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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
70 000 jäsentä. Partiopiirejä on 18 ja lippukuntia noin 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 päätavoitteet vuodelle 2006 olivat
• Jäsenmäärän kasvattaminen
• Retkeilyaktiivisuuden lisääminen

Lippukunnan jäsenmäärä oli vuoden 2005 lopussa 105 henkeä. Vuoden 2006 lopussa lippukunnassa oli
jäseniä 102. Jäsenistö muodostuu kolkkaosastosta (27 henkeä, kasvua 2 henkeä), partiopoikaosastosta
(32 henkeä, laskua 6 henkeä), aktiivisista vaeltajista ja johtajista (16 henkeä) ja kannattajajäsenistä (27
henkeä). Jäsenmäärän kasvattamisessa ei onnistuttu toivotulla tavalla – käytännössä rekrytointi täytti
juuri poistuman jättämän aukon. Aktiivisten johtajien määrä vähentyi heidän siirtyessään
kannattajajäseniksi.

Hallinto
Lippukunnankokous
Lippukunnan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Töölön kololla 15. helmikuuta. Kokouksessa
valittiin lippukunnanjohtajan apulaiseksi Arttu Piipponen. Hallituksesta päätettiin muodostaa
seitsenhenkinen. Hallitustoimissa jatkoivat Pekka Huima (lippukunnanjohtaja), Arttu Piipponen, Thomas
Miyauchi (sampo), Petteri Laakso (sihteeri) ja Heikki Salmikivi. Uusiksi jäseniksi valittiin vartionjohtajat
Matias Merenmies ja Eevert Partinen. Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta
2005 sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2006. Kokouksessa päätettiin, että lippukunta
kerää vuonna 2006 15 euron liittymisjäsenmaksun uusilta B-jäseniltä.
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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.
Harmaaseen Ilvekseen on toimintavuoden aikana kuulunut lippukunnanjohtaja, lippukunnanjohtajan
apulainen sekä viisi jäsentä. Sihteeri oli hallituksen varsinainen jäsen, taloudenhoitaja valittiin
hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa.

Johtajaneuvosto
Johtajaneuvosto kokoontuu yhdessä sisarlippukuntamme Töölön Tähystäjät ry:n (TöTä) johtajaneuvoston kanssa.
Toimintavuonna jatkettiin edellisen vuoden käytäntöä, jossa johtajaneuvostoon kuuluvat molempien lippukuntien
seitsemäntoista vuotta täyttäneet vaeltajat ja johtajat. Johtajaneuvoston toimintaa johtavat lippukunnanjohtajien
apulaiset.
Johtajaneuvosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa suunnittelemaan tulevaa toimintaa; kaksi kertaa
keväällä perinteisiin kolokokouksiin, syyskuun 2. – 3. päivä Töölön Tähystäjien kämpälle
suunnittelupäiville sekä marraskuussa Töölön Tähystäjien kololle testaamaan kokoustamisen ohessa
taloyhtiön saunaa.

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.
Kolkkapoikaosaston tavoitteet vuodelle 2006 olivat
• Kaikki parven pojat lähtevät retkelle syksyllä ja keväällä.
Kolkkajohtajat tiedottavat retkistä riittävän ajoissa ja paljon. Retkiin
valmistautuminen otetaan osaksi viikoittaista toimintaa.
• Kolkkapoikia rekrytoidaan lisää etenkin Töölön parviin.
Johtajat kehottavat kolkkia tuomaan kavereitaan harrastuksen pariin. Julkaistaan
esimerkiksi mainos ilvesveikkojen toiminnasta paikallislehdissä.
• Jokainen kolkkapoika suorittaa nuolimerkin vuoden aikana.
Kokouksien ohjelma sisältää viikoittain suorituksen kolkkien suorituskirjasta.
Kolkkajohtajat jakavat suorituskirjat jokaiselle kolkkapojalle.

Kevätkaudella toimi kolme parvea – Töölössä Kotkat ja Otsot sekä Pasilassa Lumikot.
Kolkkapoikaosasto järjesti keväällä Töölön Tähystäjien sudenpentuosaston kanssa retken
Ilvesveikkolaan, minkä lisäksi Kotkat-parvi kävi Nuuksiossa yhdellä päiväretkellä ja yhdellä yöretkellä.
Kolkkapoikaosasto otti tututtuun tapaan osaa Ilvesveikkojen ja Töölön Tähystäjien kesäleirille, joka
järjestettiin tänä vuonna Tampereen lähistöllä.
Syyskaudella perustettiin Pasilaan uusi Näädät-parvi johtajinaan Petteri Laakso ja Eemil Partinen,
mikä tarkoitti sitä, että toimintaa jatkettiin syyskauden ajan neljän parven voimin. Syyskausi huipentui
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kolkkapoikaosaston retkeen Töölön Nuotioveikkojen kämpälle Urja-järvelle ensimmäisenä adventtiviikonloppuna.
Osallistumisaktiivisuus retkille oli korkea, sillä useimpien parvien kaikki kolkkapojat osallistuivat
retkelle sekä keväällä että syksyllä. Otsot-parven kolkat eivät osallistuneet retkille. Parven toisen
johtajan, Pekka Pehkosen, jättäytyessä kauden lopussa pois pestistään päätettiin Töölössä toimivat
kolkkaparvet yhdistää, etenkin kun Kotkat-parvesta osa pojista siirtyvät vuoden 2007 alussa toimimaan
uudessa perustettavassa Villisika-vartiossa.
Tarve poikien rekrytoimiselle Töölössä ei hellittänyt vuoden aikana, kun vielä kesän lopussa
saatiin kuulla Töölön Sinisten rekrytoineen kaikki Töölön ala-asteen liittymisikäiset lapset, eikä
Taivallahden ala-asteelle suunniteltua rekrytointitapahtumaa saatu yrityksistä huolimatta toteutettua.
Rekrytointiponnistukset suunnattiin syksyllä Länsi-Pasilaan, missä syksyn alussa yhdessä TöTä:n
kanssa järjestetyn esittelytapahtuman ansiosta saatiin lapset uuteen Näädät-parveen.
Roope Aaltonen, Juho Korhonen, Onni Olsson, Johannes Rantanen, Akseli Rouvari, ja Lassi
Tiihonen saivat nuolimerkit kevätkauden päättäjäisissä.

Kolkkajohtajaneuvosto
Kolkkajohtajaneuvosto (KJN) on kaikkia kolkkajohtajat yhteenkokoava elin, jonka tarkoituksena on antaa
virikkeitä toimintaan ja suunnitella toimintaa yhdessä.
Kolkkajohtajaneuvoston tavoitteet vuodelle 2006 olivat
• Kolkkajohtajaneuvosto kokoontuu vuoden aikana neljästi.
Hallitus nimeää riveistään kolkkapoikaosastolle johtajan, joka kutsuu kokoukset koolle.

Kolkkajohtajaneuvosto kokoontui vuoden aikana kaupungissa kaksi kertaa – kerran keväällä sekä
kerran syksyllä. Tämän lisäksi kolkkajohtajat pitivät yhteyttä toisiinsa kolkkaretkillä sekä sähköpostitse.
Syksyn kokouksessaan neuvosto suunnitteli syyskauden päättäneen kolkkapoikaosaston retken
yhteisvoimin. Kolkkapoikaosastoa johti kaudella 2006 Petteri Laakso.

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-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.
Vartio-osaston tavoitteet vuodelle 2006 olivat
• Jokainen vartio järjestää retken keväällä ja syksyllä sekä osallistuu
vuoden aikana PT-kilpailuun.
Hallitus nimeää sammon, joka seuraa säännöllisesti kokoontuvassa
vartionjohtajaneuvostossa vartioiden toimintaa ja ohjaa toimintaa oikeaan
suuntaan.
• Vartiot riihittävät vuoden aikana luokkamerkin.
Vartionjohtajat ottavat luokkasuoritukset säännölliseksi osaksi vartioiden
kokouksia. Retkillä ja leireillä tarjotaan mahdollisuus riihitykseen.
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Lippukunnassa toimi vuonna 2006 neljä vartiota: Villisika, Karhu, Susi (Pasilassa) ja Haukka (lueteltuna
vanhimmasta nuorimpaan). Vartio-osaston henki oli hyvä ja vartiot osallistuivat oman toimintansa
lisäksi lippukunnan tapahtumiin edellisvuosia aktiivisemmin.
Vartio-osastossa tapahtui kaksi mainittavaa muutosta vuonna 2006. Vuoden alussa Haukan toinen
vartionjohtaja Patrik Koskinen jättäytyi pois toiminnasta. Markus Helaniemi jatkoi uuden vartion
vetämistä yksin, mutta innokkaasti. Toinen muutos oli jo neljä vuotta toimineen Villisian siirtyminen
VJ-kurssille syksyllä kahden Susi-vartiolaisen kanssa.
Haukka ja Susi retkeilivät kerran keväällä ja kerran syksyllä. Karhu kävi yhteensä neljällä retkellä.
Villisika ei lähtenyt retkelle keväällä, mutta osallistui PäPa:n Törmä 06 -PT-kilpailuun, jossa myös
Haukka kilpaili. Karhu ja Susi eivät kisailleet. Luokkamerkin riihittivät Haukka (III-lk), Karhu (III-lk;
puolet vartiolaisista) ja Villisika (II-lk). Susi ei riihittänyt (tavoitteena oli III-lk).
Keväällä jokainen vartio aloitti lpkja Arttu Piipposen ohjaamana omavalintaisen projekin. Haukka
suoritti hätäensiapumerkin, Karhu suunnitteli ja valmisti erä-majoitteen, Susi kuvasi lyhytelokuvan ja
Villisika kirjoitti muistelmiaan.
Vartio-osastolle myönnettiin IVE-kiulu vuoden päätteeksi osoituksena toiminnan hyvästä
kehityksestä.

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.
Sikaliskon tavoitteet vuodelle 2006 olivat
• Vartionjohtajaneuvosto kokoontuu vähintään 4 kertaa keväällä ja 3 kertaa
syksyllä. Näistä kokoontumisista yksi on yön yli kestävä retki.
Hallitus nimeää riveistään motivoituneen sammon ohjaamaan Sikaliskon
toimintaa. Sammon pesti pyritään pitämään vähintään vuoden kestoisena.
• Sikaliskon järjestämän ohjelman taso nousee ja vartionjohtajaneuvosto
muodostuu vartionjohtajille luonnolliseksi ja mielenkiintoiseksi osaksi
partiotoimintaa.
Hallitus edellyttää sammolta Sikaliskon toimintasuunnitelmaa. Ohjelma
suunnitellaan ikäluokalle sopivaksi Vihreä Polku –vaeltajaohjelmaa osin
soveltaen.

Sikalisko kokoontui keväällä kolme kertaa ja syksyllä kaksi kertaa. Kevään ensimmäisen VJN:n veti
lpkja Arttu Piipponen ja kaksi muuta hallituskauden alussa nimitetty sampo Thomas Miyauchi. Syksyn
ensimmäinen kokoontuminen oli TöTä:n VJN:n kanssa yhteistyössä järjestetty lodjausretki, jonka
johdossa olivat Grigori Fedorets ja Tiina Salmela. Syksyn toisessa kokouksessa mukana olivat myös VJkurssilaiset. Sammon toimiminen yhtä aikaa VJ-peruskurssin johtajana näkyi syksyllä Sikaliskon
toiminnan passiivisuutena.
Syksyn loppua kohti vartionjohtajien osallistumisaktiivisuus Sikaliskon kokouksiin parani hieman.
Paljon kehitettävää jäi silti tulevalle kaudelle, jotta vartionjohtajaneuvosto Sikaliskosta tulisi
luonnollinen ja mielenkiintoinen osa vartionjohtajien partiotoimintaa.

Vaeltajatoiminta
Vaeltajatoiminta on partion ikäkausiohjelman viimeinen vaihe. Toiminnalle on tunnusomaista projektiluonteisuus ja
ryhmän keskuudesta nouseva halu tehdä toimintaa itselle. Vaeltajien tunnus on: Palvelen.
Vuonna 2006 vaeltajatoiminta oli vähäistä. Palkittu Vaeltajaryhmä Kastemadot järjesti Hiipivän
Haamun maaliin "euron hodari" -kojun, joka muonitti nälkäisiä kisailijoita budjettihintaan. KaamosPöllö ei koskaan herännyt talviuniltaan.
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Retki- ja leiritoiminta
Lippukunnan yhteinen retki- ja leirielämä jatkui vilkkaana koko toimintavuoden ajan. Ilvesveikoilla ei ollut
kalenterivuoden 2006 aikana talvileiriä, mutta kullakin talvikaudella sellainen toki järjestettiin. Edellinen t al vilei ri
Tossa va ine n pidettiin 2 7. – 3 1.12.2 005 Ilvesveikkolassa ja seuraava R ii te 3. – 7.1.2 007 Nuuksion
Kattilajärvellä Hakasiskojen kämpällä. Johtajiston pää äs iäi sv ael lusta ei järjestetty, sillä lähtijöitä ei ilmaantunut
tarpeeksi.
Kolkkaosaston kevätretki
1. – 2.4. järjestettiin sudenpentu- ja kolkkaosastojen kevätretki Veikkolaan. Retkenjohtajana toimi Lotta
Lehvävirta Töölön Tähystäjistä. Retkelle osallistui yhteensä 10 johtajaa ja 15 kolkkapoikaa, joten johtajia
oli tarpeeksi. Vaikka Veikkolassa oli paljon lunta ja sukat olivat märkinä, retkeläiset nukkuivat ulkona
teltassa.
Vartio-osaston kevätretki Myytti
Ilvesveikkojen ja Töölön Tähystäjien yhteinen vartio-osastojen kevätretki Myytti järjestettiin 7. – 9.4.
Retkenjohtajana toimi Thomas Miyauchi. Retkelle osallistui yhteensä 17 henkeä, joista 11 oli veikkoja.
Retki suuntautui Nuuksioon, jossa toinen yö nukuttiin laavuissa ja toinen Töölön Nuotioveikkojen
kämpällä Urja-järvellä.
Kesäleiri Korte
Kesäleiri Korte järjestettiin yhdessä Töölön Tähystäjien ja Brysselin Tuulihaukkojen kanssa. Leiri
pidettiin 26.7. – 3.8.2006 Kangasalalla Tampereen liepeillä partiolippukunta Kalevan Karhujen mailla.
Leirillä oli kokonaisuudessaan noin 60 henkeä. Leiri kärsi lievistä logistisista ja suunnitelmallisista
ongelmista, koska leirille ei onnistuttu rekrytoimaan huollosta täysimääräisesti vastaavaa henkilöä.
Tärkein kuitenkin tuli saavutettua eli leiriläiset viihtyivät ja kaikilla oli mukavaa.
Kesäleirillä järjestettiin riihityksiä ja moni veikko saikin luokkasuoritusmerkin. Petteri Laakso riihitti
ensimmäisen luokan, Aleksi Kyöttinen ja Eevert Partinen riihittivät toisen luokan ja Petrus Ahola, Matti
Hautala, Kari Karttunen, Tatu Nuotio, Jussi Salmela, Lauri Viinamäki sekä Benjamin Ylikoski kolmannen
luokan. Leirinjohtajana toimi Paula Hautala Töölön Tähystäjistä.
Vartio-osaston syysretki Ähellys
Ilvesveikkojen vartio-osaston syysretki Ähellys järjestettiin 27. – 29.10. Retki oli tarkoitus pitää
Sipoonkorvessa, mutta sääolosuhteiden ja vaikeakulkuisen maaston takia retki siirrettiin Nuuksioon.
Retkellä vaellettiin Nuuksion maastossa muun muassa tutkien vesistöjen laatua ja tehden nuotioruokaa.
Retkelle osallistui 6 vartiolaista ja 6 johtajaa. Retkenjohtajina toimivat Eevert Partinen ja Anssi Mononen.
Kolkkapoikaosaston syysretki
Kolkkapoikaosaston syysretki järjestettiin liki perinteisesti ensimmäisenä adventtiviikonloppuna
2. – 3.12. Töölön Nuotioveikkojen kämpällä Urjajärvellä. Retken teemana oli suunnistus ja osallistujat
suorittivatkin sudenpentujen suunnistaja-taitomerkin. Mukana oli 6 johtajaa sekä 17 kolkkaa.
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Kilpailutoiminta
Haukka ja Villisika osallistuivat keväällä PäPa:n Törmä '06 -partiotaitokilpailuun, jossa Haukka sijoittui
vihreän sarjan viidenneksi ja Villisika sijoittui lilan sarjan 14. sijalle. Lippukunnanjohtaja osallistui
Espoon Punanen -pt-kilpailuun harmaassa sarjassa kahden espoolaisen partiolaisen kanssa sijoittuen
kolmanneksi. Kaikki kolme luonnollista vartiota ja vj-kurssilaiset osallistuivat Hiipivään Haamuun Asarjassa (VJ-kurssivartio: sija 24; Haukka-vartio 37; Karhu-vartio 78; Susi-vartio 88).

Koulutustoiminta
Petteri Laakso ja Thomas Miyauchi osallistuivat partiojohtaja-peruskurssille. Petterin jälkitehtävä oli rasti
Hiipivässä Haamussa ja Tommin puolestaan kevätretki Myytti. Molemmat tekivät myös jälkitehtävänsä
kuluneen vuoden aikana. Arttu Piipponen otti osaa KoGi-kurssille 91 ja valitsi kehittämistehtäväkseen
Hiipivän Haamun suunnittelun ja toteutuksen. Ville Salo suoritti KoGi-kurssin kehittämistehtävän
toimimalla paraatinjohtajana ja osallistui ohjelmaohjaajakurssille ensimmäisenä päpalaisena. Eevert
Partinen, Matias Merenmies ja Petteri Laakso osallistuivat PäPa:n järjestämälle EA1-kurssille.

VJ-kurssi
Sisarlippukunta Töölön Tähystäjien kanssa yhteistyössä järjestetty koko syksyn kestänyt kurssi oli
vuoden 2006 merkittävin koulutushanke lippukunnassa. Kurssi koostui kymmenestä
kaupunkikokouksesta ja kahdesta maastoon ja lippukuntien kämpille suuntautuneesta retkestä.
Kokonaisuudessaan lippukuntien omin voimin järjestetylle kurssille osallistui viisi ilvesveikkoa, joista
kurssin suorittivat hyväksytysti Ville Hautala, Aleksi Kyöttinen, Mika Länsimäki ja Tuomas Rauanheimo.
Timo Saariselle annettiin mahdollisuus suorittaa kurssi loppuun kevään 2007 aikana. TöTä:stä kurssille
osallistui neljä tyttöä. Kurssin johtajana toimi sampo Thomas Miyauchi.
Kurssin tavoitteena oli kouluttaa päteviä vartionjohtajia, luoda yhdeishenkeä kurssilaisten välille ja tutustuttaa
kurssilaiset ja johtajisto toisiinsa. Kurssilaiset oppivat vartionjohtajan pestin kannalta tärkeitä ja hyödyllisiä taitoja ja
oppivat hyödyntämään lippukunnan tarjoamia palveluita. Tavoitteena oli tutustuttaa heidät toisiinsa, johtajiin,
lippukunnan tapoihin ja kulttuuriin.
Tavoitteissa onnistuttiin hyvin, joskin kurssin pitkäkantoiset vaikutukset näkyvät vasta vuosien päästä.
Partiomenetelmä oli kokonaisuudessaan osa kurssia ja kurssilaiset ottivat ensiaskeleen sen
hyödyntämisessä.
Alkukurssin neljässä intensiivisessä kaupunki-illassa kaksi tai useampi kouluttajaa veti
koulutusosion. Loppukurssista kurssilaiset vetivät toisilleen pareittain viisi kokoussimulaatiota, joissa
jokaisessa kurssinjohtaja veti lisäksi yhden lyhyen koulutusosion. Näin kurssilaiset saivat käytännön
kokemusta kokouksen suunnittelusta ja vetämisestä. Väliin mahtui yhdet oikeat lippukunnittain pidetyt
vartionjohtajaneuvoston kokoukset sekä kaksi erähenkistä retkeä. Koko syksyn kestänyt kurssi tarjosi
kurssilaisille lähes viikottaista toimintaa ja varmisti kurssilaisten kiitettävän koulutusaiheiden
sisäistämisen.
Merkittävin uusi menetelmä, joka kurssiin istutettiin oli säännöllinen ja systemaattinen palautteen
antaminen. Jokaisen kokouksen lopussa kurssilaiset saivat mahdollisuuden antaa palautetta eri keinoin.
Kurssilaisia opetettiin antamaan myös positiivista palautetta nopeasti ja selkeästi. Samalla kurssin
johtaja keräsi materiaalia, jota voidaan hyödyntää jatkossa lippukuntien kurssien järjestämisessä.
Yhteisten kurssien järjestäminen jatkossa on kokemusten perusteella erittäin suositeltavaa.

Ilvesveikot ry:n TOIMINTAKERTOMUS vuodelle 2006
Hyväksytty vuosikokouksessa 7.2.2007

8 / 18

Tiedotus
Lippukuntalehti Murina
Murina ilmestyi vuoden aikana neljästi, joista yksi oli vuoden 2005 viimeinen numero. Murina 4/06
ilmestyi vastaavasti vuoden 2007 puolella. DL-päivä ja ilmestymisviikko siirtyivät näkyvälle paikalle
takakanteen ja tapahtumakalenteri vakiintui jälleen osaksi lehteä. Aikatauluissa pysyminen tuotti
kuitenkin toimitussihteereille edelleen ongelmia, mistä syystä lehden ilmestyminen oli vuoden aikana
epäsäännöllistä.
Vaikka lehden ilmestyminen ei sujunut tavoitteiden mukaan, oli lehti sisällöltään ja ulkoasultaan
laadukas, vaikkakin osa tapahtumien uutisoinnista on siirtynyt nettipuolelle. Murina tukee edelleen
mieheksi kasvamista.
Toimitussihteereinä toimivat Anssi Mononen ja Thomas Miyauchi. Lauri Kyöttisen tilalle taittajana
siirtyi kolmannen lehden kohdalla Thomas Miyauchi.

Sähköinen tiedotus
Lippukunnan kotisivuja on jo usean vuoden ajan julkaistu osoitteessa www.ilvesveikot.fi.
Sivun päivitysoikeudet on jaettu noin neljällekymmenelle aktiiviselle veikolle. Vuoden aikana sivustolla
julkaistiin yli 120 artikkelia ja lähes 400 valokuvaa. Keskustelupalsta rikkoi tuhannen kirjoitetun viestin
rajan vuoden aikana. Ilvesveikot.fi-sähköpostialiaksia jaettiin tavoitteen mukaisesti ja sellainen
löytyykin jo lähes jokaiselta lippukunnan johtajalta.
Internet-sivusto ja sähköpostilistat ovat vakiinnuttaneet asemansa lippukunnan johtajiston
tärkeimpinä tiedotuskanavina. Webmasterina toimi Pyry Virtanen.

Hiipivä Haamu
Hiipivä Haamu on Helsingissä vuosittain järjestettävä salapoliisi- ja kaupungintuntemuskilpailu. Kilpailu on
suunnattu pääkaupunkiseutulaisille vartioille ja partiolaisryhmille, mutta joka vuosi kilpailussa on mukana
partiolaisia myös muualta Suomesta. Kilpailun järjestelyistä vastaa partiolippukunta Ilvesveikot apunaan myös
partiolaisia muista lippukunnista. Ensimmäisen kerran Hiipivä Haamu järjestettiin vuonna 1947.
Hiipivä Haamu kisattiin jälleen perinteiseen tapaan marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina, viime
vuonna tarkka päivämäärä oli 5.11. Tavanomaisesta kisasäästä poiketen saatiin nauttia kirpeästä
muutaman asteen pakkasesta ja lumen peittämästä maasta. Hiipivään Haamuun ilmoittautui hieman yli
160 vartiota, joista kisapäivänä lähtöön saapui yhteensä 151 kappaletta. Ensimmäistä kertaa kisaamassa
oli 68 vartiota (= 45%). Kisaajien yhteenlaskettu määrä oli noin 850, joista miltei 700 oli tyttöjä.
Kilpailun teemana oli ”taide tutuksi”. Kisalla ei ollut varsinaista pääyhteistyökumppania, mutta
yhteistyötä tehtiin niin Helsingin kaupungin taidemuseon kuin Annantalonkin kanssa ja
koulutustavoite voidaan katsoa saavutetuksi. Kilpailun juoni käsitteli taiderikoksia ja salaseuroja.
Palaute kilpailusta oli voittopuolisesti positiivista, kisaajien mukaan selvimpänä virheenä oli rastien
kiertämiseen varattu liian lyhyt aika.
Kilpailunjohtajana toimi Arttu Piipponen ja juonipäällikkönä sekä rastipäällikköjen päällikkönä
Heikki Salmikivi. Kilpailun suojelijana toimi jo totuttuun tapaan ylipormestari Jussi Pajunen.
Kilpailun palkintojenjako pidettiin Kulttuuriareena Gloriassa tiistaina 28.11. A-sarjan voitti
Supersählät Karhulan Kanttarelleista, toisen sijan saavutti Regina Toimen Tytöistä. Ilvesveikkovartioita kisasi ainoastaan A-sarjassa, sijoitukset: Villisika-Susi: sija 24, Haukka: sija 37, Karhu: sija 78,
Susi: sija 88. B-sarjan voitti vartio "Hyvä Otos KaVa-eliittiä" Karhunvartijoista, toisella sijalla oli
Juustohöylä Olarinmäen Samoojista.
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Parhaaksi rastiksi valittiin Kaskipartion ja Koskenhaltioiden Kansainvälisen Taidepoliisin (KTP)
toimisto Ruoholahden Engineering-talossa. Ilvesveikkojen rasti järjestettiin Fleminginkadun
väestönsuojassa, rastipäällikkönään Petteri Laakso.

Muu toiminta
Leffamarathon järjestettiin 20. – 21.1. Töölön kololla. Järjestelyistä vastasi Matias Merenmies.
Pääkaupunkiseudun partiolaisten paraatissa yrjönpäivänä 23.4. Ilvesveikot marssi ensimmäisenä
lippukuntana yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa. Paraatiosasto marssi edustavasti marssirumpujen
tahdittaessa kävelyä. Paraatiharjoitukset pidettiin edellisenä keskiviikkona 19.4. Mäntymäen kentällä.
Harjoituksista lippukunta marssi Töölön kirkolle hartaushetkeen kuulemaan Pyhän Yrjön tarinan.
Kevätkauden päättäjäiset järjestettiin keskiviikkona 31.5. Särkkä-saarella. Kolkat ja vartiolaiset
pääsivät kokeilemaan jollailua Merenkävijät ry:n veneillä aurinkoisessa säässä. Tapahtuman järjestelyistä
vastasi Otso Virtanen.
Itsenäisyyspäivänä Ilvesveikot auttoivat perinteiseen tapaan Helsingin sotaveteraanipiiriä
ulkotulien sytyttämisessä Hietaniemen sankarihaudoille.
Joulujuhla vietettiin 10.12. TöTän kololla Partiokirkon jälkeen. Paikalle ilmoittautui lähes sata
henkeä, mistä aiheutui hapenpuutosta ja hengenahdistusta takarivin istujille. Joulujuhlan järjestelyistä
vastasi Anssi Mononen ja Korhoset.

Talous
Tilikauden alijäämää (925,56 ) selittää osittain kolojen remontointiin käytetyt rahat. Sekä kääpiöklubi,
että Pasilan kolo saatiin vuoden aikana kokouskuntoon. Päätös Pasilan lisäremontista tehtiin kun
Helsingin kaupungin panostuksesta saatiin tieto kevään aikana. Myös Hiipivän Haamun kulut olivat
odottamattoman suuret.
Helsingin kaupungin avustuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuoden 2006 alijäämän
pienuus johtuu osittain Töölön Poikien avustuksesta. Avustusta ei käytetty vielä kuluneen vuoden
aikana, vaan se käytetään vuoden 2007 aikana.
Lippukunnan tapahtumien tilityskäytäntö vaatii ryhdistäytymistä. Tapahtumista ei saada aikaiseksi
tilitystä edes pyydettäessä. Tämän takia rahoja jää puuttumaan, eikä laskuja saada eteenpäin
sisarlippukunnan puolelle. Tämä vaikeuttaa sekä taloudenhoitajan työtä että taloudellisen tilanteen
seurantaa, ja on myös osasyy odottamattomaan alijäämäiseen tulokseen. Hallituksen on pidettävä
huolta siitä, että tapahtumavastuulliset hoitavat myös tapahtuman "jälkihoidon" ajallaan.
Edellisvuosien tapaan lippukunta myi partiolaisten valtakunnallisia adventtikalentereita.
Kalenterimyynnin osalta lippukunnan budjetoima tavoite kuitenkin jäi kauas horisontin alapuolelle
rahaliikenteen valvonnan lipsuessa. Kalenterimyynti tuotti 46 euroa tappiota tilinpäätöshetkellä. Rahoja
oli tilittämättä lippukunnalle vielä helmikuun alussa.
Vuoden aikana lippukuntalaiset osallistuivat ahkerasti varainhankintatempauksiin, joita olivat mm.
seminaarikassien pakkaaminen Stakesille ja talvitelttojen pystyttäminen ohjelmapalveluyrittäjälle.
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Taustayhteisöt
Helsingin kaupunki
Helsingin kaupungin nuorisotoimelta saatiin yleisavustusta perustoiminnan kuluihin ja leiriavustusta
kesä- ja talvileiriin. 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 käyttöön. Helsingin kaupunki rakennutti kuluvalla kaudella Pasilan kololle
wc:n ja keittotason. Lippukunta remontoi koloa samaan aikaan kaupungin osallistuessa
materiaalikustannuksiin.

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 toteutti edellisvuoden tapaan lähdön ja maalin Hiipivässä
Haamussa. Lisäksi kannatusyhdistys järjesti yhteistyössä lippukunnan kanssa perheretken
Ilvesveikkolaan toukokuussa, järjesti puu- ja kämppätalkoot kesäkuussa sekä organisoi vielä toiset
puutalkoot loppusyksystä.

Töölön pojat -säätiö
Töölön pojat -säätiö tukee lippukuntaa taloudellisesti joka toinen vuosi. Avustus suunnataan hakemuksessa esitetyllä
tavalla, yleensä lippukunnan kalustohankintoihin.
Toimintavuonna lippukunta anoi säätiöltä avustusta leiri- ja retkeilykaluston uusimiseen yhteensä 2000
euroa. Alun perin tarkoituksena oli päivittää vartioiden retkeilykalustoa, mutta uudestaan asiaa
käsiteltäessä vartionjohtajat eivät nähneet asiaa enää tarpelliseksi. Säätiö myönsi anotun summan
lippukunnalle ja avustus päätettiin harkinnan jälkeen suunnata uuden karttateltan eli korotetun
talviteltan hankintaan.
Avustusta ei päästy käyttämään vielä vuonna 2006 marraskuussa tilatun teltan pitkän
valmistumisajan takia.
Paavo Aulio on toiminut kuluvalla kaudella 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 toukokuussa seurakunnan järjestämään Helariehaan yhdessä Töölön
Tähystäjien kanssa. Partiolaiset paistoivat lettuja ja leikittivät lapsia kirkon pihalla. Kesäleirillä Töölön
seurakunnan nuorisopastori Mikko Salmi kävi pitämässä leirihartauden, jossa oli myös
lupauksenantomahdollisuus.

Ilvesveikot ry:n TOIMINTAKERTOMUS vuodelle 2006
Hyväksytty vuosikokouksessa 7.2.2007

11 / 18

Itsenäisyyspäivänä lippukunta osallistui veteraanikirkon järjestelyihin TöTä:n kanssa. Joulukuun toisena
adventtina lippukunta osallistui 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 Veikkolassa Kirkkonummella.

Töölön kolo
Mechelininkadulla Taka-Töölössä sijaitseva Töölön kolo on ollut lippukunnan käytössä vuodesta 1956 lähtien Töölön
seurakunnan suosiollisella avustuksella.
Kääpiöklubin katto tilkittiin vedenpitäväksi ja tilaan asennettiin kokolattiamatto. Lippukunnan
tietokone siirretiin ERI-kämpästä Kääpiöklubin puolelle. ATK-laitteistoa päivitettiin uudella näytöllä,
tulostimella sekä langattomalla LYNXNET-verkkoyhteydellä. Hankinnat toteutti Jukka Ruotsalainen.
Koloisäntänä toimi kuluvana vuonna Petteri Laakso. Kääpiöklubi-isäntä nimitettiin kevään kuluessa
Heikki Salmikivi. Kokoontuvia ryhmiä oli Töölön kololla vuoden 2006 lopussa yhteensä viisi, joista
kaksi oli kolkkaparvia ja kolme vartioita.

Pasilan kolo
Esterinpolulla Länsi-Pasilassa lippukunta toimii Helsingin kaupungin vuokraamassa nimikkotilassa, joka on saatu
käyttöön 1980-luvun loppupuolella.
Pasilan kololla suoritettiin kuluvalla kaudella lippukunnan johtajiston yhteinen voimannäyte, Pasilan
kolon remontti. Remontin suunnittelu alkoi loppukeväästä kaupungin näytettyä vihreätä valoa
hankkeelle. Piirustukset kolosta laati lpkj Pekka Huima. Kesäkuussa tilasta purettiin vanhat rakenteet ja
elokuussa alkoi varsinainen rakentaminen, kestäen noin kolme viikkoa. Rakentamistöihin osallistui
viitisentoista veikkoa.
Remontin tuloksena tilaan saatiin juokseva vesi, WC sekä keittotaso Helsingin kaupungin
toimesta. Lippukunnan johtajisto rakensi tilaan uuden varaston hyllyineen, vartiokaapit ja
sohvaryhmän. Keittiön ja sohvaryhmän kohdalta lattiaa korotettiin lautalattialla. Eteiseksi rajattiin oma
tila väliseinällä. Seinät pestiin ja maalattiin.
Pasilan toiminta laajeni vuoden 2006 aikana. Syksyllä kololla aloitti uusi kolkkaparvi, Näädät.
Lisäksi sisarlippukunta Töölön Tähystäjät perusti toisen sudenpenturyhmänsä Pasilaan. Kokoontuvia
ryhmiä oli Pasilan kololla vuoden 2006 lopussa yhteensä viisi, joista kaksi oli Ilvesveikkojen
kolkkaparvia, yksi Ilvesveikkojen vartio ja kaksi TöTä:n sudenpentulaumoja.
Koloisäntänä kuluvana vuonna toimi Eero Pehkonen.

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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Kämpän käyttöaste jäi vähäiseksi sekä kevään että syksyn osalta. Vuoden aikana kämpällä yövyttiin
kämppäkirjan merkintöjen mukaan yhteensä kolmenatoista viikonloppuna.
Ilvesveikkolaan vievä kämppätie kunnostettiin naapurin toimesta, saunan piippu nuohottiin ja
kaminaan asennettiin uusi tulenohjauslevy. Kämpän pikkulukot uusittiin yhdellä ja samalla avaimella
toimiviksi.
Kämppäisäntänä toimi kuluvalla kaudella Matti Rekonen.

Toiminta piirissä ja keskusjärjestössä
Ilvesveikkojen johtajat ovat jatkaneet vastuun kantamista myös piirin ja keskusjärjestön tehtävissä.
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten yrjönpäivän ympärille osunut partioviikko ei olisi onnistunut ilman
ilvesveikkojen panosta: Ville Salo johti paraatin, mikä oli myös hänen KoGi-kehittämistehtävänsä.
Turvallisuudesta paraatin osalta vastasi Pyry Virtanen ja paraatia ennen erikseen järjestetyn
kaupunkileirin turvasta taas Arttu Piipponen.
Mikael Wathén toimi vastuullisena johtajana syksyllä järjestetyllä PäPa:n leirinjohtamis-kurssilla. Pekka
Huima osallistui kouluttajana piirin partiojohtajaperuskurssi VI:lle.
Arttu Piipponen päätti neljän vuoden putkensa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirineuvostossa, johon
ilvesveikkojen ja muiden alueen lippukuntien edustajaksi vuosille 2007 – 2008 valittiin piirin
kokouksessa syksyllä Thomas Miyauchi.
Eero Pehkonen toimi vuoden aikana piirin hallituksen jäsenenä vastaten partio-ohjelman toteutumisesta.
Hänet valittiin syksyllä jatkamaan tehtävässä vuodet 2007 – 2008. Ville Salo toimi syksystä lähtien
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ohjelmaryhmän jäsenenä.
Tapani Tulkki jatkoi toimihenkilönä Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa toiminnanjohtajan tehtävässä.
Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa veikoilla oli vankka edustus, kun kaikkiaan neljä henkeä oli
edustamassa eri tahoja yleisistä kasvatustavoitteista ja uusista piireistä päätettäessä. Pääkaupunkiseudun
Partiolaisia edustivat Eero Pehkonen, Arttu Piipponen ja Tapani Tulkki. Heikki Karjalainen toimi
Partioheraldikkojen puheenjohtajana Suomen Partiolaisten tunnuntoimikunnan jäsenenä.
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Ansiomerkit, luokkamerkit, ja huomionosoitukset
Ilvesveikkojen pronssinen ansiomerkki

Kari Karttunen
Atik Kokkonen
Tatu Nuotio
Jussi Salmela
Joona Tuomola
Anton Viertonen
Lauri Viinamäki
Benjamin Ylikoski

Kunnon Veikko –patsas

Anssi Mononen

IVE-kiulu

Vartio-osasto

Tunnustus innokkaasta toiminnasta (Maglite-lamppu)

Matti Hautala

Hiipivä Haamu with silver wings

Heikki Salmikivi
Petteri Laakso

I-luokan Mannerheim-solki

Arttu Piipponen

Pääkaupunkiseudun partiolaisten hopeinen ansiomitali

Eero Pehkonen

I-luokan riihitysmerkki

Petteri Laakso

II-luokan riihitysmerkki

Ville Hautala
Markus Helaniemi
Aleksi Kyöttinen
Mika Länsimäki
Eevert Partinen

III-luokan riihitysmerkki

Petrus Ahola
Matti Hautala
Kari Karttunen
Tatu Nuotio
Jussi Salmela
Lauri Viinamäki
Benjamin Ylikoski
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Lippukunnan organisaatio
Harmaa Ilves – lippukunnan hallitus
lippukunnanjohtaja
lippukunnanjohtajan apulainen
muut jäsenet

Pekka Huima
Arttu Piipponen
Petteri Laakso, Matias Merenmies, Thomas Miyauchi,
Eevert Partinen, Heikki Salmikivi

Virkailijat
taloudenhoitaja
kirjanpitäjä
sihteeri
tilintarkastajat
varatilintarkastajat

Ville Salo
Martti Heinänen
Petteri Laakso
Olli Alanen ja Sami Korppinen
Antti Laukkanen ja Niilo Hakonen

Partiopoikaosasto
osastonjohtaja
sampo

Arttu Piipponen
Thomas Miyauchi

Haukka

Töölö

Markus Helaniemi

Karhu

Töölö

Pekka Pehkonen ja Matias Merenmies

Susi

Pasila

Anssi Mononen ja Eevert Partinen

Villisika (kevät)

Töölö

Petteri Laakso ja Thomas Miyauchi

Kolkkapoikaosasto
osastonjohtaja

Petteri Laakso

Lumikot

Pasila

Eero Pehkonen ja Arttu Piipponen

Kotkat

Töölö

Heikki Karjalainen ja Petteri Laakso

Otsot

Töölö

Matias Merenmies ja Pekka Pehkonen

Näädät

Pasila

Eemil Partinen ja Petteri Laakso

Kiinteistöt
Ilvesveikkolan kämppäisäntä
Töölön koloisäntä
Pasilan koloisäntä

Matti Rekonen
Petteri Laakso, Heikki Salmikivi (Kääpiöklubin isäntä)
Eero Pehkonen

Murinan toimitus
päätoimittaja
toimitussihteerit
taittaja

Pekka Huima
Thomas Miyauchi ja Anssi Mononen
Lauri Kyöttinen
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Tärkeimpien tapahtumien vastuulliset tekijät
Vartio-osaston kevätretki Myytti
retkenjohtaja Thomas Miyauchi
ohjelmavastuu Pekka Pehkonen
Kevätparaati
marssiosastonjohtajina Pekka Huima ja Anne Salmela (TöTä)
Kevätkauden päättäjäiset
johtaja Otso Virtanen
Kesäleiri Korte
leirinjohtaja Paula Hautala (TöTä)
vartio-ohjelmavastaava Tiina Salmela (TöTä)
kolkka- ja sudenpentuohjelmavastaava Laura Korhonen (TöTä)
muonitus Anssi Mononen, Maija Salmikivi (TöTä)
Syksyn rekrytointitapahtuma
järjestämisvastuu Petteri Laakso ja Heidi Korhonen (TöTä)
Vartio-osaston syysretki Ähellys
retkenjohtaja Anssi Mononen ja Eevert Partinen
ohjelmavastuu Pekka Pehkonen
Hiipivä Haamu, salapoliisi- ja kaupunkituntemuskilpailu
kilpailunjohtaja
juonimestari
rastipäälliköt

Ennakkotehtävät
Videosuurmoguli

Arttu Piipponen
Heikki Salmikivi
Paula Arminen (Kaskipartio)
Ann-Kristin Fransman (Raision Killinallet)
Tea Jormanainen (Koskenhaltiat)
Tytti Kontulainen (Haagan Sirkut)
Laura Korhonen (Töölön Tähystäjät)
Anni Kukka (Kirisiskot)
Petteri Laakso (Ilvesveikot)
Jukka Laakso (Kannatusyhdistys)
Maija Siiki (Kulman Kiertäjät)
Elina Vesanto (Katajanokan Karhunkaatajat)
Ella Wahlström (Lainepartio)
Mikael Wathén ja Aino Pietilä
Arttu Talvitie

Joulujuhla
johtajina Anssi Mononen ja Lotta Korhonen (TöTä)
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Toimintakalenteri 2006
Tammikuu
12.1.
20.-21.1.
23.1.

Englannin jamboreen info-ilta
Leffamarathon
Vartionjohtajaneuvosto Sikalisko

Helmikuu
15.2

Vuosikokous

Maaliskuu
5.3
5.3
27.3.

Johtajaneuvosto
Vartionjohtajaneuvosto Sikalisko
Vartionjohtajaneuvosto Sikalisko

Huhtikuu
1.-2.4.
7. - 9.4.
19.4.
19.4.
22.4.
23.4.

Kolkka- ja sudenpentuosastojen kevätretki Ilvesveikkolaan.
Kevätretki Myytti '06
Paraatiharjoitukset & hiljentyminen Töölön kirkossa
Johtajaneuvosto
PäPan tapahtumarastit Helsingin keskustassa
Päpan partioparaati

Toukokuu
2.5.
11.5.
25.5
30.5.
31.5.

Kesäleirin vanhempainilta
Varainhankintakeikka Stakesilla
Töölön seurakunnan Helarieha
Suorituskirjan päivitystyöryhmän kokous
Kevätkauden päättäjäiset Särkällä

Kesäkuu
4.6.

Grillikauden avaus

Heinäkuu
26.7.-3.8.

Kesäleiri Korte

Elokuu
24.8.

Rekrytointitapahtuma Länsi-Pasilan ala-asteen pihalla
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Syyskuu
2.-3.9.
10.9.
15.-17.9.
18.9.
30.9.
30.9.

Johtajaneuvoston Tönkkipäivät
Töölön kirkkoherran virkaanastujaiset
Suden ja Haukan yhteisretki Ilvesveikkolaan
Vartionjohtajaperuskurssin ensimmäinen kokous
Kannatusyhdistyksen talkoot Veikkolassa
Kotkat päiväretkellä Nuuksiossa

Lokakuu
5.10.
6.-8.10.
12.10.
14.10.
22.10
27.-29.10.

Varainhankintatempauksena Vie-juomien pakkaamista kylmävarastossa
VJN-yhteisretki TöTä:n kanssa Veikkolaan
Kolkkajohtajaneuvosto
TöTä:n 75-vuotisjuhlat
Pääkaupunkiseudun partiolaisten jäsenkokous
Vartio-osaston syysretki Ähellys Nuuksiossa

Marraskuu
5.11.
6.11.
11.11.
18.-19.11.
28.11.

Hiipivä Haamu
Vartionjohtajaneuvosto Sikalisko
Johtajaneuvosto ja saunasessio
Suomen Partiolaisten jäsenkokous
HH-palkintojenjako Gloriassa

Joulukuu
1.-3.12.
2.-3.12.
6.12.
10.12.

VJPK:n retki Ilvesveikkolaan
Kolkkapoikaosaston syysretki TNV:n kämpälle
Itsenäisyyspäivä. Kynttilöiden sytytys ja veteraanikirkko
Partiokirkko ja joulujuhla
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