Ohjelma Ilveksellä
Webinaari 13.5.2019

Webinaarin aiheet
• Ilves19 yleistä
• Yleistä ohjelmissa tarvittavista varusteista
• Ikäkausien ohjelmat, varusteet ja johtajien roolit
• Laaksojen ohjelmat, varusteet ja johtajien roolit
• Yhteisohjelmat
• Hengellisyys
• Esteettömyys ohjelmissa
• Ohjelma leirilippukunnissa
• Leirilippukunnan pestit
• Vapaata keskustelua

Kaikki tämä ja paljon
lisätietoa nettisivuilla
sekä leirilippukuntakansiossa,
joka julkaistaan viikon sisään
nettisivuilla!
Muutokset ja päivitykset hyvin
mahdollisia!

Yleistä leiristä
• Evolla ke 24.7– to 1.8.2019

Arvioitu
henkilömäärä

% - osuus

• Sudenpennut ke 24.7 – la 27.7.2019

Alle 7-vuotiaat

170

4%

• Osallistujia vajaa 4900

Sudenpennut

1290

27 %

Seikkailijat

885

18 %

Tarpojat

750

15 %

Samoajat

415

9%

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

Vaeltajat

220

4%

Aikuiset

1120

23 %

• EVP osallistujia 200 (+ alle kouluikäiset)

Yhteensä

4860

100 %

• 4 alaleiriä sekä perheleiri
• Päiväleiri-ilmoittautuminen vielä
mahdollista

• KV-osallistujia 75

Yleistä
leiriohjelmasta
• Leirille tulossa ohjelmaa kaikille ikäkausille.
• EVP:t osallistuvat oman ikäistensä ohjelmaan.
• Ennakkotehtäviä nettisivuilla, vielä ehtii tekemään!
• Ohjelma tapahtuu pääasiassa 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.

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

La 27.7.
Vierailupäivä,
sudaripäättäjäiset

Su 28.7.
Ohjelmaa

Ma 29.7.
Ohjelmaa

Ti 30.7.
Ohjelmaa

Ke 31.7.
Ohjelmaa

Tervetuloa-ilta
LLPK

Yhteinen
Ilves-ilta

Yhteiset
henkiohjelmat

Leffa-ilta

Karnevaalit

Alaleiriilta

Siirtymäilta

Päättäjäiset

Ohjelma alaleireittäin:
http://www.ilves19.fi/wp-content/uploads/ilves19_ohjelmat-alaleireittain.pdf

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, llpk-päivä

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, llpk-päivä
Pesti n. 3 päivää (50%, 3x7-8h), omaa
ohjelmaa, oma hengailualue, siirtymä
Pesti 50-100%, omaa ohjelmaa, hengailualue,
johtajahuolto, siirtymä

Päivän kulku
Klo
7.00

Hiljaisuus loppuu

7.30-9.00

Aamupala

9.00-12.00

Ohjelmaa

11.30-13.30

Lounas

14.00-17.00

Ohjelmaa

16.30-18.30

Päivällinen

18.30-20.00

Iltaohjelmaa

20.00-21.00

Iltapala

22.00 (23.00)

Hiljaisuus alkaa

• Jokainen leirilippukunta saa jokaiselle
päivällä tarkat ajat, milloin pitää olla
missäkin (ruokailut, ohjelmien
aloitukset yms.)

Ohjelmien
varusteet
• Osallistujalle oman leirilippukunnan ulkopuolelle ohjelmaan mennessä päiväreppu, jossa
istuinalusta, juomapullo, päähine, muistiinpanovälineet sekä hyvät kengät (ei crocsit tai
läpsyt). Muut varusteet ovat leirille muutenkin otettavia.
• Leirilippukuntakansiosta varustelistat osallistujille ja ryhmille.

• LLPK-varustelista: http://www.ilves19.fi/wp-content/uploads/leirilippukunnan_varustelista_versio2.pdf
• Listassa tarvikkeita, jotka lippukuntien on hyvä tuoda itse (sakset, pullot). Lippukunnat
voivat organisoida muun muassa tarvittavien muovipullojen keräyksen lippukunnan
kesken, esim. kevään viimeisissä kokouksissa tai ennakkotapaamisessa. Isossa
lippukunnissa voitte pyytää osallistujia myös tuomaan, mutta keräätte sakset pois lasten
repuista leirin ajaksi.

Puhelimet
ohjelmissa
• Puhelimet ohjelmissa tuomassa lisää toiminnallisuutta, emme kuitenkaan voi vaatia
puhelimia, joten ohjelman voi tehdä sovelletusti myös ilman puhelinta.
• Pääasiassa joissakin ohjelmissa toiveena on 1 puhelin/vartio, jolloin voidaan käyttää
esim. saattajan puhelinta.
• Latausjärjestelmä varmistamaan, että ohjelmissa käytettävät puhelimet on ladattu.
Lippukunnan hyvä varautua ylimääräisillä varavirtalähteillä!

• Puhelinten käyttö metsäolosuhteissa on kuitenkin omalla vastuulla!
• Tarkemmin ohjelmat, puhelinten ominaisuudet ja käyttöajat löytyvät
leirilippukuntakansiosta.

Ikäkausien
ohjelmat sudenpennut
• Sudenpennut puoli päivää jokaisessa 4 laaksossa
• Akeloiden rooli laaksoissa tukea ja auttaa sudenpentua tekemisessä
• Omat päättäjäiset vierailupäivänä klo 14, jonne omat vieraat voivat myös osallistua
• Akeloille tukimateriaalia tarjolla
• Taskuvinkkejä tylsiin hetkiin
• Kirjastossa lainattavissa iltasatukirjoja ja pelejä
• Akeloiden oma webinaari tämän webinaarin jälkeen

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.
• Sampojen webinaarin tallenne nettisivuilla

Ikäkausien ohjelmat
- seikkailijat
• Leirillä järjestetään seikkailijaikäisille leiriläisille oma sepeli eli seikkailijapeli FUTURA. Sepeli on jokaisella alaleirillä omana
päivänä ja kestää koko päivän.
• Sepelin aikana seikkailijat eivät palaa leirialueelle vaan lounas syödään Sepelin aikana sepelialueella. -> lounaspussi mukaan
aamupalalta
• Sepelissä toimitaan vartioissa, 4-6 seikkailijaa + saattaja.
•

Saattajana voi toimia leirin oma sampo tai leirilippukunnan halutessa, niin samoaja tai vaeltaja heidän oman ohjelmansa puitteissa. Vartiot ja
niiden saattajat on syytä nimetä jo ennen leiriä.

• Lisäksi leirilippukunnan tulee varata kunkin Sepelivartion vartiokohtaisiksi varusteiksi seuraavat:
•
•
•
•

Kirjoitusalusta ja lyijykynä/-kyniä
Timpurin saha mielellään pienihampainen
2x vasara
Avoin, reipas ja iloinen partiomieli (ainoa pakollinen varuste)

• Henkilökohtaiset varusteet sään mukaan (juomapullo, istuinalusta, muistiinpanovälineet)
• Sepeliin lähtevät vartiot (vartioiden saattajat) saavat ohjeistuksensa sepeliä varten alaleirissään tarkemmin ilmoitetusta paikasta
heti (staabila tai alaleirin portti) aamupalan jälkeen, jonka jälkeen vartiot siirtyvät sepelin tehtävien pariin.

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
• Tarpojaluotsien webinaarin tallenne nettisivuilla

Ikäkausien ohjelmat
- tarpojat
• Jäätikkö sulaa, ketään ei jätetä –KITT kokoaa alaleirin tarpojat erilaisten aktiviteettien
pariin yhdeksi päiväksi. KITT järjestetään alaleireittäin ja koostuu kahdesta osasta.
• Aamupäivän aikana tarpojat tekevät KITTin aktiviteetteja omassa
leirilippukunnassaan. Tehtävät toimitetaan alaleireihin ohjelmajohtajien välityksellä
leirilippukuntien luotseille. Luotsin on hyvä tutustua näihin tehtäviin viimeistään
edeltävänä iltana. KITTissä luotsin läsnäolo ja aktiivisuus on välttämätöntä.
• Iltapäivän osuudessa tarpojat seikkailevat leirialueella erilaisten tehtävien pyörteissä.
Tehtävät tulevat seppo.io:n kautta, joten jokainen vartio tarvitsee vähintään yhden
puhelimen mukaansa, jossa on toimivat nettiyhteys.
• KITT Iltapäivän osuus päättyy päivälliseen, jolloin KITT päättyy leirilippukunnassa
pidettävään jälkipyykkiin. Jälkipyykin vetää leirilippukunnan luotsi.

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

• Nettisivuilla ohjelmien kuvaukset ja varustelistat: http://www.ilves19.fi/osallistujille/samoajanilves/
• Tiedon omasta pestistä ja Mestarin opista saa 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!

• Ilmoittautuminen ohjelmiin ja
lisätietoa:
http://www.ilves19.fi/osallistujille/vaeltajan-ilves/
• Tieto kulkee somessa, seuraa Ilvestä Instassa @Ilves19
• Vaeltajien tukikohtana leirillä toimii vaeltajien oma Tardis
• Vaeltaja voi toimia pestissä 50% tai 100%
• 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 ja Jedi
• Sudenpentujen johtaja auttaa sudenpentuja kaikissa laakson toiminnoissa.

• Seikkailijoiden johtaja auttaa seikkailijoita etenkin ohjeiden ymmärtämisessä
ja laaksossa liikkumisessa.
• Tarpojien johtaja pitää huolta, että tarpojat toimivat laaksossa annettujen
ohjeiden mukaisesti.

Biipii-laakso
• HALIn ohjelma herättelee pohtimaan ja laittaa luovuuden kukkimaan!
• Ilmastonmuutosohjelman tavoitteena on tarjota kaikille ikäkausille ajatuksia siitä, mitä pieniä tekoja
yksilö voi tehdä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.
•
•
•
•

Sudenpennut: Kierrätysaskartelu muovipullosta
Seikkailijat: Ilmastosankari kulkee valintojen polkua
Tarpojat: Ilmastotekoihin kannustava mainosvideo. Parhaat videot palkitaan!
Samoajat ja vaeltajat: Pikamuoti. Vaatteen matka valmistuksesta kuluttajalle. Huom! Aktiviteetti sisältää värisota-pelin, joka
sotkee vaatteita.

• Yhdenvertaisuusohjelman tavoitteena on ohjata osallistujia tunnistamaan ja hyödyntämään omia
vahvuuksiaan. Lisäksi tavoitteena on saada osallistujat havaitsemaan, että erilaiset ihmiset ja erilaiset
vahvuudet ovat yhteiskunnan toiminnan edellytys. Kolmantena tavoitteena on saada osallistujat
tekemään hyviä tekoja muille.
• Sudenpennut: Hyvät teot toiselle, Olen hyvä -leikki
• Seikkailijat: Rintamerkin tekeminen niin, että yksi ei näe, yksi ei kuule, yksi osaa vain siansaksaa, yksi ei puhu jne. Hyvät
teot toiselle ja Maailman kallein aarre –tunneli
• Tarpojat, Samojat, Vaeltajat: Ketkä valitaan jatkamaan maapallon elämää -tehtävä, vahvuustestirata, hyvät teot toiselle ja
Maailman kallein aarre –tunneli

Biipii-laakso
• JEDIn ohjelma keskittyy liikunnan riemuun. Liikuntaohjelmassa tutustutaan erilaisiin urheilulajeihin ja
niiden alkuperiin. Samalla opetellaan toimimaan niin tiiminä kuin yksilönä.
• Sudenpennut valitsevat yhden, muut ikäkaudet seikkailijoista ylöspäin kaksi.
• Kehonhallinta
• Osallistujat pääsevät tutustumaan tanssin ja akrobatian saloihin.

• Pelit ja leikit
• Tarjolla erilaisia pihapelejä- ja leikkejä ympäri maailman mölkystä petankkiin, frisbeegolfista krokettiin ja
köydenvetoon. Tarpojista ylöspäin mahdollisuus hypätä myös englantilaiseen kulttuuriin dartsin ja golfin muodossa.

• Joukkueurheilu
• Hikikarpalot nostetaan otsalle Harry Potterista tutun huispauksen, Intian niemimaalta peräisin olevan kabaddin tai Kanadassa
kehitetyn Kin-Ballin parissa. Yksilötaitojaan pääsee mittaamaan taitoradalla, jossa mm. lauotaan tutkaan, pomputellaan ja
pujotellaan.

• Paraurheilu
• Tällä pisteellä tarjotaan mahdollisuus kokeilla, millaista urheilu on ilman täyttä toimintakykyä. Lajivalikoimassa mm.
näkövammaisten jalkapallo (ei sudenpennuille), istumalentopallo, ratakelaus, käsipyöräily, boccia sekä keihäänheitto ja
kuulantyöntö tuolissa istuen.

Biipii-laakso
• Varusteet
• Osallistujakohtaiset (HALI)
• Sakset (sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat, vaeltajat)
• 1,5 litran tyhjä muovipullo (sudenpennut, seikkailijat)
• Osallistujakohtaiset (JEDI)
• Liikuntaan sopivat vaatteet (sudenpennut, seikkailijat, samoajat, vaeltajat)
• Hyvät kengät- EI sandaaleja tai varvastossuja (sudenpennut, seikkailijat, samoajat, vaeltajat)
• Työhanskat tai muut kestävät ja suojaavat käsineet (sudenpennut, seikkailijat, samoajat, vaeltajat)
• Vartiokohtaiset (HALI)
• Puuvärikynät (sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat, vaeltajat)
• Permanent-tussi (sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat, vaeltajat)
• Maalarinteippi (seikkailijat)
• Muistiinpanovälineet (seikkailijat)
• Puhelin ja riittävästi akkua videon kuvaamista varten (tarpojat)
• Vaatteet, jotka voivat värjääntyä, vaihtovaatteet ja muovipussi likaisille (samoajat, vaeltajat)

Valtameri-laakso
• Vesilaaksossa monipuolista tekemistä niin vedessä kuin maalla.
• Kuivaohjelmaa WWF-yhteistyössä: vesien suojelua ja Itämeri-tietoutta!
• Sudenpennut: Kaikki pääsevät veteen! Kuplakoneen rakentaminen, myrskytunneli,
vesileikkejä, Valtameri-tietovisa, sauna
• Seikkailijat: Vesiliukumäki, Vesiseikkailurata, Pelastuslautta, Kanootit, Sup-laudat,
Sauna
• Tarpojat: Zorb-pallot, Kirkkovene, Kanootit, Sup-laudat, Vesiliukumäki,
Vesiseikkailurata, Sauna
• Samoajat, vaeltajat, aikuiset: Kanootit, Sup-laudat, Kirkkovene, Vesiliukumäki, Sauna

Valtameri-laakso
• Etukäteen kerrotaan, onko uiminen aamu- vai iltapäivällä!

• Uimapuku kannattaa pukea etukäteen vaatteiden alle valmiiksi.
• Oman johtajan tai saattajan on hyvä tietää ryhmänsä uimataidon tila!
• Varusteet:
• Uikkarit, pyyhe, peseytymisvälineet
• Sudenpennuille saksia laumalle

Luontoon!-laakso
• Laakso jakautuu kahteen osaan: luonto ja metsä
• Luonto (sudenpennut, seikkailijat, tarpojat):
•
•
•
•

Panda-merkin aktiviteetit (Sudenpennut, seikkailijat)
Luontoseikkailu (seikkailijat, tarpojat)
Aistipuisto (kaikki)
Yhteistyössä WWF

• Metsä (tarpojat, samoajat, vaeltajat):
• Metsäammatit, metsästä saatavat elinkeinot, metsäkone, metsäluontopolku
• Yhteistyössä HAMK

Luontoon!-laakso
•

Sudenpennut
• Tarpojat
• Muovi-/ pehmoeläimiä (nämä saa takaisin)
• 1 ladattu älypuhelin /vartio
• Sakset noin 3 kpl / lauma
• Hyvät kengät metsässä liikkumiseen
• Värikyniä / lauma
• Luuppeja, suurennuslaseja, kiikareita (jos löytyy) • Samoajat
/ vartio
• 1 ladattu älypuhelin /vartio
• Seuraavan Täplän keskiaukeama
• Hyvät kengät metsässä liikkumiseen

• Seikkailijat
• Vaeltajat
• Looppeja/suurennuslaseja / vartio
• 1 ladattu älypuhelin /vartio
• Viivoitin, mittanauha / vartio
• Hyvät kengät metsässä liikkumiseen
• Pora ja teriä (6-28mm n.3 kpl) /vartio
• Taltta 1-2 kpl / vartio
• Vasara / vartio
• Luuppeja, suurennuslaseja, kiikareita (jos löytyy)
/ vartio
• 1 ladattu älypuhelin /vartio (aamu- tai iltapäivä)

Horisontti-laakso
• Laakso haluaa tarjota kaikille Ilves19-kävijöille kokemuksia teknologiasta ja
tulevaisuudesta.
• Tulevaisuusohjelma
• Tulevaisuusajattelun kehittämistä, tulevaisuusskenaarioita
• Teknologiaohjelma
• Koodaus, VR-todellisuutta, pelillisyys, tekniikkaa konkreettisesti
• Laakson ohjelma varmistuu toukokuun aikana, jolloin se päivitetään
leirilippukuntakansioon

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.
Ke 24.7.

To 25.7.

Pe 26.7.

La 27.7.

Su 28.7.

Ma 29.7.

Karnevaalit,
loppuhuipennus
päälavalla
Disko

Alaleiri-ilta

Ti 30.7.

Ke 31.7.

Sudaripäättäjäiset
Tervetuloa- Ilves-ilta,
ilta LLPK
päälava

Yhteiset
henkiohjelmat,
päälava, Raffun katos

Leffa-ilta, Raffun
katos
Disko

Päättäjäiset,
päälava
Disko

Yhteisohjelmat
• Yhteisohjelmiin kannattaa ottaa mukaan istuinalusta, juomapullo ja säänmukainen
varustus.
• Lauantaina 27.7. esitetään Raffun katoksella kaksi eri elokuvaa eri kohderyhmille.
Elokuvat julkaistaan lähempänä leiriä. Ensimmäinen elokuva soveltuu seikkailijoille ja
sitä nuoremmilla klo 18.00-19.30, toinen elokuva tarpojille ja sitä vanhemmille klo 20.3022.00.
• Leirillä järjestetään kolmena iltana diskot. Evon leirialue on alueena haasteellinen
diskojen järjestämiseen, koska ääni kantautuu leiriin huolimatta siitä, missä disko
järjestetään. Diskot ovat kuitenkin tärkeäksi koettu osa nuorten ja
aikuisten leirikokemusta, ja sen takia niistä ei ole tälläkään leirillä haluttu luopua. Äänen
voimakkuutta ja kantautumista tarkkaillaan. Leirilippukunnan elämässä asiaan voi
varautua ottamalla mukaan korvatulpat. Diskot päättyvät klo 00.30. Diskoja ei
järjestetä sudenpentuleirin aikana.

Karnevaalit
• Sunnuntaina 28.7. keskijäisinä järjestettävät karnevaalit kokoavat kaikki ikäkaudet ja
leiriläiset yhteen. Karnevaali-iltana erilaiset toimintapajat viihdyttävät osallistujia klo
17-20, jonka jälkeen ilta huipentuu yhteiseen sambakarnevaaliin klo 20:30
päälavalla. Luvassa taatusti ainutlaatuinen partiokokemus!

• Toivomme, että leirilippukunnat osallistuvat karnevaalitunnelman nostattamiseen
valmistelemalla ennakkotehtävänä karnevaali-iltaa varten värikkäät asusteet tai asut.
Karnevaaliasuste voi olla periaatteessa mitä vaan, 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 mennessä sähköpostitse lähettämällä joko kirjallinen tai
videoitu kuvaus pajaideastanne.
• Sonja Peräkasari, karnevaalikymppi, sonja.perakasari@partio.fi

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 pe 26.7. päälavalla ja samaan aikaan
ainakin tunnustukseton tilaisuus Raffun katoksella.
• 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 lähempänä leiriä
• 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.

Kasvatus
leirilippukunnassa
• Jokainen osallistuja pääsee rakentamaan omaa leirilippukuntaa
• Hyvä miettiä etukäteen, mikä on eri ikäkausien rooli leirin rakentamisessa.
• Kaikilla pieniä tehtäviä leirilippukunnan hyväksi
• Roskien keruuta, toisen auttamista yms.
• Leirilippukunnan ilta
• Osallistakaa osallistujat tekemään illan ohjelmaa, esimerkiksi osana tarpojien
tarppoa, seikkailijoiden taitomerkkiä, samoajien pestiä

• Alaleiri-illassa lippukunnat pääsevät esittelemään toisille omaa erityisosaamistaan
• Näistä lisätietoa leirilippukuntakansiossa

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.

• Organisoit leirilippukunnan Tervetuloa-illan

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

Tukea ja vinkkejä
• Ennen leiriä tutustuttavia materiaaleja
• Webinaarit http://www.ilves19.fi/tekijoille/webinaarit/
• Materiaalia http://www.ilves19.fi/lippukunnille/leirilippukunnan-tukimateriaalit/
• Leirilippukuntakansio (julkaistaan toukokuun aikana)

• Leirillä saatava tuki
•
•
•
•
•

Alaleirien ohjelmavalmentajat ja muu alaleiristaabi
Laaksoesittelyt johtajille ensimmäisenä päivänä
Tietoiskut ikäkausien johtajille
Sampojen tapaamiset
Samoajille Puskafen kahvilaluotseilta saa tukea sekä leirillä nouseviin haasteisiin että
vinkkejä, ohjausta ja ideoita luotsaamiseen lippukunnan arjessa.

• Kasvatusjohtajat anna.oksman@partio.fi, maria.mamia@partio.fi

Vapaata keskustelua ja
kysymyksiä?

