INFO-MURINA 1/2005
20. tammikuuta

2005

Tervehdys!

Kädessäsi on uusi Info-Murina, josta käy ilmi tammikuisessa
johtajaneuvostossa päätetyt asiat ja tapahtumat. Kalenteri kattaa
lippukuntiemme yhteiset tapahtumat kesäleiriin saakka. Tämän numeron
jakelu on laajennettu käsittämään myös Töölön Tähystäjien johtajat.
Aiheina johtajaneuvostossa oli muun muassa kolkka- ja sudenpentu- sekä
vartio-osastojen kevätretket ja lippukuntiemme yhteinen kesäleiri. Johtajia
näille tapahtumille etsitään ja suunnittelukokoukset sovittiin helmikuulle.
Tiedotus jatkuu nettisivuilla (www.ilvesveikot.fi > kalenteri),
lippukuntalehdissä, puhelimessa, maalla, merellä ja ilmassa. Hyvää alkavaa
partiokevätkautta ja tavataan huivi kaulassa!

Putte
lpkja, Ilvesveikot
putte@ilvesveikot.fi

Jakelu: IVE:n ja TöTä:n vartionjohtajat, vaeltajat ja johtajat.
Julkaistu myös sähköisenä osoitteessa www.ilvesveikot.fi > arkisto.
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Helmikuu
2. 2.

Kolkka- ja sudariretken suunnittelukokous (ke) IVEn kololla (Töölö)
klo 18:15 alkaen. Tervetuloa!

13. 2.

Kesäleirin suunnittelukokous alkaen kello 17 TöTän kololla (su)
Lue lisätietoja kohdasta ”kesäleiri” (heinä-elokuu). Kaikki leirille 30 %todennäköisyydellä saapuvat johtajat tulkoot mukaan suunnittelemaan leiriä.
Leirinjohtajan pesti päätettäneen kokoukseen mennessä. HUOM! Aika
siirretty viimeksi sovitusta.
Lisätietoja: paikanpäällä

12. – 13. 2. LIUKU ’05 piirin talvimestaruuskisat (la-su)
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 28. 1. (pe) asti! Päiväsarjat luonnollisille
vartioille, yösarjat vanhemmille.
Lisätietoja: piirin nettisivut www.papa.partio.fi
15. 2.

Kevätretken suunnittelukokous IVEn kololla (ti) klo 19 alkaen.
Paikalle kaikki retkestä kiinnostuneet. Teretulemast!

Maaliskuu
5. – 6. 3. Kolkka- ja sudenpentuosastojen yhteisretki (la-su)
Päätettiin järjestää IVEn ja TöTän yhteinen kolkka-sudariretki Veikkolaan
maaliskuun alussa. Suunnittelukokous 2. 2. (kts. yllä), retkenjohtaja
selvitellään siihen mennessä.
Lisätietoja: Kolkka- ja sudenpentujohtajat (esim. Maija (040 5514116))
5. 3.

Ilmoittautuminen kakkukisoihin (kts. alla) päättyy. / Maija

6. 3.

Ilmoittautuminen johtajiston KUUTTI ’05 –pääsiäisvaellukselle päättyy.
/ putte@ilvesveikot.fi

12. 3.

KAKKUKISAT (la)
Töölön Tähystäjäin järjestämä legendaarinen Kakkukisa kisataan 12. 3.
TöTän kololla alkaen kello 13. Leikkimielinen kilpailu on avoin kaikille
enemmän tai vähemmän luonnollisille partioryhmittymille vartioista ylöspäin.
Ilmoittautuminen Maijalle 5. 3. mennessä.
Lisätietoja: Maija ja Henni (040 5755775)

13. 3.

Pääsiäisvaelluksen valmistava kokous (su)
KUUTTI ’05 –pääsiäisvaelluksen valmistava kokous pidetään IVEn kololla
13. 3. klo 18 alkaen. Ohjelmassa vaellusreitin esittely sekä vaellusvinkkejä
lähtijöille. Ensikertalaisille pakollinen.
Lisätietoja: Martti (040 5555050)
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15. 3.

Suoritusilta TöTän kololla (ti)
Alkaen kello 18:00 (suoritusten vetäjät paikalle klo 17:30). Tarkoitus on
järjestää 2 x 45 min koulutusrupeamat III- ja II-luokasta. Paula järjestää
puitteet ja hoitaa tiedotuksen.
Johtajaneuvosto päätti, että vartionjohtajat keräävät
ker
t helmikuun loppuun
mennessä tiedot vartiolaistensa suorituksista. Suoritustilanne kerätään
taulukkoon (kts, malli alla), joka toimitetaan IVEn (Töölö)
(T
) tai TöTän
T
kololle
helmikuun loppuun mennessä.
menness Taulukko tulee tehdä kahtena kappaleena, jotta
VJ:lle jää oma kappale vartiokaapin oveen laitettavaksi. Näin lippukunnat ja
erityisesti vartiot itse pysyvät perillä suoritustilanteestaan.
Lisätietoja: Paula (050 4613754); Putte, suoritustaulukon laatiminen (040
5303033)
Mallitaulukko vartionjohtajille:

nimi/suoritus/lk

1./III

Ake

x

Make

x

Pera

x

2./III

x

(...)

8./III

x

x

x

x

x

3./III

4./III

5./III

x

x

x

6./III

x

x

25. – 29. 3. Johtajiston pääsiäisvaellus KUUTTI ’05 Linnajärven kansallispuistossa
Kaikille hiihtotaitoisille iveläisille ja tötätytöille VJ-ikäisistä ylöspäin. Tämän
vuotinen ”jäätikkövaellus” suuntautuu Haukiveden jäälle Savonlinnan tienoille.
Ilmoittautumiset kirjallisesti (esim. putte@ilvesveikot.fi
putte@ilvesveikot.fi) 6. 3. mennessä.
Lisätietoja: www.ilvesveikot.fi > uutiset, Martti, Eero (040 7007050)
Huhtikuu
8. – 10. 4. Vartio-osastojen yhteinen kevätretki (pe-su)
Retken paikka sovittiin päätettäväksi tilintarkastusten jälkeen
(pikkubussireissua toivottiin jälleen muutaman vuoden tauon jälkeen), ei
kuitenkaan Tönkki eikä Veikkola. Retkenjohtajaa etsitään. Tarkoitus olisi
järjestää partiomainen reissu, ehkä pt-kisa-tyyppinen tai vaikkapa IVEn
Guerilla (2001) –retken tyyppinen tetsausreissu. Riihitys järjestetään III- ja
II-luokkalaisille. Retkestä kiinnostuneille suunnittelukokous IVEn kololla 15.
2.
20. 4.

Paraatiharjoitukset Paavo Nurmen Patsaalla (ke)
Harjoitukset alkavat klo 17:30 Paavo Nurmen patsaalla. Kaikki mukaan
kolkasta fabuun. Partiopuvut päälle, ne tsekataan priimakuntoon
harjoituksissa. Sovittiin, että Henni hoitaa mainostuksen ja tiedotuksen.
HUOM! Kolkka- ja vartionjohtajat voivat halutessaan siirtää viikon 16
kokouksen suoraan kyseiselle keskiviikolle.
Lisätiedot: Henni
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x

24. 4.

PARTIOPARAATI ’05 (su) sekä JN
Lähdetään jälleen PäPan partioparaatiin. Edeltävänä keskiviikkona
järjestetään paraatiharjoitukset marssikuvioiden hiomiseksi äärimmäiseen
huippuunsa. Mukaan lähtee lippukuntien marssirummut (2 + 2), Putte
kouluttaa rumpalit.
Paraatista johtajisto marssii suoraan Sibeliuspuistoon viettämään kevään
viimeistä johtajaneuvostoa. Tarjolla paikanpäällä paistettuja lettuja. (Sateen
sattuessa JN pidetään jommallakummalla kololla).

Toukokuu
14. – 15. 5. TÄHTI 05 – piirin kevätmestaruuskisat (HKI-läntinen järjestäjämisvuorossa)
IVE- ja TöTä-vartiot osallistuvat päiväsarjoihin. Johtajisto järjestää kisaan
Punatähti-nimisen kätevyysrastin (la) rastipäällikkönään Ville Salo.
Hyvin vedetyn rastin jälkeen rastimiehistö lähtee Veikkolaan saunomaan ja
zillailemaan. Paluu sunnuntaina.
Lisätietoja: Ville (0400 888999)
25. 5.

Kevätkauden päättäjäiset (ke)
Päätettiin järjestää tänä vuonna iltanuotio-tyyppinen tapahtuma Helsingissä.
Henni ja Maija hankkivat luvat tulentekoon valitsemalleen paikalle
(Sibeliuspuisto, Oopperatalo…) ja vastaavat päättäisten suunnittelusta sekä
tiedottamisesta.
Lisätietoja: Henni ja Maija

Kesä-heinä-elokuu
4. 6.

Ylioppilaiden lakitus (la)
Kandidaatteja ovat Anne, Gregori, Tuomas ja Lauri. Tarjoilut tullaan
testaamaan vuosien saatossa harjaantuneiden makunystyröiden avulla. Janican
valmistumisia juhlitaan myöhemmin kesäkuussa.
Lisätietoja: Ylioppilaslautakunta (09 773801)

5.6.

Grillikauden avajaiset Veikkolassa (su)
Grilli käy kuumana aamusta asti, sauna lämpenee ehtoon puolella. Ja luvassa
elämysmatka Veikkolan jätskikiskalle, jossa taito rakentaa uhanalainen
”Extaasi” on siirtynyt kiskaneidiltä seuraavalle.
Lisätietoja Extaasista: Admin, www.ilvesveikot.fi > keskustelupalsta

27. 7. – 4. 8. IVEn ja TöTän yhteinen kesäleiri
JN totesi, että leirinjohdon tulisi jo pian olla kasassa ja suunnittelun
käynnissä. Ainakin Oulun mies Otso ja toisaalta Henni ovat ilmaisseet
kiinnostuksensa leirinjohtajan pestiin. Muita pestejä leirin johdossa ovat
vartio-ohjelmapäälikkö, kolkka/sudenpentuohjelmapäälikkö, huoltopäälikkö,
leirikokki, haikkimestari. Sunnittelu polkaistaan käyntiin 13. 2. TöTän kololla
(kts. helmikuu).
Leiripaikka on hankittu: lammenranta-alue Fagervikin kartanon mailta;
samalla paikalla järjestettiin IVEn juhlaleiri Bastioni (1994).
Lisätietoja: kevään aikana
□
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