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Yleistietoja
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)

Ilvesveikot perusyksikkönä
Ilvesveikot ry toimii Suomen Partiolaisten ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten paikallisena
perusyksikkönä toiminta-alueinaan Helsingin Töölö ja Länsi-Pasila. Lippukunta tekee jäsentensä
keskuudessa partiotyötä järjestämällä kaupunki-, retki- ja leiritoimintaa sekä kursseja ja kilpailuja.
Vuosina 2008–2010 Suomen Partiolaisilla ei ole aiemmasta poiketen erityistä teemaa, vaan
resurssit suunnataan uusien ikäkausien ja partio-ohjelman käyttöönottoon sekä toiminnan
kehittämiseen.
Toiminta ryhmissä tulee jatkumaan entisten malliin kahta ohjelmaa rinnakkain käyttäen.
Hallinnollisten kokouksien määrää pyritään vähentämään, jotta johtajat jaksaisivat osallistua
”oikeaan” partiotoimintaan.
Vuonna 2009 Ilvesveikot täyttää 75 vuotta. Tämä tulee näkymään varsinkin syksyn ohjelmassa.

Perustoiminta
Perustoiminta partiolippukunta Ilvesveikoissa keskittyy ryhmien partiotoimintaan. Toimintaryhmiä
ovat uuden ohjelman mukaiset kolkkaparvet, seikkailijajoukkueet, tarpojavartiot, samoajavartiot sekä
vaeltajavartiot, sekä vielä vanhaa ohjelmaa suorittavat vartiot ja parvet.
Ryhmien perustoimintaa ovat viikoittaiset kaupunkikokoukset. Niissä tavoitteena on järjestää
laadukasta kunkin ikäkauden ohjelman mukaista toimintaa, edeten ohjelman mukaisesti sopivassa
aikataulussa. Ryhmien toimintaan kuuluvat myös retket ja leirit. Jokainen ryhmä järjestää kerran
syksyllä ja kerran keväällä oman retken osallistuen lisäksi lippukunnan yhteiselle retkelle kaksi kertaa
vuodessa. Lisäksi vanhempia ikäkausia kannustetaan osallistumaan lippukuntien, piirin ja
keskusjärjestön kisoihin. Lippukunta myös tukee lähtijöitä taloudellisesti maksamalla kisamaksun.
Lippukunnan tavoitteena on hankkia jokaiselle nuoren johtajan johtamalle ryhmälle luotsi, joka
tukee ryhmän toimintaa. Susi-vartiolta luotsi jo löytyy.

Toiminta ryhmissä
Kotkat

Kotkat-parvi toimii Töölössä. Se suorittaa uuden ohjelman mukaista sudenpentuohjelmaa. Sen
tavoitteena on suorittaa kevään aikana kolme ohjelman mukaista Jälkeä. Syksyllä ryhmä jatkaa
ohjelman mukaista toimintaa.
Kesällä ryhmästä siirretään sopivat jäsenet eteenpäin seikkailijoiksi uuteen seikkailijavartioon.
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Näädät

Näädät-parvi suorittaa vanhaa kolkkaohjelmaa Pasilassa. Ryhmässä jatketaan vanhaa ohjelmaa, kunnes
sopivat jäsenet voidaan siirtää kesällä seikkailijoiksi. Loput parven jäsenet jatkavat vanhaa ohjelmaa.
Susi

Susi on Pasilassa toimiva seikkailijavartio. Se suorittaa uutta ohjelmaa. Ryhmän tavoitteena on saada
pohjoinen Suunta loppuun keväällä, ja jatkaa sen jälkeen syksyllä uutta Suuntaa. Vartion johtajapari
vaihtuu vuoden aikana uusiin johtajiin, jotka otetaan Varpushaukka-samoajaryhmästä. Suden luotsina
toimii Tom Granroth.
Villisika

Villisika on vanhan ohjelman mukainen vartio Töölöstä. Ryhmän tavoitteena on riihittää vanhan
ohjelman mukainen kolmas luokka kevään aikana. Riihityksen jälkeen vartio siirtyy tarpoja-ohjelmaan
suorittaen sitä syksyllä.
Rusakko

Rusakko on vanhan ohjelman mukainen vartio Pasilasta. Ryhmän tavoitteena on riihittää vanhan
ohjelman mukainen kolmas luokka kevään aikana. Riihityksen jälkeen vartio siirtyy tarpoja-ohjelmaan
suorittaen sitä syksyllä. Rusakon luotsina toimii Arttu Talvitie.
Varpushaukka

Varpushaukka on Ilvesveikkojen samoajavartio. Ryhmän tavoitteena on vuoden aikana tehdä
Vapaavalintaisten varustepakettien jokaisesta taskusta vähintään yksi aktiviteetti. Lisäksi ryhmä tekee
pakollisisten varusteiden aktiviteetteja. Varpushaukan jäseniä kannustetaan osallistumaan erityisesti
Pääkaupunkiseudun partiolaisten samoajaleiri Roudalle.
Uudet ryhmät

Lippukunnan tavoitteena on lisäksi perustaa uusi kolkkaparvi Pasilaan, joka alkaa suorittaa uutta
ohjelmaa, sekä uusi seikkailijavartio Pasilaan Näädät-parven vanhemmista pojista. Ryhmille etsitään
sopivat vetäjät.

Retki- ja leiritoiminta
Lippukunta tukee ryhmien retkeily- ja leiritoimintaa järjestämällä retkiä ja leiriä ryhmien omien retkien
lisäksi.
Keväällä järjestetään yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa kaikkien osastojen yhteinen kevätretki. Retken
ajankohta on 20-22. maaliskuuta ja se pidetään Ilvesveikkolassa ja lähialueilla. Retkellä tarjotaan
mahdollisuus III-luokan riihittämiseen.
Pääsiäisvaellus järjestetään pääsiäisenä.
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Kesäleiri järjestetään yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa 29. heinäkuuta - 6. elokuuta kaikille
lippukuntien jäsenille. Leirin viikonlopun aikana Ilvesveikot juhlistaa merkkipäiviään läpileikkauksella
menneiden vuosien tähtien parhailla ohjelmilla.
Ilvesveikkojen syysretki sijoittuu ajallisesti juuri ennen pääjuhlaa ja käynnistää Ilvesveikkojen
juhlaviikon.
Talvileiriperinne tulee jatkumaan. Tämänvuotinen epäonnistuminen oli ainoastaan ikävä poikkeus.
Talvileiri järjestetään heti uuden vuoden 2010 jälkeen yhdessä Töölön Tähystäjien kanssa.

Muu toiminta
Lippukunta osallistuu Pääkaupunkiseudun partiolaisten paraatiin sekä järjestää perinteiset kevätkauden
päättäjäiset. Syksyllä järjestetään Suuri Murahdus yhdistettynä rekrytointitapahtumaan sekä joulujuhla.

Hallinto
Harmaa Ilves
Harmaa Ilves hoitaa lippukunnan sääntömääräisiä asioita sekä johtaa lippukunnan toimintaa
johtajaneuvoston antamien puitteiden ja vuosikokouksen päätösten mukaan. Hallitus kokoontuu
tarpeellisin väliajoin. Harmaa Ilves varaa kauden puolivälissä aikaa toimintasuunnitelman toteutumisen
seurantaan ja arviointiin.

Johtajaneuvosto
Johtajaneuvosto on Ilvesveikkojen ja Töölön Tähystäjäin yhteinen foorumi, johon kuuluvat
lippukuntien aktiiviset 17 vuotta täyttäneet johtajat. Johtajaneuvosto päättää lippukuntien yhteisistä
tapahtumista ja niiden tekijätiimeistä.
Johtajaneuvosto kokoontuu vähintään kerran kevät- ja syyskaudella kaupungissa, sekä elosyyskuussa viikonloppuretkelle ja tarpeen vaatiessa useamminkin. Hyvien kokemusten pohjalta
johtajaneuvosto pitää jatkossakin sisällään myös johtajakoulutusta ja -huoltoa päätöksenteon ohella.

Ilvesneuvosto
Viime vuonna lanseerattu Ilvesneuvosto-yhteisformaatti on todettu toimivaksi ja sitä tullaan jatkamaan.
Ilvesneuvostossa kokoontuvat kaikki ryhmien vetäjät sekä muut halukkaat yli 17-vuotiaat ilvesveikot.
Ilvesneuvosto kokoontuu vuoden aikana neljä kertaa, kaksi kertaa keväällä ja kaksi syksyllä.
Ilvesneuvosto pitää sisällään kaikille yhteisen koulutuksellisen osion. Tämän lisäksi neuvoston
yhteydessä pidetään omat osionsa kolkkajohtajille, vartionjohtajille sekä muille vaeltajille ja johtajille.
VJN ja KJN järjestetään siis keskitetysti. Ilvesneuvostoon pyritään saamaan suurempi
osallistumismäärä, jotta koulutus olisi mielekästä.
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Koulutustoiminta
Lippukunnan perustoiminnan ulkopuolelta hankitun koulutuksen ensisijainen tavoite on edistää
lippukunnan toimintaa, toisaalta taas tarjota yksittäiselle jäsenelle mahdollisuus henkilökohtaiseen
kehitykseen ja kasvuun. Koulutuksen tulee tukea nykyistä pestitoimintaa tai ennakoida koulutettavien
mahdollisia tulevia partiopestejä. Myös itseohjautuva ja omien preferenssien mukaan ohjautuva
koulutus on suositeltavaa. Lippukunnassa pyritään siihen, että kurssin käynyt jakaa opittua tietämystään
myös muille lippukuntalaiselle.
Lippukunnasta pestataan henkilö koulutusvastaavaksi. Koulutusvastaava motivoi ja ohjaa
lippukuntalaisia kursseille. Toimintavuonna jatketaan vanhaa politiikkaa, jonka mukaan lippukunta
maksaa ainakin yhden kurssin vuodessa pestissä toimiville johtajille. PJ-kurssiin liitetään edelleen
loppuun saattamista ja kurssimaksua koskeva aikaraja. Keskeneräiset PJ-kurssisuoritukset vanhenevat
vuoden 2009 lopussa, joten kaikki johtajat saattavat kurssin loppuun.

Tiedotus
Lippukuntalehti Murina
Murina jatkaa hyväksi koetulla linjalla: jutut ovat reportaasityylisiä kertomuksia lippukunnan
tapahtumista. Välistä löytyy erilaisia juttusarjoja, kuten eräretkeilyyn keskittyvä Eräkorneri. Myös
lehden ulkoasu pidetään laadukkaana.
Ilmestymisaikataulun vakiinnuttua lehteä voidaan käyttää entistä paremmin tulevien tapahtumien
mainonnassa. Kaikissa lehdissä julkaistaan lisäksi tulevat tapahtumat.
Murina postitetaan vuoden aikana Ilvesveikkojen ja Ilvesveikkojen kannatusyhdistyksen jäsenille.
Murina tukee mieheksi kasvamista.
Lippukunnan 75v. juhlavuoden kunniaksi ainakin yksi vuoden numeroista julkaistaan
erikoisnumerona syntymäpäivän kunniaksi. Erikoisnumerossa julkaistaan syntymäpäivään sopivia
juttuja, ja se postitetaan kaikille lippukunnan nykyisille ja entisille jäsenille, joiden osoitetiedot
onnistutaan saamaan.
Vuoden aineistopäivämäärät ovat:

I-09 / 16.2.
II-09 (juhlanumero) / 25.5.

III-09 / 21.9.
IV-09 / 30.11.

Lehti taitetaan ja postitetaan ajoissa ja se ilmestyy kuukauden kuluessa aineistopäivämäärästä.

Sähköinen tiedotus
Ilvesveikkojen internet-sivusto toimii jatkossakin ajankohtaisena tiedotuskanavana lippukunnan
jäsenille ja muille toiminnastamme kiinnostuneille. Sivuston tietokantapohjainen, avoimen lähdekoodin
ohjelmaan (Joomla!) perustuva toteutus tulee pysymään ennallaan. Sivuston ohjelmisto ja komponentit
pidetään ajantasaisina.
Vuonna 2008 käyttöön otettu rekisteröitymisoikeuksien jakaminen myös lippukunnan johtajiston
ulkopuolelle jatkuu. Keskustelu sivuston foorumilla jatkuu.
Sivuston ylläpito jatkuu admin-oikeudet omaavien toimesta. Yksi sivuston kehitysajatuksista on
sivuston oman kalenterin ohelle perustettava iCal-syöte, jonka lippukunnan jäsenet voisivat tilata
kalenteriohjelmistoonsa pysyen aina ajan tasalla lippukunnan tapahtumista.
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Hiipivä Haamu
Hiipivä Haamu järjestetään myös vuonna 2009. Kilpailu toteutetaan siten, että lippukunnan
perustoiminta ei kärsi kilpailun järjestämisen takia. Kilpailunjohtajana toimii Matias Merenmies.

Juhlavuosi 2009
Lokakuun kymmenentenä lippukunnan perustamisesta tulee kuluneeksi 75 vuotta. Tämän iän
saavuttamista voidaan pitää viidenkymmenen ja sadan vuoden paalujen välillä merkittävimpänä
yksittäisenä virstanpylväänä.
Juhlavuoden merkitystä jokaisen lippukunnan jäsenen toiminnassa pyritään korostamaan erityisellä
ohjelmallisella juhlavuosimerkillä. Heinä-elokuun vaihteessa järjestettävään kesäleiriin tuodaan
juhlavuutta muun muassa vanhojen veikkojen koulutuksellisten vierailujen muodossa. Juhlavuosiviikon
aloittaa koko lippukunnan retki.
Muita sidosryhmiä ajatellen lippukunnan toimitiloissa järjestetään avoimien ovien illat. Erityisesti
juhlavuoteen keskittyvä Murina 2/2009 postitetaan myös entisten jäsenten ja muiden sidosryhmien
osoitteisiin. Jäsenille ja ihailijoille tarjotaan mahdollisuutta hankkia erilaisia Ilvesveikot-tuotteita.
Päiväjuhla 10.10. on avoin niin kutsuvieraille, jäsenille kuin muille kiinnostuneille. Ohjelmaan sisältynee
erilaisia esityksiä, tervehdyksiä ja ansiomerkkien jakoa. Vuonna 2009 käynnistetään Ilvesveikkojen
historiikki -projekti, jonka odotetaan valmistuvan 80-vuotisjuhlaan mennessä.
Juhlavuosi pyritään toteuttamaan siten, ettei siitä aiheudu merkittävää taloudellista rasitusta
lippukunnalle. Ilvesveikot-tuotteiden myynnissä huomioidaan voittomarginaali.

Talous
Lippukunnan talouden saralla jatketaan hallituksen hyväksymän talousohjesäännön ja hyväksi
havaittujen käytäntöjen tiellä: tapahtumien johtajat ovat myös taloudellisessa vastuussa, retkimaksut
peritään ennen tapahtumaa ja tilisiirrot tarkastetaan ennen leirien alkamista. Hallitus seuraa
lippukunnan taloutta useammasta välitilinpäätöksestä toimintakauden aikana ja ennakkojen
myöntämiseen ja tilittämiseen kiinnitetään aiempaakin suurempaa huomiota.

Avustukset
Helsingin kaupungilta anotaan yleisavustusta ja leiriavustusta. Töölön seurakunnalta anotaan toimintaavustusta.

Omatoiminen varainhankinta
Omatoimisella varainhankinnalla katetaan osa lippukunnan kuluista. Varainhankintaan kuuluu
adventtikalenterien myynti, Hiipivä Haamu -merkkimyynti sekä erilaiset varainhankintatempaukset,
kuten postitukset ja muutot.
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Toimitilat
Töölön kolo
Töölön kololla jatketaan pienten korjauskohteiden toteuttamista. Varaston vuosia sitten korotettu lattia
on vihdoin syytä päällystää muovimatolla pitkäikäisyyden varmistamiseksi. Molempien kolojen
vakuutusturva arvioidaan uudelleen.

Pasilan kolo
Pasilan kolon haasteina vuonna 2009 on pitkälti samat seikat kuin aiemmin: tietokoneen sijoituksen
uudelleenharkinta ja jonkin asteen lukituksen hankita, internet-yhteyden järjestäminen ja
remonttijälkien viimeistely tai poistaminen. Selvitetään myös mahdollisuutta poistaa kolon oven edessä
sijaitseva kukkapenkki, joka tuntuu vetävän puoleensa tupakoivaa nuorisoa viereiseltä nuorisotalolta.
Pasilan kolon koloisäntänä toimii Eemil Partinen.

Ilvesveikkola ja Ilveskallio
Kirkkonummen Veikkolassa sijaitsevat kiinteistöt tarjoavat edelleen yhdessä Nuuksion kansallispuiston
kanssa selkärangan lippukunnan retkeilytoiminnalle. Kannatusyhdistyksen vastuulla olevaa
ylläpitotoimintaa markkinoidaan aiempaa aktiivisemmin ilvesveikkojen keskuudessa. Suunnitelmien
tekoa kämpän merkittävämmistä kunnostusprojekteista jatketaan.

Toiminta piirissä ja keskusjärjestössä
Lippukunnan tehtävissä siipiään kokeilleita johtajia kannustetaan jatkossakin toimimaan myös piirin ja
keskusjärjestön tehtävissä.
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Toimintakalenteri vuodelle 2009
Helmikuu

11.2.
16.2.

Vuosikokous
Murina 1/2009 DL

Maaliskuu

20.-22.3.

Vartio-osaston kevätretki

Huhtikuu

10-12.4
18.4.
22.4.
26.4.

Samoajaleiri Routa
Kämppätalkoot
Paraatiharjoitus
PäPa:n paraati ja johtajaneuvosto
Pääsiäisvaellus

Toukokuu

9.-10.5.
13.5.
25.5.
20.5.
31.5.

Piirin päivä- ja yö-PT
KY:n perheretki Veikkolaan
Murina 2/2009 DL
Kevätkauden päättäjäiset
Grillikauden avajaiset

Heinä-elokuu

29.7.-6.8.
26.8.

Kesäleiri
Suuri Murahdus ja rekry

Syyskuu

21.9.

Murina 3/2009 DL
Veikkola-päivät

Lokakuu

2.-4.10.
10.10
19.10.

Ilvesveikkojen juhlaretki
Ilvesveikot 75 v.
Piirin kokous

Marraskuu

1.11.
31.11.

Hiipivä Haamu
Murina 4/2009 DL
HH-palkintojenjako

Joulukuu

6.12.

Itsenäisyyspäivä
Joulujuhla
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