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OSALLISTUJAMÄÄRÄ
Varsinainen ilmoittautumisaika päättyi 14.2. Sen aikana ilmoittautui lähes 4600 osallistujaa, mikä on huikea määrä! Se on noin 20 % enemmän kuin edellisellä Ilveksellä vastaavassa tilanteessa. Se on myös yli 40 % piirin jäsenistöstä. Tähän lisäksi tulee vielä varmasti jonkin verran jälki-ilmoittautuneita, päivämaksulla myöhemmin tulevia, kansainvälisiä vieraita jne., joten 5000 ei ole kaukana. Erityisen ilahduttavaa on, että piirin tarpojista
ja samoajista yli 50 % on tulossa leirille, mikä on varsinkin Jamboreen kanssa päällekkäisyys huomioituna hieno juttu. Isot leirit kuitenkin antavat kasvatuksellisesti ja kokemuksellisesti eniten juuri vanhemmille ikäkausille.
Kiitos lippukunnille innostamisesta ja markkinoinnista! Ilman lippukuntien tärkeää työtä
tällaista osallistujamäärää ei oltaisi saatu kasaan!

ENSIMMÄINEN
LEIRIKIRJE
Ilmoittautuneille on luvassa ensimmäinen Ilves-leirikirje maaliskuun loppuun mennessä.
Kirje toimitetaan sähköpostitse Kuksassa olevaan sähköpostisoitteeseen. Alaikäisten
leiriläisen leirikirje toimitetaan sekä huoltajille että huollettaville, mikäli alaikäisellä
leiriläisellä on Kuksaan merkitty sähköpostiosoite.
Mikäli leirikirjettä ei ole kuulunut huhtikuun alkuun mennessä, kannattaa ensin tarkistaa
sähköpostin roskapostilaatikko ja olla vasta sen jälkeen yhteydessä sähköpostilla
osoitteeseen info@ilves19.fi.

JÄLKIILMOITTAUTUMINEN
Ilveksen jälki-ilmoittautuminen käynnistyy 1.3. ja päättyy 18.3. Lippukuntiin toimitetaan
tarkat ohjeet ilmoittautumiseen liittyen viikon 9 alussa, mutta kysyjille voi nyt jo kertoa
jälki-ilmoittautumisen päivämäärät ja neuvoa seuraamaan Ilveksen nettisivuja, jonne
linkki jälki-ilmoittautumiseen tulee.
Jälki-ilmoittautujille hinnat nousevat 20€ eli pitkä Ilves19 maksaa 240€, sudenpentuleiri
maksaa 130€, sudenpentuleiri+perheleiri 170€. Päiväleiri pysyy saman hintaisena.
Stipendiä ei voi hakea enää jälki-ilmoittautumisen yhteydessä. Lippukuntien on mahdollista myöntää jälki-ilmoittautuneille osallistujakohtaisia tukisummia. Ne on syötettävä
Kuksaan 24.3. mennessä.

IKÄKAUSITARKISTUS
Lippukuntien tulee tarkistaa omat osallistujansa ja että he ovat valinneet oikean
ikäkauden leiriohjelmaa varten. Kaikkien aikuisten tulee valita Aikuiset-ikäkausi, vaikka
kiertävät leirillä ohjelmia lasten kanssa tietyssä ikäkaudessa. Ikäkauden valintaa varten
on tehty ohjeistus: http://www.ilves19.fi/osallistujille/ikakauden-valinta/.
Lippukuntien Ilves-yhteyshenkilöille on lähetetty viikon 7 lopulla lista lippukunnan
Ilvekselle ilmoittautuneista henkilöistä.
Listasta tarkistetaan seuraavat asiat:
1. Ilmoittautuneiden ikäkaudet: kirjoita OIKEA ikäkausi listan vasemmassa reunassa
olevaan sarakkeeseen.
a. Tarkista, että erityisesti siirtymävaiheissa olevien lasten ikäkausi on oikein.
b. Tarkista, että aikuiset ovat aikuisia, eivätkä sudenpentuja.
2. EVP:t ja perheleiriläiset: katso, että täsmäävät lippukuntaasi. Mikäli listalla on tuikituntematon henkilö, merkkaa se luetteloon. Mikäli listalta puuttuu evp, joka on ilmoittautunut leirille, ilmoita asiasta Jennalle lomakkeen palautuksen yhteydessä.
3. Muut omituisuudet ja epätarkkuudet: kirjoita lomakkeen ”muita” kohtaan.
Korjattu lista lähetetään 24.2. mennessä projektipäällikkö Jennalle (jenna.kankaanpaa@partio.fi)

SIIRTYMÄTIEDOT
Siirtymäohjelmaan osallistuvien määrää varten tarvitaan lippukunnilta tieto, kuinka moni
osallistuja haluaa osallistua siirtymäohjelmaan leirillä. Siirtymäohjelma sisältää partioohjelmaan kuuluvia aktiviteetteja, kuten seuraavaan ikäkauteen tutustumista. Siirtymää
voi vielä täydentää lippukunnan omilla perinteillä leirin aikana tai leirin jälkeen.
Päätösmerkkejä ei jaeta siirtymäohjelmassa, mutta lippukunnat voivat jakaa ne leirillä
siirtymäohjelman jälkeen tai oman perinteensä mukaisesti. Siirtymäohjelma järjestetään
leirillä tiistaina 30.7. noin klo 18.30-20.00. Siirtymäohjelmaa ei ole tarjolla sudenpentuseikkailija -siirtymään.
Siirtymäohjelmaan osallistuvien määrät ilmoitetaan lomakkeen
kautta: http://bit.ly/ilves19siirtyma Vastaathan kyselyyn 6.3. mennessä!

OSALLISTUJAKOHTAISET
TUKISUMMAT
Tämän infokirjeen liitteenä on yksityiskohtainen kuvallinen ohje lippukuntien omien
osallistujakohtaisten tukisummien syöttämisestä.
Lippukuntien tukisummat tulee olla Kuksassa 24.2. mennessä.

LEIRILIPPUKUNNANJOHT
AJIEN TAPAAMINEN
LAHDESSA 23.3
Alaleiripäälliköt tiimeineen järjestävät piirin kevätkokouksen ja johtajapäivän yhteydessä
Lahdessa lauantaina 23.3.19 klo 10.00–12.30 tapaamisen leirilippukunnanjohtajille.
Ilmoittautumiset Hämeen Partiopiirin Johtajapäivät 23.3. -linkin kautta:
https://hp.partio.fi/event/hp-johtajapaiva/ Valitse aamupäivän teemaksi Ilves19leirilippukunnanjohtajien tapaaminen. Lisätietoa tapahtumasta oli tammikuun
lippukuntainfossa.

LEIRILIPPUKUNTIEN
KOKOONPANO
Nyt kun leirilippukuntien osallistujien määrä on tiedossa, on hyvä vielä tarkistaa, mikä
on leirilippukunnan johtajiston määrä. Nettisivuilla on avattu leirilippukunnan pestejä
sekä myös tarvittavia aikuisten määriä suhteessa leiriläisiin. http://www.ilves19.fi/lippukunnille/leirilippukunta/

Tässä määrät vielä tiivistetysti



Leirilippukunnassa tulee olla jokaista alkavaa kymmentä leiriläistä kohden vähintään yksi 18-vuotias johtaja.
Lisäksi jokaista täyttä viittäkymmentä osallistujaa kohden leirilippukunnassa on oltava vähintään yksi yli 22-vuotias johtaja.

Ikäkausien lähijohtajien vähimmäismäärät






Yksi akela alkavaa 8 sudenpentua kohden
Yksi sampo alkavaa 10 seikkailijaa kohden
Yksi tarpojaluotsi alkavaa 15 tarpojaa kohden
Yksi samoajaluotsi alkavaa 10 samoajaa kohden
Yksi vaeltajaluotsi alkavaa 10–15 vaeltajaa kohden

Mikäli osallistujien joukossa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia tai nuoria kannattaa se
huomioida lähijohtajien määrässä.
Saattajia ohjelmiin tarvitaan vähintään yllä olevat määrät sudenpennuille, seikkailijoille
ja tarpojille. Saattajina toimivat akelat, sammot ja luotsit. Apusaattajina toimivat samoajat, jotka ovat yhden päivän pestissä leirilippukunnassa sekä tarvittaessa muut leirilippukunnan johtajat.
Avuksi on myös tehty esimerkkejä leirilippukunnan kokoonpanosta. Esimerkit löytyvät:



llpk:n muodostaminen webinaarin esityksestä http://www.ilves19.fi/wp-content/uploads/ilves19_ohjelma_webinaarikalvot_220119.pdf sekä
ohjelman webinaarin esityksestä: http://www.ilves19.fi/wp-content/uploads/ilves19_ohjelma_webinaarikalvot_220119.pdf

Olettehan muistaneet myös merkitä leirilippukunnan pestit Kuksaan?

LEIRILIPPUKUNTIEN
NIMEÄMINEN
Onko teidän leirilippukunnallanne jo nimi tai tahdotteko vaihtaa Kuksaan
leirilippukuntailmoittautumisessa merkittyä nimeä? Leirilippukunnat saavat Ilveksellä
vapaasti päättää oman nimensä eikä leiriorganisaatio aseta suuntaviivoja käyttöön
otettaville nimille. Nimien toivotaan olevan kuitenkin partiomaisia sekä hyvän maun
mukaisia. Lisäksi leirin teema saa näkyä nimessä, mutta se ei ole pakollista!
Leirilippukuntien lopulliset nimet tulee merkitä Kuksaan viimeistään toukokuun alkuun
mennessä.

KEVÄÄN
ENNAKKOTEHTÄVÄT
JULKAISTU
Kevään ennakkotehtäväpaketti on julkaistu ja löytyy nettisivuilta:
http://www.ilves19.fi/lippukunnille/ennakkotehtavat/.
Tekemistä on kaikille ikäkausille leiriin valmistautumiseen ja leirin ohjelmateemoihin
tutustumiseen liittyen.
Muistakaa jakaa fiiliksiä ennakkotehtävien tekemisestä somekanavissa!

KOULUTUTUKSIA JA
WEBINAARIEN
TALLENTEITA
Tarpojaluotseille on tarjolla webinaari 6.3. klo 19.30-20.30. Webinaari on tarkoitettu
niin luotseille kuin ohjelmajohtajillekin. Tule kuulemaan ja keskustelemaan siitä,
millainen on tarpojaikäisen leiriarki. Linkki webinaariin: http://bit.ly/ilves19tarpojaluotsi
Piirin johtajapäivässä 23.3. Hollolassa järjestetään samoajaluotseille koulutus.
Koulutukseen ovat tervetulleita myös leirilippukuntien ohjelma- ja pestijohtajat.
Koulutuksessa saa peruspalikoita luotsaamiseen, tutustutaan samoajan
ominaispiirteisiin sekä saa kattavasti tietoa samoajan leiriarjesta, kuten pesteistä ja
ohjelmasta. Ilmoittautuminen koulutukseen piirin nettisivujen kautta.
https://hp.partio.fi/event/hp-johtajapaiva/
Alkuvuoden vaeltajien webinaarin sekä ohjelma Ilveksellä webinaarin tallenteet löytyvät
nettisivuilta: http://www.ilves19.fi/tekijoille/webinaarit/
Muistakaa myös luotsien oppaat nettisivuilla:
http://www.ilves19.fi/lippukunnille/leirilippukunnan-tukimateriaalit/

SAMOAJIEN, VAELTAJIEN
JA AIKUISTEN PESTIT
Olethan muistanut täyttää pestilomakkeen, jos sinulla ei ole vielä pestiä?




Samoajien pestilomake: http://kuksaan.fi/24685
Vaeltajien ja aikuisten pestilomake: http://bit.ly/ilves19tekijapestit
Lukuisia pestejä on myös tarjolla vielä nettisivuilla: http://www.ilves19.fi/pestit/

Ota rohkeasti yhteyttä!

VIERAILUPÄIVÄ 27.7.
Leirin vierailupäivää vietetään lauantaina 27.7. klo 11-17, jolloin myös sudenpentujen
leiri päättyy. Vierailupäivään ovat tervetulleita leiriläisten kotiväki, mummut, papat,
kummit, kaverit ja ihan kaikki kiinnostuneet! Liput vierailupäivään tulevat myyntiin 1.4.
Sudenpennut poistuvat leiriltä vierailupäivänä joko vierailijoidensa mukana tai
lippukunnan järjestämällä kuljetuksella. Lippukunnilta kysytään sen järjestämistä
yhteiskuljetuksista erillisellä kyselyllä maaliskuussa.
Vierailupäivän lippujen hinnat ja muuta lisätietoa päivästä löytyy osoitteesta
www.ilves19.fi/vierailupaiva/. Lisätietoja vierailupäivästä saa myös Elina Kampparilta,
elina.kamppari2@partio.fi, p. 044 2700609.

LEIRIKAUPPA ON AUKI!
Ilves19 leirituotteet ovat tilattavissa ennakkoon verkkokaupan kautta. Verkkokauppaan
pääset osoitteella https://suomenkolibri.fi/ilves19/kauppa/ . Verkkokaupan salasana
on Ilves19.
Ennakkotilattavia leirituotteita toimitetaan kahdella tavalla:



Ilmaisella yhteistoimituksella lippukuntaan
Postilla kotiosoitteeseen lisämaksusta (9,90€)

Leirituotteiden ennakkomyynti jatkuu huhtikuun loppuun asti. Kaikkien ennakkotilattujen
leirituotteiden toimitukset alkavat viikolla 23 toimitustavasta riippumatta.
Huutomerkillä merkityt tuotteet ovat vain ennakkomyynnissä. Muita tuotteita voi tilata
vielä huhtikuun jälkeen kotiosoitteeseen lisämaksulla ja niitä on myynnissä myös leirillä.

