: Aku Haapanen
IVE-kiulu: Kolkkapoikaosasto Kotkat-parvi

Lippukunnan organisaatio
Harmaa Ilves – lippukunnan hallitus
lippukunnanjohtaja Pekka Pehkonen
lippukunnanjohtajan apulainen Ville Hautala
muut jäsenet
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●
●
●
●
●

Yuri Birjulin
Aku Haapanen
Tom Granroth
Roope Järvinen
Mikael Kallio

Virkailijat
taloudenhoitaja: Arttu Piipponen
sihteeri: Markus Helaniemi
toiminnantarkastajat:
●
●

Lauri Kaski
Martti Heinänen

Kolkkapoikaosasto
Naalit, Pasilassa - Ville Hautala, Sampo Nuolijärvi (keväällä)
Kotkat, Töölössä - Tapani Tulkki, Petteri Laakso (keväällä ja syksyllä)
Kyyt, TöTä:n kanssa yhteinen lauma Pasilassa - Ville Hautala, Janica Kärpänoja (syksyllä)
Ketut, viittomakielinen ryhmä Pasilassa - Janica Kärpänoja, Salla Vallius, Aino Laiho (syksyllä)
Seikkailijaosasto
Liito-orava, Töölössä Grigori Fedorets (keväällä) - Yuri Birjulin, Juho Toratti (syksyllä)
Pöllö, Pasilassa - Tom Granroth (syksyllä)
Tarpojaosasto
Karhu, Töölössä - Mikael Kallio, Antti Snellman (keväällä) - Aku Haapanen (syksyllä)
Mursu, Pasilassa (keväällä) Erkko Sirén, Jere Väistö
Samoajaosasto
Louhikäärme - Roope Järvinen
Tunturisusi - Mikael Kallio
Kiinteistöt
Ilvesveikkolan kämppäisäntä: Matti Rekonen
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Töölön koloisäntä: Roope Järvinen
Pasilan koloisäntä: Tuomas Rauanheimo

Tärkeimpien tapahtumien vastuulliset tekijät
IVE:n ja TöTä:n kaikkien ikäkausien yhteinen kevätretki Vihreä Sammal, Kuusituvalla Vantaalla
●
●

retkenjohto: Mikael Kallio
keittiössä Heidi ja Lotta Korhonen

Kevätkauden päättäjäiset
●

järjestäjänä Harmaa Ilves

Kesäleiri Konkelo
●
●
●
●
●
●

leirinjohtaja Heidi Korhonen (Töölön Tähystäjät)
huoltopäällikkö Ville Hautala
muonituspäällikkö Aku Haapanen
ohjelmavastaavat Roope Järvinen ja Anni Schalin (Töölön Tähystäjät)
haikinjohtaja Yuri Birjulin
johtajahuolto Lotta Korhonen (Töölön Tähystäjät)

Syyskauden avajaiset
●

Yuri Birjulin

Lippukunnan syysretki
●

retkenjohtajana Aku Haapanen

Hiipivä Haamu, salapoliisi- ja kaupunkituntemuskilpailu
●
●
●
●
●
●

kilpailunjohtaja: Pekka Pehkonen
juonimestari: Pekka Pehkonen
ennakkotehtävät Pekka Pehkonen ja Sampo Nuolijärvi
videopäällikkö Pekka Pehkonen
Päivän Pamauksen toimitus: Pekka Pehkonen
rastipäälliköt:
○ Lähtö ja maali: Kannatusyhdistys
○ Rasti 1 Maija Salmikivi
○ Rasti 2 Elina Toimela
○ Rasti 3 Juho Lintinen
○ Rasti 4 Emma Saukkoriipi
○ Rasti 5 Aleksi Kyöttinen
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○

Piilorasti Sampo Nuolijärvi

Joulujuhla
●

järjestäjänä Anni Schalin (Töölön Tähystäjät)
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Vuoden 2013 tapahtumat
Helmikuu
13.2. Vuosikokous
Maaliskuu
13.3. Kannatusyhdistyksen vanhempainilta
Huhtikuu
10.-12.4 Lippukunnan kevätretki
24.4. Paraatiharjoitus
28.4. PäPa:n paraati ja johtajaneuvosto
27.3.-3.4. Johtajiston pääsiäisvaellus
Toukokuu
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. Itsenäisyyspäivä
8.12. Joulujuhla

Ilvesveikot ry. Toimintakertomus 2013.

19 (19)

