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Perustietoja
Partiotoiminnan tarkoitus
”Partiointi on toimintaa, jossa lapsilla ja nuorilla on kunkin yksilöllisten edellytystensä puitteissa mahdollista kasvaa
persoonallisuudeltaan tasapainoisiksi, terveiksi, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisesti ajatteleviksi yhteiskunnan jäseniksi.
Partiotoiminta on varhaisnuoriso- ja nuorisotoimintaa, joka on vapaaehtoista, avointa kaikille, itsenäistä ja
puoluepoliittisesti sitoutumatonta sekä kansainvälistä.” (Suomen Partiolaisten Peruskirja 1974)

Partiotoiminta Suomessa
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (SP) on maamme suurimpia nuorisojärjestöjä, jossa on noin 75 000 jäsentä.
Partiopiirejä on 18 ja lippukuntia n. 850. Ilvesveikot ry kuuluu pääkaupunkiseudun partiopiiriin eli Pääkaupunkiseudun
Partiolaiset ry:hyn (PäPa).

Ilvesveikot perusyksikkönä
Partiolippukunta Ilvesveikot r.y. (IVE) on toiminut Helsingin Töölössä vuodesta 1934 paikallisena partiotoiminnan
yksikkönä.
Lippukunta toteuttaa partiotoiminnan tarkoitusta järjestämällä jäsenilleen kokouksia, retkiä, leirejä, kursseja,
kilpailuja sekä muuta kasvatustoimintaa. Lippukunnan jäsenmäärä oli vuoden 2005 lopussa 105 henkeä.
Jäsenistö muodostuu kolkkaosastosta (25 henkeä), partiopoikaosastosta (38 henkeä), aktiivisista vaeltajista ja
johtajista (23 henkeä) ja kannattajajäsenistä (19 henkeä).

Hallinto
Lippukunnankokoukset
Lippukunnan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Töölön kololla 16. helmikuuta. Kokouksessa päätettiin jatkaa
istuvan hallituksen kautta toukokuun loppuun saakka, jotta tulevat lippukunnan johtohenkilöt ehtisivät armeijan
palveluksesta takaisin toimintaan. Hallitustoimissa jatkoivat Eero Pehkonen (lippukunnanjohtaja), Pekka Huima
(lippukunnanjohtajan apulainen), Grigori Fedorets, Lauri Kyöttinen, Eemil Partinen, Jukka Ruotsalainen ja Mikael
Wathén. Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2004 sekä talousarvio ja
toimintasuunnitelma vuodelle 2005. Kokouksessa päätettiin, että lippukunta kerää vuonna 2005 15 euron
liittymisjäsenmaksun uusilta B-jäseniltä.
Ylimääräinen lippukunnankokous pidettiin 30. toukokuuta Töölön kololla. Hallituksen kooksi vahvistettiin
seitsemän henkeä. Lippukunnanjohtajaksi valittiin Pekka ”Putte” Huima ja apulaiseksi Matti Rekonen. Muiksi jäseniksi
valittiin Grigori Fedorets, Lauri Kyöttinen, Petteri Laakso, Thomas Miyauchi sekä Arttu Piipponen. Lisäksi kokouksessa
käytiin kiivasta keskustelua uudesta partiopaidasta ja eritoten sen väristä. Kokous jätti varsinaisen päätöksen
hallitukselle, mutta neuvoa-antavassa äänestyksessä sinisessä paidassa pysyminen sai enemmän kannatusta.
Myöhemmissä kokouksissaan syksyllä lippukunnan hallitus päätyi siniseen paitaan.

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 koollekutsumisesta, valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimeenpanna
lippukunnankokousten päätökset.
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Harmaaseen Ilvekseen on toimintavuoden aikana kuulunut lippukunnanjohtaja, lippukunnanjohtajan apulainen sekä
viisi jäsentä. Sihteeri oli hallituksen varsinainen jäsen, taloudenhoitaja sen sijaan valittiin hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 10 kertaa. Toukokuussa valitun hallituksen toimintaa leimasi se, että
seitsemästä jäsenestä vain viisi osallistui syksyllä täysipainoisesti toimintaan. Syynä oli kahden jäsenen siirtyminen toisille
paikkakunnille opiskelemaan.

Johtajaneuvosto
Johtajaneuvoston tehtävänä on organisoida lippukuntien tapahtumien järjestelyä sekä tarjota johtajistolle mahdollisuus rentoutumiseen.
Johtajaneuvosto on yhteinen sisarlippukuntamme Töölön Tähystäjät ry:n (TöTä) kanssa. Sen toimintaa johtavat lippukunnanjohtajien
apulaiset.
Johtajaneuvosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa suunnittelemaan tulevaa toimintaa; kaksi kertaa keväällä
perinteisiin kolokokouksiin, syyskuun 3.–4. päivä Veikkola-päiville sekä marraskuussa kämpälle Veikkolan 40vuotisjuhlien yhteyteen.
Johtajaneuvoston vuoden kruunasi itsenäisyyspäivänä pidetty juhlaillallinen Pauligin huvilassa, jossa palkittiin pilke
silmäkulmassa lippukuntien eri toimijoita.

Kolkkapoikaosasto
Kolkkapojat ovat nuorimpia partiolaisia, iältään 8-11 -vuotiaita. Kolkkien toiminta on aikuisjohtoista ja tapahtuu parvissa, jotka
koostuvat pivoista. Kolkkapojat suorittavat Ilvesveikkojen omaa kolkkapoikain suoritusohjelmaa, joka koostuu kolmesta 15 suorituksen
jälkeen saatavasta luokkamerkistä (T-A-P). Tunnusomaista kolkkatoiminnalle on tekemällä oppiminen ja yhdessä toimiminen.
Kolkkaohjelman tarinat ja henki perustuvat vanhoihin suomalaisiin eränkävijöiden tarinoihin, erityisesti Osmo Vesikansan Kolkkapojan
tarinaan. Kolkkapoikien tunnus on: Me tahdomme tehdä parhaamme.
Kevätkaudella toiminta jatkui kahden Töölön parven lisäksi jälleen myös Pasilassa, jossa Eero Pehkosen ja Mariella
Asikaniuksen johdolla uusi Lumikot-parvi kasvoi nopeasti täyskokoiseksi. Keväällä järjestettiin Ilvesveikkojen kolkka- ja
Töölön Tähystäjäin sudenpentuosastojen yhteisretki Ilvesveikkolaan. Tämän lisäksi Kotkat kävivät omalla retkellään.
Kolkkapojat osallistuivat muun lippukunnan tavoin kesäleiri Kajavalle.
Syksyllä parvien johtajistossa tapahtui nuorennusleikkaus, kun Eemil Partinen Kotkista siirtyi armeijaan ja Jukka
Ruotsalainen Otsoista harmaaseen reserviin. Heidän tilalleen tulivat vastaavasti Petteri Laakso ja Pekka Pehkonen.
Lisäksi Arttu Piipponen ryhtyi Lumikot-parven kolmanneksi johtajaksi. Syksyllä Otsot-parven pojat siirtyivät vartioon.
Uusia poikia ei saatu rekrytoitua tarpeeksi montaa, joten kolkkapoikien määrän osalta Otsojen toiminta syksyllä on ollut
vajaata. Lumikot ja Kotkat tekivät yhteisretken Ilvesveikkolaan. Tämän lisäksi Kotkat kävivät vierailulla Turun linnassa
ja Otsot päiväretkellä.
Lippukunnan omaa suorituskirjaa on käytetty ahkerasti ja se on otettu omaksi kaikissa parvissa.

Kolkkajohtajaneuvosto
Kolkkajohtajaneuvosto on kaikkia kolkkajohtajia kokoava elin, jonka tarkoituksena on antaa virikkeitä toimintaan ja suunnitella
toimintaa yhdessä.
Kolkkajohtajaneuvosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa; kahdesti syksyllä ja keväällä. Kolkkaosastoa johti
keväällä yhteyshenkilön tittelillä Jukka Ruotsalainen ja syksyllä Grigori Fedorets.

Partiopoikaosasto
Vartiot
Vartiolaiset ovat iältään 11-14-vuotiaita partiolaisia. Vartiotoiminta tapahtuu vartioissa, joissa on vartiolaisia muutaman vuoden
vanhempi vartionjohtajan peruskurssin suorittanut vartionjohtaja. Vartiot ovat itsenäisiä ryhmiä, jotka kokoontuvat viikoittain kaupunki-
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illoissa, käyvät omilla retkillä ja osallistuvat lippukunnan partiopoikaosaston muuhun toimintaan. Vartiolaisten tunnus on: Ole valmis!
Vartiot käyttävät vanhaa ”ruskeakantista” eräohjelmaa ja sen rinnalla Suomen partiolaisten taitomerkkejä.
Lippukunnassa toimi vuoden aikana neljä vartiota, joista Haukka, Karhu ja Villisika kokoontuivat Töölössä sekä Susi
Pasilassa. Keväällä pidetyn vartionjohtajan peruskurssin läpäisseet sijoitettiin kesän aikana vartionjohtajiksi
seuraavanlaisesti: Eevert Partinen korvasi Juho Lappalaisen Susi-vartion toisena johtajana ja Markus Helaniemi sekä
Patrik Koskinen aloittivat Haukka-vartion johtamisen uusien vartiolaisten kanssa. Haukka-vartion edellinen johtaja,
Grigori Fedorets, siirtyi muihin tehtäviin.
Vartiot kävivät retkillä seuraavasti: Villisika keväällä ja syksyllä, uusi Haukka vuoden lopun talvikaudella, Karhu ja
Susi yhteisellä retkellä joulukuussa. Lippukunta järjesti yhdessä TöTän kanssa kaksi suoritusiltaa kauden aikana. Villisikavartio järjesti syksyllä rastin piirin Kapteeni Mustaparta –aiheeseen sudenpentukilpailuun.
Syksyllä käynnistettiin vartioiden toimintakilpailu ”Veikon Vuosi”, jonka tarkoituksena oli ohjata vartioita; kannustaa
niitä monipuolisempaan toimintaan ja lisätä retkeilyaktiivisuutta. Toimintakilpailu suunniteltiin yhteistyössä
vartionjohtajien kanssa. Kilpailu lanseerattiin syyskauden avajaisissa sekä vartionjohtajaneuvostossa, mutta kisaa
ohjanneen sampo Lauri Kyöttisen muutettua Joensuuhun ei tarjolla enää ollut riittävää ohjausta ja valvontaa. Laurin
tilalle ei löytynyt toista aiheesta kiinnostunutta, ohjaavaa johtajaa ja näin ollen toimintakilpailu ei ottanut tuulta siipiensä
alle.

Vartionjohtajaneuvosto Sikalisko
Vartionjohtajaneuvoston toiminnan pääpainona on uusien virikkeiden antaminen vartiotoimintaan. Lisäksi tärkeänä tehtävänä on luoda
uusista ja vanhoista vartionjohtajista tiivis ryhmä. Vartionjohtajaneuvoston toiminnalla on suora vaikutus vartiotoiminnan laatuun.
Vartionjohtajaneuvostoa johtivat keväällä Lauri Kyöttinen ja Tuomas Kaprio, joista Tuomas jatkoi tehtävässään Laurin
muutettua opiskelemaan toiselle paikkakunnalle.
Sikalisko kokoontui keväällä neljä kertaa ja syksyllä kahdesti. Kokoukset olivat kaupunkikokouksia vaihtelevissa
paikoissa. Keväällä vartionjohtajat järjestivät palveluhengessä lipunnoston veteraanienpäivänä Käpylän Palvelutalolle
Putte Huiman johdolla. Lisäksi Sikalisko järjesti siirtymisen polkupyörillä Helsingistä Fagervikiin, kesäleirin
rakennusleirille. Siirtymiselle osallistui Sammon lisäksi yksi vartionjohtaja.
Neuvoston toimintaa on vaikeuttanut sampojen vaihtuminen ja mahdollisesti tästä johtuva vartionjohtajien
osallistumisinnon puute. Myös kokouksista tiedottamista on pidetty puutteellisena.

Vaeltajatoiminta
Vaeltajatoiminta on partion ikäkausiohjelman viimeinen vaihe. Toiminnalle on tunnusomaista projektiluonteisuus ja ryhmän keskuudesta
nouseva halu tehdä toimintaa itselle. Vaeltajien tunnus on: Palvelen.
Lippukunnassa jatkoi toimintaansa vaeltajaryhmä Kastemadot, joka kokoontui vuoden aikana epäsäännöllisesti.
Tärkeimpiä projekteja olivat keväällä piirin partiotaitokilpailujen kätevyysrastin suunnittelu ja toteutus sekä syksyllä
Hiipivän Haamun järjestelyt.
Nuorempien vaeltajien ryhmällä Kaamospöllöllä ei ollut järjestäytynyttä toimintaa.

Retki- ja leiritoiminta
Talvileiri Tuisku
Vuoden leiritoiminnan käynnisti kauden 2004-2005 talvileiri Tuisku, joka järjestettiin 3.-7.1.2005 Vihtijärvellä Vihdissä.
Ohjelma ja sää suosivat 29 hengen vahvuista joukkoa, eikä marinaa leiriläisiltä kuulunut, vaikka sisään koko viiden
päivän aikana ei päästy. Kämpän ja leirialueen tiedustelussa ja yleisjärjestelyissä on parantamisen varaa.
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Pääsiäisvaellus Kuutti
Pääsiäisvaellus suuntautui Saimaan jäille 25.-29.3. Mukana oli kymmenen vaeltajaa Ilvesveikoista ja kaksi Töölön
Tähystäjistä. Linnansaaren kansallispuiston maisemat salpasivat hengen.
Kolkka- ja sudenpenturetki
Sisarlippukunnan kanssa yhteinen kolkka- ja sudenpenturetki suuntautui perinteikkäästi Veikkolaan 5.-6.3. Mukaan oli
uskaltautunut 10 lasta ja heitä kaitsemaan 7 johtajaa.
Vartio-osaston kevätretki
Vartio-osaston kevätretki Gerilla riloudid järjestettiin 8.-10.4. yhdessä sisarlippukuntamme Töölön Tähystäjien kanssa.
Retki jatkoi muutamia vuosia aiemmin järjestetyn Gerillan viitoittamana sissi- ja tiedusteluhenkisenä. Osallistujia retkellä
oli 25, joista 12 ilvesveikkoja.
Kesäleiri Kajava
Vuoden 2005 kohokohta monelle oli Kajava-kesäleiri, joka järjestettiin 27.7.-4.8. Fagervikin kartanon mailla Inkoossa.
Leirin aikana aurinko paistoi ja olosuhteet olivat muutenkin antoisat. Uutuutena leirillä esiteltiin päivittäinen
johtajapalaveri, jonka aikana vartiolaisilla oli ”vapa”-aikaa eli vartiopalvelusta. Tuona aikana hoidettiin koko leirin
voimin erilaisia huollollisia tehtäviä. Aiemmin hyväksi huomattu keittiön tuplamiehitys oli käytössä myös Kajavalla.
Ohjelmaa suunniteltiin leirille keväästä lähtien ja se vastasikin odotuksia. Mieleen jäivät muun muassa
sudenpentu- ja kolkkaleirin aarreseikkailu, vartioleirin melontahaikki sekä loppuleirin Mysteeri-spektaakkeli. Leirille
osallistui 72 henkilöä, joista 30 oli ilvesveikkoja. Muut osallistujat olivat Töölön Tähystäjistä ja Brysselin Tuulihaukoista.
Vartio-osaston syysretki
Vartio-osaston syysretkelle 21.-22.10. osallistui kolme henkilöä kahden järjestäjän lisäksi. Vähäiseen määrään vaikutti
ainakin osittain syysloman loppu sekä myöhäinen tiedotus. Retkellä etsittiin kadonnutta Ilvesveikkojen partiohengen
ruumiillistumaa, James von Lynxiä.
Kolkkapoikaosaston syysretki
Kolkkapoikaosaston syysretki järjestettiin Veikkolassa marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Osanottajia oli 14 ja
johtajia seitsemän.
Talvileiri Tossavainen
Talvileiri Tossavainen järjestettiin TöTä:n kanssa 27.-31.12. Väkeä leiri keräsi 24, joista 15 oli ilvesveikkoja. Paikkana oli
neljän vuoden tauon jälkeen Ilvesveikkola ja Ilveskallio. Ohjelma painottui "ruskeaan" eräohjelmaan. Säät suosivat ja
ruoka maistui, mutta taudit harvensivat joukkoja; kolme leiriläistä jouduttiin istuttamaan ennen aikojaan maitojunan
kyytiin.

Kilpailutoiminta
Helmikuussa järjestettyyn piirin talvi-PT-kisaan osallistui kolme vartiota: Karhu, Haukka ja Villisika. Villisika sijoittui
vihreässä sarjassa toiseksi. Kaamospöllö osallistui kolmihenkisenä maaliskuussa järjestettyyn SP:n PT-kilpailuun.
Erävaelluksen SM-kilpailuihin osallistui kaksi Ilvesveikko-paria. Ilvesveikkojen kaikki luonnolliset vartiot
osallistuivat Hiipivään Haamuun. ´Madot ja Eero´ osallistui syksyllä Espoon Punaseen.

Koulutustoiminta
Vuoden aikana partiojohtajan peruskurssille osallistuivat Heikki Salmikivi ja Mariella Asikanius. Molempien jälkitehtävä
on vielä tekemättä. Kogi-kurssilla itseään sivistämässä kävi Ville Salo, jonka jälkityö on piirin paraatin johtaminen
vuonna 2006. Putte Huima ja Arttu Piipponen osallistuivat alkuvuonna lippukunnan johtamis –kurssille tarjoten muille
lippukunnille näkemystä toimivasta lippukuntakulttuurista.
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Petteri Laakso ja Pekka Pehkonen suorittivat syksyllä laumanjohtajan kurssin ja Arttu Piipponen hankki EA I –
pätevyyden.

VJ-kurssi
Ilvesveikot järjesti kevään aikana vartionjohtajan peruskurssin, jonka tavoitteena oli kouluttaa kahdelle syksyllä
aloittavalle vartiolle johtajat. Neljästä osallistujasta kurssin läpäisivät Markus Helaniemi, Patrik Koskinen sekä Eevert
Partinen. Kurssin johtajina toimivat Mikael Wathén ja Lauri Kyöttinen. Kurssin aikana järjestettiin neljä kokousta eri
puolilla Helsinkiä sekä retki kämpälle. Kurssilla käytettiin paljon vierailevia kouluttajia. Syksyllä aloitettiin kurssitettujen
vartionjohtajien voimin yksi uusi vartio, Haukka.

Tiedotus
Lippukuntalehti Murina
Murina koki vuoden aikana muutoksia toimituksessa, mitkä aiheuttivat myöhästymisiä ilmestymispäivämäärissä. Grigori
Fedorets luovutti toimituspäällikön tehtävät Thomas Miyauchille ja Anssi Monoselle, jotka ottivat homman innolla
vastaan. Lauri Kyöttinen jatkoi lehden taittajana.
Murinassa aloitettiin uusi ”Vartio metsässä” –palsta, jossa esiteltiin retkeilytoimintaa vartioiden näkökulmasta.
Murina tuki mieheksi kasvamista. Toivottavasti.

Sähköinen tiedotus
Lippukunnan kotisivut on jo usean vuoden ajan julkaistu osoitteessa www.ilvesveikot.fi. Sivusto epäonnistui
tavoitteessaan kasvattaa sisällöntuotantoa 20 prosentilla: käyttö pysyi vuoden 2004 tasolla. Sivun päivitysoikeuksia on
jaettu noin kahdellekymmenelle aktiiviselle veikolle. Uutisia ja kuvia tapahtumista on voinut parhaimmillaan lukea heti
tapahtuman jälkeen illalla. Vuoden aikana sivustolla julkaistiin yli 80 artikkelia ja yli 200 valokuvaa. Keskustelupalstalle
jätettiin yli 300 viestiä ja tiedostojakeluun noin 20 tiedostoa.
Ilvesveikot.fi-sähköpostialiaksia jaettiin tavoitteen mukaisesti ja sellainen löytyykin jo lähes jokaiselta lippukunnan
johtajalta. Kaikkiaan aliaksia on jaettu noin 60 kappaletta yhteensä 30 eri henkilölle.
Pyry Virtasen suunnittelema lippukuntasivustokoulutus piirissä jäi järjestämättä harrastustoiminnan ulkopuolisen
kiireen takia.

Hiipivä Haamu
Marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina, joka tänä vuonna oli kuun 6. päivä, Ilvesveikot järjestivät salapoliisi- ja
kaupunkituntemuskilpailu Hiipivä Haamun. Kilpailun teema liikkui Mustanaamion ja hänen verivihollistensa Singhmerirosvojen parissa. Kilpailun erityisenä koulutuskohteena oli nuorten kansalaiskasvatus. Pääyhteistyökumppanina
toimi Rikoksentorjuntaneuvosto. Vartioita oli A-sarjassa 124 ja B-sarjassa 78. Vartioiden ja kilpailijoiden määrä oli
noussut hiukan edellisvuodesta.
Kilpailun johtajana toimi Eero Pehkonen ja hänen apunaan ylirastipäällikkö Ville Salo. Juonesta vastasi Jussi
Haapkylä Töölön Sinisistä, rastipaikoista Jari Kottonen Töölön Nuotioveikoista, tiedotuksesta Tomi Männistö ja
ilmoittautumisjärjestelyistä Grigori Fedorets. Kisan videot oli tehnyt Heikki Salmikivi ja Arttu Talvitie. Kilpailun
suojelijaksi suostui edeltäjiensä tapaan tuore Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.
Ilvesveikot pitivät rastia Eläintarhan kentällä, rastipäällikkönä Arttu Piipponen. Kannatusyhdistys vastasi lähdön
(elokuvateatteri Orion) ja maalin (Franzenia) järjestelyistä. Rastipäälliköinä toimivat myös Elina Vesanto Katajanokan
Karhunkaatajista, Matti Hannikainen Töölön Nuotioveikoista, Aapo Kiilunen Haagan Eräveikoista, Heidi Korhonen
Töölön Tähystäjistä ja Aappo Toivonen Kulosaaren meripartiosta.
Erityisesti kisaajien mieleen jäi ennakkotehtävien yhteydessä lähetty ennakko-DVD, jossa oli osa kisan leffaa.
Kisapäivän aikana vartiot kuuntelivat Haamu Helsingissä -lähetyksen omasta radiovastaanottimesta, josta selvisi mm.
piilorastin sijainti morsesanomana.
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Kilpailun palkintojenjako pidettiin 29.11. Munkkiniemen yhteiskoulun tiloissa. Paikalla oli noin 400 henkeä ja
palkituiksi tulivat A-sarjassa (1) Villisika / Ilvesveikot, (2) Villisiat / Viikin Vesikot ja (3) Supermuumit / Haagan Sirkut
sekä B-sarjassa (1) Muflonit / Töölön Siniset, (2) Hyvä otos kavan eliittiä? / Karhuvartijat ja (3) Puke / Oulunkylän
Virkut. Parhaaksi rastiksi kilpailijat olivat äänestäneet Katajanokalle Helsingin Energian tunneliin lavastetun
Mustanaamion pääkalloluolan (Elina Vesanto).
Ilvesveikkojen vartiot sijoittuivat A-sarjassa ääripään sijoille: 1. Villisika, 70. Karhu, 81. Haukka, 102. Susi. Bsarjassa ei kisannut Ilvesveikkojen vartioita. Lähihistoriassa ei muistu mieleen tilannetta, jossa Ilvesveikkojen vartio olisi
voittanut Hiipparin. Tänä vuonna perinne katkesi, kun Villisika saavutti A-sarjan ensimmäisen sijan.

Muu toiminta
Pääkaupunkiseudun partiolaisten paraatissa 24.4. oli mukana ryhdikäs osasto ilvesveikkoja ja tötätyttöjä. Kulkuamme
tahditti nelihenkinen rumpuosasto. Marssiosastomme sai kansalta ansaittua huomiota osakseen. Harjoitukset oli pidetty
edellisenä keskiviikkona 20.4. Mäntymäen kentällä Mikael Wathénin johdolla.
Itsenäisyyspäivänä Ilvesveikot auttoivat totuttuun tapaan iltapäivällä Helsingin sotaveteraanipiiriä ulkotulien
levittämisessä ja sytyttämisessä Hietaniemen sankarihaudoille.

Talous
Lippukunnan taloudellinen tilanne säilyi edelleen vakaana. Avustuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tilikauden
ylijäämä 2118,89 euroa johtui suurimmaksi osaksi yli odotusten onnistuneesta omatoimisesta varainhankinnasta. Lisäksi
lippukunnan menot olivat kautta linjan budjetoituja pienemmät. Puuttumaan jääneistä kuluista voidaan mainita
kesäleirin bussikuljetus, josta lippukunta ei vuoden loppuun mennessä ollut saanut laskua.
Vuodelle osunut Mainostoimisto Maljan teepussikampanja toi lippukunnalle 977,28 euron tulot. Lisäksi yksi
muuttokeikka ja Hiipivän Haamun merkkimyynti kartuttivat lippukunnan kassaa 960,80 eurolla.
Edellisvuosien tapaan lippukunta myi partiolaisten valtakunnallisia adventtikalentereita. Kalenterimyynnin osalta
lippukunnan budjetoima tavoite saavutettiin. Kalenterimyyntitulosta kertyi 305 euroa. Valvonta kalenterimyynnissä petti
kuitenkin jälleen. Teille tietämättömille jäi myöhästyneidenkin palautusten jälkeen 56 euroa.

Taustayhteisöt
Helsingin kaupunki
Helsingin kaupungin nuorisotoimelta saatiin yleisavustusta perustoiminnan kuluihin ja leiriavustusta kesäleiriin,
pääsiäisvaellukseen sekä talvileireihin. Avustukset ovat säilyneet vanhalla tasollaan viime vuosina. Ne ovat lippukunnan
tärkein toimintavarojen lähde.
Pasilan nuorisotalon yhteydessä oleva nimikkotila, Pasilan kolo, saatiin edellisvuosien tapaan korvauksetta
lippukunnan käyttöön.

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 suunnitteli ja toteutti edellisvuosien tapaan rastin Hiipivässä Haamussa. Lisäksi
kannatusyhdistys järjesti yhteistyössä lippukunnan kanssa perheretken Ilvesveikkolaan sekä organisoi kevään puutalkoot.
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Töölön pojat -säätiö
Töölön pojat -säätiö tukee lippukuntaa taloudellisesti joka toinen vuosi. Avustus suunnataan hakemuksessa esitetyllä
tavalla, yleensä lippukunnan kalustohankintoihin. Toimintavuonna lippukunta ei hakenut säätiöltä avustusta.
Paavo Aulio on toiminut Ilvesveikkojen edustajana Töölön pojat -säätiössä.

Töölön seurakunta
Partion uskonnollisen kasvatuksen periaatteiden mukaan lippukunnat, joiden taustayhteisönä on uskonnollinen yhteisö, antavat sen
tunnustuksen mukaista kasvatusta. Tämän ohella on lippukunta pyrkii tarjoamaan partiotoimintaa myös muihin uskontokuntiin
kuuluville sekä kirkkokuntiin kuulumattomille.
Töölön seurakunta on lippukunnan läheinen yhteistyökumppani. Seurakunta tarjoaa lippukunnalle Töölön toimitilat.
Lisäksi seurakunta tukee vuosittain lippukuntaa taloudellisesti.
Ilvesveikot osallistuivat joulukuussa Partiokirkon järjestelyihin yhdessä muiden töölöläisten lippukuntien kanssa.
Partiokirkossa annettiin vartiolaisten partiolupaus ja kolkkien kolkkalupaus.

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
Kirkkonummella.

Töölön kolo
Mechelininkadulla Taka-Töölössä sijaitseva Töölön kolo on ollut lippukunnan käytössä vuodesta 1956 lähtien Töölön
seurakunnan suosiollisella avustuksella.
Monta vuotta jatkunut vähittäinen toimitilojen remontointi otti askelen taaksepäin, kun kolon Kääpiöklubin juuri
edellisvuoden lopulla viimeistelty sohvaosasto jouduttiin pilkkomaan hätäpoistumistien edestä. Vasta loppuvuodesta
korjaustoimenpiteet olivat siinä pisteessä, että klubi voitiin ottaa osittaiseen käyttöön. Syksyllä kääpiöklubin putkia
tutkimassa käynyt Helsingin Energian tarkastaja antoi kololle puhtaat paperit asbestin suhteen.
Koloisäntänä toimi Petteri Laakso sekä loppusyksystä hänen apunaan myös Pekka Pehkonen.

Pasilan kolo
Esterinpolulla Länsi-Pasilassa lippukunta toimii Helsingin kaupungin vuokraamassa nimikkotilassa, joka on saatu
käyttöön 1980-luvun loppupuolella. Kololle suunnitellut korjaustyöt toimintavuonna rajoittuivat ulko-oven ikkunan
uusimiseen huligaanien jäljiltä – kahdesti. Kaupungin isännöitsijän kanssa käytiin keskustelua sekä kolon remontoinnista
että uuden toimitilan hankkimisesta jostain muualta. Tilanne jäi pöydälle koloisäntä Eero Pehkosen tarkkailun alle,
mutta ilmeisesti ainakin wc-tilojen rakentamisesta on päästy yhteisymmärrykseen.
Toimintavuonna oli tavoitteena lisätä Pasilan kolon käyttöä myös johtajiston toimesta. Töölön kolon mahtavat
puitteet kuitenkin vetivät veikkoja puoleensa entiseen tapaan. Hallitus kokoontui kololla kauden aikana kerran ja totesi
Pasilan kolon puutteet, mistä merkittävimmät ovat lattian kylmyys talvella ja juoksevan veden puute.
Uutena ryhmänä Töölön Tähystäjien toinen sudenpentulauma aloitti viikoittaiset kokouksensa Pasilassa
syyskuussa.
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Ilvesveikkola ja Ilveskallio
Ilvesveikkolan kämppätontti sijaitsee Kirkkonummen Veikkolassa, Nuuksion kansallispuiston välittömässä läheisyydessä.
Kämpän käyttö oli kuluneen vuoden aikana kohtuullisen runsasta. Keväällä ja syksyllä kämpälle tehtiin retkiä vartioiden,
parvien ja erinäisten johtajakokoonpanojen voimin. Kämpän kesäkäytön avasi kesäkuun alussa pidetyt perinteiset
Veikkolan grillijuhlat. Kämppä vuokrattiin keväällä kertaalleen ulkopuoliselle partiotaholle.
Ilveskallio on kämppätontin läheisyydessä sijaitseva kahden hehtaarin kokoinen retkeilypalsta, jolle on rakennettu
kiintolaavu, nuotiopaikka ja käymälä. Palsta mahdollistaa monipuolisten leirien ja retkien järjestämisen Ilvesveikkolassa
omalla maalla. Vuoden aikana kolkat, vartiolaiset, vaeltajat ja johtajat yöpyivät laavulla omien retkiensä yhteydessä.
Talvileiri Tossavainen majoittui vuoden lopulla retkeilypalstalla.

Toiminta piirissä ja keskusjärjestössä
Ilvesveikkojen johtajat ovat jatkaneet vastuun kantamista myös piirin ja keskusjärjestön tehtävissä. Viime vuonna partiojohtajien innostus
piirin ja keskusjärjestön tehtäviin on ollut poikkeuksellisen monipuolista.
Arttu Piipponen toimi kuluneena vuonna kolmatta vuotta piirineuvostossa ja Eero Pehkonen ensimmäistä vuotta
piirihallituksessa sekä piirin koulutusryhmässä vastuualueenaan partio-ohjelma.
Mikael Wathén ja Eero Pehkonen toimivat itsenäisyyspäivän pitkänä viikonloppuna partiojohtajan peruskurssin
kouluttajina. Kurssin järjesti Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.
Ville Salo valittiin elokuussa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kevätparaatin 2006 johtajaksi. Tapani Tulkki jatkoi
toimihenkilönä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toiminnanjohtajana.
Heikki Karjalainen on jäsenenä Suomen Partiolaisten Karhunhammasraadissa, ja Mikael Wathén toimi Explorer
Belt 2005 – Österreich –johtajistossa.
Eurojamboree 2005 –leirille Englannissa otti osaa kolme veikkoa. Heikki Karjalainen toimi Suomen joukkueen
johtajana, Lauri Kaski viestiyhteysryhmän johtajana ja Jukka Ruotsalainen viestimiehenä.
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Ansiomerkit, luokkamerkit ja huomionosoitukset
Ilvesveikkojen hopeinen ansiomerkki

Thomas Miyauchi
Petteri Laakso
Pekka Pehkonen
Matias Merenmies
Anssi Mononen

Ilvesveikkojen pronssinen ansiomerkki

Tuomas Rauanheimo
Timo Saarinen
Santeri Korpi
Visa Tuominen
Ville Hautala

Louhisuden solki

Anssi Mononen

Collanin solki

Mariella Asikanius

I luokan riihitysmerkki

Grigori Fedorets
Lauri Kyöttinen

II luokan riihitysmerkki

Pekka Pehkonen
Matias Merenmies
Anssi Mononen

III luokan riihitysmerkki

Eevert Partinen
Aleksi Kyöttinen
Patrik Koskinen

Kunnon Veikko –patsas

Eevert Partinen

IVE-kiulu

Kotkat-parvi

Rosellin eräpuukko ylioppilaalle

Grigori Fedorets
Tuomas Kaprio
Lauri Kyöttinen
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Lippukunnan organisaatio
Harmaa Ilves – lippukunnan hallitus
keväällä 30.5. saakka
lippukunnanjohtaja Eero Pehkonen
lippukunnanjohtajan apulainen Pekka Huima
muut jäsenet Grigori Fedorets, Lauri Kyöttinen, Eemil Partinen, Jukka Ruotsalainen ja Mikael Wathén
30.5. alkaen
lippukunnanjohtaja Pekka Huima
lippukunnanjohtajan apulainen Matti Rekonen
muut jäsenet Grigori Fedorets, Lauri Kyöttinen, Thomas Miyauchi, Petteri Laakso ja Arttu Piipponen
Virkailijat
taloudenhoitaja
kirjanpitäjä
sihteeri
tilintarkastajat
varatilintarkastajat

Ville Salo
Martti Heinänen
Mikael Wathén (kevät) ja Arttu Piipponen (syksy)
Olli Alanen ja Sami Korppinen
Antti Laukkanen ja Niilo Hakonen

Partiopoikaosasto
osastonjohtaja
sampo
Haukka Töölö (syksy)
Karhu Töölö
Susi Pasila
Villisika Töölö

Pekka Huima (kevät) ja Matti Rekonen (syksy)
Lauri Kyöttinen (kevät) ja Tuomas Kaprio (syksy)
Markus Helaniemi ja Patrik Koskinen
Pekka Pehkonen ja Matias Merenmies
Anssi Mononen, Juho Lappalainen (kevät) ja Eevert Partinen (syksy)
Petteri Laakso ja Thomas Miyauchi

Kolkkapoikaosasto
osastonjohtaja
Pantterit Pasila
Kotkat Töölö
Otsot Töölö

Grigori Fedorets
Mariella Asikanius ja Eero Pehkonen sekä syksyllä myös Arttu Piipponen
Heikki Karjalainen, Eemil Partinen (kevät) ja Petteri Laakso (syksy)
Grigori Fedorets, Jukka Ruotsalainen (kevät) ja Pekka Pehkonen (syksy)

Kiinteistöt
Kämppäisäntä
Töölön koloisäntä
Pasilan koloisäntä

Petteri Lankinen (kevät) ja Matti Rekonen (syksy)
Petteri Laakso
Eero Pehkonen

Murinan toimitus
Päätoimittaja
Toimituspäällikkö (kevät)
Toimitussihteerit (syksy)
Taittaja

Eero Pehkonen (kevät) ja Pekka Huima (syksy)
Grigori Fedorets
Thomas Miyauchi ja Anssi Mononen
Lauri Kyöttinen

Sähköinen tiedotus
Webmaster
IRC:n botti

Pyry
L
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Tärkeimpien tapahtumien vastuulliset tekijät
Tuisku (talvileiri)
Leirinjohtaja Paula Hautala (Tötä)
Huollossa Grigori Fedorets apunaan Pekka Huima
Kokit Lauri Kaski ja Thomas Miyauchi
Kuutti (pääsiäisvaellus)
Vaelluksen vanhimpina Sami Korppinen ja Mikael Wathén
Gerilla riloudid (kevätretki)
Retkenjohtaja Petteri Laakso
Ohjelmassa Pekka Pehkonen
Partioparaati
Marssiosastonjohtajina Eero Pehkonen ja Maija Pehkonen (Tötä)
Marssikoulutus Mikael Wathén
Kajava (kesäleiri)
Leirinjohtaja Pekka Huima
Ohjelmapäälliköt Henri Kaprio (vartiot) ja Henni Varhimo (kolkat ja sudarit, Tötä)
Huoltopäällikkö Matti Rekonen apunaan Lauri Kyöttinen
Kokit Eero Pehkonen ja Grigori Fedorets sekä Paula Hautala (Tötä) ja Lotta Lehvävirta (Tötä)
Kadonnut (syysretki)
Retkenjohtaja Pekka Pehkonen
Hiipivä Haamu (salapoliisi- ja kaupunkituntemuskilpailu)
Kilpailunjohtajat Eero Pehkonen
Rastiylipäällikkö Ville Salo
lisäksi johtoryhmässä Heikki Salmikivi, Tomi Männistö ja Grigori Fedorets
Tossavainen (talvileiri)
Leirinjohtaja Grigori Fedorets
Ohjelmapäällikkö Arttu Piipponen
Huoltopäällikkö Petteri Laakso apunaan Pekka Huima
Kokkina Laura Korhonen (Tötä)
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Toimintakalenteri 2005
Tammikuu
3.-7.1.
14.-15.1
19.1.

Talvileiri Tuisku
Leffamarathon
Johtajaneuvosto

Helmikuu
2.2.
12.-13.2.
13.2
15.2.
16.2.
23.-26.2.

Kolkka- ja sudariretken suunnittelukokous
Liuku '05, piirin talvi-pt
Kesäleirin suunnittelupalaveri
Kevätretken suunnittelukokous
Vuosikokous
Lipton-varainhankintatempaus

Maaliskuu
5.3.
5.-6.3.
15.3.
17.3.
25.-29.3.

SM-Partiotaitokilpailu Nuoske '05
Kolkkien ja sudenpentujen yöretki
Suoritusilta
VJN
Pääsiäisvaellus Kuutti '05

Huhtikuu
8.-10.4.
17.4.
20.4.
24.4.
27.4.

Kevätretki Gerilla Riloudid
VJN
Paraatiharjoitukset
PäPan paraati ja johtajaneuvosto
Palvelutempaus Pakilakodissa

Toukokuu
5.5.
7.5.
9.5.
9.5.
11.5.
14.-15.5.
19.5.
22.5.
23.5.
25.5.
28.5.
30.5.

Kolkkajohtajaneuvosto
Rantatörmä-partiotaitokilpailu
Ullakon tyhjennys –varainhankintakeikka
Kesäleirin vanhempainilta
Kannatusyhdistyksen perheretki Veikkolaan
Partiotaitokilpailu Tähti '05
Varainhankinta STAKESilla
VJN
Kesäleirin valmistelukokous
Kevätkauden päättäjäiset
Puutalkoot
Ylimääräinen lippukunnankokous
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Kesäkuu
5.6.

Grillikauden avajaiset

Heinäkuu
27.7.-4.8.

Kesäleiri Kajava

Syyskuu
3.-4.9.
12.9.
14.9.
19.9.
26.9.

Veikkolapäivät
Syysretken suunnittelukokous
Talvileirin suunnittelukokous
Suuri Murahdus ja VJN
Kolkkajohtajaneuvosto

Lokakuu
12.10.
16.10.
21.-22.10.
26.10.

Suoritusilta
VJN
Vartio-osaston syysretki Kadonnut
Hiipivän Haamun rastimiesilta

Marraskuu
6.11.
19.-20.11.
26.11.

Hiipivä Haamu
Kolkkaosaston yöretki
Johtajaneuvosto ja Veikkolan 40-vuotisjuhlat

Joulukuu
4.12.
6.12.
6.12.
8.12.
27.-31.12.

Partiokirkko
Kynttilöiden sytytystä Hietaniemen hautausmaalla
Johtajaneuvoston päivällinen
Joulujuhla
Talvileiri Tossavainen
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