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Yleistä leiristä
Arvioitu
henkilömäärä

% - osuus

Alle 7-vuotiaat

100

3%

Sudenpennut

1 300

26 %

Seikkailijat

900

18 %

Tarpojat

900

18 %

Samoajat

500

10 %

• Ilmoittautuminen päättyy to 14.2.2019

Vaeltajat

300

6%

• Leirille tulossa kesätyö- ja kesälomaturva
(samoajat ja sitä vanhemmat, perheleiri)

Aikuiset

950

19 %

Yhteensä

5 000

100 %

• Evolla ke 24.7– to 1.8.2019
• Sudenpennut ke 24.7 – la 27.7.2019
• Osallistujatavoite 5 000 hlö
• 4 alaleiriä sekä perheleiri
• Ilmoittautuminen alkaa ma 7.1.2019

Yleistä
leiriohjelmasta
• Leirille tulossa ohjelmaa kaikille ikäkausille.
• EVP:t osallistuvat oman ikäistensä ohjelmaan.
• Ennakkotehtäviä on jo nettisivuilla, lisää tulee helmikuussa
• Ohjelma tapahtuu laaksoissa joiden teemat ovat globaali, vesi, teknologia, luonto.
• Ohjelmassa ikäkausien omia tapahtumia, kuten sepeli, KITT, siirtymät
• Samoajille ja vaeltajille myös omat hengailualueet, joissa ohjelmaa sekä pestit
• Päiväohjelma rakentuu nukkumisen ja ruokailuiden ympärille
• Ohjelmasta pyritään tekemään sen verran väljää, että aikaa jää muun muassa hengailulle,
kahvilavierailuille, henkilökohtaiselle hygienialle.
• Aktiviteettilistat kaikesta leirin tekemisestä
• Jos osallistuja on leirillä lyhyemmän ajan leirille, hänelle ei tulla räätälöimään omaa ohjelmaa
vaan hän osallistuu llpk:n kanssa niihin ohjelmiin, jotka ovat osallistujan leiripäivinä. Tällöin on
mahdollisuus, että osallistuja ei pääse osallistumaan kaikkiin leiriohjelman elementteihin.

Ikäkauden valinta
• Lippukunta tekee päätöksen, minkä ikäkauden ohjelmaan yksittäinen osallistuja
osallistuu. Ohjelma eri ikäkausille on partion kasvatustavoitteiden mukaista. Toivomme,
että osallistujalla on kokemusta kyseisen ikäkauden ohjelmasta.
• Suositeltavaa on, että valitaan se ikäkausi, jota osallistuja on edellisenä keväänä
lippukunnassa suorittanut.
• Jos lippukunnan luonnollisessa ryhmässä on eri ikäkauden edustajia, lippukunta katsoo,
voiko esimerkiksi oikeasti nuoremman ikäkauden edustaja osallistua ryhmän mukana
vanhemman ikäkauden ohjelmaan.
• Huomioitavaa eri ikäkausien leiriohjelmassa:
• Sudenpentujen leiri on muiden ikäkausien leiriä lyhyempi.
• Samoajien leiriohjelmaan kuuluu 3 päivän pesti.

Ilves loikkaa
tulevaisuuteen!
• Ilves loikkaa tulevaisuuteen, joten ohjelmissa tullaan tutustumaan tulevaisuuden
maailmaan. Minkälaisia taitoja tarvitsemme tulevaisuudessa? Millaista elämä on
tulevaisuudessa? Jokainen leiriläinen pääsee leirin aikana pohtimaan tulevaisuutta ja
sitä, miten me voimme tehdä maailmasta paremman.
• Tulevaisuus-teemalla halutaan luoda positiivista näkymää tulevaisuudesta ja
oppia tulevaisuudessa tarvittavia taitoja.
• BP jätti meille tehtävä ja me haluamme oikeasti toteuttaa sen: ”Jätä maailma
parempana kuin sen löysit”
• Partion kasvatustavoitteet ovat hyvä pohja paremmalle maailmalle. Leirillä otetaan
tulevaisuuslasit päähän ja lähdetään seikkailuun!

Leiriviikon
rakenne
Ke 24.7.
Saapuminen
ja rakentelua

To 25.7.
Ohjelmaa

Pe 26.7.
Ohjelmaa

Avajaiset

LLPK-ilta

Yhteiset
henkiohjelmat

La 27.7.
Vierailupäivä,
sudaripäättäjäiset

Su 28.7.
Ohjelmaa

Ma 29.7.
Ohjelmaa

Ti 30.7.
Ohjelmaa

Ke 31.7.
Ohjelmaa

Karnevaali

Alaleiriilta

Siirtymäilta

Päättäjäiset

To 1.8.
Purkaminen
ja
poistuminen

Ikäkausien
ohjelmien
rakenne
Ikäkausi

Laaksot, 4 kpl

Muut

Sudenpennut Puoli päivää / laakso (n 2h)

Omat päättäjäiset vierailupäivänä

Seikkailijat

1 päivä / laakso (noin 2h+2h)

Sepeli 1 pvä, siirtymä tokavikailta

Tarpojat

1 päivä / laakso (noin 2h+2h)

Samoajat

2-3h / laakso, myös ilta-aika

Vaeltajat

2-3h / laakso, myös ilta-aika

KITT 1 pvä, siirtymä tokavikailta, tarpot/majakat
Pesti n. 3 päivää (50%, 3x7-8h), omaa
ohjelmaa, oma hengailualue, siirtymä
Pesti 50-100%, omaa ohjelmaa, hengailualue,
johtajahuolto, siirtymä

Ikäkausien
ohjelmat sudenpennut
• Sudenpennut puoli päivää jokaisessa 4 laaksossa
• Omat päättäjäiset vierailupäivänä, jonne omat vieraat voivat myös osallistua
• Akeloille tukimateriaalia tarjolla
• Taskuvinkkejä tylsiin hetkiin
• Kirjastossa lainattavissa iltasatukirjoja ja pelejä
• Akeloiden webinaari tulossa toukokuussa

Ikäkausien ohjelmat
- seikkailijat
• Seikkailijat laaksossa 4 päivänä
• Sepeli 1 päivänä
• Leirilippukuntapäivä 1 päivänä
• Materiaalia päivään on tulossa luotseille ja leirilippukunnan johdolle
• Mahdollisuus käyttää päivää ryhmäyttämiseen
• Aikaa omalle huollolle ja pienille palvelutehtäville

• Siirtymäilta seikkailijoista tarpojiin siirtyville.
• Sammoille tulossa webinaari huhtikuussa

Ikäkausien ohjelmat
- tarpojat
• Tarpojat laaksossa 4 päivänä

• Koko Ikäkauden Tarpoja Tapaaminen (KITT) 1 päivänä
• Leirilippukuntapäivä 1 päivänä
• Materiaalia päivään on tulossa luotseille ja leirilippukunnan johdolle
• Mahdollisuus käyttää päivää pausseihin, majakan tekemiseen, tarpojien
päätöskeskusteluun tai ryhmäyttämiseen
• Aikaa omalle huollolle ja pienille palvelutehtäville

• Siirtymäilta tarpojista samoajiin siirtyville. Mahdollisuus päästä kurkistaan samoajien
maailmaan
• Leiri hyvä paikka tehdä majakka. Vinkkejä löytyy tarpojaluotsin oppaasta
• Tarpojaluotseille tulossa webinaari maaliskuussa

Ikäkausien
ohjelmat samoajat

• Samoaja saa vaikuttaa jo aika paljon oman leirinsä sisältöön
• Leiri koostuu pestistä (3 päivää) ja ohjelmasta

• Kaikki samoajat viettävät vähintään puoli päivää jokaisessa laaksossa ja suorittavat yhden
Mestarin opissa -ohjelman. Muu ohjelma on vapaavalintaista ja antaa tilaa omille valinnoille.
• Oma Ilves suunnitellaan samoajan Ilves-passiin
• Luotsin tehtävänä on saada jokaisen luotsattavan kanssa suunnitelma kuntoon viimeistään
ensimmäisenä leiripäivänä ja seurata sen etenemistä

• Samoajat tekevät pesti- ja ohjelmavalinnat oman Kuksa-ilmon kautta huhtikuun loppuun
mennessä: http://www.ilves19.fi/osallistujille/samoajan-ilves/
• Tiedon omasta pestistä ja Mestarin opista saa viimeistään toukokuussa.

Ikäkausien
ohjelmat samoajat

• Ennakkoon valittavia ohjelmia: Mestarin opissa, Ninjat, PT-kisat, Yöjuoksut
• Leirillä valittavat ohjelmat: laaksojen ohjelmat ja erilliset pop up ohjelmat
• Samoajakahvila Puskafe Monumentissa
• Joka ilta paitsi kahvia ja musaa, myös vaihtuvia teemoja deittailusta pitsanpaistoon ja
käsitöistä elävään kirjastoon
• Joka päivä samoajille ja luotseille Evästauot, joissa käydään läpi elettyä samoajaelämää ja
suunnitellaan tulevaa

• Siirtymäohjelmaa samoajasta vaeltajaksi
• Iltaohjelmaa diskossa parina iltana

Ikäkausien ohjelmat samoajat
• Pestit ovat osa samoajan ohjelmaa
• Samoaja tekee yhden (1) päivän leiripestistään leirilippukunnassa.
• Pesti voi jakautua useammalle päivälle.
• Pesti voi koostua esim. pienistä tehtävistä tai koko päivän pestistä.
• tavoitteena on tutustua johtajan rooliin leirilippukunnassa ja samalla luoda yhteishenkeä llpk:n eri
ikäkausien välille.
• Pestin leirilippukunnassa voi tehdä joko omassa tai naapuri llpk:ssa, pareittain tai yksin.

• Samoajan organisaatiopestit (2 päivää tai jaettuna useammalle päivälle) ovat
luonteeltaan tekijäpestejä.
• Pesti havainnollistaa samoajille, mitä kaikkea piirileirin organisaatioon kuuluu, ja tarjoaa näkymiä
siihen, millaisiin pesteihin he voivat tulevaisuudessa hakeutua.
• Samoajapesti EI OLE sellainen, jossa seurataan aikuisen tekemistä vaan se on oikeaa, omaa
tekemistä ja vastuuta samoajalle.

Ikäkausien
ohjelmat vaeltajat

• Elämyksiä, uuden oppimista ja itsensä kehittämistä!

• Kevään aikana ilmoittautumiset ohjelmiin
• Laaksojen ohjelma
• Tieto kulkee somessa, seuraa Ilvestä Instassa @Ilves19
• Vaeltajien tukikohtana leirillä toimii vaeltajien oma Tardis

• Vaeltaja voi toimia pestissä 50% tai 100%
• Nettisivuilla on paljon pestejä tarjolla
• Tekijä-tason pesteistä voi valita ilmoittautumisen yhteydessä
• Vaeltaja-webinaarin tallenne löytyy nettisivuilta

Biipii-laakso
• Globaalilaakson ohjelma tulee olemaan kieleen tai kulttuurin katsomatta kaikille
sopivaa
• Erityisesti halutaan panostaa siihen, että leirillä pesteissä toimivat vaeltajaikäiset sekä
samoajaikäiset saavat mahdollisuuden osallistua kansainväliseen ohjelmaan
monipuolisesti itselleen sopivissa kohdissa ts. silloin kun he eivät hoida pestiään.
• Laakso jakautuu kahteen eri painopisteeseen:
• Hali: ilmastonmuutos ja yhdenvertaisuus

• Jedi: kehonhallinta, joukkuepelit, paralajit, pelit ja leikit

Valtameri-laakso
• Vesilaaksossa monipuolista tekemistä niin vedessä kuin maalla.

• Kuivaohjelmaa WWF-yhteistyössä: vesien suojelua!
• Sudenpennut: Kaikki pääsevät veteen! Kuplia! Sauna!
• Seikkailijat: Vesiliukumäki, Vesiseikkailurata, Pelastuslautta, Kanootit, Sup-laudat,
Sauna
• Tarpojat: Zorb-pallo, Kirkkovene, Kanootit, Sup-laudat, Vesiliukumäki,
Vesiseikkailurata, Sauna
• Samoajat, vaeltajat, aikuiset: Kanootit, Sup-laudat, Kirkkovene, Vesiliukumäki, Sauna

Luonto-laakso
• Laakso jakautuu kahteen osaan: metsä ja luonto
• Metsä:
• Metsäammatit, metsäkone, moottorisahat, metsänhoito
• Yhteistyössä HAMK, metsäyhtiöt...

• Luonto:
• Luonnonsuojelu, selviytyminen luonnossa, luontosuhteen vahvistaminen
• Yhteistyössä WWF

Teknologialaakso
• Laakso haluaa tarjota kaikille Ilves19-kävijöille kokemuksia teknologiasta ja
tulevaisuudesta.
• Tulevaisuusohjelma
• Tulevaisuusajattelun kehittämistä, tulevaisuusskenaarioita
• Teknologiaohjelma
• Koodaus, VR-todellisuutta, pelillisyys, tekniikkaa konkreettisesti

Yhteisohjelmat
• Yhteisten ohjelmien tarkoitus ja tavoite on tuoda kaikki leiriläiset yhteen.
• Yhteisohjelmissa painottuvat kokeminen ja elämys osallisuuden kautta.
• Lavalta seurattavaa ohjelmaa pyritään suunnittelemaan sellaiseksi, että katsojat ovat
yhdessä tekemässä ja toteuttamassa ohjelman kohokohtia.
• miellyttävä seurata, ne kuuluvat ja näkyvät sopivassa määrin, ja että käytännön
järjestelyt toimivat.

• Yhteisiin ohjelmiin kuuluvat leirin avajaiset keskiviikkoiltana, yhteinen henkiohjelma
perjantai-iltana, sudenpentujen päättäjäiset lauantaina päivällä, keskiäisten tilalla
karnevaali sunnuntai-iltana sekä päättäjäiset leirin viimeisenä iltana.
• Diskoja on sovittu leirin ajalle joihinkin iltoihin, ja jokaisessa niistä on oma teemansa.

Hengellisyys
leirillä
•

Jokaisella on mahdollisuus hiljentymiseen ja hiljaa olemiseen. Tähän on leirillä mahdollisuus
monella tavalla.
• Lataamot tarjoavat alaleirissä mahdollisuuden hetkelliseen pysähtymiseen, rauhalliseen
olemiseen ja latautumiseen iästä ja uskontokunnasta riippumatta.

• Ohjelmassa leiriläinen saa mahdollisuuden miettiä omia arvojaan ja maailmankatsomustaan
ikäkaudelle sopivalla tavalla.
• Leirillä tarjotaan mahdollisuus oman uskontokunnan mukaiseen hartaudenharjoitukseen.
• Leirillä järjestetään yhteiskristillinen partiomessu ja samaan aikaan ainakin tunnustukseton
tilaisuus.
• Myös vanhemmille ikäkausille tarjolla joka ilta mahdollisuus iltahiljentymiseen eri
maailmankatsomusta edustavien henkilöiden johdolla.
• Iltatarinamateriaali nuorempien ikäluokkien iltahiljentymistä ja rauhoittumista varten.

Esteettömyys
ohjelmissa
• Saavutettavuus ja erilaiset osallistujat otetaan huomioon ohjelmaa suunniteltaessa.
• Jokaiseen laaksoon on pääsy myös pyörätuolilla.
• Laaksossa on ainakin 1-2 ohjelmapistettä, jotka soveltuvat kaikille osallistujille.
• Ohjelman tekijät tekevät kaikista ohjelman ohjelmapisteistä kuvauksen, joka tulee
löytymään kansiosta leiri-infosta, toukokuu.
• Yhteisiä ohjelmia pääsee jokainen katsomaan.
• Pyrimme tarjoamaan myös sovellettua ohjelmaa etukäteen sovittavana aikana osassa
ohjelmapisteitä.

Leirilippukunta
• Leirilippukunnan johtamisesta Ilveksellä vastaa leirilippukunnan johtokolmikko, johon
kuuluu leirilippukunnanjohtaja, leiriohjelmajohtaja sekä leiripestijohtaja.
• Leirilippukunnan johtajistoon kuuluu lisäksi ikäkausien edustajat (akelat, sammot, luotsit)
• Jos leirilippukunnassa on paljon akeloita, sampoja tai luotseja, voidaan heistä valita
ikäkausivastaavat.
Ikäkausi
Lähijohtajat
• Mikäli osallistujien joukossa on erityistä tukea tarvitsevia
lapsia tai nuoria kannattaa se huomioida
8 sudenpentua
Väh 1 akela
lähijohtajien määrässä.
10 seikkailijaa
Väh 1 sampo
• Saattajia ohjelmiin tarvitaan vähintään yllä olevat määrät
15 tarpojaa
Väh 1 luotsi
sudenpennuille, seikkailijoille ja tarpojille. Saattajina
toimivat akelat, sammot ja luotsit. Apusaattajina toimivat
10 samoajaa
1 luotsi
samoajat, jotka ovat yhden päivän pestissä
10-15 vaeltajaa 1 luotsi
leirilippukunnassa sekä tarvittaessa muut
leirilippukunnan johtajat.

Esimerkki llpk:n
kokoonpanosta
Leirilippukunnanjohtaja(vaeltaja)

Leiriohjelmajohtaja(aikuinen)

Leiripestijohtaja (aikuinen)

• Leirilippukunnassa yhteensä: 117
– ikäkausissa: 103 henkeä

30 sudenpentua

18 samoajaa

• Leirilippukunnan v astaav a
akela (aikuinen)
• Akela(aikuinen)
• Akela (v aeltaja)
• Akela(v aeltaja)

• Leirilippukunnan
samoajaluotsi(aikuinen)
• Leirilippukunnan
samoajaluotsi(v aeltaja)
• Toinen v oidaan v alita v astaav aksi

– Alkavaa 10 kohti 1 yli 18v = 12 yli 18v vaaditaan

25 seikkailijaa

10 vaeltajaa

– Alkavaa 50 kohti 1 yli 22v = 3 yli 22v vaaditaan

• Leirilippukunnan v astaav a
sampo(v aeltaja)
• Sampo(aikuinen)
• Sampo(aikuinen)

• Leirilippukunnan
v aeltajaluotsi(aikuinen)
• Lupautunut auttamaan my ös
tarpojien kanssa

– Aikuisia yht 14: 9 henkeä llpk-pestissä, 5
henkeä muualla

20 tarpojaa
• Leirilippukunnan
tarpojaluotsi(aikuinen)
• Leirilippukunnan
tarpojaluotsi(v aeltaja)
• Toinen v oidaan v alita v astaav aksi

Johtokolmikon pestit
Leirilippukunnan johtokolmikon pesteihin edellytetään:

Katso

• vähintään 18 vuoden ikää,
• aiempaa kokemusta partiosta sekä johtamisesta,

johtokolmikon

• Suomen Partiolaisten Turvallisuusohjeiden tuntemusta,
• ajantasaisia ensiaputaitoja ja

pestikuvaukset

• Turvallisesti Yhdessä- koulutuksen suorittamista.
• Partiojohtajavaltakirja on suositus, mutta ei pakollinen vaatimus.

tästä

Ohjelmajohtajan pesti
• Ohjelmajohtajana vastaat leirilippukunnan ohjelmasta.
• Tiedät milloin leirilippukunnalla on yhteistä ohjelmaa, ja milloin leiriläiset ovat
missäkin ohjelmassa.
• Ohjaat aikuisia heille suunnattuun ohjelmaan ja tuet akeloita, sampoja ja luotseja
heidän pesteissään.
• Ohjelmajohtajana tiedät, millaista ohjelmaa leirillä on tarjolla, ja yhdessä akeloiden,
sampojen ja luotsien kanssa kannustat leiriläisiä tutustumaan myös leirin
aikatauluttomaan ohjelmatarjontaan sekä huolehdit yhdessä akeloiden, sampojen ja
luotsien kanssa, että lippukunnalla on mukanaan kaikki ohjelmissa tarvittavat
välineet.

Ikäkausijohtajien pestit
• Turvallisen leirikokemuksen takaamiseksi, jokaisella leiriläisellä tulee olla oma
helposti lähestyttävä lähijohtaja (akela, sampo tai luotsi), jonka leiriläinen tuntee
etukäteen.
• Leirilippukunnat osaavat parhaiten arvioida, kuinka paljon lähijohtajia leiriläiset
tarvitsevat.
• Huomioitavia seikkoja mm. eri ikäkausien suhteet tai erityistä tukea tarvitsevat leiriläiset.

• Jos lähijohtajia on paljon, on hyvä valita ikäkausivastaava huolehtimaan
ikäkauden kokonaisuudesta ja viestinnästä leirilippukunnan johtajiston kanssa.

Ikäkausijohtajien pestit
• Vastaavat kyseisen ikäkauden toiminnasta
leirilippukunnassa ja tuntevat kyseisen ikäkauden
leiriohjelman.
• Luovat ja ylläpitävät hyvää ilmapiiriä sekä ovat paikalla
leiriläisen kasvun tukena.
• Tuntevat osallistuvan ikäkauden leiriläiset ja tietävät
heidän yksilöllisen tuen ja ohjauksen tarpeen.
• Tuntevat kyseisen ikäkauden erityispiirteet ja
kasvatustavoitteet.
• Toimivat linkkinä leiriläisten ja leirilippukunnan johtajiston
välillä leirillä ja osallistuvat leirilippukunnan toiminnan
suunnitteluun ennen leiriä.

Katso
ikäkausijohtajien
pestikuvaukset

tästä

Kasvatus
leirilippukunnassa
• Jokainen osallistuja pääsee rakentamaan omaa leirilippukuntaa
• Hyvä miettiä etukäteen, mikä on eri ikäkausien rooli leirin rakentamisessa.
• Leirilippukunnan ilta
• Osallistakaa osallistujat tekemään illan ohjelmaa, esimerkiksi osana tarpojien
tarppoa, seikkailijoiden taitomerkkiä, samoajien pestiä
• Tukimateriaalia tulossa
• Alaleiri-illassa lippukunnat pääsevät esittelemään toisille omaa erityisosaamistaan

Tukea ja vinkkejä
• Nettisivuilta löytyy loppuvuoden ennakkotehtäviä ja uusia kevään ennakkotehtäviä on
luvassa helmikuun alussa.
• Tehtävissä pääsee tutustumaan leirin teemoihin sekä valmistautumaan itse leiriin.
• Materiaalia ja tukea on myös ryhmien johtajille ja leirilippukunnan ikäkausitehtävissä
toimiville.
• Keväällä on tarjolla myös webinaareja eri ikäkausista ja ohjelmasta.
• Tutustu nettisivujen tarjontaan: http://www.ilves19.fi/osallistujille/ohjelma-ja-ikakaudet/
• Kasvatusjohtaja anna.oksman@partio.fi, maria.mamia@partio.fi

Vapaata keskustelua ja
kysymyksiä?

