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Ilvesveikot perusyksikkönä
Ilvesveikot ry toimii Suomen Partiolaisten ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten paikallisena
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 partio-ohjelman
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
Vuosikokouksessa 2015 määritetään tavoitteet vuotta 2020 ajatellen.

Perustoiminta
Perustoiminta partiolippukunta Ilvesveikoissa keskittyy ryhmien partiotoimintaan. Toimintaryhmiä
ovat partio-ohjelman mukaiset kolkkaparvet, seikkailijajoukkueet, tarpojavartiot, samoajavartiot
sekä vaeltajavartiot.
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.
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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.

Toiminta ryhmissä
Kolkkatoiminta
Kolkat ovat nuorimpia partiolaisia, iältään 7–10-vuotiaita. Heitä johtaa aikuinen, jonka parina voi
olla vaeltaja.
Kolkat ottavat osaa Supersupe-tapahtumaan 26.4., osallistuvat lokakuussa sudenpentukilpailuun
ja toteuttavat syksyllä osaston yhteisen retken.
Kotkat
Kotkat-parvi toimii Töölössä. Se suorittaa partio-ohjelman mukaista sudenpentuohjelmaa. Sen
tavoitteena on suorittaa kevään aikana kolme ohjelman mukaista jälkeä. Syksyllä ryhmä jatkaa
ohjelman mukaista toimintaa.
Johtajina toimivat Tapani Tulkki, Veikko Kastemaa ja Petteri Laakso.
Kyyt
Kyyt-parvi suorittaa sudenpentuohjelmaa Pasilassa. Parvi suorittaa partio-ohjelman mukaisia
jälkiä. Ryhmän tavoiteena on kevätkauden aikana 2-3 jälkeä ja syksyllä 3-4 jälkeä.
Johtajana toimii Janica Kärpänoja, ja lippukunta rekrytoi pikimmiten hetipaikalla hänelle
johtajaparin.
Ketut
Ketut-parvi suorittaa sudenpentuohjelmaa Pasilassa. Parvi suorittaa partio-ohjelman mukaisia
jälkiä. Ryhmän tavoiteena on kevätkauden aikana 2-3 jälkeä ja syksyllä 3-4 jälkeä.
Johtajana toimivat Janica Kärpänoja, Salla Vallius ja Aino Laiho.
Uusi parvi
Perustetaan Töölöön uusi parvi 1–2-luokkalaisille syksyllä 2014, jolloin voidaan tarjota sopiva
ryhmä kaiken ikäisille kolkkapojille.

Seikkailijat
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Seikkailijat ovat iältään 10–13-vuotiaita. Toiminta tapahtuu joukkueissa, joita johtaa aikuinen ja
tämän parina mahdollisesti vaeltaja. Joukkueet jakaantuvat vartioihin, joita johtaa yksi
seikkailijoista (vertaisjohtaja). Ilvesveikoissa seikkailijaohjelma on kolmivuotinen, pitäen sisällään
neljä pääilmansuuntaa sekä viimeisenä vuonna väli-ilmansuunnat.
Lippukunnan seikkailijat osallistuvat piirin seikkailijatapahtumaan (pvm ei tiedossa vielä), sekä
Töölöläisten lippukuntien yhteiseen Sepeliin 23.–25.5.
Liito-orava
Liito-orava tekee partio-ohjelman mukaista sekkailijaohjelmaa. Keväällä suoritetaan etelä ja
syksyllä jatketaan länsi-ilmansuunnasta.
Johtajina toimivat Yuri Birjulin ja Juho Toratti, sekä tarpeen mukaan täydennysjohtajat.
Pöllö
Liito-orava tekee partio-ohjelman mukaista sekkailijaohjelmaa. Keväällä suoritetaan etelä ja
syksyllä jatketaan länsi-ilmansuunnasta.
Johtajina toimivat Yuri Birjulin ja Juho Toratti, sekä tarpeen mukaan täydennysjohtajat.

Tarpojat
Tarpojat ovat iältään 13–15-vuotiaita. Tarpojat toimivat vartiossa, joita johtaa samoaja noin
puolen vuoden ajan. Jokaisessa tarpojavartiossa on aikuinen luotsi, joka ylläpitää toiminnan
jatkuvuutta ja suunnitelmallisuutta.
Lippukunnan tarpojat osallistuvat tarpojien taitopäivään 6.4.2014 (ilmoittautuminen päättyy 5.3.).
Kesällä aloitetaan sopivan ikäisten tarpojien kohdalla siirtymä samoajatoimintaan.
Karhu
Karhu on Töölössä toimiva tarpojavartio, joka kokoontuu torstaisin kello 17. Vartion jäseniä ovat
Aku Siekkinen, Rasmus Helaniemi ja Jon Isaksson. Johtajana toimii keväällä Aku Haapanen.
Syksyllä toteutetaan siirtymä seuraavaan ikäkauteen.
MIA
Tarpoja-ikäkauden kadonneet pojat ovat: Jasper Pasanen, Adrian Balic, Amos Rantalainen ja
Anton Granroth. Hallitus toteuttaa helmikuusta alkaen voimatoimia poikien löytämiseksi ja
saattamiseksi takaisin laadukkaan partiotoiminnan piiriin.

Samoajat
Samoajat ovat iältään 15–17-vuotiaita. Samoajat toimivat vartioissa, joita johtaa yksi samoajista
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(vertaisjohtaja) noin puolen vuoden ajan kerrallaan. Jokaisessa samoajavartiossa on aikuinen
luotsi, joka varmistaa ohjelman toteutumisen ja toiminnan jatkuvuuden.
Samoajat osallistuvat 11.-13.4. piirin samoajatapahtumaan, Samoajat goes Vimma.
Louhikäärme
Samoajavartion jäseniä ovat:
●
●
●

Aku Haapanen*
Yuri Birjulin*
Roope Järvinen*

Tunturisusi
Samoajavartion jäseniä ovat
●
●
●
●
●
●
●

Mikael Kallio
Aleksanteri Koski
Seeti Haapanen
Niklas Granroth
Erkko Sirén*
Juho Toratti
Jere Väistö*

*:llä merkityt siirtyvät vaeltajaosastoon syksyllä. Siirtymä on 13.–15.9.2014 piirin
vaeltajatapahtuman muodossa.

Vaeltajatoiminta
Vuoden 2014 aikana jatketaan vaeltajaohjelman toteuttamista lippukunnan kohderyhmäikäisten
(18-22) keskuudessa. Toimintaa toteutetaan koko osaston kuukausittaisin kokouksin ja
aktiviteetti- tai projektikohtaisilla ryhmäkokoonpanoilla. Vuoden 2014 aikana:
●

otetaan vastaan vuonna 1996 syntyneiden ikäluokka mukaan vaeltajatoimintaan. Siirtymä
toteutetaan EVVK-tapahtumaan osallistumisella 13.–15.9.2014.
● muutoksena aiempaan pyritään myös kuukausittaisia tapahtumia hyödyntämään
aktiviteettien tekemisessä.
Vaeltajaluotsina jatkavat Ann-Kristin Fransmann ja Arttu Piipponen, joiden kanssa
lippukunnanjohto käy pestikeskustelut.

Aikuiset johtajat
Aikuisia johtajia kannustetaan osallistumaan Ilvesveikkojen kiltatoimintaan kannatusyhdistyksen
puitteissa.
Ilvesveikot ry. Toimintasuunnitelma 2014.
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Retki- ja leiritoiminta
Lippukunta tukee ryhmien retkeily- ja leiritoimintaa järjestämällä retkiä ja leirejä ryhmien omien
retkien lisäksi. Keväällä järjestetään yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa kaikkien osastojen
yhteinen kevätretki. Retken ajankohta on 14.-16. maaliskuuta. Samoajia ja vaeltajia kannustetaan
edelisvuosien tapaan kesävaellukselle.
Kesäleiri järjestetään yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa 30. heinäkuuta - 7. elokuuta kaikille
lippukuntien jäsenille. Lippukunnan samoajia osallistuu kesällä SP:n leirimatkalle Islantiin.
Lippukunnan syysretki järjestetään lippukunnan omille jäsenille 26.–28. syyskuuta. Syyslomalla
järjestetään samoajille vaellus, joka toimii myös siirtymänä tarpojasta samoajaksi.
Talvileiriperinne tulee jatkumaan. Lippukunnan oma talvileiri järjestetään alustavasti 2.–6.1.2015
yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa.

Juhlavuoden toiminta
Lippukunta täyttää 80 vuotta. 11.10.2014 järjestetään päiväjuhla Ritarihuoneella, jonka
järjestelyistä lippukunta on päävastuussa. Erillinen ansiomerkkitoimikunta varmistaa viralliset
kiittämiset ja merkkien jaot. Lippukunnan kannatusyhdistys vastaa iltajuhlasta sekä historiikin
julkaisemisesta.
Juhlavuoden teemaa pidetään esillä myös kesäleirillä sekä syysretkellä.

Muu toiminta
Lippukunta osallistuu Pääkaupunkiseudun partiolaisten Kohtamiseen, ja järjestää perinteiset
kevätkauden päättäjäiset.
Lippukunnasta lähtee osasto kesäkuussa suurjuhlaan Kouvolaan. Suurjuhlan teemana
samoajien osalta on “kaikkea kivaa betonista”. Kuljetukset toteutetaan lähtökohtaisesti piirin
yhteiskuljetuksella.
Syksyllä järjestetään Suuri Murahdus yhdistettynä rekrytointitapahtumaan sekä kauden
päätteeksi joulujuhla.

Hallinto
Harmaa Ilves
Harmaa Ilves hoitaa lippukunnan sääntömääräisiä asioita sekä johtaa lippukunnan toimintaa
Ilvesneuvoston ja johtajaneuvoston antamien puitteiden sekä vuosikokouksen päätösten mukaan.
Ilvesveikot ry. Toimintasuunnitelma 2014.
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Hallitus kokoontuu tarpeellisin väliajoin, noin kerran kuukaudessa. Kokouskutsu esityslistan kera
lähetetään noin kaksi viikkoa ennen kokousta. Harmaa Ilves varaa kauden puolivälissä aikaa
toimintasuunnitelman toteutumisen seurantaan ja arviointiin. Lisäksi valmistelee lippukunnalle
uutta visiota hyväksyttäväksi vuoden 2015 vuosikokouksessa.
Lippukunnanjohtaja, apulainen ja sihteeri valmistelevat kokousten esityslistat ja kutsuvat
kokoukset koolle kahta viikkoa ennen kokouksia.
Hallitus pitää kaikki kokoukset avoimena jäsenille, ja kutsuu harkintansa mukaan erikseen johtajia
paikalle.

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
Ilvesneuvosto otettiin käyttöön 2007, kaikkien johtajien koulutus- ja tapaamisfoorumina. Vuonna
2013 nimellä kuvattiin joka toinen kuukausi järjestettyjä hallituksen avoimia kokouksia, joissa ei
ollut erityistä koulutuksellisuutta tai eroa hallituksen muihin kokouksiin.
Vuonna 2014 Ilvesneuvosto-nimen käytöstä luovutaan, ja lippukunnan johtaminen perustuu
ennen kaikkea edellä kuvattuihin tapaamisiin:
●

johtajaneuvoston kokoukset, joissa määritetään tapahtumat ja niiden ajankohdat aina
6–12 seuraavalle kuukaudelle
● hallituksen kokoukset, joissa edistetään vuosikokouksen ja johtajaneuvoston ratkaisuja
mutta keskitytään ennen muuta lippukunnan omaan toimintaan (ryhmät, johtajat ja
koulutus).

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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Koulutustoiminnan yleisiä tavoitteita ovat:
●
●
●
●
●
●

kurssin käynyt jakaa opittua tietämystään myös muille lippukuntalaiselle, etenkin
taitokurssien osalta
kaikki 18 vuotta täyttäneet käyvät viipymättä PJ-kurssin
kaikki PJ-kurssin käyneet menevät Ikäkausivastaava-kurssille kahden vuoden sisällä
valtakirjan saamisesta
yli 22-vuotiaita partiojohtajia kannustetaan Ko-Gi -kurssille.
ryhmänjohtajilla on oltava käytynä johtamiensa ikäkausien ikäkausimoduulit
jokainen lippukunnassa toimiva johtaja käy vuoden aikana jossain partion
koulutustapahtumassa

Vuonna 2014 erityinen paine on lähettää vuonna 1996 syntyneiden suuri ikäluokka
partiojohtajakoulutukseen. Keväällä koulutukseen osallistuu 3 henkilöä, ja loput jaetaan syksyn
kursseillle.
Vanhemmille ja muille mahdollisille partiotoiminnan tukijoille järjestetään ‘tervetuloa partioon’
-kokonaisuus. Järjestelyistä vastaa Tom Granroth.
Toimintavuonna jatketaan vanhaa politiikkaa, jonka mukaan lippukunta maksaa ainakin yhden
kurssin vuodessa pestissä toimiville johtajille, kun kurssille myös osallistutaan. PJ-kurssiin
liitetään edelleen loppuun saattamista ja kurssimaksua koskeva aikaraja – kurssin käytyään
PJ-kokelaalla on vuosi aikaa saattaa kurssinsa loppuun.

Tiedotus
Vuoden 2014 aikana Murina julkaistaan neljä kertaa. Kevät- ja syyskauden alussa
InfoMurina-muodossa, joka sisältää alkavan kauden toimintakalenterin ja tärkeät päivämäärät.
Lisäksi Murina julkaistaan kevät- ja syyskauden loppupuolella artikkeleita sisältävänä
painotuotteena. InfoMurina kopioidaan Nuorisoasiainkeskuksen Monistamossa, ja myös
varsinaisen Murinan toteuttamista samassa palvelussa selvitetään.
Murinan sähköistä julkistamista tutkitaan vuoden aikana. Murinan aineistopäivämäärät sekä
aineistosuunnitelmat ovat
1/2014 InfoMurina

15.2.2014

Kansi, pääkirjoitus ja toimintakalenteri
2/2014 Murina

15.5.2015

Kansi, pääkirjoitus, vuosikokous (Aleksi), kevätretki, Kohtaaminen, YSP-kurssikokemus,
Tarpojien taitopäivä, Supersupe, toimintakalenteri
3/2014 InfoMurina

10.8.2014
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Kansi, pääkirjoitus ja toimintakalenteri
4/2014 Murina

30.11.2014

Kansi, pääkirjoitus, kesäleiri, kaudenavajaiset, vaeltajasiirtymä,
80-vuotisjuhlallisuudet, Hiipivä Haamu, toimintakalenteri

syysretki,

Ilvesveikot

Murina tukee mieheksi kasvamista.
Tapahtumien järjestäjät vastaavat yhteistyössä tiedotusvastaava Yuri Birjulinin kanssa siitä, että
kaikista tapahtumista on asianmukainen tiedotus niin lippukunnan koti-, kuin facebook-sivuilla.
Tapahtumista julkaistaan mahdollisuuksien mukaan kuvia. Lippukunnan tapahtumista tiedotetaan
myös kirjeitse kaikkiin koteihin.
Tapahtumatiedotus aloitetaan vähintään kaksi kuukautta ennen tapahtuman alkua.
●

Tapahtuma –2kk: Facebook-tapahtuma kutsuin, kutsut suunnitelukokouksiin.
Ajankohtainen tieto www-sivulla.
● Tapahtuma –1kk: Tapahtumakirje kodeissa (partiolaisten mukana, postitse ja/tai
sähköpostina vanhemmille)
● Tapahtuma –2vko: Muistutusviesti johtajille ja johtajien kautta lippukunnan jäsenille
● Tapahtuma –1vko: tekstiviestimuistutus vielä ilmoittatumattomille (tapahtuman ilmo-DL:n
mukaan)

Hiipivä Haamu
Hiipivä Haamu järjestetään vuonna 2.11.2014. Kisan johtoryhmään kuuluvat Heikki Salmikivi,
Maija Salmikivi, Elina Vesanto ja Arttu Talvitie. Lisäksi hallitus nimeää johtoryhmään 2–3
samoaja/vaeltajaikäistä veikkoa saamaan kokemusta kisajärjestelyistä. Hallitus nimeää
kisanjohtajan huhtikuun loppuun mennessä.
Kilpailun järjestämiseen liittyvät tavoitteet:
●

Kilpailussa on erillinen koulutuksellinen teema. Teemaan liittyen hyödynnetään
yhteistyökumppanin osaamista.
● Kilpailussa tapahtuu rikos, joka selvitetään.
● Rikos voisi tapahtua keskimääräisen kisaajan omassa elämässä tai lähipiirissä.
● Kilpailu johdetaan johtoryhmän yhteistyönä, jotta koko johtoryhmälle syntyy kuva kisan
järjestelyistä kokonaisuudessaan.
Hallitus seuraa kilpailun järjestämistä vuoden mittaan. Jos seuraavilla kontrollipisteillä ollaan
jäljessä, supistetaan suunnitelmia tai luovutaan kisan järjestämisestä.
●
●

Huhtikuu: kilpailunjohtaja valittu ja johtoryhmä vastuualueineen valittu
Toukokuu: ensimmäinen rastipäällikkökokous pidetty, vähintään 50% rastipäälliköistä
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pestattu
● Elokuu: 100 % rastipäälliköistä pestattu, 50% rastipaikoista sovittu,
ilmoittautumisaikataulu päätetty ja tiedotettu
● Syyskuu: ilmoittautuminen alkaa

Talous
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 jatketaan tapahtumien talouden hoitamisessa, huomioiden kuitenkin
kustannustehokkuus.
Vuonna 2014 merkittävästi resursseja kohdistuu 80-vuotisjuhlallisuuksien järjestämiseen, joten
muissa tapahtumissa pyritään nollatulokseen. Tasapainoisen tuloksen saavuttamiseksi
noudatetaan tapahtumissa seuraavaa hinnastoa, ellei hallitus muuta päätä:
●
●
●

Yöretki: 20 € (+ matkat tapahtuman mukaan)
Leiri: 5 päivää: 70 € / 8 päivää: 100 € / päivämaksu: 15 €
Hiipivä Haamu: 40 € / jälki-ilmoittautuminen 70 €

Lippukunnanjohtajan käyttöön budjetoidaan varoja stipendien ja palkintojen jakamista varten.

Avustukset
Helsingin kaupungilta haetaan toiminta-avustusta sekä leiriavustusta kesäleiristä, talvileiristä ja
vaelluksista. Lisäksi hallitus seuraa aktiivisesti muita mahdollisuuksia avustusten hakemiseen.
Töölön Pojat -säätiöltä haetaan toimintavuonna avustusta historiikkiin tai kansainvälisiin
leirimatkoihin kannatusyhdistyksen kautta, lippukunnan trangioiden uusimiseen sekä kämpän
kaivon tai kaasujärjestelmän kunnostamiseen.

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 lokakuusta alkaen. Lippukunnan tavoitteena on myydä
300 adventtikalenteria. Lisäksi jamboreelle 2015 lähtijöitä kannustetaan varainhankintaan myös
adventtikalenterimyynnillä.

Toimitilat
Ilvesveikot ry. Toimintasuunnitelma 2014.
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Töölön kolo
Töölön kololla jatketaan pienten korjauskohteiden toteuttamista. Vuoden aikana nostetaan
käpsäklubilla tietokonepöydän korkeutta, ja tehdään siitä seisomapöytä. Lisäksi haetaan
ulkopuolista rahoitusta palovaroitinjärjestelmän asentamiseksi. Koloisäntänä jatkaa Roope
Järvinen, joka jakaa kolon siivousvuorot ja järjestää vuoden aikana kolotalkoot.

Pasilan kolo
Pasilan kololle hankitaan siivouskomero. Koloisäntä jakaa siivousvuorot ja järjestää myös muita
talkoita. Koloisännäksi lippukunnanjohto pestaa Grigori Fedoretsin, joka hoitaa kaupungin
nimikkotilaan liittyvän byrokratian sekä järjestää vuoden aikana kolotalkoot.

Ilvesveikkola ja Ilveskallio
Kirkkonummen Veikkolassa sijaitsevat kiinteistöt tarjoavat edelleen yhdessä Nuuksion
kansallispuiston kanssa selkärangan lippukunnan retkeilytoiminnalle.
Toukokuun lauantaina pidetään yhdessä kannatusyhdistyksen kanssa talkoopäivä, jolloin
järjestetään myös puutalkoot. Toimintavuoden aikana kunnostetaan kaasujärjestelmä tai kaivo
Töölön Poikien avustuksella.

Toiminta piirissä ja keskusjärjestössä
Lippukunnan toimintaryhmät osallistuvat piirin järjestämiin ikäkauden ohjelmatapahtumiin.
Lippukunnan johto (hallitusjäsen) osallistuu aluetapaamisiin sekä muihin heille tarkoitettuihin
tapahtumiin kuten LPK2030-seminaari.
Lippukunta lähettää täyden delegaation piirin kokoukseen lokakuussa. Sakari Leino toimii
piirineuvoston jäsenenä vuonna 2014, ja lippukunta nimeää syksyllä ehdokkaan vaalikaudelle
2015–2016.
Tapani Tulkki ja Ville Salo jatkavat Ilvesveikkojen edustajina piiritoimistolla. Mikael Wathén jatkaa
Suomen Partiolaisten ansiomerkkivaliokunnan jäsenenä, ja Arttu Piipponen talousvaliokunnassa.
Janica Kärpänoja toimii piirissä Sisu-toimikunnassa. YSP-kurssin läpikäyneitä lippukuntalaisia
kannustetaan hyödyntämään saatua osaamista.

Toimintakalenteri vuodelle 2014
Helmikuu
●
●

11.2. Kannatusyhdistyksen vanhempainilta
12.2. Vuosikokous
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●

13.2. Töölön Tähystäjien vuosikokous

Maaliskuu
●
●

9.3. Johtajaneuvosto
14.–16.3. Lippukunnan kevätretki

Huhtikuu
●
●
●
●

6.4. Tarpojien taitopäivä
11.-13.4. piirin samoajatapahtuma, Samoajat goes Vimma
26.4. Supersupe-tapahtuma
27.4. PäPa:n Kohtaaminen

Toukokuu
●
●
●
●
●
●

17.5. Kämppätalkoot
23.–25.5. Sepeli
25.5. Töölöön seurakunnan torimessu, jonka järjestelyjä lippukunta tukee
27.5. Kevätkauden päättäjäiset (alustava pvm)
Kämppätalkoot (lauantaina)
Hallitus varmistaa ryhmien johtajat ja kokousajat syksylle

Heinä-elokuu
●
●
●
●

7.–8.6. Suurjuhla
20.–27.7. Samoajaosasto Islannin jamboreella
30.7.–7.8. Juhlaleiri
19.8. Syyskauden avajaiset aka. partiopamaus & ryhmien ensimmäinen kokous (alustava
pvm)

Syyskuu
●

26.-28.9. Lippukunnan syysretki, kannatusyhdistyksen perheretki lauantaina.

Lokakuu
●

11.10. Ilvesveikot 80 vuotta. Päiväjuhla kello 14.00 Ritarihuoneella.

Marraskuu
●
●
●

2.11. Hiipivä Haamu
9.11. Seurakuntavaalit
Hallitus varmistaa ryhmien johtajat ja kokousajat keväälle 2015.

Joulukuu
●

2.12. HH-palkintojenjako
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●
●

6.12. Itsenäisyyspäivä
14.12. Joulujuhla

2.–6.1.2015 Talvileiri (alustava pvm)
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