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Hämeen partiopiirin piirileiri Evolla 24.7.-1.8.2019



• Hämeen Partiopiirin piirileiri

• Evolla Hämeenlinnassa

• Leirin ajankohta
• 24.7.–1.8.2019 seikkailijoille, tarpojille, samoajille, vaeltajille, aikuisille
• 24.7.–27.7.2019 sudenpennuille

• Osallistujina yli 5 000 partiolaista

• Nettisivut osoitteessa ilves19.fi

MIKÄ ON ILVES19?



ILVES19 – LOIKKAA 
TULEVAISUUTEEN

Ilves19 ottaa loikan tulevaisuuteen. 
Nappaa virtuaalilasit päähän ja lähde 
mukaan seikkailuun!

Luvassa on kiinnostavaa ohjelmaa, jonka 
teemana on tulevaisuus.



• Koko leiri 24.7.–1.8.2019 → 220 €

• Sudenpentuleiri 24.–27.7.2019 → 110 €

• Kaikille, jotka osallistuvat vain sudenpentuleirin ajaksi.

• Pienet lapset

• 2012–2015 syntyneille 50% alennus leirimaksusta

• 2016–2019 syntyneet osallistuvat leirille ilmaiseksi

• Rakennusleiri (19.–23.7.) ja purkuleiri (1.–4.8.) → 0 €

• Samoajat, vaeltajat ja aikuiset voivat osallistua. Sitä nuoremmat aikuisen 
mukana.

• Päivämaksu 24 h ja 4 ateriaa → 40 €

LEIRIMAKSUT



• Ruokailut 4 kertaa päivässä

• Ikäkausikohtainen päiväohjelma

• Koko leirin yhteiset ohjelmat

• Laadukas ja toimiva leiri-infrastruktuuri
(mm. rakennelmat, jätehuolto, suihkut, turvallisuus, leirisairaala)

• Majoitus lippukuntien teltoissa ja leiritunnisteet

• Leirimaksut laskutetaan yhdessä erässä suoraan osallistujalta / huoltajalta 
ilmoittautumisen päätyttyä keväällä 2019.

• Leirimaksu ei sisällä kuljetuksia. Useat lippukunnat ja jotkut aluejärjestöt 
järjestävät yhteiskuljetuksia.

MITÄ LEIRIMAKSUUN 
KUULUU?



• Hämeen Partiopiiri haluaa mahdollistaa kaikkien osallistumisen Ilvekselle omasta 
ja perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Leirimaksuun on mahdollista 
hakea tukea Ilveksen stipendirahastosta.

• Stipendi voi kattaa koko leirimaksun tai osan siitä.

• Stipendiä voi hakea ilmoittautumisen yhteydessä.

• Stipendit myöntää stipendityöryhmä, joka toimii täysin luottamuksellisesti. 
Työryhmä tekee päätökset yhteisten kriteerien pohjalta.

• Jos haettua stipendiä ei myönnetä, voi osallistumisen peruuttaa 
stipendipäätöksen saamisen jälkeen.

STIPENDIT



• Ilveksellä on tarjolla monenlaisia leiripestejä, joista jokainen löytää omansa. 

Pestejä on mm. palveluissa (muonitus, turva, logistiikka), ohjelmissa 

(ikäkausiohjelmat, ohjelmalaaksot) sekä leirilippukunnissa.

• Samoajat, vaeltajat ja aikuiset osallistuvat leiripesteihin muun ohjelman lisäksi.

• Mistä löydät itsellesi pestin?

• Jos tahdot pestin, johon liittyy ennakkotekemistä, löydät sopivia pestejä 

osoitteesta ilves19.fi/pestit. Etsi itseäsi kiinnostava pesti ja lähetä hakemus 

yhteyshenkilölle.

• Jos tahdot pestin, johon ei liity merkittävää ennakkotekemistä, löydät sopivia 

pestejä keväällä ilmoittautumisen yhteydessä.

• Jokaisella perheellä on oltava vähintään 50 % pesti / aikuinen.

LEIRIPESTIT



• Ilvekselle ilmoittaudutaan Kuksassa

• Ilmoittautumisaika 7.1.–14.2.2019

ILMOITTAUTUMINEN 
LEIRILLE



1. Ilves19 on upea partioelämys, jota et ikinä unohda.

2. Ison leirin ohjelmat ovat huikeita: luvassa on jännittäviä ohjelmalaaksoja 

sekä mieleenpainuvia yhteisohjelmia.

3. Pääset viettämään huippuhauskaa kesäleiriä partiokavereiden kanssa.

4. Uudet ystävät! Niitä löytyy varmasti jokaiselle yli 5 000 osallistujan joukosta.

5. Ilveksellä koet partion parhautta joka päivä: luontoa, leiriruokaa, kivaa 

tekemistä, itsensä ylittämistä, taskulamppuja, iltanuotioita ja taivaan tähtiä.

+ 1 Et kai halua missata kesän 2019 parasta partiotapahtumaa?

SYYTÄ LÄHTEÄ 
ILVEKSELLE5+1



Ensi kesän Ilves-leiristä tulee huikea elämys, jota muistellaan vielä 
vuosienkin päästä. Kannattaa siis ehdottomasti lähteä mukaan 
kokemaan tämä kaikki yhdessä. 

Meitä on jo monta timanttista leirin tekijää viidellä eri osa-alueella 
varmistamassa toimivan leirielämän ja elämykset. Mitä vielä mietit? 

Tervetuloa Evolle ensi kesänä!
Myös mukaan tekemään leiriä pääsee vielä.

-Leirin tekijät

LEIRIN TEKIJÖIDEN 
TERVEHDYS



SEURAA ILVESTÄ 
SOMESSA

facebook.com/ilves19 

@ilves19

Kuva: Suomen Partiolaiset / Joel Forsman




