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ILMOITTAUTUMINEN
ALKAA 7.1.!
Aivan kohta se todellakin alkaa, nimittäin ilmoittautuminen Ilves19 -leirille! Tässä
infossa saatte perustiedot ilmoittautumisesta ja keskiviikkona 2.1. lähetämme teille
vielä aivan yksityiskohtaiset ilmoittautumisohjeet, joita voitte käyttää ilmoittautumisen
tukena huoltajien ja osallistujien kanssa.
















Ilmoittautuminen on avoinna 7.1.–14.2.
Alle 18-vuotiaan osallistujan ilmoittautumisen tekee huoltaja. Ohjeistakaa siis
huoltajia varmistamaan, että Kuksa-tunnukset ovat iskussa jo valmiiksi.
Pitkän leirin 24.7.–1.8. osallistumismaksu on 220€,
Lyhyen leirin 24.–27.7 (sudenpennut ja aikuiset) maksu on 110€,
Päivämaksu on 40€.
2012-2015 syntyneiden leirimaksu on aina 50% osallistumismaksusta (pitkä leiri
110€, lyhyt leiri 55€, päivämaksu 20€), 2016 jälkeen syntyneiden leirimaksu on 0€.
Osallistumismaksu maksetaan yhdessä erässä. Laskun eräpäivä on huhtikuun
alussa.
Osallistujat maksavat osallistumismaksunsa itse. Lippukunta ei siis ole maksuissa
välikätenä.
Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14.2. saakka. Tämän jälkeen ilmoittautuminen
on sitova.
Kesäloma- ja kesätyöturva on voimassa 31.5. saakka. Tähän saakka
ilmoittautumisen voi perua työnantajalta saatua todistusta vastaan, mikäli et
pystykään töiden vuoksi osallistumaan leirille. Mahdollisesti jo maksettu leirimaksu
palautetaan.
Stipendiä Ilvekselle haetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Muista mainostaa
stipendimahdollisuutta kaikille, joille ajattelet siitä olevan hyötyä.
Lippukuntien tukisummien on oltava lisättynä Kuksaan (lippukuntailmoittautumisen
yhteyteen) 21.2. mennessä, eli viikko ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Myös
yksittäisten tukisummien merkitseminen on mahdollista. Ilves19 -stipendi on
ensisijainen, eli jos henkilö saa tukea kahdelta taholta, palautuu lippukunnan tuki
lippukunnalle.
Ilmoittautumisessa kysytään osallistujan terveystietoja. Huoltajille on hyvä kertoa,
että tietoja käytetään vain tarvittaessa leirilääkinnän toimesta. Lähijohtajan on





tärkeää olla tietoinen osallistujan (varsinkin lapsen) terveydentilasta, jotta hän osaa
mahdollisen vahingon sattuessa toimia ripeästi ja oikein.
Lippukunnan yhteyshenkilö ja jäsenrekisterin hoitaja ovat ensisijainen tuki
ilmoittautumisessa. Vaikeissa tapauksissa voi kääntyä toimiston ja Jenna
Kankaanpään puoleen.
Kuksan ohjeet löytyvät täältä: https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-jaohjeita/partiorekisteri-kuksa/

STIPENDIT
LEIRIMAKSUSTA
Osallistujan on mahdollista hakea stipendiä leiriosallistumisen tueksi. Stipendit haetaan
varsinaisen leirille ilmoittautumien yhteydessä, jonka jälkeen hakeminen ei ole enää
mahdollista. Stipendihakemus tehdään Kuksassa ilmoittautumisen yhteydessä.
Stipendihakemukset ovat luottamuksellisia ja ne käsittelee leiriorganisaatiosta sekä
Hämeen Partiopiiristä erillään toimiva stipendiryhmä. Osallistuja antaa
suostumuksensa tietojen luovutukseen hakemuksen yhteydessä. Stipendit myönnetään
puhtaasti hakemukseen kirjattujen tietojen perusteella eikä siihen tarvita liitteitä.
Stipendejä voi hakea kolmessa eri kategoriassa, joita ovat: 100 %, 100 € sekä 50 €.
Myönnettävä stipendi saattaa olla eri suuruinen kuin haettu stipendi, ei kuitenkaan
haettua eikä osallistujan leirimaksua suurempi. Stipendiryhmä kertoo päätöksestään
suoraan osallistujalle ja päätös huomioidaan automaattisesti laskutuksessa. Kielteisen
tai alennetun stipendipäätöksen saaneet voivat halutessaan peruuttaa osallistumisensa
maksutta 31.5.2019 mennessä.

ANNA ILVES-LEIRI
LAHJAKSI
Mikä olisikaan parempi lahja annettavaksi tänä jouluna kuin lahjakortti Ilvekselle?
Valmiin, ilveshenkisen lahjakortin voi tulostaa itse suoraan Ilveksen nettisivuilta
http://www.ilves19.fi/mediavarasto/, joten lahjan antajalle jää tehtäväksi huolehtia vain
lahjakortin toimittamisesta ja leirimaksun suorittamisesta ajallaan.
Ilves19-leirin lahjakortti on sekä ekologinen että tuplasti ilahduttava lahjavaihtoehto.
Kortti ilahduttaa sekä annettaessa, että leirimaksun maksamisen yhteydessä.
Leiriorganisaatio ei valitettavasti voi ottaa lahjakorttien leirimaksuja vastaan tässä
vaiheessa, vaan lahjan antajan tulee itse sopia leirin maksamisesta osallistujan kanssa
huhtikuussa normaalien leirimaksujen maksamisen yhteydessä.

KOULUTUSTARJONTA
ILVEKSEN TUEKSI
ILVEKSEN OMAT KOULUTUKSET




Leirilippukuntien EA-vastaaville suunnattu EA-koulutus järjestetään 13.4.2019 klo
10–18 Tampereen Partiotoimistolla. Halutessaan koulutuksesta saa
hätäensiapukurssin suorituksen ja kortin erillistä maksua vastaan. Ilmoittautumiset
EA-kurssille sähköpostitse osoitteeseen juha-markus.kaaja@partio.fi
Kevään aikana on tulossa koulutusta leirilippukunnan johtokolmikolle ja muille llpk:n
johtajapesteissä oleville. Ilveksen omien koulutusten ajankohdat varmistuvat
myöhemmin. Tarkkaile tilannetta www.ilves19.fi.

PIIRIN KOULUTUKSIA, JOISTA ON
HYÖTYÄ ILVEKSELLE LÄHTIESSÄ







Akela- ja sampokurssi on mahdollista suorittaa 8.–10.2.2019. Mikäli on tarve vain
ikäkausiohjelman perusteisiin, kurssille voi osallistua lauantaina 9.2.2019.
Kevään aikana järjestetään kolme akela- ja sampovihjaria: 22.4., 23.4. ja 24.4.2019
Hygieniapassikoulutus pidetään 29.3.2019 ja 5.4.2019
EA1-kursseja järjestetään 26.–27.1.2019, 16.–17.2.2019 ja 23.–24.3.2019
EA2-kurssi pidetään 13.–14.4.2019
PJ-kurssit 1 (25.–27.1. ja 22.–24.3.) sekä 2 (26.–28.4. ja 23.–25.8.) tarjoavat
mahtavan mahdollisuuden suorittaa johtamisharjoitus Ilveksellä. Laita korvan
taakse tämäkin vaihtoehto!

Muistathan, että piirin kurssien ilmoittautumisaika on 14.12.2018–31.1.2019.

EVP-TUKIMATERIAALIA
LEIRIN MARKKINOINTIIN
Ilves19 toivottaa tervetulleeksi leirille myös ei vielä partiolaiset. Piirileiri on erinomainen
mahdollisuus tutustua partion tarjoamiin harrastusmahdollisuuksiin myös aikuisena.
Avuksi EVP-aikuisten kutsumiseen leirille löydät materiaalia täältä:
http://ilves19.fi/lippukunnille/markkinointipaketti/.

VIERAILUPÄIVÄ
LAUANTAINA 27.7.2019
Ilveksen leiritunnelmasta on mahdollista päästä osalliseksi leirin vierailupäivänä,
lauantaina 27.7.2019. Vierailupäivä ajoittuu sudenpentuleirin päätökseen, jolloin myös
perheillä on mahdollista osallistua sudenpentujen yhteiseen päätökseen.
Vierailupäiväliput tulevat myyntiin huhtikuun alussa.

SOVELTAVAT OHJELMAT
LEIRILLÄ
Ilves pyrkii olemaan mahdollisimman esteetön metsäleiri ja tarjoamaan sitä kautta
mahdollisimman monelle mahdollisuuden päästä osalliseksi leiristä ja sen tunnelmasta.
Koska laaksoissa toteutettavat ohjelmat ovat oleellinen osa leirikokemusta, pyrkii Ilves
mahdollistamaan jokaisen leiriläisen osallistumisen vähintään sovelletusti ainakin
yhteen kunkin ohjelmalaakson pisteistä.
Tämän lisäksi Ilveksen esteettömyystiimi pyrkii miettimään yhdessä kasvatuksen
kanssa erilaisia vaihtoehtoja soveltavan ohjelman toteuttamiseksi ja onpa leirille
tulossa myös pieni tiimi avustamaan sovellettuun ohjelmaan osallistumisessa.
Tarkemmat tiedot soveltavasta ohjelmasta julkaistaan loppukeväästä 2019. Lisätietoja:
saija.ala-hannula@partio.fi

LPK-INFON JULKAISU JA
SÄHKÖINEN
TOIMITTAMINEN
Lippukuntainfo julkaistaan leiriin saakka sähköisessä muodossa ja se toimitetaan
lippukuntien yhteyshenkilöille sekä tammikuusta alkaen
leirilippukuntailmoittautumiseen merkitylle leirilippukunnanjohtajalle. LPK-Info pyritään
toimittamaan sähköpostitse aina kuukauden toiseksi viimeisen viikon aikana, joten
erityisesti silloin sähköpostia kannattaa seurata tarkasti.
Sähköpostiviestin lisäksi LPK-info tallennetaan samaan aikaan myös Ilveksen
nettisivuille Leirilippukunta-osion alle.

MUISTUTUS LLPKILMOITTAUTUMISESTA JA
LLPK- PESTIILMOITTAUTUMISESTA
Mikäli lippukuntailmoittautuminen jäi tekemättä marraskuun loppuun mennessä, nyt
olisi hyvä hetki hoitaa ilmoittautuminen kuntoon ensi kesän leirikokemuksen
varmistamiseksi. Lippukunnan voi ilmoittaa leirille Ilves19 yhteyshenkilö ja ohjeet
löytyvät Ilveksen nettisivuilta: http://www.ilves19.fi/lippukunnille/ilmoittautuminen/
Mikäli lippukunta on jo muodostanut leirilippukunnan, riittää kun yksi näiden
lippukuntien yhteyshenkilöistä tekee lippukuntailmoittautumisen. Jos
leirilippukuntakaverit ovat vielä etsinnässä, kannattaa lippukunta silti ilmoittaa mukaan
ja arvioida osallistujamäärä. Leirilippukuntailmoittautumista voi muokata pitkälle ensi
kevääseen, eli nyt olisi tärkeää vain saada sisään tieto siitä, onko lippukunta lähdössä
leirille. Leirilippukunnan pestejä pääsee merkitsemään sekä muokkaamaan
lippukuntailmoittamisen kautta.

WEBINAARI ILVEKSEN
OHJELMASTA 22.1.
Tervetuloa kuuntelemaan ja kysymään leirin ohjelmasta. Webinaarissa käydään läpi,
mitä leiri tarjoaa eri ikäkausille ja mitä tulee ottaa huomioon jo ennen leiriä. Webinaari
järjestetään tiistaina 22.1. klo 19–20. Tervetulleita linjoille ovat kaikki leirin ohjelmasta
kiinnostuneet, erityisesti leirilippukunnan johtajisto ja kohderyhmän johtajat. Linkki
webinaariin: http://bit.ly/ilves19ohjelma. Webinaari tallennetaan myöhemmin
katsottavaksi.

ILVESKITT
VINKKIPAKETTI
Ilves19 lähestyy. On aika tutustua leirille lähteviin tarpojiin ja käyttää hetki heidän
ryhmäytymiseensä. IlvesKITT (KITT=Koko ikäkauden tarpojatapaaminen) antaa myös
niille tarpojille, jotka eivät pääse osallistumaan leirille, mahdollisuuden Ilves19
tunnelmaan. Samalla leiriluotsit pääsevät tutustumaan leirille lähteviin tarpojiin.
IlvesKITTin voi järjestää lippukunnittain tai leirilippukunnittain. Valmista
vinkkimateriaalia voi hyödyntää IlvesKITTissä tai tehdä siitä ihan omanlaisensa.

SAMOAJAPESTIEN
VALINTA
Samoajan pesti on pituudeltaan 50% aikuisen pestistä (3 pv á 7–8 h), ja se jakautuu
leirilippukuntapestiin (1pv) ja leiriorganisaatiopestiin (2pv). Pestit ovat osa samoajan
johtajuuskasvatusta ja heidän työpanoksensa leirin tekemiseen.
Leiriorganisaatiopesteihin ilmoittaudutaan pesti-ilmoittautumislomakkeella, joka
aukeaa samaan aikaan leiri-ilmoittautumisen kanssa 7.1.2019 ja pestejä aletaan jakaa
heti virallisen ilmoittautumisen päätyttyä 14.2.2019. Samoajien pesti- ja
ohjelmailmoittautuminen on kuitenkin mahdollista jälki-ilmoittautumisen päättymiseen
30.4.2019 asti. Samoaja täyttää lomakkeen itse tai luotsin opastuksella. Samoaja
valitsee tarjolla olevista leiriorganisaatiopesteistä kolme, joista yhteen hän pääsee.
Samoajaluotsin tehtävänä on luotsata samoajaa valitsemaan häntä kiinnostavat ja
hänelle sopivat pestit sekä auttaa tarvittaessa lomakkeen täyttämisessä. Mikäli
samoaja tarvitsee pestissään apua, toivomme, että luotsi on yhteydessä
samoajapestimestareihin. Viimeistään toukokuussa samoajiin ollaan yhteydessä
heidän leiriorganisaatiopestistään. Myös samoajaluotsit saavat tiedon samoajien
pesteistä.

Samoaja tekee yhden (1) päivän leiripestistään leirilippukunnassa. Pesti voi jakautua
useammalle päivälle. Leirilippukunnan samoajaluotsi sopii yhdessä samoajan kanssa
ennen leiriä mitä samoajan pesti leirilippukunnassa pitää sisällään ja tukee samoajaa.
Näitä pestejä ei ilmoiteta leiriorganisaatiolle vaan ne sovitaan leirilippukunnissa.
Lisätietoja samoajien pesteistä saat samoajaluotsioppaasta Ilveksen nettisivuilta!

SAMOAJALUOTSIWEBINAARI KE 19.12.
Samoajaluotsi, kaipaatko apua luotsaukseen? Haluatko tietää lisää samoajien
leiriohjelmasta ja pesteistä? Lippukuntien ja leirilippukuntien samoajaluotsien
infowebinaari järjestetään ke 19.12. Klo 19. Tervetuloa kuulolle! Linkki webinaariin:
http://bit.ly/ilves19samoajaluotsi. Webinaari tallennetaan myös myöhemmin
katseltavaksi.

VAELTAJILLE JA
VAELTAJALUOTSEILLE
WEBINAARI
Hei vaeltaja ja vaeltajaluotsi! Ensi kesän Ilves on huippumahdollisuus oppia uutta,
kehittää itseään ja hankkia uusia elämyksiä. Tule kuuntelemaan ja juttelemaan leirin
vaeltajavastaavien kanssa suunnitelmista, pesteistä ja vaeltajien leiriohjelmasta.
Keskustelemme ke 9.1. klo 20 tunnin webinaarissa vaeltajia koskevista asioista leirillä
ja ennen leiriä. Linkki webinaariin: http://bit.ly/ilves19vaeltaja. Webinaari tallennetaan
myös myöhemmin katseltavaksi.

ILVEKSELTÄ ARVOKASTA
TYÖELÄMÄOSAAMISTA
Innostakaa ja innostukaa osallistumaan Ilvekselle huippupesteihin! Partiopesteissä
hankittava osaaminen on erinomaista osaamista myös työelämään. Omiin opintoihin tai
unelma-ammattiin liittyvä harjoittelupaikka voi löytyä myös piirileiriltä. Silloin kun oman
alan kesätyöpaikat ovat kortilla, kannattaa nuoren miettiä, voisiko oman alan osaamista
hankkia esimerkiksi leiripestin kautta. Joissakin tilanteissa opiskelualaan liittyvästä
partiopestistä voi olla jopa enemmän hyötyä tulevaisuuden kannalta kuin omaan alaan
liittymättömästä kesätyöstä. Lue lisää ja tulosta juliste kolon seinälle
http://osaamiskeskus.partio.fi/miten-voi-tukea-oman-lippukunnan-nuoria-hankkimaansellaista-kokemusta-ja-osaamista-joista-on-hyotya-opinnoissa-ja-tyoelamassa/

