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LEIRILIPPUKUNTAKANSIO
Leirilippukuntakansio pitää sisällään kaiken oleellisen tiedon leirille saapumiseen, siellä
toimimiseen ja leiriltä poistumiseen liittyen. Kansioon on syytä tutustua huolella ennen
leiriä. Ensimmäinen versio lippukuntakansiosta julkaistaan netissä toukokuun
alkupuolella, jonka jälkeen siinä olevia tietoja täydennetään ja päivitetään aina leiriin
saakka.
Koska jotkin asiat hakevat muotoaan tai voivat jopa muuttua vielä juuri ennen leiriä tai
leirillä, muutokset sekä tarkennukset leirilippukuntakansion sisältöön ovat mahdollisia
ensimmäisen version julkaisun jälkeen. Tehdyt muutokset kuitenkin kootaan
leirilippukuntakansion muutoslokiin, josta ne ovat helposti tarkistettavissa.
Leirilippukuntakansioiden paperiversiot ovat leirillä luettavissa staabiloissa sekä
leiritoimistossa.

LEIRIN PELISÄÄNNÖT
Ilves19 on partioleiri, jossa toimitaan partion arvojen ja ihanteiden mukaisesti. Säännöt
koskevat jokaista leirille osallistujaa iästä ja pestistä riippumatta. Sääntöjen
tarkoituksena on taata jokaiselle osallistujalle turvallinen, iloinen ja sujuva leirikokemus.
Leirin säännöt on nyt julkaistu ja ne tulevat lähipäivinä nettisivuille. Nettisivuilla voi käydä
tutustumassa sekä pidempiin, erityisesti leirilippukunnan näkökulmasta laadittuihin
sääntöihin, että tiivistettyihin, erityisesti osallistujille suunnattuihin sääntöihin.
Leirilippukuntien johtajiston tulee tutustua huolellisesti leirin sääntöihin ja varmistua
myös siitä, että leirilippukunnassa majoittuvat ovat ymmärtäneet sääntöjen sisällön sekä
merkityksen.

LEIRILIPPUKUNNAN
VARUSTELISTA
Leirilippukunta tarvitsee varusteita majoittautumiseen sekä leirilippukunnan rakenteluun
ja hygienian ylläpitoon. Tarkastattehan varusteiden kunnon jo kevään aikana, jotta
tarvittaessa ehditte hankkimaan uudet/puuttuvat varusteet ennen leiriä. Tämän postin
liitteenä leirilippukunnan varustelista.

TURVALLISUUSVÄLINEOHJEISTUS
Jokainen alaleiri ja leirilippukunta HANKKII ITSE seuraavat turvallisuusvälineet:
Leirilippukuntiin ja alaleireihin, joissa on jokin kaasutoiminen laite tai trangia tms. tulee
sijoittaa vähintään yksi 6 kg:n (vähintään 27A 144BC-luokan) käsisammutin
(jauhesammutin) ja sammutuspeite, koko 120cm x 180 cm.

Sammutin on oltava helposti saatavilla ja sijaintipaikka on pääsääntöisesti
kaasutoimisen laitteen läheisyydessä tai leirilippukunnan ilmoitustaulun läheisyydessä.
Sammutuspeite laitetaan roikkumaan puunoksaan tai johonkin rakennelmaan
kiinnityslenkistä.
Leirilippukunnat hankkivat itse nämä välineet ja turva tarkistaa leirin alkaessa, että ne
ovat asianmukaiset (sammuttimet tarkastettuja jne.). Välineet voit tuoda kotoasi,
työpaikaltasi, lainata kaverilta jne. HUOMIOI kuitenkin, jos tuot sammuttimen mukanasi,
tulee sen olla tarkastettu.

TOINEN LEIRIKIRJE
Ensimmäiset leirikirjeet toimitettiin sähköpostilla huhtikuun alussa Kuksassa olleisiin
sähköpostiosoitteisiin, ja viimeistään nyt olisi hyvä varmistaa, että kaikki omasta
leirilippukunnasta leirille ilmoittautuneet ovat kirjeen saaneet.
Varmistamalla leirikirjeen perille tulon, voit varmistaa myös sen, että toinen leirikirje
löytää vastaanottajansa. Toinen leirikirje lähetetään sähköpostilla toukokuun puolessa
välissä ja se pitää sisällään mm. osallistujan varustelistan.
Leirikirjeet löydät myös nettisivulta: http://www.ilves19.fi/osallistujille/leirikirjeet/

WEBINAAREJA
Akeloiden webinaari järjestetään 13.5. Webinaarissa käydään läpi sudenpentujen
leiriohjelma ja toimintaohjeita ja vinkkejä akeloina leirilippukunnassa toimiville. Linkki
webinaariin: http://bit.ly/ilves19ohjelma
Heti akeloiden webinaarin perään pidetään yleinen koko leiriohjelman kattava webinaari
eli maanantaina 13.5. klo 19. Kuulolle ovat tervetulleita leirilippukuntien eri ikäkausien
johtajat sekä johtokolmikko. Webinaarissa käydään läpi muun muassa eri ikäkausien
leiriohjelmat, johtajien roolit eri ohjelmissa ja vaadittavat varusteet. Aikaa on myös
kysymyksille. Linkki webinaariin: http://bit.ly/ilves19ohjelma Webinaarit tallennetaan ja
julkaistaan nettisivuilla.

VAELTAJAOHJELMAAN
ILMOITTAUTUMINEN
Leirin vaeltajaohjelma koostuu erilaisista teemoista. Ohjelmaan tulee ilmoittautua
osittain etukäteen. Osaan ohjelmista on rajoitetusti osallistumispaikkoja, joten niihin
kannattaa ilmoittautua mahdollisimman nopeasti. Lisätietoja vaeltajien ohjelmasta ja
linkki
ohjelmien
ilmoittautumislomakkeeseen
on
osoitteessa:
http://www.ilves19.fi/osallistujille/vaeltajan-ilves/ Ilmoittautuminen on aiemmasta
tiedosta poiketen auki kesäkuun loppuun asti.

LEIRILAULU
Leirilaulu julkaistaan 5.5. piirin paraatiretkipäivä Reissussa. Tästä alkaa Ilves-fiiliksen
nostatus! Samaan aikaan julkaistaan leirilaulun materiaali.

LEIRIN KARNEVAALIT
Leirisunnuntaina 28.7. keskijäisinä järjestettävät karnevaalit kokoavat kaikki ikäkaudet
ja leiriläiset yhteen, jolloin koko leiri täyttyy hymystä, naurusta ja väreistä. Karnevaaliiltana erilaiset toimintapajat viihdyttävät osallistujia klo 17-20, jonka jälkeen ilta huipentuu
yhteiseen sambakarnevaaliin klo 20:30 päälavalla. Aitoa sambakarnevaalien tunnelmaa
nostattaa União de Roseiran kymmenhenkinen
show-ryhmä bateria soittajien
kera.
Luvassa taatusti ainutlaatuinen partiokokemus!
Toivomme, että leirilippukunnat osallistuvat karnevaalitunnelman nostattamiseen
valmistelemalla ennakkotehtävänä karnevaali-iltaa varten värikkäät asusteet tai asut.
Karnevaaliasuste voi olla periaatteessa mitä vain, esimerkiksi päähine, iso koru tai
naamio, kunhan se on värikäs, näyttävä ja leirilippukunnalla yhtenevä. Tyyli on vapaa!
Onko lippukunnassanne jokin tapa, toiminta tai taito, josta voisi olla leiriläisille iloa
karnevaali-iltana? Karnevaali-iltaan mahtuu vielä toimintapajoja. Jos lippukunnaltanne
löytyy halukkuutta toteuttaa paja, ilmiantakaa itsenne rohkeasti karnevaalikympille
viimeistään 15.5.2019 sähköpostitse lähettämällä joko kirjallinen tai videoitu kuvaus
pajaideastanne.
Tehdään illasta yhdessä ikimuistoinen!
Sonja Peräkasari, karnevaalikymppi, sonja.perakasari@partio.fi

PÄIVÄLEIRILIPUT
Päiväleirilippujen myynti on käynnissä osoitteessa: https://www.ilves19.fi/paivaleirinlippukauppa/, mistä päiväleirilippuja voi ostaa aina leirin alkuun saakka. Lippuja myydään
myös leirin aikana portilta. Tiketin kautta ostettuihin mobiililippuihin ei tule asiointi- tai
toimitusmaksuja. Mikäli lipun käy ostamassa esimerkiksi R-kioskilta, tulee hintaan yhden
euron toimitusmaksu.

VIERAILUPÄIVÄN LIPUT
Vierailupäivää vietetään lauantaina 27.7. klo 11-17, jolloin myös sudenpentujen leiri
päättyy. Liput päivään ovat nyt myynnissä osoitteessa www.ilves19.fi/vierailupaiva/.
Kannattaa mainostaa asiaa lippukuntalaistenne kotiväelle, sillä ennakkoliput ovat
huomattavasti edullisempia kuin portilta ostettavat liput. Lisäksi myynnissä on erittäin
edullisia yhteiskuljetuspaketteja, jotka sisältävät yhteiskuljetuksen ja vierailupäivän lipun.
Lisätietoa: www.ilves19.fi/vierailupaiva/ ja Elina Kamppari, elina.kamppari2@partio.fi, p.
044 2700609.

