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Perustietoja
Partiotoiminnan tarkoitus
”Partiointi on toimintaa, jossa nuorilla on mahdollisuus kunkin yksilöllisten ominaisuuksiensa rajoissa kasvaa
persoonallisuudeltaan tasapainoisiksi, terveiksi, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisesti ajatteleviksi yhteiskunnan jäseniksi.
Partiointi on pääasiallisesti varhaisnuorisotoimintaa. Se on vapaaehtoista ja avointa kaikille. Partioliike on
itsenäinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.”
(Partiotoiminnan periaatteet, Suomen Partiolaisten Peruskirja 1977)

Partiotoiminta Suomessa
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (SP) on maamme suurimpia nuorisojärjestöjä, jossa on noin
65 000 jäsentä. Partiopiirejä on tällä hetkellä 15 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 2007 olivat samansuuntaiset kuin edellisenä vuonna:
 Jäsenmäärän kasvattaminen
 Erähenkisen asenteen juurruttaminen jäsenistöön
Lippukunnan jäsenmäärä oli vuoden 2006 lopussa 102 henkeä. Vuoden 2007 lopussa lippukunnassa
oli jäseniä 99. Jäsenistö muodostuu kolkkaosastosta (23 henkeä, laskua 4 henkeä edellisvuoteen
verrattuna), partiopoikaosastosta (34 henkeä, kasvua 2 henkeä), aktiivisista vaeltajista ja johtajista (16
henkeä, ei muutosta) ja kannattajajäsenistä (26, laskua 1 henkeä).
Jäsenmäärän kasvattamisessa ei onnistuttu toivotulla tavalla lippukunnan pääluvun jäädessä
edellisvuoden lukemiin. Töölön suunnalla rekrytointi ei onnistunut. Pasilassa tilanne oli lähes
päinvastainen.

Hallinto
Lippukunnankokous
Lippukunnan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Töölön kololla 7. helmikuuta. Kokouksessa
valittiin lippukunnanjohtajaksi Arttu Piipponen ja apulaiseksi Grigori Fedorets. Hallituksesta päätettiin
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muodostaa seitsenhenkinen. Hallitustoimissa jatkoivat Pekka Huima (sihteeri) ja Matias Merenmies.
Uusiksi jäseniksi valittiin vartionjohtajat Pekka Pehkonen, Anssi Mononen ja Markus Helaniemi.
Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2006 sekä talousarvio ja
toimintasuunnitelma vuodelle 2007. Kokouksessa päätettiin, että lippukunta kerää 15 euron
liittymisjäsenmaksun uusilta B-jäseniltä vuonna 2007.

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 koolle kutsumisesta, 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.
Vuoden 2007 toimintasuunnitelmassa Harmaan Ilveksen kokousten sisältöön sisällytettiin jo
vuodelta 2006 tuttu toimintasuunnitelman seuranta sekä uutena elementtinä hallituksen jäsenten
keskeneräiset tehtävät. Molemmat kohdat kuuluivat kokousten ohjelmaan koko vuoden ajan, mutta
niiden hyöty jäi vaillinaiseksi. Tämä johtui siitä, että molemmat kohdat kuuluivat esityslistalla
loppupäähän ja kokousten pitkittyessä ei viimeisten asioiden huolelliseen käsittelyyn enää riittänyt
virtaa.

Johtajaneuvosto
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 neljä kertaa suunnittelemaan tulevaa toimintaa: kerran
seminaarimuotoisesti Ilvesveikkojen kämpällä, kerran piknik-muotoisesti Tähtitorninmäellä ja kaksi
kertaa Ilvesveikkojen Töölön kololla. Toiminnan suunnittelemisen ohella osaan kokouksista oli
integroitu koulutuksellinen osio.

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 2007 olivat
 Kaikki kolkkapojat lähtevät retkelle syksyllä ja keväällä.
 Kolkkapoikia rekrytoidaan lisää Töölön parviin.
 Jokainen kolkkapoika suorittaa nuolimerkin vuoden aikana.
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Kevätkaudella toimi kolme parvea – Töölössä Kotkat ja Pasilassa Lumikot ja Näädät.
Kolkkapoikaosasto järjesti keväällä Töölön Tähystäjien sudenpentuosaston kanssa retken
Ilvesveikkolaan (retki järjestettiin vartio-osaston kanssa yhdessä, joka yleisesti miellettiin toimivaksi
ratkaisuksi). Lisäksi Kotkat-parvi kävi kahdella päiväretkellä ja kahdella yöretkellä. Lumikot-parvi
järjesti toukokuussa siirtymäretken, jossa myös uuden syksyllä aloittavan vartion johtaja oli paikalla.
Näädät-parvi kävi syksyllä yöretkellä. Kolkkapoikaosasto otti tuttuun tapaan osaa Ilvesveikkojen ja
Töölön Tähystäjien kesäleirille, joka järjestettiin tänä vuonna Asikkalassa.
Aktiivisuus retkillä oli kolkkapoikien määrään nähden korkea, eritoten kevätretkellä. Syysretkeä ei
vuonna 2007 järjestetty. Töölössä tarvitaan edelleen uusia kolkkapoikia. Sama tilanne on jatkunut jo
vuosia, eikä kestävää ratkaisua ole vielä löytynyt.

Kolkkajohtajaneuvosto
Kolkkajohtajaneuvosto (KJN) on kaikki kolkkajohtajat yhteen kokoava elin, jonka tarkoituksena on antaa
virikkeitä toimintaan ja suunnitella toimintaa yhdessä.
Kolkkajohtajaneuvoston tavoite vuodelle 2007 oli
 Kolkkajohtajaneuvosto kokoontuu vuoden aikana ainakin neljästi.
Kolkkajohtajaneuvosto kokoontui vuoden aikana kaupungissa kerran. Tämän lisäksi kolkkajohtajat
pitivät yhteyttä toisiinsa partiotapahtumissa. Kolkkapoikaosaston kokouksessa mietittiin eri-ikäisten
kolkkapoikien tuomaa ryhmäongelmaa, sekä kolkkien rekrytointimahdollisuuksia. Kolkkapoikaosastoa
johti kaudella 2007 Matias Merenmies.

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 2007 olivat:
 Vartiot laativat toimintasuunnitelman toimintansa tueksi.
 Jokainen vartio järjestää retken keväällä ja syksyllä sekä osallistuu vuoden
aikana PT-kilpailuun.
 Vartiot riihittävät vuoden aikana luokkamerkin
Lippukunnassa toimi vuonna 2007 viisi vartiota: Töölössä Karhu ja Haukka ja Pasilassa Susi, sekä
uusina vartioina vuoden alusta Töölössä Villisika ja syksystä Rusakko Pasilassa.
Vuoden merkittävin uudistus vartio-osastossa oli joulukuussa 2006 VJ-kurssin suorittaneiden
Aleksi Kyöttisen, Mika Länsimäen ja Tuomas Rauanheimon haltuunsa ottamien kahden uuden vartion
toiminnan aloitus tammikuussa. Kyöttinen ja Länsimäki siirtyivät johtamaan perinteikästä Villisikaa
tammikuussa, kun Pasilassa aloitti Rusakko Rauanheimon johdossa syyskuussa. Haukka-vartion
johtoon Markus Helaniemen pariksi siirtyi VJ-kurssilta 2006 valmistunut Ville Hautala. Hautala otettiin
mukaan Haukan toimintaan innolla.
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Vartioiden toimintasuunnitelmien laatu ja laajuus vaihtelivat. Jotkin vartiot laativat toimivia
toimintasuunnitelmia, kun taas joillain vartioilla suunnitelma jäi kokonaan tekemättä.
Haukka retkeili kerran keväällä ja kerran syksyllä, mutta ei osallistunut PT-kisoihin. Karhu kävi
kerran keväällä retkellä, mutta ei kertaakaan kisoissa. Susi kävi retkellä kerran keväällä ja kerran
syksyllä mutta ei kilpaillut. Villisika kävi vain keväällä retkellä, mutta ei kisoissa. Rusakko kävi retkellä
kerran syksyllä, eikä kilpaillut kertaakaan. Loppuvuodesta Harmaa Ilves yritti innostaa vartioita
kisoihin tarjoamalla ilmaiset kuljetukset kilpailuun. Tämä ei kuitenkaan riittänyt.
Tatu Vehmas Haukka-vartiosta ja Anton Viertonen Susi-vartiosta riihittivät III-luokan Riitetalvileirillä. Samalla leirillä riihitti Thomas Miyauchi I-luokan. Loput Susi-vartiosta riihittivät III-luokan
omalla retkellään keväällä.
Vartioiden toiminta oli laadukasta ja kannustavaa. Vuoden päättyessä Karhussa oli neljä
vartiolaista, Sudessa neljä vartiolaista, Haukassa kuusi vartiolaista, Villisiassa viisi vartiolaista ja
Rusakossa kuusi vartiolaista. Kaikissa vartioissa oli lisäksi kaksi vartionjohtajaa lukuunottaatta Sutta.
Harmaan Ilveksen kokouksessa keväällä päätettiin, että kaikki ikäluokkaan -94 kuuluvat siirtyvät
VJ-kurssille vuoden 2008 alusta. Vuoden 2007 lopussa olikin selvää, että Karhun, Suden sekä Haukan
vartiolaiset siirtyvät kurssille tammikuussa 2008.

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 2007 olivat
 Vartionjohtajaneuvosto kokoontuu vähintään 4 kertaa keväällä ja 3 kertaa
syksyllä. Näistä kokoontumisista yksi on yön yli kestävä retki.
 Sikaliskon järjestämän ohjelman pääpainoksi nousee vartionjohtajien
tukeminen partio-ohjelman suorittamisessa.
 Vartionjohtajaneuvostossa kannustetaan vartioita osallistumaan
partiotaitokilpailuihin
Sikalisko kokoontui keväällä neljä kertaa mutta syksyllä vain kerran. Tähän saattaa olla syynä sammon
pesti Hiipivän Haamun johdossa. Ensimmäisen VJN:n veti Arttu Piipponen. Syksyn ensimmäinen
kokoontuminen oli syyskuussa. Kokous oli tavanomainen.
Vartionjohtajien osallistumisaktiivisuus Sikaliskon kokouksiin oli vähäistä. Etenkään vanhemmat
vartionjohtajat eivät kokeneet saavansa Sikaliskon kokouksista mitään irti. Myös muu Sikaliskon
toiminta oli passiivista, neuvosto ei käynyt esimerkiksi yhdelläkään retkellä.
Kokouksissa käsiteltiin partio-ohjelmaan kuuluvia aiheita, sekä vartion toimintaa yleensä.
Aiheiden käsittely oli kuitenkin pintapuolista, eikä partiotaitokilpailuiden mainostaminen ollut
tarpeeksi tehokasta. Paljon kehitettävää jäi siis tulevalle kaudelle, jotta vartionjohtajaneuvostosta tulisi
hyödyllinen 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 2007 vaeltajatoiminta nousi kokonaan uudelle tasolle vaeltajaryhmä Korpikotkan
muodostuessa viime vuoden VJ-kurssilaisista. Korpikotka suoritti keväällä vihreän nahkaliljan
kävelemällä yötä vasten Ilvesveikkolasta Töölön kololle. Syksyllä oli vastaavasti ohjelmassa kämpälle
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suuntautunut retki Töölön Tähystäjien samanikäisistä vaeltajista koostuvan Erä-Sopulin kanssa.
Korpikotkalle uskottiin vuoden myötä myös muita vastuutehtäviä, mukaan lukien kesäleirin ohjelmaa
ja kahvinkanniskelua Töölön kirkolla. Valtermannina toimi Pekka Pehkonen.
Korpikotkan ikäkaudellinen edeltäjä Kaamos-Pöllö siirtyi ikiunta uinumaan. Entisiä KaamosPöllön jäseniä sisältävä omituinen ryhmittymä, joka käyttää itsestään nimitystä Jorma-Säätiö on
herättänyt kummastusta lippukuntalaisten silmissä. Jorma-Säätiön (myös Jorma-Stiftung) nimissä
järjestettiin kevätretki Rutjan huolto. Säätiö on myös osallistunut muun lippukunnan retkitoiminnan
pyörittämiseen.
Palkittu Vaeltajaryhmä Kastemadot vieraili kesäleiri Kihlualla ja järjesti varmasti ikimuistoisen
BP:n reinkarnaation Scouting Sunrise - Partio 100 vuotta -lipunnostoon.

Retki- ja leiritoiminta
Lippukunnan yhteinen retki- ja leirielämä jatkui vilkkaana koko toimintavuoden ajan. Johtajiston pääsiäisvaellus
järjestettiin jälleen vuoden tauon jälkeen. Osa johtajistosta pääsi tutustumaan kansainväliseen partiointiin partion
satavuotisjuhla-jamboreella. Kolkkaosaston syysretkeä ei järjestetty aikataulusähläysten takia.
Talvileiri Riite
Talvileiri Riite järjestettiin 3- 7.1.2007 Helsingin Hakasiskojen kämpän maastoissa Nuuksion
Kattilajärvellä. Leiri jäi mieleen ensimmäisenä lumettomana talvileirillä miesmuistiin. Tämä tosiseikka
ei kuitenkaan onnistunut latistamaan leiriläisten mielialoja, vaan ohjelmaa jopa kehuttiin jälkeenpäin;
mieleen jäivät Indiana Jones –tyylinen haikki, ensiapurata tykistökeskityksen jälkeen sekä
televisiohahmojen gaala. Leirille osallistui yhteensä 35 henkeä, joista Ilvesveikoista 11 vartiolaista ja 10
johtajaa.
Leirillä päästiin myös riihittämään. Thomas Miyauchi riihitti I-luokan sekä Anton Viertonen ja
Tatu Vehmas III luokan. Leirinjohtajana toimi Heidi Korhonen Töölön Tähystäjistä.
Pääsiäisvaellus Pallas – 2007 – Olos
Perinteinen johtajiston pääsiäisvaellus järjestettiin tänä vuonna Pallas-Yllästunturien kansallispuistossa
Luoteis-Lapissa. Vaellusmatka kesti Hetan kylästä Pallastunturin juurelle. Linnuntietä 55 kilometriä
ollut taival ei houkutellut sellaisenaan, vaan seurue valloitti niin Pallas- kuin Ounastunturienkin
korkeimmat huiput. Mukana oli kahdeksan henkilöä, joista neljä ilvesveikkoja, kolme tähystäjiä ja yksi
vantaan metsänkävijä. Reissun vaativuudesta kertoo sen saldo: kolme silmätulehdusta ja yksi hajonnut
polvi.
Kevätretki Rutja
Vuoden 2007 kevätretki pidettiin kolkka- ja vartio-osastojen yhteisenä 13.-15.4.2007. Kolkkien
suuntana oli Ilvesveikkola, vartiolaisten puolestaan vaelsivat Iso-Antias-järven kautta Ilveskalliolle.
Retki kulki muinaisuskojen teeman alla keräten Sotka-linnun siipien alle noin 50 retkeilijää, joista
veikkoja 34 henkeä (10 kolkkaa, 15 vartiolaista ja 9 johtajaa). Retkenjohtaja toimi Pekka Pehkonen.
Kesäleiri Kihlua
Kesäleiri Kihlua järjestettiin yhdessä Töölön Tähystäjien ja Brysselin Tuulihaukkojen kanssa. Leiri
pidettiin totutusta kaavasta poiketen 31.7.-8.8.2007 tiistaista seuraavan viikon keskiviikkoon, jolloin
vierailupäivä siirtyi lauantaiksi. Leirinjohtajana toimi Grigori Fedorets, vartio-ohjelmapäällikkönä Pekka
Pehkonen ja keittiössä päivysti Matias Merenmies.
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Partion 100-vuotisjuhlat huipentuivat toisen aamun juhlalliseen lipunnostoon, jota kunnioittivat
läsnäolollaan osa vanhemmistakin veikoista sekä itse Baden-Powell. Vähintään viisi päivää leirillä
viettäneitä oli yhteensä 57 henkilöä (11 kolkkaa, 11 sudenpentua, 21 vartiolaista ja 14 johtajaa).
Ilvesveikkoja osallistui yhteensä 32 henkilöä.
Yleisen mielipiteen mukaan huolto ja keittiö toimivat hyvin ja ohjelma tyydyttävästi. Leiri
järjestettiin Asikkalan kunnassa Keskinen-Kihlua-lammen läheisyydessä. Vaikka maasto olikin
jokseenkin kivinen ja ryteikköinen, tuntui ihmisiltä olevan hauskaa. Erikoisuutena tämän vuoden
leirillä oli kahden yön yli kestänyt haikki. Mieleen jäivät myös sammutuskoulutus ja lentomuurahaisten
hyökkäys leiriin.
Leirialue sijaitsi Matti Raunion ja Hemmo Honkalan mailla. Leirirakennelmien vaatiman sahaja höylätavaran lahjoitti Tarmo Blad.
Jamboree
Maailmanjamboreelle partionliikkeen syntysijoilla Englannissa osallistui kuusi veikkoa, joista viisi
toimi leirin palvelutehtävissä. Leiri oli leiriläisen silmin mielekäs ja mukava, palevluleiriläisten kohdalla
samoja tunteita ei välttämättä syntynyt.
Vartio-osaston syysretki Kooma
Vartio-osaston syysretki Kooma järjestettiin 19.-21.10 Sipoonkorvessa. Retkelle osallistui yhteensä 5
vartiolaista tai vj:tä ja 5 johtajaa sekä yksi koira. Vähäinen retkeilyaktiivisuus johtui todennäköisesti
retken kanssa päällekkäin ajoitetusta koululaisten syyslomista. Retkellä valloitettiin
ruotsalaisseparatistien haltuun joutunut ensimmäinen Suomen markka takaisin oikeille omistajilleen.
Retken jälkeen todettiin, että kaminalämmitys syysretkilläkin on tarpeen. Retken johtajana toimi Matti
Rekonen.

Kilpailutoiminta
Vartioiden kilpailutoiminta kuluneena vuonna on ollut olematonta. Markus Helaniemi osallistui
sekavartiossa piirin syksyllä pidetyn kevätkisan Nitron 2007:n punaiseen sarjaan sijoittuen toiseksi.
Samaisessa kisassa Grigori Fedorets sijoittui harmaassa sarjassa kolmanneksi niin ikään sekavartion
jäsenenä. Vaeltajaryhmä Korpi-Kotka osallistui Spygame-vakoilukilpailuun sijoittuen yhdeksänneksi.

Koulutustoiminta
Lippukunta ei järjestänyt kuluvana vuonna vartionjohtajien peruskurssia, sillä tarvetta kurssille ei ollut.
Koulutustoiminta keskittyi tänä vuonna johtajaneuvostojen yhteyteen. Ensimmäisessä
johtajaneuvostossa lippukuntien toimijoille koulutettiin talousasioita ja elokuun johtajaneuvostossa
annettiin koulutusta Suomen Partiolaisten uusista ikäkausista. Markus Helaniemi ja Anssi Mononen
suorittivat ensiapu I- ja II-kurssit ja Lauri Kaski puolestaan sai Kolmiapila-Gilwell -tunnukset. Ville
Salo suoritti kevättalvella 2007 Suomen Partiolaisten Ohjelmaohjaaja-kurssin.
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Tiedotus
Lippukuntalehti Murina
Murina ilmestyi vuoden aikana viidesti, joista yksi oli vuoden 2006 viimeinen numero. Aikatauluissa
pysyminen tuotti toimitussihteereille ja lopulta myös taittajalle edelleen ongelmia, mistä syystä lehden
ilmestyminen oli vuoden aikana epäsäännöllistä. Murina 03/07 ilmestyi samaan aikaan 04/07
numeron kanssa vuoden viimeisinä päivinä. Kuitenkin monta vuotta jatkunut lehtien jälkeenjääneisyys
saatiin vuoden aikana purettua, mikä oli erittäin myönteinen asia.
Vaikka lehden ilmestyminen ei sujunut kokonaan tavoitteiden mukaan, oli lehti sisällöltään ja
ulkoasultaan laadukas, vaikkakin osa tapahtumien uutisoinnista tapahtuu nettipuolella. Murina tukee
edelleen mieheksi kasvamista.. Toimitussihteereinä toimivat Anssi Mononen ja Markus Helaniemi.
Lehden taittajana toimi 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 noin 30 artikkelia ja noin 50 valokuvaa. Vuonna 2007 iWeb-sivustojen
keskustelufoorumikomponentti vaihdettiin uuteen roskapostitulvan vallatessa vanhan. Totuttelu jatkuu
vieläkin. Webmasterina toimi Pekka Pehkonen.

Hiipivä Haamu
Hiipivä Haamu järjestettiin vuoden ensimmäisenä sunnuntaina, joka sijoittui vuonna 2007 neljänteen
päivään. Kilpailun koulutusteemana oli tietotekniikka ja turvallinen toiminta tietoverkoissa. Kilpailu
oli lippukunnan toimintasuunnitelman mukaan tarkoitus järjestää ilman Ilvesveikkojen omaa rastia ja
siten, ettei lippukunnan perustoiminta kärsi kilpailun johdosta. Lisäksi markkinointi oli tarkoitus
kohdistaa erityisesti poikiin.
Syksyn puoliväliin mennessä kisan tekemiseen oli onnistuttu rekrytoimaan johtoryhmä
pääpiirteissään sekä neljä rastipäällikköä. Muiden ratkaisumahdollisuuksien puuttuessa Heikki
Salmikivi otti johtoryhmässä toimimisen lisäksi vastuulleen myös yhden rastin, jonka tekijöiksi
rekrytoitiin joidenkin ilvesveikkojen seuraksi muita partiolaisia.
Lippukunnan perustoiminnassa Hiipivä Haamu näkyi siten, että useimmat vartiot ottivat osaa
kilpailuun. Vartiot saavuttivat seuraavia sijoja: Haukka-vartio 30. (A-sarja), Villisika-vartio 47. (Asarja), Rusakko-vartio 83. (A-sarja), Susi-vartio 53. (B-sarja). Lisäksi Arttu Piipponen osallistui
sekavartion jäsenenä B-sarjaan, sijoitus oli 34. Kilpailun järjestämisen voidaan olettaa olleen yhtenä
tekijänä vartionjohtajaneuvosto Sikaliskon toiminnan notkahduksessa syksyllä, kun sampo Thomas
Miyauchi keskitti tarmoaan kisanjohtajana toimimiseen. Keväällä alkanut kokouksien putki katkesi
syyskauden ensimmäiseen kokoukseen, eikä Sikalisko enää sen jälkeen kokoontunut.
Markkinointi perustui ilmoituksiin Hepussa, joita ilmestyi kaikkiaan kolme kappaletta.
Ensimmäinen mainos julkaistiin kevään viimeisessä Hepussa ja syyskauden ensimmäisissä Hepuissa
mainoksiin sisältyivät myös ilmoittautumisohjeet. Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtui sähköpostilla
ja kisan teeman mukainen tietotekniikan hyödyntäminen jatkui vartioiden mahdollisuutena ottaa osaa
hh-galleria -nimisen web-yhteisön toimintaan.
Kilpailun A-sarjassa kisasi 88 ja B-sarjassa taas 58 vartiota. A-sarjan voittajaksi selviytyi Pinviinivartio Koskenhaltijoista ja B-sarjassa McVuokkoset Vuoren Valppaista.
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Muu toiminta
Leffamarathon järjestettiin 19.-20.1. Töölön kololla. Järjestelyistä vastasi Maija Salmikivi Töölön
Tähystäjistä.
Pääkaupunkiseudun partiolaisten jo perinteeksi muodostunut Yrjönpäivän viikon paraati
järjestettiin vuonna 2007 29. huhtikuuta. Reitti kulki tänä vuonna Senaatintorilta Kasarmintorille.
Ilvesveikkojen, Töölön Tähystäjien ja Siniritarien marssiosasto erottui tänäkin vuonna edukseen.
Kevätkauden päättäjäiset järjestettiin 30. toukokuuta Keskuspuistossa Laaksossa. Päättäjäisissä
muisteltiin menneitä ja luotiin tunnelmaa tulevan kesän suurtapahtumiin. Koleasta säästä huolimatta
paikalle saapui noin 70 henkilöä. Tapahtumasta vastasivat Töölön Tähystäjien johtajat Henni Varhimo,
Maria Kautto ja Hanna Isomäki.
Suomen Partiolaisten partioliikkeen 100-vuotisjuhla Suurjuhla järjestettiin 9.-10. kesäkuuta
Tampereella. Lauantaina vartiolaiset ja vaeltajat osallistuivat ohjelmiin, illalla oli yhteinen juhla
Ratinan stadionilla, jossa mm. julkistettiin uusien ikäkausiluokkien nimet. Juhlaan osallistui
kunniavieraana tasavallan presidentti Tarja Halonen. Sunnuntaina, kolkkien saavuttua, osasto osallistui
samaisella Ratinan stadionilla jumalanpalvelukseen. Tämän jälkeen alkoi paraati, jonka vastaanotti
eduskunnan puhemies Sauli Niinistö.
Suuri Murahdus järjestettiin jo perinteeksi muodostuneeseen tapana Alppipuistossa 29. elokuuta.
Tilaisuudessa leikittiin yhteisleikkejä, päivitettiin jäsenrekisteri. Tapahtumaan osallistui yli 30 henkilöä.
Itsenäisyyspäivänä Ilvesveikot auttoivat perinteiseen tapaan Helsingin sotaveteraanipiiriä
ulkotulien sytyttämisessä Hietaniemen sankarihaudoille. Itsenäisyyspäivänä pidettiin myös IVEn ja
TöTän yhteiset itsenäisyyspäivätanssiaiset. Juhlissa syötiin herkkuja ja tanssittiin.
Joulukirkko järjestettiin perinteikkäästi Töölön kirkossa toisena adventtina 9. joulukuuta.
Joulukirkon aikana uudet kolkat ja vartiolaiset antoivat partiolupauksen. Joulukirkon jälkeen
järjestettiin joulujuhla Töölön Tähystäjien kololla.
Joulujuhlat järjestettiin 9.12. TöTän kololla. Paikalla oli taas paljon väkeä, ja lämpötila nousi
tuskastuttavan kuumaksi. Puuron keittämisen epäonnistuttua juhlissa tarjottiin keksejä ja mehua
suklaakonvehtien kera.

Talous
Tilikauden ylijäämää (3525,95 ) selittää osittain Hiipivän Haamun positiivinen tulos, sekä onnistunut
varainhankinta. Haamun positiivista taloutta selittää pitkälti poikkeuksellisen pienet vuokrakulut
rastipaikoista. Vuoden aikana lippukuntalaiset osallistuivat ahkerasti varainhankintatempauksiin, joita
olivat mm. kaksi kertaa seminaarikassien pakkaaminen Stakesille, sekä virkistystempaus SE Mäkiselle.
Helsingin kaupungin avustuksissa ei vuonna 2007 tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Lippukunnan tapahtumien tilityskäytäntö on ryhdistynyt selvästi viime vuodesta. Suurista
tapahtumista on saatu tilitykset, ja vieläpä aika ripeästi tapahtuman jälkeen. Tilityksien kohdalla olisi
kuitenkin vielä ryhdistymisen varaa. Ennakkojen tilityksiä joutuu yhä turhan usein pyytämään.
Edellisvuosien tapaan lippukunta myi partiolaisten valtakunnallisia adventtikalentereita.
Kalenterimyynnin osalta tulos oli selvästi positiivinen. Tätä tosin selitti se, että vuoden 2006
kalenterien rahoja tilitettiin vasta pitkälti vuoden 2007 aikana.
Vuoden aikana lippukunnan hallitus hyväksyi lippukunnan talousohjesäännön. Taloudenhoitaja
piti ohjesääntöä erittäin toimivana ja kannustaa lippukunnan jäsenistöä tutustumaan sen sisältöön.
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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.

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 ja järjesti puutalkoot kesäkuussa. Kesän aikana kannatusyhdistys myös
hankki ja asensi kompostoivan huusin kämpälle.

Töölön pojat -säätiö
Töölön pojat -säätiö tukee lippukuntaa taloudellisesti joka toinen vuosi. Avustus suunnataan hakemuksessa esitetyllä
tavalla, yleensä lippukunnan kalustohankintoihin.
Toimintavuonna lippukunta pääsi käyttämään vuonna 2006 anotun avustussumman. Edellisvuonna
tilattu, Savotan valmistama korotettu talviteltta eli karttateltta valmistui ja pystytettiinkin ensimmäisen
kerran jo keväällä. Kesäleirillä uusi teltta toimi kuivatus- ja ensiaputelttana. Talvileirillä 2008 päästiin
käyttämään lämmitettyä, seisomakorkuista karttatelttaa ruokailutilana. Vuonna 2007 ei haettu
avustuksia Töölön pojilta.
Ilvesveikko Paavo Aulio on toiminut kuluvalla kaudella Töölön pojat -säätiössä.

Töölön seurakunta
Lippukunta osallistui partioviikolla iltahartauteen Töölön kirkolla paraatiharjoitusten päätyttyä.
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.
Ilvesveikkojen kanssa hyvää yhteistyötä viime vuosina rakentanut pastori Mikko Salmi siirtyi uusiin
tehtäviin Oulun suunnalle.
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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.
ERI-kämpän toimivuutta parannettiin vaihtamalla kirjahyllyn paikkaa entiseltä ATK-laitteistolta
vapautuneeseen tilaan. Tietotekniikkayritys IBM lahjoitti Ilvesveikoille Jukka Ruotsalaiselle myönnetyn
On Demand Community Grant -palkinnon muodossa kaksi tietokonetta partion hyväksi tehdystä
vapaaehtoistyöstä, joista toinen sijoitettiin Kääpiöklubille.
Kokoontuvia ryhmiä oli Töölön kololla vuoden 2007 lopussa yhteensä viisi: yksi kolkkaparvi,
kolme vartiota ja yksi vaeltajaryhmä. Koloisäntänä toimi kuluvana vuonna Heikki Salmikivi.

Pasilan kolo
Esterinpolulla Länsi-Pasilassa lippukunta toimii Helsingin kaupungin vuokraamassa nimikkotilassa, joka on saatu
käyttöön 1980-luvun loppupuolella.
Partiotoiminta uusituissa tiloissa lähti vauhdilla käyntiin. Toiminta on vakiintunutta ja aktiivista.
Tiloissa toimi fuusion jäljiltä enää vain yksi Ilvesveikkojen kolkkaparvi, Näädät. Pasilassa toimi
vuonna 2007 kaksi vartiota, Susi ja Rusakko. Töölön Tähystäjät jatkoi partiotoimintaa Pasilassa
Ilvesveikkojen rinnalla.
Tila on käyttömukavuudeltaan ja viihtyvyydeltään omaa luokkaansa remontin jäljiltä. Uusi
keittiötilakin on päässyt asianmukaiseen käyttöön. Tilaan saatiin siivousta tehostamaan uusi
pölynimuri lahjoituksena. Toinen IBM:n Ilvesveikoille lahjoittama tietokone on kannettu varastoon
odottamaan käyttöönottoa heti vuoden 2008 alussa. Vuonna 2007 kolon ulkoseinien töhriminen jatkui
perinteiseen tapaan. Ennaltaehkäisyyn ei ole vieläkään löytynyt järkeviä ratkaisuja.
Koloisäntänä toimi Eemil Partinen.

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.
Kämpän käyttöaste jäi vähäiseksi sekä kevään että syksyn osalta. Vuoden aikana kämpällä yövyttiin
kämppäkirjan merkintöjen mukaan yhteensä kolmenatoista viikonloppuna. Kannatusyhdistys osti ja
asensi syksyllä kämpälle kompostoivan käymälän. Vuoden lopulla kämpällä esiintyvä haju nostettiin
aiheetta esiin ja samalla havaittiin myös Ilveskallion laavun katon vuotavan.
Kämppäisäntänä toimi kuluvalla kaudella Matti Rekonen.
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Toiminta piirissä ja keskusjärjestössä
Ilvesveikkojen johtajat ovat jatkaneet vastuun kantamista myös piirin ja keskusjärjestön tehtävissä.
Mikael Wathén toimi vuoden aikana Suomen Partiolaisten ohjelmavaliokunnan jäsenenä.
Loppuvuodesta hänet valittiin myös Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ansiomerkkitoimikuntaan.
Thomas Miyauchi toimi vuoden 2007 ajan läntisen Helsingin alueen edustajana Pääkaupunkiseudun
Partiolaisten piirineuvostossa. Tehtävä jatkuu vielä vuoden 2008.
Eero Pehkonen toimi vuoden aikana piirin hallituksen jäsenenä vastaten partio-ohjelman
toteutumisesta.
Tapani Tulkki jatkoi toimihenkilönä Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa toiminnanjohtajan
tehtävässä.
Ville Salo aloitti keväällä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirileiri Aihkin projektipäällikkönä.
Tätä ennen Ville toimi piirin ohjelmaryhmässä luottamushenkilönä.
Heikki Karjalainen on toiminut SP:n tunnustoimikunnassa.
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Ansiomerkit, luokkamerkit, ja huomionosoitukset
Kunnon Veikko –patsas

Markus Helaniemi

IVE-kiulu

Vaeltajaryhmä Korpi-Kotka

Ilvesveikkojen kultainen ansioristi (nro 4)

Heikki Karjalainen

Ilvesveikkojen hopeinen ansioristi (nro 14)

Eero Pehkonen

Ilvesveikkojen hopeinen ansioristi (nro 15)

Mikael Wathén

Veljeskuntasormus (nro 9)

Pekka Pehkonen

Ilvesveikkojen standaari

Oy IBM Ab

Ilvesveikkojen pronssinen ilves

Tatu Vehmas

I-luokan riihitysmerkki

Thomas Miyauchi

III-luokan riihitysmerkki

Atik Kokkonen
Santeri Korpi
Joona Tuomola
Tatu Vehmas
Anton Viertonen

A-nuolimerkki

Juho Toratti

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten pronssinen ansiomitali Pekka Huima
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ansiosolki

Matias Merenmies

Suomen Partiolaisten pronssinen ansiomitali

Ville Salo

II-luokan Mannerheim-solki

Petteri Laakso
Thomas Miyauchi
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Lippukunnan organisaatio
Harmaa Ilves – lippukunnan hallitus
lippukunnanjohtaja
lippukunnanjohtajan apulainen
muut jäsenet

Arttu Piipponen
Grigori Fedorets
Markus Helaniemi
Pekka Huima
Matias Merenmies
Anssi Mononen
Pekka Pehkonen

Virkailijat
taloudenhoitaja
kirjanpitäjä
sihteeri
tilintarkastajat

Ville Salo
Martti Heinänen
Pekka Huima
Olli Alanen
Sami Korppinen
Lauri Kyöttinen
Pyry Virtanen

varatilintarkastajat

Partiopoikaosasto
osastonjohtaja
sampo

Grigori Fedorets
Thomas Miyauchi

Haukka, Töölö

Markus Helaniemi
Ville Hautala

Karhu, Töölö

Pekka Pehkonen
Matias Merenmies

Susi, Pasila

Anssi Mononen
Eevert Partinen

Villisika, Töölö

Aleksi Kyöttinen
Mika Länsimäki

Rusakko (syksy), Pasila

Tuomas Rauanheimo

Kolkkapoikaosasto
osastonjohtaja

Matias Merenmies

Lumikot (kevät), Pasila

Eero Pehkonen
Arttu Piipponen

Kotkat, Töölö

Heikki Karjalainen
Matias Merenmies

Näädät, Pasila

Eemil Partinen
Petteri Laakso (kevät)
Grigori Fedorets (syksy)
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Kiinteistöt
Ilvesveikkolan kämppäisäntä
Töölön koloisäntä
Pasilan koloisäntä

Matti Rekonen
Heikki Salmikivi
Eemil Partinen

Murinan toimitus
päätoimittaja

Arttu Piipponen

toimitussihteerit

Markus Helaniemi
Anssi Mononen

taittaja

Thomas Miyauchi
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Tärkeimpien tapahtumien vastuulliset tekijät
IVE:n ja TöTä:n vartio-osastojen yhteinen talvileiri Riite, Hakasiskojen kämpillä
leirinjohtaja

Heidi Korhonen (TöTä)

keittiössä

Aino Pietilä (nyk. Wathén)
Maija Pehkonen (TöTä)

ohjelma

Maija Salmikivi (TöTä)

IVE:n ja TöTä:n kolkka- ja vartio-osastojen yhteinen kevätretki Rutja
retkenjohtaja

Pekka Pehkonen

ohjelmavastuu

Heikki Salmikivi

keittiö

Matias Merenmies

huolto

Anssi Mononen
Petteri Laakso

Kevätkauden päättäjäiset
johtaja

Henni Varhimo (TöTä)
Hanna Isomäki (TöTä)
Maria Kautto (TöTä)

Suurjuhla
Suurjuhla-agentti

Arttu Piipponen

vastaava johtaja

Grigori Fedorets

Kesäleiri Kihlua
leirinjohtaja

Grigori Fedorets

vartio-ohjelmavastaava

Pekka Pehkonen

keittiö

Matias Merenmies

huolto

Lotta Lehvävirta (TöTä)
Eemil Partinen
Heikki Salmikivi

Suuri Murahdus
johtaja

Arttu Piipponen
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Vartio-osaston syysretki Kooma
retkenjohtaja

Matti Rekonen

ohjelmavastuu

Arttu Piipponen
Pekka Pehkonen

Hiipivä Haamu, salapoliisi- ja kaupunkituntemuskilpailu
kilpailunjohtaja

Thomas Miyauchi

rastipäällikkövastaava

Hanna Piipponen (Viestitytöt)

juonimestari

Arttu Talvitie

rastipäälliköt

Hanna Piipponen (Viestitytöt)
Nina Kananen (Viestitytöt)
Matleena Rauhaniemi (Viestitytöt)
Maija Salmikivi (Töölön Tähystäjät)
Johanna Vesterinen (Susiveikot)
Heikki Salmikivi (Ilvesveikot)
Joonas Hirn (Kivenlahden Piilevät)
Jukka Laakso (Kannatusyhdistys)

ennakkotehtävät

Heikki Salmikivi

videosuurmoguli

Arttu Talvitie

Joulujuhla
johtaja

Grigori Fedorets
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Toimintakalenteri 2007
Tammikuu
2.-6.1.
13.-14.1.
19.-20.1.
24.1.
28.1.

Talvileiri Riite 2007
Johtajaneuvosto
Leffamarathon
Pasilan kolon avajaiset
Pääsiäisvaelluspalaveri
Vartionjohtajaneuvosto Sikalisko

Helmikuu
1.2.
4.2.
7.2.
10.2.
11.2.
22.2.

Suurjuhla 2007 -palaveri
Pääsiäisvaelluskokous
Lippukunnan vuosikokous
Satasen laina –PT
Kevätretken suunnittelukokous
Nettisivukoulutus
Vartionjohtajaneuvosto Sikalisko

Maaliskuu
3.3.
4.3.
5.3.
9.-11.3.
12.3.
16.-18.3.
23.-25.3.
30.3.-1.4.

Hankisata- SM-PT
Pääsiäisvaelluskokous
Kesäleirin suunnittelukokous
Villisika-vartion kämppäretki
Vartionjohtajaneuvosto Sikalisko
Susi-vartion kämppäretki
Haukka-vartion metsä/kämppäretki
Karhu-vartion kämppäretki

Huhtikuu
1.4.
4.-11.4.
13.-15.4.
18.4.
22.4.
22.4.
23.-29.4.

Pääsiäisvaelluskokous
Pääsiäisvaellus
Koko lippukunnan kevätretki
Paraatiharjoitus
Pääkaupunkiseudun partiolaisten paraati
Johtajaneuvosto
Partioviikko
Vartionjohtajaneuvosto Sikalisko

Toukokuu
4.-6.5.
15.5.
23.5.
30.5.

Vaeltajaryhmä Korpikotkan kävelyretki
Varainhankintakeikka Stakesilla
Kannatusyhdistyksen perheretki Veikkolaan
Kevätkauden päättäjäiset

Kesäkuu
10.-11.6.
20.6.

Suomen Partiolaisten Suurjuhla Tampereella
Kolotalkoot Töölön kololla

Ilvesveikot ry:n TOIMINTAKERTOMUS vuodelle 2007
Hyväksytty lippukunnan vuosikokouksessa 13.2.2008.

19 / 20

Heinäkuu
27.7.-8.8.
31.7.-8.8.

Maailmanjamboree Englannissa Hylands Parkissa
Kesäleiri Kihlua

Elokuu
25.8.
29.8.

Varainhankintakeikka SE Mäkinen.
Suuri Murahdus – lippukunnan kaudenavaus

Syyskuu
1.-2.9.
7.9.
15.-16.9.
24.9.
29.9.

Piirin yö-PT Nitro
Johtajaneuvosto
Näädät-parven retki
Vartionjohtajaneuvosto Sikalisko
Kotkat-parven retki

Lokakuu
3.10.
7.10.
8.10.
19.-21.10.
22.10.
26.-28.10.
26.-28.10.

Suoritusilta
Kolkkajohtajaneuvosto
Varainhankintatempaus Stakesilla
Vartio-osaston syysretki Sipoossa
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten vuosikokous
Haukka-vartion kämppäretki
Vaeltajaryhmä Korpikotkan retki

Marraskuu
4.11.
9.-11.11.
17.11.
19.11.
29.11.

Hiipivä Haamu
Susi-vartion retki
Johtajaneuvosto
Hiipivän Haamun palkintojenjako Munkkiniemen yhteiskoululla
Talvileirin suunnittelukokous

Joulukuu
6.12.
9.12.
17.12.

Itsenäisyyspäivä. Kynttilöiden sytytys, veteraanikirkko ja yhteinen juhlagaala Töölön
Tähystäjien kanssa
Partiokirkko ja joulujuhla
Samoaja 2008 –kurssin suunnittelukokous
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