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MEIDÄN LEIRILIPPUKUNTA 

Meidän leirilippukunta muodostuu neljästä eri lippukunnasta: Kalevan Karhut, Kalevan 

Suuntatytöt, Näsijärven Kipinät sekä Tammero. Leirilippukuntamme nimeksi kilpailun 

perusteella valittiin Kepler. Johtajia leirille tulee kaikista leirilippukuntamme 

muodostavista lippukunnista, joten tuttujakin kasvoja leiriarjesta varmasti löytyy. 

 

ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittautumisaika: 7.1.-14.2.2019. Helmikuun 14. päivän jälkeen ilmoittautuminen on 

sitova kahta poikkeustapausta lukuunottamatta: stipendit & kesätyöturva, joista lisää 

tietoa tässä alla sekä ilmoittautumisohjeessa. Ilmoittautuminen tehdään Kuksassa tästä 

linkistä: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=18142. Alle 18-vuotiaan leiriläisen 

ilmoittaa huoltaja. Jos Kuksa-ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, ole ensisijaisesti 

yhteydessä oman lippukuntasi jäsenrekisterihoitajaan. 

Toivomme, että Ilves19 ei ole ensimmäinen kerta, kun lapsi on pois kotoa yötä. Leirillä 

yöpymistä on hyvä harjoitella lippukuntien talvi- ja kevätretkillä. 

Keskustelkaa kotona ennen ilmoittautumista siitä, että kykeneekö teidän partiolaisenne 

osallistumaan Ilves19-piirileirille. Leiri on paljon isompi, kuin tavallinen lippukunnan 

kesäleiri ja vaatii siten hieman enemmän reippautta ja kykyä tehdä asioita itse (toki ikä 

huomioon ottaen). 

Ennen ilmoittautumista, lukekaa huolellisesti liiteet Ilves19_Ilmoittautumisohje ja 

Ilves19_ilmoittautumisen_ehdot. 

Yhteiskuljetukset eivät sisälly leirin hintaan, mutta lippukuntamme kustantaa menon 

24.7. ja paluun 1.8. yhteiskuljetuksena. Sudenpennuilla leiri päättyy vierailupäivään, 

joten paluukyyditys toteutetaan vanhempien kyydeillä.  

 

STIPENDIT 

Leiriosallistumisen tueksi on mahdollista hakea stipendiä. Stipendiä haetaan 

ilmoittautumisen yhteydessä, eikä sen hakeminen ilmoittautumisen jälkeen ole enää 

mahdollista. Stipendiä voi hakea kolmessa eri kategoriassa: 100% korvaus, 100€ ja 

50€. Myönnetty stipendi voi olla eri suuruinen, kuin haettu, ei kuitenkaan suurempi, kuin 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=18142


 

haettu tai osallistujan leirimaksu. Jos hakija sai kielteisen tai alennetun 

stipendipäätöksen, on hänellä oikeus perua leiriosallistuminen maksutta 31.5.2019 

mennessä. Stipendihakemukset ovat luottamuksellisia ja ne käsittelee 

leiriorganisaatiosta sekä Hämeen Partiopiiristä erillään toimiva stipendiryhmä. 

 

KESÄTYÖTURVA 

Kesätyö- ja kesälomaturva takaa sen, että työnantajalta saatua todistusta vastaan voi 

ilmoittautumisen perua 31.5.2019 mennessä ja mahdollisesti jo maksettu leirimaksu 

palautetaan. 

 

LYHYT OPPIMÄÄRÄ LEIRIORGANISAAT ION RAKENTEESTA 

Koko leiri jakaantuu alaleireihin. Alaleirit muodostuvat useista leirilippukunnista. 

Leirilippukunta on leirin ajan toimiva lippukunta, joka voi muodostua useammasta 

lippukunnasta, kuten meillä, tai olla yksi lippukunta. 

 

PÄIVÄMÄÄRIÄ JA LUKUJA 

24.7.-1.8.2019 ILVES19-piirieiri = pitkä leiri 

24.-27.7. Sudenpentujen osuus ILVES19-leiristä = lyhyt leiri 

7.1. Ilmoittautuminen alkaa 

14.2. Ilmoittautuminen päättyy ja tästä eteenpäin se on sitova 

31.5. mennessä osallistumisen voi perua maksutta kesätyöturvan ja alentavan tai 

kielteisen stipendipäätöksen nojalla. 

Myös tähän mennessä saa saa oman osallistumisen siirtää toiselle henkilölle, ja 

päiväleiri-ilmoittautuminen päättyy (yli 16-vuotiailla jatkuu leiriin asti). 

27.7. Vierailupäivä, johon liput tulevat myyntiin huhtikuussa, lähempänä lisää tietoa 

220 € Osallistumismaksu koko leirille (eli pitkälle leirille) 

110 € Osallistumismaksu lyhyelle leirille (sudenpennut ja aikuiset) 

40 € Päiväleirimaksu 

50 % osallistumismaksusta 2012-2015 syntyneet lapset (perheleiri) 

0 € Osallistumismaksu 2016 jälkeen syntyneille lapsille (perheleiri) 

4/2019 Osallistumismaksun eräpäivä on huhtikuussa. 



 

LISÄTIETOA JA YHTEYSTIETOJA 

Ilves19 Facebookissa ja Instagramissa: ilves19 

Ilves19 nettisivut: http://www.ilves19.fi/ 

 

Jos teillä on kysyttävää leiriin liittyen, laittakaa meiliä tai soittakaa: 

 

Leirilippukunnanjohtaja, Annika Pankko, Tammero 

annikapankko@gmail.com, 0451366406 

 

Lippukuntamme Ilves-yhteyshenkilö 

Jyrki Pikkarainen, Kalevan Karhut ry 

karhujensaarijarvi@gmail.com, 0503262388 

 

Lippukuntamme mukaan lähtevä leirilippukunnan staabin jäsen 

Marjo Rikkinen, Kalevan Karhut ry 

marjo.rikkinen@kvps.fi, 0400528656 

 

Lippukuntamme jäsenrekisterin hoitaja, jos Kuksan kanssa tulee ongemia 

Mikko Pihlajamäki, Kalevan Karhut ry 

mikko.pihlajamaki@kalevankarhut.net, 0504861444 

 

SAMOAJAT! Jos teillä on ongelmia pestiin tai ohjelmaan liittyen, olkaa yhteydessä 

meidän samoajaluotsiin: 

Tuuli Otonkorpi, tuuli.otonkorpi@hotmail.com, 0400 465769 (puhelut ja Whatsapp). 

http://www.ilves19.fi/

