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Perustietoja
Partiotoiminnan tarkoitus
” Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset
ominaispiirteensä huomioonottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen,
vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. (…)
Partiotoimintaa ohjaa partion maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja. Sen lähtökohtana on ihmiskuva, jossa
ihmisellä on velvollisuuksia suhteessa Jumalaan, omaan itseen, muihin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.”
(Partion päämäärä ja arvopohja, Suomen Partiolaisten Peruskirja 2008)

Partiotoiminta Suomessa
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (SP) on maamme suurimpia nuorisojärjestöjä, jossa on noin
70 000 jäsentä. Partiopiirejä on tällä hetkellä 13 ja lippukuntia noin 820. Ilvesveikot ry kuuluu
pääkaupunkiseudun partiopiiriin eli Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:hyn (PäPa).

Ilvesveikot perusyksikkönä
Partiolippukunta Ilvesveikot ry. (IVE) on toiminut Helsingin Töölössä vuodesta 1934 ja LänsiPasilassa vuodesta 1985 paikallisena partiotoiminnan yksikkönä. Lippukunta toteuttaa partiotoiminnan
tarkoitusta järjestämällä jäsenilleen kokouksia, retkiä, leirejä, kursseja, kilpailuja sekä muuta
kasvatustoimintaa.
Lippukunnan haasteena vuonna 2008 oli suuri varusmiespalvelukseen siirtyvien veikkojen määrä ja
tavoitteena taas vanhamuotoisen vaeltajatoiminnan käynnistäminen uusien ikäkausien mukaisen
samoaja-nimikkeen alla.
Lippukunnan jäsenmäärä oli vuoden 2007 lopussa 99 henkeä. Vuoden 2008 lopussa lippukunnassa oli
jäseniä 95. Jäsenistö muodostuu kolkkaosastosta (kolkat 19 henkeä, laskua 4 henkeä),
partiopoikaosastosta (seikkailijat, tarpojat ja samoajat 35 henkeä, kasvua 1 henki), aktiivisista vaeltajista
ja johtajista (vaeltajat ja pestatut aikuiset 19 henkeä) ja kannattajajäsenistä (22 henkeä).
Jäsenmäärän kasvattamisessa ei onnistuttu piiri- ja keskusjärjestötason asettamien suuntaviivojen
mukaisesti. Töölössä lippukuntaan liittyi joitakin uusia kolkkapoikia ja vartiolaisia, Pasilassa taas
johtajaresurssien rajallisuuden vuoksi uusia jäseniä ei voitu juuri ottaa ja vuoden alussa järjestetty
samoajakurssi verotti etenkin Pasilan vanhempaa jäsenistöä.

Hallinto
Lippukunnankokous
Lippukunnan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Töölön kololla 13. Helmikuuta 2008.
Kokouksessa valittiin lippukunnanjohtajan apulaiseksi Grigori Fedorets. Hallituksesta päätettiin
muodostaa seitsenhenkinen. Lippukunnanjohtajana jatkaa Arttu Piipponen ja hallitustoimessa Markus
Helaniemi. Uusiksi jäseniksi valittiin partiojohtaja Thomas Miyauchi, vartionjohtaja Aleksi Kyöttinen ja
vaeltajat Eemil Partinen ja Arttu Talvitie. Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös
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vuodelta 2007 sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2008. Kokouksessa päätettiin, että
lippukunta kerää 15 euron liittymisjäsenmaksun uusilta B-jäseniltä vuonna 2008.

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 2008 toimintasuunnitelmassa varattiin toimintasuunnitelman seuranta hallituskauden
keskivaiheille, ja kaikissa kokouksissa jatkettiin yksittäisten jäsenten keskeneräisten tehtävien
läpikäyntiä. Toimintasuunnitelman seurannan keskittäminen yhteen hallituksen kokoukseen ja koko
suunnitelman läpikäynti saivat Harmaan Ilveksen huomaamaan, että suunnitelma oli osin saatu
toteutettua. Aiempina vuosina jokaisessa kokouksessa esiin oli nostettu vaillinaisin kohta, joka sai
yleensä aikaan vain epäonnistumisen tunteita hallituksessa.

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: helmikuussa
Veikkolassa, paraatin jälkimainingeissa piknik-muotoisena Tähtitorninmäellä, jälleen Veikkolassa
elokuussa, sekä pikkujouluseikkailu Töölön kololla ja lähialueilla marraskuussa. Toiminnan
suunnittelemisen ohella osaan kokouksista oli integroitu koulutuksellinen osio. Elokuun Veikkolapäivillä järjestettiin koulutus uusista ikäkausista. Viimeisessä kokouksessa oli jopa suunniteltua
ohjelmaa.
Johtajaneuvostoihin osallistui vähänlaisesti johtajia, mikä saattoi johtua markkinoinnin
yksitoikkoisuudesta. Toisaalta pieni osallistumismäärä mahdollisti tehokkaan päätöksenteon.

Ilvesneuvosto - IN
Vuoden 2008 toimintasuunnitelmassa päätettiin alkaa pitää lippukunnan omaa johtajaneuvostoa,
Ilvesneuvostoa. Ilvesneuvostoon kuuluvat kaikki ryhmien vetäjinä toimivat henkilöt sekä 17 vuotta
täyttäneet veikot.
Ilvesneuvosto kokoontui vuoden aikana suunnitellut viisi kertaa, kolmesti keväällä ja kaksi kertaa
syksyllä. Jokaisen Ilvesneuvoston alussa pidettiin koulutuksellinen keskustelutilaisuus, joiden aiheet
käsittelivät vuoden aikana vaikeiden lasten käsittelyä, väkivaltaa partiossa, partiota ja päihteitä,
palautteen antamista ja PT-kilpailuja.
Neuvoston tavoitteena oli korvata tai järjestää yhdessä lippukunnan johtajien toimintaa tukevat
foorumit, VJN ja KJN. Tapahtuma järjestettiin määräajoin, mutta osallistujamäärä ei kertaakaan
noussut järin korkeaksi. Neuvostoon osallistuvien määrä vaihteli neljän ja kymmenen välillä ja
parhaimmillaan koolle oli saatu 75 % kolkkajohtajista ja kaikki vanhojen ryhmien vartionjohtajat sekä
puolet luotseista.
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Kolkkapoika-osasto
Kolkkapojat ovat nuorimpia partiolaisia, iältään 8–10-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.”

Kolkkaparvet
Ilvesveikoilla oli keväällä kolme kolkkaparvea, Töölössä Kotkat, Pasilassa Näädät ja Ahmat. Ahmat
toimi siirtymäryhmänä, jonka kaikki jäsenet siirtyivät syksyllä seikkailija-vartioon. Syksystä lähtien
Ilvesveikoissa on toiminut vain kaksi kolkkaparvea. Toiminnan suosiossa on selvä vääristymä. Pasilassa
kysyntä partiotoiminnalle on suurempaa kuin tarjonta ja Töölössä taas nykyisillä johtajaresursseilla
suurempien ryhmien vetäminen olisi ollut mahdollista. Pasilaan tarvitaan tulevaisuudessa uusi
kolkkaparvi, jotta kaikille halukkaille mahdollistetaan pääsy mukaan partiotoimintaan.
Kolkkaparvien tavoitteet vuodelle 2008 ja suunnitellut keinot niiden toteuttamiseen olivat:
Kaikki kolkkapojat lähtevät retkelle syksyllä ja keväällä.
Kolkkajohtajat tiedottavat retkistä riittävän ajoissa ja paljon.
Kolkkapoikia rekrytoidaan lisää etenkin Töölön parviin
Toiminnasta mainostamisessa otetaan käyttöön kaikki keinot. Töölössä kolkkaparviin aletaan ottaa
myös ensimmäisellä luokalla olevia poikia. Internet-sivuja kehitetään paremmin vanhempien tarpeita
vastaavaksi.
Jokainen kolkkapoika suorittaa nuolimerkin vuoden aikana
Kokouksien ohjelma sisältää viikoittain suorituksen kolkkien suorituskirjasta. Kolkkajohtajat jakavat
suorituskirjat jokaiselle kolkkapojalle.

Kaikki kolkkapojat ovat käyneet ainakin yhdellä retkellä. Retket ovat olleet hyvin suosittuja ja kertovat
selvästi erähenkisen partiotoiminnan tarpeesta nuorien kolkkien kohdalla.
Kolkkapoikia on rekrytoitu lisää sekä yleisellä mainonnalla että mainostamalla partiotoimintaa suoraan
kouluissa. Syksyn alussa järjestettiin myös Partiopamaus-nimineen rekrytointitapahtuma, jolla pyrittiin
saamaan lisää osanottajia Töölön kolkkaparveen. Rekrytointi-tapahtuma onnistui, mutta sen tulos oli
toivottua pienempi.

Kolkkajohtajaneuvosto
Kolkkajohtajaneuvosto (KJN) on kaikki kolkkajohtajat yhteen kokoava elin, jonka tarkoituksena on antaa
virikkeitä toimintaan ja suunnitella toimintaa yhdessä.
Kolkkajohtajaneuvoston tavoite vuonna 2008 oli:
Kolkkajohtajaneuvosto kokoontuu vuoden aikana ainakin neljästi
Hallitus nimeää riveistään kolkkapoikaosastolle johtajan, joka johtaa puhetta
Ilvesneuvoston yhteydessä järjestettävissä tapaamisissa.

Kolkkajohtajaneuvosto järjestettiin vuoden aikana viiteen kertaan Ilvesneuvoston yhteydessä.
Kokoontumisista ei välttämättä aina voitu puhua, sillä kolkkajohtajien osallistuminen vaihteli suuresti.
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Partiopoikaosasto
Suomen partiolaisten ikäkausiuudistuksen myötä Ilvesveikkojen partiopoikaosasto eli vuonna 2008 muutoskautta.
Perinteisen vanhan ruskeakantisen eräohjelman rinnalle otettiin käyttöön uuden ikäkauden mukaiset seikkailija- ja
samoajaohjelmat.
Koko osaston (vartiolaiset, seikkailijat, vartionjohtajat, samoajat) osallistumistilastoja:
Kevätretki: 14 henkeä
Kesäleiri: savun koko 87 henkeä, joista Ilvesveikkoja 38
Syysretki: 11 henkeä
Vartio-osaston tavoitteet vuodelle 2008 olivat:
Vartiot laativat toimintasuunnitelman toimintansa tueksi.
Sampo ja partiopoikaosaston johtaja avustavat suunnitelmien laadintaa ja toimittavat
suunnitelmat hallituksen nähtäväksi. Syksyllä toiminnan tukemiseksi aloitetaan
vartioiden välinen toimintakilpailu.
Jokainen vartio järjestää retken keväällä ja syksyllä sekä osallistuu
vuoden aikana PT-kilpailuun.
Hallituksen nimeämä sampo valvoo ja ohjaa toimintaa VJN:ssä ja sen ulkopuolella, jotta
vartiot retkeilevät ja kisaavat riittävästi.
Vartiot riihittävät vuoden aikana luokkamerkin.
Vartion toiminnan runko rakentuu suorituskirjan kuvaaman vartio-ohjelman ympärille.
Retkillä ja leireillä tarjotaan mahdollisuus riihitykseen.

Vanhan ohjelman mukaiset vartiot
Vanhan ikäkausijärjestelmän mukaan 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. Vartiot käyttävät vanhaa ”ruskeakantista”
eräohjelmaa ja sen rinnalla Suomen partiolaisten taitomerkkejä.
Lippukunnassa toimi vuonna 2008 kaksi vanhan partio-ohjelman mukaista vartiota: Töölössä Villisika
ja Pasilassa Rusakko. Haukan, Karhun ja Suden vartiolaiset passitettiin samoajakurssille, jonka ohjelma
oli kuitenkin vartionjohtamispainotteista.
Toimintasuunnitelmia laadittiin ilvesneuvoston kokouksissa tavoitteena luokkamerkin
suorittaminen vuoden loppuun mennessä. Vaikkakin osa vartiolaisista olisikin ollut riihityskunnossa
talvileirin peruminen vei viimeisetkin mahdollisuudet tämän tavoitteen toteuttamiseksi.
Villisika-vartio jatkoi toimintaansa Aleksi Kyöttisen ja Mika Länsimäen johdolla. Vartio järjesti
retken keväällä sekä osallistui PäPa:n kevätmestaruuskilpailuun Törmään, sijoittuen pronssille vihreässä
sarjassa.
Rusakko-vartio jatkoi toimintaansa Pasilassa järjestäen retken kevään aikana, mutta osallistumatta
kisoihin. Lisäksi Villisika ja Rusakko järjestivät yhteisretken syksyn puolella.
Mika Länsimäki riihitti II-luokan syysretkellä.

Seikkailijatoiminta
Seikkailijat ovat uuden ikäkauden mukaisesti iältään 10–12-vuotiaita partiolaisia. Toiminta tapahtuu aikuisten
johtajien, akelojen, johdolla. Seikkailijaohjelma koostuu ilmansuunnista, joihin kuuluu suorituksia, retkiä yms.
Syksyllä perustettiin Ilvesveikkojen historian ensimmäinen seikkailijavartio, joka sai nimekseen Susi.
Vartiolaiset tulivat entisestä Ahmat-siirtymävartiosta. Ryhmän vetäjinä toimivat samoajat Joona
Tuomola ja Kari Karttunen, jonka tilalle loppusyksystä tuli Tatu Vehmas. Aikuisena luotsina toimi
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Tom Granroth. Ryhmä suoritti tervetuloa-vaiheen ja ensimmäisen ilmansuunnan suorituksia ja järjesti
retken.

Tarpojatoiminta
Tarpojat ovat uuden ikäkauden mukaisesti iältään 13–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojan johtajina toimivat
samoajaikäiset. Tarpojien ohjelma jakaantuu puolen vuoden tarpoihin.
Kuluvana vuonna Ilvesveikoissa ei ole ollut tarpojatoimintaa.

Samoajatoiminta
Samoajat ovat uuden ikäkauden mukaisesti iältään 15–17-vuotiaita partiolaisia. Samoajat toimivat
vertausjohtajuusperiaatteella aikuisen luotsin tukemana. Samoajien ohjelma koostuu varusteista, jotka taas
jakaantuvat taskuihin.
Keväällä järjestettiin Ilvesveikkojen ja Töölön Tähystäjien yhteistyönä samoajakurssi, joka toteutettiin
perinteistä vj-kurssin kaavaa noudattaen samalla yhdistäen uuden ohjelman elementtejä. Syksyn alussa
kurssin läpäisseistä samoajista muodostettiin Varpushaukka-niminen samoajavartio, jonka toiminta
hakee vielä luontevia uomiaan. Samoajavartion vertaisjohtajana toimi syksyn ajan Benjamin Ylikoski ja
luotsina Aino Wathén.

Vaeltajatoiminta
Vaeltajatoiminta on partion vanhan ikäkausiohjelman viimeinen vaihe. Toiminnalle on tunnusomaista
projektiluonteisuus ja ryhmän keskuudesta nouseva halu tehdä toimintaa itselle. Vaeltajien tunnus on ”Palvelen”.
Ilvesveikoissa toimi kuluvan vuoden aikana kaksi vaeltajaryhmää, Korpikotka ja Kastemadot.
Molempien toiminta on ollut satunnaista.

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 2008 olivat:
Vartionjohtajaneuvosto kokoontuu vähintään 5 kertaa vuoden aikana.
Tämän lisäksi järjestetään yksi tai kaksi viikonloppuretkeä.
Kokouksen järjestetään Ilvesneuvoston yhteydessä. Retkillä vartionjohtajille tarjotaan
mahdollisuus rentoon yhdessäoloon sekä avoimeen keskusteluun.
Vartionjohtajaneuvosto kokoontuu lippukunnanjohtajan apulaisen johdolla. Syksyllä
aloitettavan vartiokilpailun vetämisestä vastaavat Pekka Huima ja Markus Helaniemi.

Vartionjohtajaneuvosto kokoontui vuoden aikana viisi kertaa aina ilvesneuvostojen yhteydessä.
Vartionjohtajaneuvostoihin osallistuivat vanhojen vartioiden johtajat ja osastonjohtaja sekä
satunnaisesti myös muita johtajia. Teemoina olivat tiedotus, vertaistuki sekä tavoitteiden
selkiinnyttäminen. Koulutusosiot nivoutuivat saumattomasti ilvesneuvoston formaattiin.
Vartiokilpailua ei järjestetty projektiin nimettyjen henkilöiden kiinnostuksen loputtua.
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Retki- ja leiritoiminta
Vuonna 2008 retki- ja leiritoiminta jatkui tuttuun tapaan. Vuoden kohokohta oli monille
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten viides piirileiri Aihki. Itse vuoden 2008 toiminnassa ei ollut
taantuman merkkejä, mutta talvileiri vuosien 2008–09 vaihteessa jäi järjestämättä vähäisen
osallistujamäärän vuoksi.

Talvileiri Viima
Talvileiri Viima järjestettiin 2.–6.1.2008 Lapinlahdella. Junamatka Helsingistä Lapinlahteen oli pitkä,
mutta muuten leiri itsessään oli kaikin puolin onnistunut. Leirillä ohjelmassa oli mm. haikki ja 80-luvun
disko. Jäälle rakennettiin napakelkka ja pelattiin myös jalkapalloa. Yöpyminen tapahtui
puulämmitteisissä puolijoukkueteltoissa ja säästä mainittakoon se seikka, ettei lunta ollut kuin nimeksi,
mutta pakkasta sentään riitti.
Leirinjohtajana toimi Pekka Pehkonen, ohjelmapäällikkönä Matias Merenmies ja keittiömestarina
Grigori Fedorets.

Pääsiäisvaellus Neiti08
Pääsiäinen ajoittui vuonna 2008 jo maaliskuulle, joten lumen toivossa ei ollut tarpeen suunnata Lappiin
saakka. Vaellusta markkinoitiin alkuvuodesta johtajistolle sähköpostilla ja myös lippukunnan wwwsivuilla vilkkui bannerissa mainos. Osallistujia kertyi lopulta kaikkiaan kolme veikkoa ja heidän
seurakseen yksi tähystäjä, joten kuljetuksissa voitiin turvautua yhteen henkilöautoon. Vaellus
suuntautui Pohjois-Karjalaan Ruunaan retkeilyalueelle, jonka hyvin hoidetut nuotiopaikat tarjosivat
oivat puitteet laavuyöpymisille. Viimeiseksi yöksi oli varattu Metsähallituksen kämppä Uramossa.

Kevätretki Silmu
Vartio-osaston kevätretki Silmu järjestettiin 17.–18.5.2008. Ilvesveikkojen kämppä oli tuplabuukattu ja
tämän vuoksi Veikot saivat tyytyä nukkumaan ulkosalla Ilveskallion laavussa. Kaksinkertaisen
varauksen estämiseksi jatkossa kämppävarauskalenteri päätettiin siirtää www-sivujen yhteyteen.

Kesäleiri Aihki
Aihki 2008 oli Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirileiri, joka pidettiin Jämijärvellä Hämeenkankaan
kangasmetsässä 30.7.–7.8.2008. Kyseessä oli Pääkaupunkiseudun Partiolaisten viides piirileiri. Samassa
savussa Ilvesveikkojen kanssa majaili jo perinteiseen tapaan Töölön Tähystäjät, Siniritarit ja Brysselin
Tuulihaukat. Edellä mainittujen lippukuntien lisäksi Aihkille osallistui noin 4000 partiolaista.
Aihkilla kaikki yli 15 vuotta täyttäneet olivat palveluleiriläisiä ja tämähän tarkoitti sitä, että työtä
riitti myös nuorisolle. Ohjelmaa oli paljon, mutta silti haikin puuttuminen jäi vaivaamaan joitakin.
Koska kyseessä oli suurleiri, huolto tökki ajoittain. Suurimmalle osalle Aihki oli positiivinen kokemus.

Vartio-osaston syysretki Koelaboratorio
Vartio-osaston syysretki Koelaboratorio järjestettiin 26.–28.2008. Retki pidettiin Ilvesveikkojen
Nuuksion kämpällä ja retkelle osallistui 8 vartiolaista ja vetäjinä toimivat lpkj ja molemmat Villisian
vartionjohtajat. Retkellä tutustuttiin erilaisiin vuosien varrella kololle kertyneisiin majoitteisiin.
Simolammen syvyyttä mitattiin kanootista käsin ja vartiolaiset tukahduttivat itse sytytetyt nuotiot
jauhesammuttimilla. Mika Länsimäki riihitti ansiokkaasti toisen luokan retkellä pidetyssä riihityksessä.
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Retkelle ilmoittautuminen tapahtui IVEn www-sivujen kautta. Gallupin mukaan vartiolaiset
vieroksuivat tätä menetelmää. Silti osallistumisprosentti oli kiitettävä ja tilastojen valossa mukana oli
reilusti vartiolaisia.

Kilpailutoiminta
Luonnollisten vartioiden kilpailutoiminta jatkui aiempien vuosien tapaan vähäisenä, mutta tunnelin
päässä nähtiin myös valoa. Villisika-vartio osallistui Pääkaupunkiseudun partiolaisten
kevätpartiotaitokilpailu Törmän päiväsarjaa ja Ilvesveikot kunnostautui järjestämällä rastin samassa
kilpailussa. Rastilla kisaajat pääsivät pesemään öljyonnettomuudessa likaantuneita lintuja.
Syksyllä Ilvesveikoista suuntasi yksi vanhempi vartio Espoon Punasen harmaaseen sarjaan. Putte
Huimasta, Matti Rekosesta ja Arttu Piipposesta sekä lapinporokoira Nillasta koostuneen vartion tuomisina
lippukuntaan oli hopeamitali.

Koulutustoiminta
Lippukunta järjesti kevään aikana yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa vartionjohtamiseen ja
itsenäisempään partiotoimintaan eväitä antavan samoajakurssin. Kurssiin kuului kymmenen kaupunkiiltaa ja kaksi retkeä, joista toinen suuntautui Veikkolaan ja toinen Tönkille. Kurssille kutsuttiin
seitsemän Töölön Tähystäjää ja kolmetoista Ilvesveikkoa. Kurssin suoritti loppuun neljä tähystäjää ja
seitsemän veikkoa. Kurssin johtajana toimi Linda ”Hapsu” Tuominen Töölön Tähystäjistä apunaan
Pekka Pehkonen ja Grigori Fedorets.
Partiojohtajaperuskurssin suorittamisen aloittivat vuonna 2008 Markus Helaniemi, Matias Merenmies
ja Aino Wathén. Viime vuosina käyttöön otettu linja kurssilaisen velvollisuudesta maksaa kurssimaksu,
ellei kurssi ole suoritettu loppuun vuoden kuluessa alkamisestaan, tuotti tulosta: kaikki aloitetut
suoritukset olivat vuoden lopussa miltei hoidettu.
Mikael Wathén osallistui KoGi-kurssin leiri- ja seminaariosioon. Ilvesveikoissa toteutettavaksi
tarkoitettu ympäristökasvatusprojekti sai hallituksen hyväksynnän mutta odotti vielä vuodenvaihteessa
täyteen vauhtiin pääsemistään.
Putte Huima osallistui marraskuussa Suomen Partiolaisten meripelastautumiskurssille.

Tiedotus
Lippukuntalehti Murina
Murina ilmestyi vuoden 2008 aikana neljästi. Vuonna 2007 onnistunut ilmestymisaikataulun
normalisointi helpotti toimituksen työtä, ja lippukuntalehti ilmestyikin koko vuoden lähestulkoon
toimintasuunnitelmassa määritellyssä aikataulussa. Vuoden viimeinen numero 4/08 saatiin toimitettua
ja painettua ajoissa, mutta lehden postituksen sattuessa samaan aikaan joulukorttisesongin kanssa
lehden saapuminen kaikkien lippukuntalaisten kotiin viivästyi tammikuun 2009 ensimmäisille päiville.
Lehden levikki pysyi 160 kappaleessa.
Murinan toimituskunta uudistui vuoden 2008 alussa. Toimituspäälliköksi seuraavaksi kahdeksi
vuodeksi pestattiin Markus Helaniemi ja toimitussihteeriksi Aleksi Kyöttinen. Helaniemi aloitti myös
taittajana.
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Vuoden aikana myös lehti koki uudistuksia. Vuoden ensimmäisestä numerosta käynnistyi uusi
juttusarja ”Henkilökuva”, joka esittelee lippukunnan johtajistoa edellistä ”Fanisivua” tarkemmin.
Vuoden toisesta lehdestä eteenpäin lehden graafinen ulkoasu uudistui. Uuteen ulkoasuun kuuluivat
muun muassa pyöreäkulmaiset laatikot sekä uudistunut sisällyssivu.
Murina jatkoi laadukkaana lehtenä sekä sisällöltään että ulkoasultaan. Sisältö oli pääasiassa eri
ikäisten lippukuntalaisten kirjoittamaa, tavoitteena oli antaa kolkkien ja vartiolaisten kertoa
lippukunnan tapahtumista omin sanoin johtajiston lisäksi. Reportaasityylisten kertomusten lisäksi
lehden vakiopalsta ”Eräkorneri” esitteli eräretkeilyvarustusta kattavasti ja teki vertailevaa tutkimusta.
Lehti postitettiin toisessa luokassa frankeeraamalla ne Partioasemalla. Lehti julkaistiin myös
sähköisessä muodossa lippukunnan Internet-sivuilla, mikä sai paljon kiitosta.
Lippukuntalehti Murina jatkaa Ilvesveikkojen pää-äänenkannattajana ja tukee edelleen mieheksi
kasvamista.

Internet-sivusto
Lippukunnan kotisivuja on jo usean vuoden ajan julkaistu osoitteessa www.ilvesveikot.fi. Vuoden 2008
aikana sivustolla julkaistiin noin 75 artikkelia ja reilut 100 valokuvaa. Artikkeleista suurin osa oli
lippukunnan tapahtumista kertovia uutisia, valokuvat esittelivät lippukunnan retkiä ja leirejä.
Sivuston käyttäjäkunta laajeni, kun sivustolle rekisteröityminen sallittiin vuoden alussa muillekin
kuin vain lippukunnan johtajistolle. Kolkkien ja vartiolaisten lisäksi myös vanhemmat ja muut
halukkaat saivat mahdollisuuden rekisteröityä sivustolle. Sivuston keskustelupalsta jaettiin kahteen
osioon: kaikkien rekisteröityjen käyttäjien nähtävillä olevaan ”Suljettuun keskusteluun” ja vain
lippukunnan johtajiston nähtävillä olevaan ”Salattuun keskusteluun”. Koska järjestely näytti toimivan
hyvin, kokeilua jatketaan edelleen.
Ensimmäistä kertaa sivuston historiassa kokeiltiin sähköistä ilmoittautumista lippukunnan
tapahtumiin Internet-sivujen kautta. Syysretkelle ilmoittauduttiinkin hyvin talvileirin ilmoittautumisten
jäädessä vähäiseksi. Kokemusten perusteella sähköistä ilmoittautumista aiotaan vielä jatkaa
tulevaisuudessakin. Myös kämppäviikonloppujen varaaminen tuotiin sivustolle perinteisen
kämppäisännälle soittamisen lisäksi. Vuonna 2008 kämppä varattiin kolmelletoista eri tapahtumalle
Internet-sivujen kautta.
Ilvesveikot osallistui vuoden lopulla Vartiovuoren Poikien ja Nettipartiolaisten järjestämään
Sivukisaan, jossa valitaan vuoden paras lippukuntasivusto. Ilvesveikkojen nettisivut eivät sijoittuneet
kymmenen parhaan joukkoon, mutta saivat rakentavaa palautetta kisan tuomaristolta:
”Värimaailma on miellyttävä ja sivun asettelu selkeä, yksi kisan parhaimmista. Kuvat on
optimoitu hyvin nettikäyttöä varten. Kuvat ansiomerkeistä hieman epäselviä ja raskaita
laatuunsa nähden. Kotkat-ryhmän tapaisia esittelyjä/kuvia olisi lukenut mielellään myös
muista toimintaryhmistä.
Yleistietoa partiosta löytyy hyvin sivustolta. Kuvia voisi lisätä tekstin joukkoon
piristämään sisältöä. Navigointipalkki on selkeä. Etusivun flash-mainos jakoi tuomariston. Se
on erittäin ärsyttävä ainakin ulkopuoliselle/vakio vierailijoille, mutta toisaalta sen avulla
saadaan tapahtumaan ehkä enemmän osallistujia. Navigointia helpottaisi, jos url-osoitteet
nimettäisiin kuvaavasti sisällön mukaan.”
Ainoan saadun yleisöpalautteen mukaan Ilvesveikkojen sivusto oli ”paras, selkein ja partiomaisin
sivusto tämän vuoden kisaajien joukosta”.

Hiipivä Haamu
Hiipivä Haamu järjestettiin marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina 2.11.2008. Kilpailun teemana oli
musiikki ja koulutusteemana erilaisuus ja sen hyväksyminen. Koulutusteemaa toteutettiin yhteistyössä
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Seksuaalinen Tasa-arvo SETA ry:n ja Helsingin Seudun SETA ry:n kanssa. Töölön Tähystäjien
pitämän “Street Team” -rastin yhteydessä oli näiden järjestöjen pitämä piste, missä kisaajat saivat tietoa
seksuaalivähemmistöistä. Pisteessä oli myös mahdollista täyttää aiheeseen liittyvä kyselylappunen, joka
arvosteltiin. SETA:n pisteestä tuli yllättävän vähän palautetta suuntaan tai toiseen. Muutamia kiittäviä
kommentteja aran aiheen käsittelystä ja muutamia epäileviä kommentteja aiheen sopivuudesta
nuoremmille. Huomion arvoista tässä on se, että palautteet sopivuudesta nuoremmille tuli
pääsääntöisesti vartiolta, joissa oli vain yli 15-vuotiaita, ja että jokaiselle vartiolle mainittiin SETA:n
pisteellä käymisen olevan vapaaehtoista. Eräs vartio ihmetteli SETA:n mukana oloa ja piti sitä
irrallisena kisasta. Tämä ei kuitenkaan pitänyt aivan paikkaansa, sillä juonen kahden naispuolisen
päähenkilön välillä oli seurustelusuhde. Kisan aikana tätä rakkaussivujuonta tuotiin hyvin hillitysti esille
ja monet konservatiivipartiolaiset eivät tätä huomanneetkaan vaan pitivät sitä ystävyyssuhteena. Hillitty
esille tuonti johtui halusta käsitellä suhdetta kuten mitä tahansa hetero-suhdetta. Palkintojen jaossa
tapahtuneen juoniselvityksen aikana yleisön joukosta kuului kohahdus, kun kerrottiin pariskunnan
seurustelusuhteesta.
Toista teemaa, musiikkia, tuotiin esille vahvasti juonessa ja erityisesti “The Hearing @ Nosturi” rastilla. Rastin tarkoituksena oli antaa nuoremmillekin vartiolaisille mahdollisuus autenttiseen
keikkakokemukseen. Rastia varten vuokrattiin Elävän musiikin yhdistyksen omistama monitoimitalo
Nosturi. Yhtyeeksi keikalle saatiin Hollow Heart -niminen bändi. Tästäkin saamme kiittää Salmikivien
sukua. Tehtävässään rasti onnistui hyvin ja onnistui antamaan keikkafiilistä monille kisaajille. Fiilistä
saatiin aikaan paitsi loistavalla keikalla, niin myös keikkayleisön sekaan solutetulla rastihenkilökunnalla.
Parhaan rastin äänestyksessä A-sarja antoi suhteessa selvästi enemmän pisteitä tälle rastille kuin B-sarja.
Pidimme tähän syynä B-sarjan kilpahenkisyyden ja juonikeskeisyyden ristiriitaa Nosturi-rastin vähäisen
juonisisällön kanssa.
Kilpailun A-sarjan kärkiviisikko muodostui seuraavaksi: 1. Tavis, Roineen Tytöt; 2. PMMP ,
Karhunvartijat; 3. Pallokalat, Viestitytöt; 4. HVW, Haagan Sirkut; 5. Jippo, Aarnivalkeat. B-sarjassa taas
viiden parhaimmistoon pääsivät: 1. Jyystöhöylä, Olarinmäen samoajat; 2. Kapelimestari krisse ja kavaquintet, Karhunvartijat; 3. The Muflons, Töölön Siniset; 4. Kanahaukat ja lumiset munat, Kalevan
Tytöt; 5. Operaatioovahvistin, Suosirrit. Parhaan rastin palkinnon voitti oma lippukuntamme
Ilvesveikot Markus Helaniemen pitämällä ”Pelastusristeilijä Jenny Wihuri” -rastilla. Ilvesveikkojen
luonnolliset vartiot sijoittuivat tasaisesti A-sarjan kaikille tasoille seuraavasti: 24. Villisika, 57.
Varpushaukka ja 83. Rusakko.
Kisaorganisaatio koki monia vastoinkäymisiä, jotka johtuivat erityisesti kisaorganisaation jäsenten
estymisestä tekemään tehtäviään. Videopäällikkö Matias Merenmiehen poistuminen valtion
palvelukseen ennen alkuvideon valmistumista johti videopäällikön tehtävien kaatumisen kisanjohtaja
Arttu Talvitien harteille. Kisanjohtajalle aiheutti myös stressiä juonipäällikön vähäinen osallistuminen,
johtuen mm. tämän pestistä piirileirin järjestämisessä. Nosturissa pidetyn rastin rastipäällikkö ei
pystynyt järjestämään rastia, mutta onneksi apuun saapui armeijasta palannut Matias Merenmies, joka
otti osaa rastin organisoimiseen. Ilman Merenmiehen apua kyseinen rasti ei välttämättä olisi koskaan
nähnyt kisapäivän valoa. Toisaalta estynyt rastipäällikkö oli hankkinut itsellensä sijaisen, joka rakensi
rastia omalta osaltaan. Näiden seikkojen aikaansaama päällekkäinen johtaminen sai aikaan pieniä
ongelmia, joista pahin oli epäselvä opastus rastipaikan sisäänkäynnillä esityksen ollessa käynnissä. Tästä
tuli palautetta muutaman minuutin myöhästyneiltä vartioilta, jotka eivät päässeet osallistumaan rastille.
Toisaalta voidaan olla montaa mieltä siitä pitäisikö suurissa partiotapahtumissa olla ajallaan paikalla.
Yleisesti ottaen kisa kuitenkin onnistui loistavasti. Sää oli marraskuiseen tapaan kolea, mutta
aurinkoinen ja kisaajat viihtyivät selvästi. Tämä näkyi myös palautteissa, jotka olivat positiivisia.

Muu toiminta
Leffamarathon järjestettiin 18.–19.1. Töölön kololla. Järjestelyistä vastasi Markus Helaniemi. Tapahtuma
keräsi poikkeuksellisen paljon osallistujia, parhaimmillaan elokuvaa seurasi yhtä aikaa yli 20 johtajaa.
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Elokuvia katseltiin laidasta laitaan, Mean Girlsistä Avaruusseikkailu: 2001:en. Kotimaisen elokuvan
vuoden 2008 hengessä katsottiin Aki Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä.
Pääkaupunkiseudun partiolaisten jo perinteeksi muodostunut Yrjönpäivän viikon partioparaati
järjestettiin 27. huhtikuuta. Ilvesveikkojen ja Töölön Tähystäjien marssiosaston johtajana toimi Matias
Merenmies. Reitti kulki tänä vuonna Senaatintorilta Kasarmintorille. Ilvesveikkojen ja Töölön
Tähystäjien marssiosasto erottui tänäkin vuonna edukseen: monen vuoden tauon jälkeen oli saatu
kasaan neljän hengen marssirumpuosasto, joka rytmitti marssia taidokkaalla soitollaan. Osastoon
kuuluivat Matias Merenmies, Tiina Salmela ja Lotta Korhonen Töölön Tähystäjistä. Rumpuosastoa johti
Markus Helaniemi. Paraatin jälkeen järjestettiin johtajaneuvosto Tähtitorninmäellä.
Kevätkauden päättäjäiset järjestettiin 28. toukokuuta Suomenlinnassa. Päättäjäisissä kierrettiin
jännittävä suunnistusreitti läpi linnoitusten. Paikalle saapui noin 50 henkilöä. Tapahtumasta vastasi PJjälkitehtävänään Markus Helaniemi.
Partiotoimintaa esittelevä Partiopamaus järjestettiin 19.8. Sibelius-puistossa. Paikalle oli pystytetty
korotettu puolijoukkueteltta, rakennettu pieni ramborata sekä viritetty partiotoimintaa käsittelevä
tietokilpalu. Pamauksessa tarjoiltiin myös mehua ja muurinpohjalettuja vierailijoille ilman maksua.
Seuraavaksi vuodeksi päätettiin järjestää tapahtuma yhdessä Suuren Murahduksen kanssa, työnimenä
Suuri Pamahdus tai Partiomurahdus.
Suuri Murahdus järjestettiin jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan Alppipuistossa keskiviikkona
27. elokuuta. Tilaisuudessa tutustuttiin erilaisten pelien, leikkien ja tietokilpailun muodossa
lippukunnan ja sen ryhmien nimikkoeläimien ominaisuuksiin. Tapahtumaan osallistui n. 20 henkilöä ja
sen järjestelyistä vastasi PJ-jälkitehtävänään Aino Wathén.
Itsenäisyyspäivänä Ilvesveikot auttoivat perinteiseen tapaan Helsingin sotaveteraanipiiriä
ulkotulien sytyttämisessä Hietaniemen sankarihaudoille. Tällä kertaa sää oli tyyni, joten pari tuhatta
ulkotulta saatiin ensimmäistä kertaa sytytettyä parissa tunnissa ja ennen pimeän tuloa.
Joulukirkko järjestettiin perinteikkäästi Töölön kirkossa toisena adventtina 7. joulukuuta.
Joulukirkon aikana uudet kolkat ja vartiolaiset antoivat partiolupauksen. Joulujuhla järjestettiin kirkon
jälkeen Töölön seurakunnan nuorisotilassa. Aikaisemmista vuosista poiketen vanhempia ei ollut
kutsuttu juhlaan, mikä havaittiin tilankäytön kannalta hyväksi ratkaisuksi. Juhlassa seurattiin ryhmien
tekemiä esityksiä, laulettiin joululauluja sekä syötiin herkullista puuroa.

Talous
Tilikauden ylijäämä oli 577,87 €. Kokonaisuudessaan vuoden rahankäyttö noudatteli budjettia.
Retkitoiminnan tuottoja ja kuluja oli suunnitellussa suhteessa, mutta molempien taso jäi noin 40
prosenttiin budjetoidusta. Retkiä järjestettiin siis suunniteltua vähemmän. Samoin koulutus- sekä
kilpailukulut jäivät puoleen suunnitellusta, sillä osallistumisia oli ennakoitua vähemmän. Toisaalta
omatoiminen varainhankinta tuotti selvästi vähemmän kuin budjetissa arvioitiin. Sen sijaan Hiipivän
Haamun tulos oli odotettua parempi.
Kolojen kunnostukseen käytettiin alle puolet budjetoiduista varoista, mutta muut kolojen kulut
olivat yli kolminkertaiset suunniteltuun nähden. Myös internetkulut ylittivät budjetin yli puolella, koska
maksettavaksi tuli myös edellisen vuoden kuluja.
Viimevuotisista parannuksista poiketen tänä vuonna tilityskäytännöstä lipsuttiin jonkin verran,
kun kahdesta suuremmasta tapahtumasta saatiin odottaa tilitystä turhan pitkään.
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Taustayhteisöt
Helsingin kaupunki
Helsingin kaupungin nuorisotoimelta saatiin yleisavustusta perustoiminnan kuluihin ja leiriavustusta
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 perheretken ja puutalkoiden yhdistelmän toukokuussa
Veikkolassa, jonka aikana kämpän katto harjattiin ja maalattiin tyylikkään tummanvihreäksi.

Töölön pojat -säätiö
Töölön pojat -säätiö tukee lippukuntaa taloudellisesti joka toinen vuosi. Avustus suunnataan hakemuksessa esitetyllä
tavalla, yleensä lippukunnan kalustohankintoihin.
Toimintavuonna lippukunta haki avustusta Töölön pojilta retkeilyä tai partio-ohjelman toteuttamista
edesauttaviin hankintoihin. Myönnetyt varat sijoitettiin vuoden aikana viiteen VHF-radiopuhelimeen,
trangioiden uusintaan ja silikonisen haavasarjan hankintaan ensiapuharjoitteluun. Anomuksen
mukaisista hankinnoista toteuttamistaan odottavat vielä kompassit sekä kolojen ja kämpän ympäristöä
kuvaavat muovitetut kartat.
Paavo Aulio on toiminut kuluvalla kaudella Ilvesveikkojen edustajana Töölön pojat -säätiössä.

Töölön seurakunta
Joulukuun toisena adventtina lippukunta osallistui Partiokirkon järjestelyihin yhdessä muiden
töölöläisten lippukuntien kanssa. Partiokirkossa annettiin vartiolaisten partiolupaus ja kolkkien
kolkkalupaus.
Toimintavuoden aikana saatiin kosketus Töölön seurakunnan uuteen nuorisopastoriin Matilda
Hakkaraiseen ja yhteistyö lähti käyntiin rakentavassa hengessä.

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.
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Töölön kolo
Mechelininkadulla Taka-Töölössä sijaitseva Töölön kolo on ollut lippukunnan käytössä vuodesta 1956 lähtien Töölön
seurakunnan suosiollisella avustuksella.
Kolon varustusta kohennettiin asentamalla työkaluseinäteline varastoon. Kokoontuvia ryhmiä oli
Töölön kololla vuoden 2008 lopussa yhteensä kolme, yksi kolkkaparvi, yksi vanha vartio ja yksi
samoajavartio.

Pasilan kolo
Esterinpolulla Länsi-Pasilassa lippukunta toimii Helsingin kaupungin vuokraamassa nimikkotilassa, joka on saatu
käyttöön 1980-luvun loppupuolella. Nykyään tilassa toimii myös Töölön Tähystäjien tyttöpartioryhmiä.
Ilvesveikot on ainoa partiolippukunta Töölön Tähystäjien lisäksi, joka tarjoaa partiotoimintaa LänsiPasilassa. Partiotoimintaa kohtaa on ilmennyt ilahduttavan paljon kiinnostusta. Jopa siinä määrin, että
kaikille halukkaille ei olla voitu tarjota mahdollisuutta osallistua toimintaamme.
Pasilan kolon tavoitteet vuodelle 2008 olivat:
Lukollinen kaappi tietokoneelle
Internet-yhteyden hankinnan selvittäminen
Ulkoseinien ”töhryjen” poisto
Varaston siivous

Tietokonetta säilytetään tällä hetkellä lukittavassa tilassa varastohuoneessa. Tietokoneen käyttö jää
vähäiseksi huonon tilan takia. Toisaalta tietokoneen siirtäminen neuvottelutilaan voi häiritä muuta
partiotoimintaa. Internet-yhteyden hankintaa on selvitetty, ja voidaan todeta että sen saaminen tilaan
on mahdollista. Ulkoseiniä pidetään siistinä alihankkimalla siivous ulkopuoliselta siivousyritykseltä.
Varasto on siivottu vuoden aikana.

Ilvesveikkola ja Ilveskallio
Ilvesveikkolan kämppätontti sijaitsee Kirkkonummen Veikkolassa, Nuuksion kansallispuiston välittömässä
läheisyydessä. Ilveskallio on kämpän läheisyydessä sijaitseva kahden hehtaarin kokoinen retkeilypalsta, jossa sijaitsee
Ilvesveikkojen laavu, nuotiopaikkoineen ja käymälöineen. Kämpän, kämppätontit ja retkeilypalstan omistaa
Ilvesveikkojen Kannatusyhdistys ry.
Vuoden aikana maalattiin kämpän ja vajan katto sekä kottikärryn pohja.

Toiminta piirissä ja keskusjärjestössä
Ilvesveikkojen johtajat ovat jatkaneet vastuun kantamista myös piirin ja keskusjärjestön tehtävissä.
Lippukunnan edustajat kunnostautuivat vuonna 2008 piirileiri Aihkin eriasteisissa tehtävissä. Martti
Heinänen toimi leirin talousjohtajana ja leiritoimikunnan jäsenenä. Putte Huima taas päätoimitti
kankaan kappaleilla ilmestynyttä leirilehteä. Arttu Piipponen järjesteli leirin henkilökuljetuksia.
Mikael Wathén toimi vuoden aikana Suomen Partiolaisten ohjelmavaliokunnan jäsenenä sekä
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ansiomerkkitoimikunnassa.
Thomas Miyauchi toimi vuoden 2008 ajan läntisen Helsingin alueen edustajana Pääkaupunkiseudun
Partiolaisten piirineuvostossa.
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Eero Pehkonen toimi toistaiseksi viimeisen vuoden piirin hallituksen jäsenenä vastaten partioohjelman toteutumisesta.
Heikki Karjalainen on toiminut SP:n tunnustoimikunnassa.
Tapani Tulkki jatkoi toimihenkilönä Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa toiminnanjohtajan tehtävässä.
Ville Salo jatkoi keväällä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirileiri Aihkin projektipäällikkönä. Syksyllä
hänet valittiin Pääkaupunkiseudun Partiolaisten koulutussihteeriksi.
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Ansiomerkit, luokkamerkit, ja huomionosoitukset
Kunnon Veikko -patsas

Aleksi Kyöttinen

IVE-kiulu

Pasilan osasto

T-nuolimerkki

Anton Aarniranta
Niklas Granroth
Jon Isakson
Elmeri Kumpulainen
Otso Oja
Mico Rintala
Kaapo Väistö

II luokan riihitysmerkki

Mika Länsimäki

Pronssinen Ilves

Petrus Ahola
Juri Birjulin
Roope Järvinen
Onni Ohlson

Hopeinen Ilves

Markus Helaniemi
Eevert Partinen

II luokan Mannerheim-solki

Anssi Mononen

Samoajakurssitodistus

Petrus Ahola
Kari Karttunen
Tatu Nuotio
Jussi Salmela
Joona Tuomola
Tatu Vehmas
Lauri Viinamäki
Benjamin Ylikoski

Ilvesveikot ry:n TOIMINTAKERTOMUS vuodelle 2008
Hyväksytty vuosikokouksessa 11.2.2009

17 / 17

Lippukunnan organisaatio
Harmaa Ilves – lippukunnan hallitus

lippukunnanjohtaja
lippukunnanjohtajan apulainen
muut jäsenet

Arttu Piipponen
Grigori Fedorets
Markus Helaniemi
Aleksi Kyöttinen
Thomas Miyauchi
Eemil Partinen
Arttu Talvitie

Virkailijat

taloudenhoitaja
kirjanpitäjä
sihteeri
tilintarkastajat

Aino Wathén
Ville Salo
Thomas Miyauchi
Olli Alanen
Sami Korppinen
Jukka Ruotsalainen
Pyry Virtanen

varatilintarkastajat
Partiopoikaosasto

osastonjohtaja

Grigori Fedorets

Villisika (vanha vartio), Töölö

Aleksi Kyöttinen
Mika Länsimäki

Rusakko (vanha vartio), Pasila

Tuomas Rauanheimo
Ville Hautala

Susi (seikkailijavartio), Pasila, syksy

Joona Tuomola
Tatu Vehmas
Kari Karttunen
Tom Granroth, luotsi

Varpushaukka (samoajavartio), Töölö, syksy

Benjamin Ylikoski
Aino Wathén, luotsi

Kolkkapoikaosasto

osastonjohtaja

Eemil Partinen

Kotkat, Töölö

Heikki Karjalainen
Matias Merenmies (kevät)
Arttu Piipponen (syksy)

Näädät, Pasila

Grigori Fedorets
Eemil Partinen
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Ahmat, Pasila, kevät

Tom Granroth
Anssi Mononen
Eevert Partinen

Kiinteistöt

Ilvesveikkolan kämppäisäntä
Töölön koloisäntä
Pasilan koloisäntä

Matti Rekonen
Heikki Salmikivi
Eemil Partinen

Murinan toimitus

vastaava päätoimittaja

Arttu Piipponen

toimituspäällikkö

Markus Helaniemi

toimitussihteeri

Aleksi Kyöttinen

taittaja

Markus Helaniemi
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Tärkeimpien tapahtumien vastuulliset tekijät
IVE:n ja TöTä:n vartio-osastojen yhteinen talvileiri Viima, Lapinlahdella
leirinjohtaja

Pekka Pehkonen

keittiössä

Aino Wathén
Grigori Fedorets

ohjelma

Matias Merenmies

huolto

Anssi Mononen
Markus Helaniemi

IVE:n ja TöTä:n yhteinen samoajakurssi
kurssinjohtaja

Linda Tuominen (TöTä)

pääkouluttajat

Grigori Fedorets
Pekka Pehkonen

IVE:n ja TöTä:n vartio-osaston kevätretki Silmu
johtoryhmän jäsenet

Putte Huima
Arttu Piipponen
Otso Virtanen
Mikael Wathén

Kevätkauden päättäjäiset
johtaja

Markus Helaniemi

Piirileiri Aihki 2008
savunjohtaja

Henni Varhimo (TöTä)

matkanjohtaja

Grigori Fedorets

keittiö

Maria Kautto (TöTä)
Janica Hurskainen (TöTä)

Suuri Murahdus
johtaja

Aino Wathén

Vartio-osaston syysretki Koelaboratorio
retkenjohtaja

Aleksi Kyöttinen
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ohjelmavastuu

Arttu Piipponen
Mika Länsimäki

Hiipivä Haamu, salapoliisi- ja kaupunkituntemuskilpailu
kilpailunjohtaja

Arttu Talvitie

juonimestari

Anni Kukka (Kirisiskot)
Arttu Talvitie
Maija Salmikivi (Töölön Tähystäjät)

ratamestari
rastipäälliköt

Markus Helaniemi
Heidi Korhonen (Töölön Tähystäjät)
Elina Vesanto (Katajanokan Karhunkaatajat)
Olli-Pekka Nyman (Mustat Veljet)
Hanna Alava (Viestitytöt)
Miia Tirri (Katajanokan Karhunkaatajat)

ennakkotehtävät

Grigori Fedorets

videosuurmoguli

Matias Merenmies ja Arttu Talvitie

tiedotusjohtaja

Thomas Miyauchi

Joulujuhla
johtajat

Mika Länsimäki
Katariina Karttunen (Töölön Tähystäjät)
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Toimintakalenteri 2008
Tammikuu

2.–6.1.
13.1.
18.–19.1.

Talvileiri Viima
Ilvesneuvosto
Leffamarathon

Helmikuu

10.2.
13.2.
16.–17.2.
29.2–2.3.

Pasilan kolotalkoot
Lippukunnan vuosikokous
Kolkkaretki Korvenkoukkaan (PäPa) kämpälle
Villisika-vartion kämppäretki

Maaliskuu

3.3.
14.–16.3.
16.3.
20.–25.3.

IVE KY:n vuosikokous
Samoaja-kurssin retki Tönkillä
Ilvesneuvosto
Pääsiäisvaellus Neiti 08

Huhtikuu

2.4.
13.4.
23.4.
27.4.

Monikulttuuri-ilta Pasilan ala-asteella
Ilvesneuvosto
Paraatiharjoitukset
Partioparaati ja johtajaneuvosto

Toukokuu

3.5.
6.5.
14.5.
16.–18.5.
23.–24.5.
24.5.
28.5.

PäPa:n kevät-PT Törmä
Verenluovutuskeikka
Stakes-varainhankintakeikka
Vartio-osaston kevätretki Silmu
Kolkkaretki Meriharjussa
KY:n perheretki Veikkolaan ja Kämppätalkoot
Kevätkauden päättäjäiset

Kesäkuu

1.6.
24.6.

Grillikauden avajaiset ja Kämpän katon maalaus
Uusien jäsenten rekrytointikokous

Heinäkuu

30.7.–7.8.

Piirileiri Aihki 2008

Elokuu

19.8.

Partiopamaus
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23.–24.8.
27.8.
29.8.

Johtajaneuvosto
Suuri Murahdus
Partiotoiminnan esittely Töölön ala-asteella

Syyskuu

8.9.
20.–21.9.
23.9.

Vartionjohtajaneuvosto Sikalisko
Espoon Punanen
Aihki muistelot

Lokakuu

10.10.
26.–28.10.
19.10.
27.10.

Veljesillallinen
Vartio-osaston syysretki Koelaboratorio
Piirin kokous ja Piirimessut
Ilvesneuvosto

Marraskuu

2.11.
14.–16.11.
15.–16.11.
19.11.
26.11.
28.–30.11.

Hiipivä Haamu
Varpushaukan kämppäretki
Kolkkaosaston yöretki
Suoritusilta
Hiipivä Haamu palkintojenjako
Susi-vartion kämppäretki

Joulukuu

1.12.
6.12.
7.12.
12.–14.12.
14.12.

Ilvesneuvosto
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet
Partiokirkko ja joulujuhla
Villisika- ja Rusakko-vartioiden kämppäretki
Joululaulutilaisuus johtajille
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