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ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen Ilvekselle alkaa Kuksassa maanantaina 7.1.2019 ja päättyy torstaina
14.2.2019. Erillinen ohje ilmoittautumisesta julkaistaan seuraavassa lippukuntainfossa
marraskuun loppupuolella.

LEIRIMAKSUT
Ilveksen kustannukset katetaan pääosin leirimaksulla. Lisäksi hyödynnetään monenlaisia
kumppanuuksia erilaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa.
❖ Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien, vaeltajien ja useimpien aikuisten leiriaika on
24.7.–1.8.2019. Leirimaksu tältä ajalta on 220 €.
❖ Sudenpentujen leiriaika on 24.–27.7.2019. Tältä ajalta leirimaksu on 110 €. Tämä
koskee sudenpentujen lisäksi myös muita vain sudenpentuleirin ajan leirille osallistuvia.
❖ Varsinaisen ilmoittautumisajan jälkeen ilmoittautuneiden leirimaksu on 30 €
normaalileirimaksua korkeampi eli 250 € tai 140 €.
❖ Leirimaksu on sama myös kansainvälisille vieraille ja niille, jotka eivät (vielä) ole
partiolaisia.
❖ Rakennus- ja purkuleiri ovat ilmaisia. Niille voivat osallistua samoajat, vaeltajat ja
aikuiset. Nuoremmat osallistujat voivat osallistua aikuisen mukana.

PÄIVÄMAKSU
Jos et pääse osallistumaan koko leirin ajaksi, olet tervetullut myös osaksi aikaa. Tällöin
leirimaksu on 40 € / alkava vuorokausi. Vuorokausimaksu sisältää 24 tuntia leirillä ja 4
ateriaa – saapumis- ja poistumisajan voit päättää itse.

PIENET LAPSET
Jos olet leirillä pestissä, voit luonnollisesti ottaa myös perheesi mukaan. Vuosina 2012–
2015 syntyneet lapset saavat 50 % alennuksen aikuisten leirimaksusta. Heidän maksunsa
on siis 110 € / koko leiri, 55 € / sudenpentuleirin aika tai 20 € / alkava vuorokausi.

Vuosina 2016–2019 syntyneet osallistuvat ilmaiseksi. Jos sudenpentuikäinen lapsi jää
loppuajaksi perheen mukana leiriin, on koko leirimaksu hänen osaltaan 150 €.
Pienet lapset ja koko leirin mukana olevat sudenpentuikäiset voivat osallistua leirille vain
pestissä olevan aikuisen mukana. Jokaisella perheellä on oltava vähintään 50 % pesti per
aikuinen. Ilveksellä perhekäsitys on hyvin joustava – voit hyvin muodostaa myös
leiriperheen. Kahden aikuisen perheessä pesti voi muodostua esimerkiksi yhden aikuisen
kokopäiväisestä pestistä tai kahden aikuisen puolipäiväisistä pesteistä. Toinen aikuinen tai
aikuiset vuorollaan huolehtivat tällöin lapsista.

KESÄTYÖ- JA KESÄLOMATURVA
Koska monet kesätyöt ja kesälomat eivät vielä ole tiedossa ilmoittautumisen aikaan,
tarjoamme Ilvekselle ilmoittautuneille samoajille, vaeltajille ja aikuisille kesätyö- ja
kesälomaturvan. Ilmoittaudu siis rohkeasti mukaan. Jos et kesätöiden tai kesäloman
ajankohdan vuoksi pystykään osallistumaan leirille, voit peruuttaa osallistumisen
työnantajan antamaa todistusta vastaan 31.5.2019 mennessä. Tällöin koko maksettu
leirimaksu palautetaan. Leirimaksun palautus koskee myös mahdollista puolisoa sekä
perheen alle sudenpentuikäisiä lapsia.

STIPENDIT
Haluamme mahdollistaa kaikkien osallistumisen Ilvekselle omasta ja perheen
taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Leirimaksuun on mahdollista hakea tukea Ilveksen
stipendirahastosta:
❖ Stipendin suuruus voi kattaa leirimaksun kokonaan tai osittain.
❖ Stipendiä haetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Tarkemmat ohjeet julkaistaan
ilmoittautumisohjeiden yhteydessä.
❖ Stipendit käsittelee ja myöntää erillinen stipendityöryhmä. Stipendityöryhmä toimii
täysin luottamuksellisesti ja tekee päätökset yhteisten kriteerien pohjalta.
❖ Jos haettua stipendiä ei myönnetä, voi osallistumisen peruuttaa stipendipäätöksen
saamisen jälkeen.
❖ Stipendirahastoon kerätään lahjoituksia erilaisilta yrityksiltä ja yhteisöiltä. Myös osa
leirimaksuista ja leirin myyntitoiminnan voitosta siirretään stipendirahastoon.
❖ Lippukuntien on myös halutessaan mahdollista maksaa osa leirimaksusta esimerkiksi
varainhankinnan avulla kerätyillä varoilla ja näin tukea jäseniään. Tarkemmat ohjeet
tästä tulevat myöhemmin.

MITÄ LEIRIMAKSUUN KUULUU
Leirimaksu sisältää muun muassa:
❖
❖
❖
❖

Ruokailut 4 kertaa päivässä
Ikäkausikohtaisen päiväohjelman
Koko leirin yhteiset ohjelmat
Laadukkaan ja toimivan leiri-infrastruktuurin (mm. rakennelmat, jätehuolto, suihkut,
turvallisuus, leirisairaala)
❖ Majoituksen lippukuntien teltoissa ja leiritunnisteet
Leirimaksu EI sisällä kuljetuksia. Useat lippukunnat ja jotkut aluejärjestöt järjestävät
yhteiskuljetuksia, joista kannattaa tiedustella omalta lippukunnalta.
Leirimaksut laskutetaan yhdessä erässä suoraan osallistujalta / huoltajalta
ilmoittautumisen päätyttyä keväällä 2019.

MISTÄ LEIRIMAKSU MUODOSTUU
Ilveksen leirimaksut on tarkoitus käyttää kokonaan leirin toteuttamiseen. Selvästi suurin
yksittäinen kustannuserä on muonitus. Lounas ja päivällinen toimitetaan leiriin valmiina ja
lämpiminä tasalaatuisen ja turvallisen ruuan varmistamiseksi sekä tekijöiden
vapauttamiseksi muihin tehtäviin. Muita suuria kustannuseriä ovat mm. infrastruktuuri,
muut leirin järjestämiseen kannalta tarpeelliset palvelut sekä leiriohjelma. Leiri järjestetään
lähes kokonaan vapaaehtoisvoimin ja myös leirin tekijät maksavat normaalin leirimaksun.
Leirimaksusta 5 € (päiväleirimaksusta 1 € / vuorokausi) siirretään stipendirahastoon. Tällä
osaltaan annetaan mahdollisimman monelle mahdollisuus osallistua leirille
omasta/perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.
Myös leirin myyntitoiminnan (kahvilat, leirituotteet jne.) budjetoidusta voitosta puolet
siirretään stipendirahastoon. Loppuosa leirin myyntitoiminnasta käytetään partiotoiminnan
tukemiseen tulevina vuosina Hämeen Partiopiirin toiminnan kautta.

Leirin budjetti jakautuu pääpiirteittäin seuraavasti:
Muonitus

42,2 %

Infrastruktuuri ja jätehuolto

13,1 %

Logistiikka, turvallisuus ja muut palvelut

7,4 %

Ikäkausiohjelmat ja yhteinen ohjelma

9,6 %

Palkattujen työntekijöiden kustannukset

8,3 %

Tekijöiden matka- ja kokouskulut

5,0 %

Riskivara

4,1 %

Siirto stipendirahastoon

2,8 %

Muut kulut (mm. leiritunnisteet, alaleirit,
viestintä, leirialueen ilme, pestatuista
huolehtiminen)

7,6 %

LEIRILIPPUKUNNAN
MUODOSTAMINEN WEBINAARI
Jäikö sinulta kuulematta 10.10. järjestetty webinaari leirilippukunnan muodostamisesta tai
tahdotko palata materiaalin uudelleen? Webinaaritallenne ja esitetyt diat löytyvät
nettisivuilta osoitteesta http://www.ilves19.fi/ala-missaa-leirilippukunta-infoa/ Käy
tutustumassa ja ilmoita lippukuntasi mukaan Ilvekselle!

Leirilippukunnan muodostamisessa pyydetään kiinnittämään huomiota kullekin
leirilippukunnalle oikeaan johtajamäärään. Tarkoitus on taata leirilippukuntaan riittävä
määrä johtajia leiriläisten kasvun tukemiseksi sekä erityistarpeiden huomioimiseksi.
Leirilippukunnan johtajamäärää ei kuitenkaan kannata yliarvioida, sillä tekijöitä tarvitaan
paljon myös leirin muihin pesteihin.

LIPPUKUNNAN
ILMOITTAUTUMINEN
Lippukuntailmoittautuminen Ilvekselle on alkanut Kuksassa ja päättyy marraskuun
lopussa.
Ilmoittautumisessa kysytään:
❖ Arviota lippukunnan osallistujamääristä sekä koko leirille, että sudenpentuleirin ajaksi
❖ Muita lippukuntia, joiden kanssa ilmoittautuva lippukunta tahtoo muodostaa
leirilippukunnan ellei luonnollinen lippukunta itsessään riitä muodostamaan
leirilippukuntaa.
❖ Lippukunnan halukkuutta toimia ystävyyslippukuntana leirille tuleville kansainvälisille
partiolaisille, joilla ei ole ennestään ystävyyslippukuntaa Hämeessä.

AVOIMET PESTIT
Olethan huomannut, että Ilvekselle on avoinna suuri määrä mahtavia kymppi- ja
tekijäpestejä. Lisäksi voi ja kannattaa hakea vielä avoimiin päällikkö- ja mestaripesteihin.
Pestit ja kuvaukset eri pestitasoista (päällikkö, mestari, kymppi, tekijä) löytyvät Ilveksen
nettisivuilta osoitteesta http://www.ilves19.fi/pestit/ Käy lukemassa, löydä omasi ja hae!

ENNAKKOTEHTÄVÄT
Ilvekseen liittyviä aktiviteetteja on luvassa talvelle 2018-2019 ja keväälle 2019. Marrasjoulukuuhun voitte varata yhden kokoontumiskerran ennakkotehtävien tekoa varten.
Valmiita toimintavinkkejä löytyy nettisivuilta http://www.ilves19.fi/lippukunnille/. Tavoitteena
on herättää kiinnostusta leiriin ja houkutella osallistujia ilmoittautumaan leirille. Keväällä
huhti-toukokuussa on luvassa valmistautumista leiriin ja yhteistä tekemistä leirille lähtevien
nykyisten ja uusien kavereiden kanssa. Kevään toimintavinkit julkaistaan nettisivuilla
alkuvuodesta 2019.

SEURAA ILVESTÄ
Muistathan seurata Ilves19 -somekanavia, jotta pysyt vielä paremmin kartalla
leirikuulumisista! Vinkkaa myös muille lippukuntalaisillesi leirin Instagram @ilves19 ja
Facebookissa-sivu https://www.facebook.com/ilves19/ sekä leirin nettisivut
http://www.ilves19.fi/ . #ilves19 on käytettävissä lippukuntien omassa leiriviestinnässä.

YSTÄVYYSLIPPUKUNNAKSI
KV-LEIRILÄISILLE
Haluaisiko juuri teidän lippukuntanne toimia ystävyyslippukuntana KV-leiriläisille ja päästä
sitä kautta tutustumaan sekä ymmärtämään paremmin toisia kulttuureita? Nyt on oikea
aika ilmoittaa lippukunta ystävyyslippukunnaksi. Ilmoittautumalla ystävyyslippukunnaksi
tarjoaa myös KV-partiolaisille ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua suomalaiseen partioja leirielämään.
Lippukunnalla on kaksi erilaista tapaa osallistua KV-toimintaan. Lippukunta voi kutsua
omat partioystävänsä ulkomailta Ilvekselle tai ilmoittautua vastaanottamaan KV-leiriläisiä
leirilippukuntaanne. Ohjeet oman ystävyyslippukuntanne kutsumiseksi leirille löydätte
Ilveksen nettisivuilta osoitteesta http://www.ilves19.fi/lippukunnille/ystavyyslippukunta/.
Ystävyyslippukunnan ensisijaisena tehtävänä on olla apuna KV-vieraiden
matkustamisessa Suomessa, antaa tietoa leiristä sekä tukea KV-vieraita leirin aikana. KVvieraille on tärkeää ymmärtää, että Ilves on suomenkielinen leiri, joten esimerkiksi ohjelma
tuotetaan täysin suomeksi. Kaikki KV-vieraat myös osallistuvat koko leirin ajaksi, eikä
heille ole tarjolla lyhennettyä leiriä.
Mikäli haluatte toivottaa KV-vieraat tervetulleeksi leirilippukuntaanne, ilmoittakaa
halukkuutenne leirilippukunnan ilmoittautumisen yhteydessä. Kaikissa KV-asioissa teitä
auttaa KV ja EVP-mestari Veera Viitala etunimi.sukunimi@partio.fi.
Kansainvälisyys on osa partiotoimintaa ja partion kasvatustavoitteisiin kuuluu, että
partiolainen on kiinnostunut myös muista kulttuureista sekä arvostaa ja ymmärtää
kulttuurien välisiä eroja.

YHDENVERTAISUUS
Voinko lähteä mukaan Ilvekselle? Jos asia mietityttää itseäsi tai jotakuta lippukuntalaistasi,
lue eteenpäin. Leiri järjestetään Evolla metsässä. Leirialue on suhteellisen tasainen alue,
jossa tulee toimeen toimintavälineiden avulla. Leirillä majoitutaan ulkona teltoissa ja koko
leirin toiminta on pääsääntöisesti ulkona luonnossa.
Leiri on avoin kaikille, jotka hyväksyvät partion arvopohjan. Sinun ei tarvitse olla
partiolainen osallistuaksesi Ilvekselle. Leirin on tarkoitus tarjota kasvattavaa ja laadukasta
tekemistä kaikille osallistujille. Leirillä pyritään varmistamaan, että osallistujien
erityistarpeet (liikunta-, aisti-, ym.), sisupartiolaisuus tai erilainen kulttuuri eivät ole esteenä
leirille osallistumiselle ja leirikokemuksen saavuttamiselle. Leirillä on tarkoitus järjestää
joitain sovellettuja ohjelmia. Ohjelmapisteiden soveltuvuutta erilaisille osallistujille mietitään
ohjelmaa suunniteltaessa.
Leirin tavoitteena on, että jokaisen osallistujan on helppo osallistua ja toimia leirillä ilman,
että tuntisi kuuluvansa erityisryhmään. Rakennetusta leiristä pyritään tekemään
mahdollisimman esteetön, metsäolosuhteet huomioiden. Esteettömyydestä hyötyvät kaikki
osallistujat pienimmistä perheleiriläisistä ja sisuista aina senioripartiolaisiin saakka.
Jokaisen osallistujan perustarpeet pyritään resurssien puitteissa huomioimaan. Näitä
perustarpeita ovat muun muassa ruokailu, peseytyminen ja leiriytyminen. Jokaisen leirille
osallistujan tulee huolehtia omista erityistarpeistaan. Osallistujalla tulee olla mukana leirillä
tarvittavat liikkumisen toimintavälineet, majoittumiseen liittyvät erityistarpeet esim.
telttasänky ja muut mahdolliset leireilyyn liittyvät henkilökohtaiset tavarat. Erityistarpeista
on syytä muistaa kertoa leirin järjestäjille leirille ilmoittautuessa. Emme voi taata esim.
uniapnealaitteelle yösähköä, jos emme tiedä tarpeesta ennalta.
Toivottavasti tapaamme mahdollisimman monen kanssa Ilves19-leirillä. Ohjeistamme
lippukuntia vielä tarkemmin siitä, mitä leirille osallistumisessa tulee huomioida
tammikuussa 2019.
Jos haluat olla yhteydessä yhdenvertaisuusasioissa, kysymyksiin vastaavat
esteettömyyteen liittyvissä asioissa Miina Brodkin ja muissa yhdenvertaisuusasioissa Terhi
Tuomainen sähköpostilla etunimi.sukunimi@partio.fi.

HENGELLISYYS
Partion kasvatustavoitteet myös hiljentymisen, hengellisen ja henkisen kasvun sekä oman
maailmankatsomuksen pohtimisen osalta ovat luontevasti läsnä Ilveksellä. Partioon kuuluu
positiivinen suhtautuminen uskontoihin ja erilaisiin maailmankatsomuksiin. Ajattelemme,
että Ilveksellä ei kenenkään tarvitse piilottaa, hävetä tai salata omaa vakaumustaan, vaan
saamme olla erilaisia ja opetella kunnioittamaan ja arvostamaan toinen toisemme
vakaumusta.
Ajattelemme, että 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. Pysähtymistä, rauhoittumista ja hiljentymistä tukevat
lataamoissa ja alaleireissä liikkuvat sepot, eli seurakunnan työntekijät, jotka ovat olemassa
kuulevina korvina ja auttavina käsinä ihan jokaista varten.
Leirillä jokainen leiriläinen saa mahdollisuuden miettiä omia arvojaan ja
maailmankatsomustaan ikäkaudelle sopivalla tavalla osana leirin ohjelmaa. Samalla kun
saa tilaisuuden pohtia omaa maailmankatsomustaan, niin voi kuulla mitä toinen ajattelee
elämästä.
Leirillä on myös mahdollisuus oman uskontokunnan mukaiseen hartaudenharjoitukseen
monella eri tavalla. Leirillä järjestetään yhteiskristillinen partiomessu ja samaan aikaan
tunnustukseton tilaisuus. Leirillä on myös vanhemmille ikäkausille tarjolla joka ilta
mahdollisuus iltahiljentymiseen, jota toteuttaa eri maailmankatsomuksen edustajat ja näin
on mahdollista päästä myös tutustumaan erilaisiin maailmankatsomuksiin. Leiriltä löytyy
tila hartauden harjoittamiseen. Kannustamme eri uskontokuntia järjestämään myös oman
tunnustuksen mukaista hartauselämää leirillä. Mikäli suunnittelet lähtöä Ilvekselle ja olisit
kiinnostunut järjestämään oman uskontokuntasi mukaista hartauselämää leirillä, niin
otathan yhteyttä leirin hiljentymismestariin (Hanna-Leena.Kevatsalo-Vuorio@partio.fi).
Leirillä on myös mahdollisuus tiettyihin kirkollisiin toimituksiin. Leirillä voidaan vihkiä
avioliittoon ev-lut.kirkon jäseniä tai kastaa lapsia ev-lut.kirkon jäseniksi. Voidaan myös
järjestää avioliiton siunaaminen. Järjestämme myös mielellämme tilan muiden
uskontokuntien toimituksille tai siviilivihkimiselle, mutta tilaisuuden toimittaja täytyy hoitaa
itse. Toimituksiin liittyvissä asioissakin kannattaa olla yhteydessä hiljentymismestariin.

Kuitenkin mahdollisten toimitusten tulee olla pienimuotoisia, eikä valitettavasti esim. leirin
ulkopuolelta voi kutsua suuria määriä vieraita.
Leirilippukuntien arjessa hengellisyys näkyy siinä, että tuotamme lippukunnille
iltatarinamateriaalin nuorempien ikäluokkien iltahiljentymistä ja rauhoittumista varten.
Osallistujilta kysytään ilmoittautumisen yhteydessä, mihin tilaisuuteen he haluavat
osallistua perjantai-illan “henkiohjelmien” aikana. Leirilippukunnassa kunnioitetaan
leiriläisten valintaa ja pyritään välttämään ryhmäpainetta suuntaan tai toiseen. Iltaisin
järjestetään samoaja-, vaeltaja- ja aikuisikäisille iltahiljentymisiä. Lataamot ovat paikkoja,
jonne voi ohjata pienemmän tai isomman partiolaisen hetkeksi hengähtämään, sinne voi
myös itse etsiytyä hetkeksi rauhoittumaan ja keräämään virtaa uuteen leiripäivään.
Mikäli sinulla on kysyttävää hengellisyyteen liittyen, niin leirin hengellisyyspäällikkö Malla
Lehtovaara vastaa mielellään kysymyksiin. (Maria.Lehtovaara@partio.fi)

ILTATARINAT JA
SUKKAKISA
Tahdotko jakaa iltatarinahelmesi eteenpäin tai keksiä täysin uuden tarinan kerrottavaksi
Ilveksellä? Ilveksen Iltatarinat -kisa on käynnissä 30.11.2018 saakka. Kirjoitettu tai videoita
tarina tai sen raakile tulee palauttaa sähköpostilla osoitteeseen maria.lehtovaara@partio.fi.
Lisätiedot kilpailusta ja sen säännöistä osoitteesta http://www.ilves19.fi/lippukunnille/kisa/.

Pysyvätkö puikot käsissäsi tai tiedätkö jonkun, kenellä pysyy? Kisa Ilveksen virallisten
leirivillasukkien löytämiseksi on käynnissä. Selkeä kuva valmiista sukista tulee toimittaa
osoitteeseen tapla@partio.fi 25.11.2018 mennessä. Lisätiedot kilpailusta ja sen säännöistä
osoitteesta http://hp.partio.fi/ajankohtaista/sukkakisa .

