HÄMEEN PARTIOPIIRIN
PIIRILEIRI ILVES19
Piirileireillä on Hämeen partiopiirin alueella pitkät ja kunniakkaat perinteet ja niitä on järjestetty
lukuisia eri vuosikymmenillä. Piirileirit ovat tarjonneet parasta partiohauskaa: suuria elämyksiä,
uusia ystäviä ja itsensä ylittämistä. Näitä kunniakkaita tassunjälkiä seuraa myös Ilves19,
tiedossa on unohtumattomia elämyksiä aivan kaikille. Loikkaa mukaan! Ilves19 tuo lippukuntiin
uutta puhtia, sillä piirileiri tarjoilee mielenkiintoista ohjelmaa jo ennen leiriä. Ilveksen tuoma
noste siivittää lippukuntia tulevaisuuteen myös leirin jälkeen.
KOSKA?
Ilves19 järjestetään 24.7.-1.8. Hämeenlinnan Evolla ja sinne odotetaan yhteensä 5000
partiolaista Hämeestä sekä ulkomailta. Sudenpennuilla leiri kestää 24.-27.7.
KUKA?
Leirille voi ilmoittautua kuka vain. Leirin varsinainen ohjelma on suunniteltu 7-22v partiolaisille,
mutta vauvasta vaariin kaikki ovat tervetulleita. Perheleirille osallistuvat vanhemmat pienten
lasten kanssa ja muut majoittuvat neljässä eri alaleirissä oman lippukuntansa kanssa.
Jasalaiset muodostavat leirilippukunnan yhdessä Kalvolan Katajasiskojen ja Olavinpoikien,
Wanajan Ilveksen ja Janakkalan Ilvesten kanssa. Leirille voi pyytää mukaan myös EVP:n eli
ei vielä partiolaisen kaverin.
PALJONKO?
Leirin hinta on 220€ koko leiristä ja sudenpentuleiristä 110€. Leirimaksu sisältää 4 ruokailua
päivässä, ikäkausikohtaisen päiväohjelman, koko leirin yhteiset ohjelmat sekä laadukkaan ja
toimivan leiri-infrastruktuurin (mm. rakennelmat, jätehuolto, suihkut, leirisairaala ja
turvallisuus). Leirille voi osallistua myös päiväksi, jolloin leirimaksu on 40€/vrk. Varsinaisen
ilmoittautumisen jälkeen tapahtuva jälki-ilmoittautuminen lisää leirihintaan 30€. Leirimaksuun
on mahdollista anoa henkilökohtaista avustusta leiri-organisaatiolta sekä lippukunnalta. Muun
muassa lippukunnan järjestämien Äitienpäivälounaiden tuotto on Ilvekselle kohdistettavaa
varainhankintaa ja sinne toivommekin sekä syöjiä että tekijöitä. Avustusanomusasioissa
olethan yhteydessä Katiin tai Olliin ennen leirille ilmoittautumista.
ILMOITTAUTUMINEN JA LEIRI-INFO KOLOLLA 5.2.
Ilmoittautuminen on avattu Kuksassa, linkki sinne löytyy osoitteesta
www.ilves19.fi.
Huomioittehan, että ilmoittautumisaika päättyy jo 14.2. Jasalaisten Ilves-info pidetään kololla
5.2. klo 17.30-19.30, jolloin voi pistäytyä paikan päällä kyselemässä meiltä johtajilta lisää. Olli
on myös paikalla, jos haluat apua Kuksan tai ilmoittautumislomakkeen kanssa.
Nappaa siis sinäkin virtuaalilasit päähäsi ja lähde meidän kanssa mukaan seikkailuun!
Leiriasioissa sinua auttavat Ilves-yhteyshenkilöt:
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