ILVES19 - ENSIMMÄINEN
LEIRIKIRJE
Leiri lähestyy huimaa vauhtia ja Ilveksen alkuun onkin aikaa enää alle neljä kuukautta.
On siis aika suunnata ajatuksia entistä enemmän kohti Evoa, aurinkoa sekä uusia
partiokokemuksia.
Tässä leirikirjeessä saat lisätietoa oman ikäkautesi ohjelmasta, leirin teemasta,
leirikaupasta ja muista tärkeistä asioista kuten vierailupäivästä ja leirimaksun
laskutuksesta. Luethan siis tämän kirjeen huolella. Tavataan kesällä Evolla!

SUDENPENTUJEN ILVES
Hei sudenpentu!
Kivaa, että olet tulossa kesällä hämäläiselle piirileirille!
Sudenpentuja on ilmoittautunut yli 1200, joten leirillä on touhua ja tohinaa. Uusia ystäviä
ja tuttuja kavereita. Partiolainen tulee toimeen muiden kanssa, eikä jätä ketään yksin.
Sudenpentujen leiriohjelma on koottu ikäkauteen sopivista tehtävistä, ei liian haastavaa
ja jokaisella jotakin tuttua ja uutta ihmeellistä, partiosilmät avaavaa toimintaa. Luvassa
on perinteistä partiotekemistä tulevaisuuteen katsoen, koloilloissa opittuja taitoja
kokeillaan leirielämässä.
Leiripäivän ohjelmaan on sisällytetty niin rauhallista leirielämää kuin ohjattuja
aktiviteettejä laaksoissa. Laaksoissa sudenpentu pääsee kokemaan tulevaisuuden
tekniikkaa metsäleirin ympäristössä, huimia ja opettavaisia vesiseikkailuja, luonnon
monimuotoisuuteen tutustumista, suorittamaan osia Panda-merkistä ja avartamaan
maailmankatsomusta leikkien varjolla.
Sudenpentujen leiri huipentuu ikäkauden omiin päättäjäisiin vierailupäivänä. Pyhän
Yrjön lohikäärmekulkue johdattaa iloiset leiriläiset ohjelmapaikalle. Tämän hetken voi
sudenpentu viettää yhdessä leirikavereiden kanssa, mutta paikan päälle ovat
tervetulleita myös vierailupäivään osallistuvat perheenjäsenet. Luvassa on ikimuistoisia
hetkiä ja oikeaa suurleirin tuntua!
Sudenpentujen leirielämässä ovat vahvasti mukana oman tutun akelan tuki ja turva.
Akeloita on myös paljon, joten he saavat tukea toisiltaan ja muilta johtajilta. Ilves19 –
leirin kotisivuille kootaan “Akelan taskupankki” joka julkaistaan lähempänä leiriä.

SEIKKAILIJOIDEN ILVES
Moi seikkalija!
Leirillä on tärkeintä kiva ohjelma ja kaverit - Ilveksellä on tietenkin luvassa molempia.
Kavereita riittää koska seikkailijoita on tulossa leirille yli 800! Seikkailijan leiri koostuu
perinteisistä laaksoissa tapahtuvista monipuolisista aktiviteeteistä sekä Ilves-sepelistä:
Futurasta. Seikkailijoista tarpojiksi siirtyville on luvassa myös siirtymäohjelmaa.
Seikkailijat toimivat laaksoissa ja sepelissä sekä omissa ryhmissään että toisten
ryhmien kanssa itsenäisesti ja välillä myös leirisampojen tukemana. Lisäksi leirillä on
varattu hyvin aikaa omaan tekemiseen leirilippukuntapäivässä sekä ohjelmien välissä.
Yhteisen leirin tunnelmaan ja tekemiseen pääsee yhteisohjelmissa kuten avajaisssa,
päättäjäisissä ja karnevaaleissa.
Leirisammoille julkaistaan tehtävää tukeva leirisammon opas kevään aikana. Omassa
lippukunnassa ja leirilippukunnassa toimiville sammoille järjestetään myös oma
tapaaminen leirin aikana.

TARPOJIEN ILVES
Mahtavaa! Tervetuloa mukaan huikealle leirille!
Tiesitkö, että leirille on jo ilmoittautunut yli 700 tarpojaikäistä? Toivottavasti löydät
leiriltä vanhojen partiokavereidesi lisäksi myös paljon uusia. Tarpojien ohjelma
muodostuu leirillä neljästä eri sisältöisestä laaksosta, päivästä leirilippukunnassa sekä
koko ikäkauden tarpojatapahtumasta, joka kokoaa koko alaleirin tarpojat erilaisten
tehtävien pyörteeseen. Luvassa on myös unohtumatonta siirtymäohjelmaa tuleville
samoajille. Tällä leirillä tarpojat eivät juokse läkähdyksiin asti laaksoissa ja eri
ohjelmissa, vaan aikaa on varattu niin vanhojen kuin uusienkin ystävien kanssa
olemiseen. Jätskilläkin ehtii varmasti jokainen käymään, siitä voit olla varma!

SAMOAJIEN ILVES
Samoaja - teitä on tulossa Ilvekselle ihan mahtava 400 samoajan porukka! Ohjelmassa
tulee olemaan sopivassa suhteessa pestiä, uusia taitoja mestarin opissa, laaksoja sekä
vapaavalintaista omaa ohjelmaa. Käythän siis tekemässä pesti- ja
ohjelmailmoittautumiset mahdollisimman pian (viim. 30.4. mennessä
http://kuksaan.fi/24685)! Luvassa lisäksi mm. Porsaanreikä-PT-kisat, lukuisia ninjoja,

yöjuoksuja ja ylläriohjelmia. Monumentin Puskafeelle kannattaa tulla joka päivä
tsekkaamaan illan ohjelma!

VAELTAJIEN ILVES
Vaeltajille on leirillä omia aktiviteetteja: asiaa ja elämyksiä! Jotta leiri ei olisi pelkkää
pestiä, on vaeltajillekin luvassa myös ohjelmaa. Huhtikuun aikana julkaistaan vaeltajien
ohjelma, joista osaan on ilmoittautuminen jo etukäteen. Kaikkiin aktiviteetteihin ei
valitettavasti voi enää leirillä ilmoittautua, joten olethan ajoissa mukana! Parasta leireillä
on varmasti jokaisen mielestä vanhat sekä uudet partiokaverit, joiden kanssa Evon
elämykset ovat aina asteen verran hauskempia!

AIKUISTEN ILVES
Aikuiselle Ilves19 voi olla lähes mitä vain siitä ensimmäisestä telttayöstä jopa parin
vuoden partiopestiin ja kaikkea siltä väliltä. Kaikkiin pesteihin on tarjolla tukea ja
perehdytystä osaan myös koulutusta, josta monelle on hyötyä partion ulkopuolellakin.
Leirilllä pestissä toimitaan leirielämyksen tuottamiseksi kaikille. Aikuisten oman
viihtymisen takaamiseksi Käpälämäessä on kiittämistiimin johtajakahvila Vihertassu,
jossa on aikuisempaa ohjelmaa ja mahdollisuus nauttia vaikkapa kupillinen teetä ihan
kaikessa rauhassa. Tärkein osa leirifiilistä on tietenkin sekä vanhojen että uusien
partiokavereiden tapaaminen. Yhdessä olemme osa Ilvestä!

PERHELEIRI
Perheleiriin on osallistumassa reilu 200 lasta, joten kokonaisuudessaan Ilveksen
perheleiriin on tulossa iso joukko leiriläisiä. Olemme kehittäneet perheleiriin mukavaa
ohjelmaa kullekin päivälle. Perheenne voi aina valita osallistuuko se yhteiseen
tekemiseen esimerkiksi ohjelmalaaksoissa vai jääkö puuhailemaan perheleiriin.
Lisätietoja saat perheleirin omasta leirikirjeestä, joka toimitetaan sähköpostilla
lähiaikoina.

TEEMANA TULEVAISUUS
Ilves loikkaa tulevaisuuteen, joten leirin ohjelmissa tullaan tutustumaan tulevaisuuden
maailmaan ja kehitetään tulevaisuudessa tarvittavia taitoja. BP jätti meille tehtävän ja
me haluamme oikeasti toteuttaa sen: ”Jätä maailma parempana kuin sen löysit”
Jokainen leiriläinen pääsee leirin aikana pohtimaan tulevaisuutta ja sitä, miten me
voimme tehdä maailmasta paremman. Tulevaisuus-teemalla halutaan luoda positiivista
näkymää tulevaisuudesta! Eri ohjelmalaaksot pureutuvat teemaan omasta
näkökulmasta. Laaksojen teemat ovat globaali, teknologia, luonto ja vesi.
Horisontti -laaksossa tutustutaan tulevaisuuden teknologioihin ja miten voisimme
hyötyä niistä. Seikkaillaan virtuaalitodellisuudessa ja tutustutaan koodaukseen.
Pohditaan myös minkälaista elämä on tulevaisuudessa.
Valtameri –laaksossa olemme vedessä ja maalla. Ylitämme itsemme erilaisissa
huimissa vesiaktiviteeteissa erilaisten välineiden avulla ja pohdimme vesiympäristön
suojelua. Luvassa on myös kanootteja ja sup-lautoja.
BiiPii - laaksossa globaalikasvatuksen kautta tulee esille erilaisuudena arvostaminen ja
omien arvojen kehittäminen sekä kestävä kehitys ja opimme miten tehdä parempia
valintoja tulevaisuuden puolesta. Tässä laaksossa pääset myös tutustumaan mm.
kansainvälisiin urheilulajeihin.
Luontoon! -laakso antaa ajatuksia paremman ja puhtaamman luonnon saavuttamiseen
sekä luonnon monimuotoisuuden arvostamiseen. Tutustumme luonnosta ja metsästä
saataviin elinkeinoihin ja kuinka ne toimivat kestävästi.
Laita tulevaisuuslasit päähän ja lähde mukaan seikkailuun!

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

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

Leirituotteiden ennakkomyynti jatkuu 30.4. asti eli toimi pian! Kaikkien ennakkotilattujen
leirituotteiden toimitukset alkavat toimitustavasta riippumatta viikolla 23.
Huomaathan, että huutomerkillä merkityt tuotteet ovat vain ennakkomyynnissä eli näiden
hankkiminen huhtikuun jälkeen ei ole enää mahdollista! Muita tuotteita voi tilata vielä
huhtikuun jälkeen kotiosoitteeseen lisämaksulla ja niitä on myynnissä myös leirillä.

TERVETULOA VIERAILUPÄIVÄÄN!
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!
Sudenpennut poistuvat leiriltä vierailupäivänä joko vierailijoidensa mukana tai
lippukunnan järjestämällä kuljetuksella.
Vierailupäivään järjestetään yhteiskuljetukset Tampereelta, Kangasalta, Nokialta,
Pirkkalasta, Hämeenlinnasta ja Lahdesta. Edullinen yhteiskuljetuslippu sisältää myös
vierailupäivän lipun! Paikalle on mahdollista saapua myös omalla autolla, mutta
suosittelemme lämpimästi edullista yhteiskuljetusta.
Liput vierailupäivään ovat myynnissä 1.4.-20.7. osoitteessa www.ilves19.fi/vierailupaiva.
Lippuhinnat ovat:
•
•
•
•
•

Ennakkoon ostettu lippu 15 €
Yhteiskuljetuspaketti (sis. edestakaisen kuljetuksen ja pääsylipun) 20 €
Parkkilippu 10 €
Pääsylippu ostettuna leiriportilta 25 €
Sudenpennun paluulippu yhteiskuljetukseen 5 € (ostettava etukäteen)

Lisätietoa: www.ilves19.fi/vierailupaiva/ ja Elina Kamppari, elina.kamppari2@partio.fi, p.
044 2700609.

LEIRIN LASKUTUS
Ilveksen leirimaksut lähtevät laskutukseen 5.4. perjantaina. Lasku tulee siihen
sähköpostiin, joka on ilmoitettu Kuksassa laskutuksen osoitteeksi. Mikäli
sähköpostiosoitetta ei ole ilmoitettu, lähtee perinteinen paperilasku postin kuljettamana
matkaan.
Leirimaksu laskutetaan yhdessä osassa. Mikäli olet anonut stipendiä, ei laskua lähetetä
sinulle tässä vaiheessa. Stipendien käsittelyn päätyttyä lähetetään laskut niille
henkilöille, jotka eivät ole saaneet Ilves-stipendiä, tai jotka ovat saaneet stipendin
kattamaan osan leirimaksua.
Lippukuntien myöntämät tukisummat on huomioitu laskuissa automaattisesti.

TOINEN LEIRIKIRJE
Seuraava leirikirje julkaistaan toukokuun puolessa välissä ja se pitää sisällään mm.
Varustelistan. Seuraavan leirikirjeen ilmestymiseen saakka uusimmat tiedot päivittyvät
aina leirin nettisivuille www.ilves19.fi sekä sosiaaliseen mediaan Instagramissa ja
Facebookissa @Ilves19. Laitathan siis Ilveksen seurantaan viimeistään nyt, jotta pysyt
kärryillä uusimmista käänteistä ja pääset mukaan leirifiilikseen! Muista lisätä myös
omiin julkaisuihisi #ilves19.

HENGELLISYYS
Hei leirille lähtevä samoaja, vaeltaja tai aikuinen: Haluatko järjestää oman
uskontokuntasi tunnustuksen mukaisen hartaushetken Ilveksellä?
Leirillä järjestetään yhteiskristillinen partiomessu ja samaan aikaan tunnustukseton
tilaisuus. Näiden lisäksi haluamme tarjota mahdollisuuden eri uskontokunnille oman
hartaushetken tms. järjestämiseen. Hengellisyystiimi tarjoaa resurssit eli tilan, hiukan
materiaalia (esim. kynttilät) ja tukea suunnitelluun ja huolehdimme myös tilaisuudesta
tiedottamisesta ja avustamme tarvittaessa toteuttamisessa.
Järjestämme iltaisin samoajille ja sitä vanhemmille leiriläisille avoimia
iltahiljentymishetkiä, joissa eri maailmankatsomusten edustajat saavat mahdollisuuden
kertoa iltatarinan tai toteuttaa iltahartauden oman uskontokuntansa viitekehyksestä
lähtien ja näin saamme mahdollisuuden tutustua toinen toisemme
maailmankatsomuksiin.
Mikäli sinä olet kiinnostunut hartaushetken järjestämisestä tai olet käytettävissä
iltahiljentymishetken toteuttamisessa, ole yhteydessä hiljentymismestari Hanna-Leena
Kevätsalo-Vuorioon (Hanna-Leena.kevatsalo-vuorio@partio.fi)
Lisätietoja ja kysymyksiä voi esittää hengellisyyspäällikkö Malla Lehtovaaralle
(Maria.Lehtovaara@partio.fi)

