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Ilves19 loikkii jo kohti hurjaa vauhtia! Nyt on aika aloittaa leirille valmistautuminen
lippukunnassanne. Ensimmäisenä konkreettisena valmistautumisaskeleena pyydämme teitä
merkitsemään lippukunnastanne leirin yhteyshenkilön Kuksaan 27.5.2018 mennessä. Ajatuksia
kannattaa tässä vaiheessa suunnata myös jo leirilippukunnan johtajiston suunnittelun sekä
mahdollisiin tavallisuudesta poikkeaviin varainhankintatapahtumiin.
Tämän infokirjeen tarkoitus on tarjota lippukunnallenne tuhti tietopaketti siitä, mitä leiristä
tiedetään jo tässä vaiheessa ja mitä kaikkea tietoa sekä materiaalia on luvassa lippukuntien tueksi
vielä ennen leiriä. Toivottavasti materiaalista on apua ja hyötyä teille, kun suunnittelette
lippukuntanne toimintaa tuleville toimintakausille.
Huikeiden leirilippukuntapestien lisäksi Ilveksellä on tarjolla lukuisia hienoja pestejä leirin eri
toiminnoissa. Suuren leirin tekeminen avaa uusia näkökulmia partioon, antaa uusia onnistumisen
kokemuksia ja tarjoaa kasvun paikkoja vaeltajille ja aikuisille. Toivomme, että kannustatte jäseniänne
rohkeasti hakemaan leirin pestejä. Ajantasainen tilanne avoimista paikoista löytyy leirin nettisivuilta.
Nettisivuilla julkaistaan myös Ilves19 -blogia. Seuraa Ilvestä myös Instagramissa sekä Facebookissa.

Ota seurantaan!
www.ilves19.fi
https://www.facebook.com/ilves19

https://www.instagram.com/ilves19/

Ilves19 UKK
Varsinainen leiri alkaa Hämeenlinnan Evolla keskiviikkona 24.7.2019 ja päättyy torstaina
1.8.2019. Sudenpentujen leiri alkaa samaan aikaan muiden kanssa, mutta päättyy jo
lauantaina 27.7.2019.
Ennen leiriä järjestetään rakennusleiri, joka alkaa perjantaina 19.7.2019 ja päätyy tiistaina
23.7.2019. Leirin jälkeen leiri puretaan purkuleirillä 1.-4.8.2019.
Ilves19 tarjoaa ohjelmaa kaikille ikäkausille sekä aikuisille ja pyrkii tarjoamaan
mahdollisimman yhdenvertaisen leirikokemuksen erityisryhmien edustajille
metsäleiriolosuhteiden sallimissa rajoissa.
Leirin teema ja tarina johdattaa leiriläiset pohtimaan tulevaisuuden maailmaa erilaisten
aktiviteettien ja yhteisten ohjelmien kautta.

Lippukuntien yhteyshenkilöt
Lähestyvä piirileiri tuo tullessaan mittavan määrän tietoa ja vinkkejä lippukunnille. Jotta
leirikokemuksestanne tulee mahdollisimman unohtumaton ja lippukunnallanne on
varmasti viimeisin tieto käytettävissä, pyydämme lippukuntanne valitsemaan leirin
yhteyshenkilön ja merkitsemään valitulle henkilölle pestin Kuksaan viimeistään
sunnuntaina 27.5.2018. Pesti löytyy Kuksasta nimellä HP Ilves 2019 Yhteyshenkilö.
Koska kyseessä on määräaikainen pesti, suosittelemme tekemään pestimerkinnän siten,
että pesti alkaa ilmoittamispäivästä ja päättyy 31.12.2019.
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Lippukuntien yhteyshenkilöltä toivotaan aktiivista otetta tiedon jakamiseen
lippukunnassa. Yyhteyshenkilönä toimiminen ei edellytä leirille osallistumista tai
leirilippukuntapestiin ryhtymistä. Yhteyshenkilön ei myöskään tarvitse asua samalla
paikkakunnalla lippukunnan kanssa, mikäli lippukunta olette sitä mieltä, ettei tällä ole
vaikutusta tiedon jakamiseen lippukunnassa.
Lippukuntien yhteyshenkilöiden odotetaan toimivan lippukuntainfojen ensisijaisena
vastaanottajana ja tiedon eteenpäin välittäjinä lippukunnissa. Lisäksi yhteyshenkilöiden
toivotaan kannustavan lippukuntia osallistumaan leirille sekä toimimaan lippukunnan
yhteyshenkilönä leirin tekijöiden suuntaan.

Leirilippukunnat
Leirilippukunnan koko on noin 80-120 henkilöä.
Yhdessä alaleirissä on 10 - 12 leirilippukuntaa eli noin 1200 leiriläistä.
Leirille on tulossa neljä alaleiriä sekä yksi perheleiri.
Leirilippukunnat muodostetaan luonnollisista lippukunnista tai alueellisesti, mikäli
luonnollisesta lippukunnasta on osallistujia leirilippukunnan kokoa vähemmän.
Toivomme, että muodostatte tarvittaessa itse leirilippukuntia omien sisar-, veljes- ja
yhteistyölippukuntien kanssa. Näin saatte mieluisimmat ja tutuimmat telttanaapurit.
Perheet voivat halutessaan majoittua oman lippukuntansa kanssa myös muualla kuin
perheleirissä.
Leirilippukuntaa johtaa vaeltajista ja aikuisista muodostuva johtokolmikko, johon
kuuluvat leirilippukunnanjohtaja, pestijohtaja sekä ohjelmajohtaja. Lisäksi tarvitaan
aikuisia ja vaeltajia tukemaan leiriläisiä.

Ulkomaalaiset leirivieraat
Leiriä ei aktiivisesti markkinoida omatoimisille KV-ryhmille, mutta kansainväliset vieraat
ja ryhmät ovat leirille erittäin tervetulleita.
Jokaisella KV- vieraalla tai -ryhmällä tulee olla suomalainen isäntälippukunta, joka vastaa
vieraan tai ryhmän leirielämän sujuvuudesta leiriorganisaation tuella.
Haluamme kannustaa teitä kutsumaan omia ystävyyslippukuntianne mukaan leirille ja
tarjoaamme elokuussa tukimateriaalia käyttöönne kansainvälisten vieraiden
kutsumiseen.
Muille kiinnostuneille KV-ryhmille pyrimme mahdollisuuksien mukaan etsimään
isäntälippukuntia.

Ilmoittautuminen ja leirimaksu
Ilmoittautuminen leirille alkaa Kuksassa 1.1.2019 ja päättyy 14.2.2019.
Varsinaisen ilmoittautumisajan jälkeen leirille on mahdollista jälki-ilmoittautua
huhtikuun 2019 loppuun saakka.
Leirin osallistumismaksu julkistetaan viimeistään marraskuun 2018 aikana. Lippukunnat
voivat kuitenkin varautua siihen, että viimeaikaisilla suurilla leireillä leirimaksu on ollut
noin 210 € ja sudenpentujen leirimaksu noin puolet siitä.
EVP-partiolaisten ja perheleiriläisten osallistumismaksut julkistetaan samaan aikaan
leirin muiden osallistumismaksujen kanssa.
Leirille on suunnitteilla stipendirahasto, josta voi hakemuksesta saada tukea
leirimaksuun.
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Tekemistä kaikille ikäkausille
Ilves19 tarjoaa monipuolisesti tukea partio-ohjelman toteuttamiseen.
Ilvekseen liittyviä aktiviteetteja on tulossa syksylle ja keväälle. Marras-joulukuussa voitte
varata yhden kokouskerran, johon saatte valmiin sisällön alkusyksystä.
Keväälle 2019 on suunnitteilla leirilippukunnan Ilves-KITT tarpojille, mutta myös muut
ikäkaudet voivat järjestää yhteisiä tapaamisia.
Leirin ohjelma koostuu pääasiassa erilaisten laaksojen ohjelmista. Jokaiselle ikäkaudelle
on tarjolla omaan ikäkauteen sopivaa erikoisohjelmaa.
Kaikki ikäkaudet pääsevät osallisiksi leirin tekemiseen omaan tasoonsa sopivalla tavalla.
Tarpojille annetaan mahdollisuus suorittaa eri tarppojen majakoita Ilveksellä.
Ilveksellä huomioidaan kaikkien ikäkausien siirtymät
Lisätietoa aktiviteeteista ja leiriohjelmasta julkaistaan elokuun infokirjeessä.

Miten hyödyntää Ilves19-leiriä lippukunnassa?
Leiriin liittyvistä pesteistä on erikseen sopien mahdollista saada PJ- tai Ko-Gi-työn aihe.
Kysy lisää kurssinjohtajaltasi tai katri.hietanen(a)partio.fi.
Kaikille ikäkausille ohjelmaa tarjoava Ilves19 kannattaa hyödyntää lippukunnissa
mahdollisuutena saada mukaan toimintaan ei vielä partiolaisia.
Leiri kannattaa nähdä myös mahdollisuutena houkutella takaisin partiolaisia, jotka eivät
ole syystä tai toisesta olleet mukana aktiivitoiminnassa viime aikoina.
Uusien ja palaavien partiolaisten aktivoimiseksi on lippukunnille luvassa tukimateriaalia
loppusyksystä, mutta jo nyt voi miettiä, millaisissa pesteissä lippukunnat voisivat tällaisia
henkilöitä hyödyntää ja minkä verran viikkoryhmissä on arviolta tilaa uusille
partiolaisille.
Lippukunnissa kannattaa kiinnittää huomioita myös näiden uusien ja palaavien
henkilöiden aktivoimiseksi leirin jälkeen.
Ilves19 tulee tarjoamaan monipuolisesti tukea ja materiaalia ikäkausiohjelmien
suunnitteluun sekä toteuttamiseen lippukunnissa. Tarkemmin syksyn ja kevään
suunnitelmia käydään läpi kohdan "Tekemistä kaikille ikäkausille" -kohdalla.

Ilves ja varainhankinta
Oletteko nimenneet vastuuhenkilön varainhankinnalle? Vastuuhenkilön ei tarvitse olla
mukana viikkotoiminnassa, tai asua lippukunnan kotipaikkakunnalla. Erilaisiin
hakemuksiin tarvittavat tiedot saa kerättyä aktiivitoimijoilta ja etuna on, että
viikkotoiminnan ulkopuolisella on resursseja käytettävissä tähän toimintaan.
Paketoi tuen tarve kokonaisuudeksi ja aseta tavoite. Yhteydenottoa tai hakemusta
valmistellessa kirjaa tarpeenne ylös selkeästi ja valmistele perustelut tarpeellenne. Älä
kerro, että tarvitsette rahaa lippukunnan toimintaan, vaan kerro että haette esimerkiksi
avustusta leiriteltan hankintaan.
Muista kiittää!! "Jälkihoito" esimerkiksi lyhyen raportin muodossa tarjoaa avustuksen
antajalle mahdollisuuden tutustua lippukunnan toimintaan ja partiotoimintaan
yleensäkin.
Mahdollisia tukijoita ovat muun muassa taustayhteisö, kunta tai kaupunki, yritykset ja
säätiöt. EU:n paikalliset hankkeet esim. Leader-rahoitus ovat myös lippukuntien
haettavissa.
Muista olla ajoissa liikkeellä, sillä suuri osa tukijoista myöntää tukea vain kerran
vuodessa. Joulukampanja käynnistyy lokakuussa http://hp.partio.fi/varainhankinta.
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Vaikutukset lippukuntien toimintaan 2018 – 2019
Alla esitettävän kalenterin tarkoitus on auttaa teitä hahmottamaan leirin rakentumista syksyn 2018 ja
kevään 2019 aikana. Tällä tavoin pyrimme takaamaan teille parhaat mahdollisuudet huomioida
tulevan piirileirin vaikutukset lippukuntanne toiminnan suunnittelussa hyvissä ajoin, vaikka
yksityiskohtaista tietoa ei vielä olekaan saatavilla. Muutokset aikataulussa ovat mahdollisia.

2018
Toukokuu
Lippukunnan Ilves19 yhteyshenkilön ilmoittaminen Kuksan kautta viimeistään 27.5.2018

Elokuu
Tietopaketti leirilippukuntien muodostamisesta sekä kuvaukset leirilippukunnan
pesteistä.
Tukimateriaalia kansainvälisten leirivieraiden kutsumiseen.
Materiaalia lippukunnassa tehtävistä ennakkoaktiviteeteista ja leirin ohjelmasta.

Syyskuu
Leirilippukunta-skype: leirilippukuntien muodostus, pestit jne.

Loka-marraskuu
Tukimateriaalia EVP-partiolaisten aktivoimiseksi.
Leirimaksu julkistetaan + ilmoittautumisaikataulu + osallistumisen tavat
Leirilippukuntien ilmoittaminen
Piirin Superpäivissä 3.11. ja 4.11. koulutusta leirilippukuntien johtajille

2019
Tammikuu
Ilmoittautuminen leirille alkaa 1.1.

Helmikuu
Ilmoittautuminen leirille päättyy 14.2.

Maaliskuu - huhtikuu
Ensimmäinen leirikirje ilmoittautuneille.
Leiriläisten ennakkotapaamiset leirilippukuntien ikäkausivastaavien / luotsien johdolla.
Leirilippukunta- ja lippukuntamateriaalin toimitus.
Leirilippukunnanjohtajien tapaamiset alaleiripäällikköjen johdolla.
Jälki-ilmoittautuminen päättyy 30.4.

Toukokuu
Toinen leirikirje ilmoittautuneille.
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Lisätietoja
Lisää tietoa Ilves19-piirileiristä löydät leirin nettisivuilta. Muista myös käydä tykkäämässä Ilveksestä
Facebookissa ja ota Instagram seurantaa.
Ilveksen nettisivut www.ilves19.fi
Staabin esittely http://www.ilves19.fi/tietoa-tekijoista/
Tykkä Facebookissa https://www.facebook.com/ilves19
Seuraa Instassa https://www.instagram.com/ilves19/
Ota yhteyttä info@ilves19.fi
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