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Perustietoa

• Leirilippukunta muodostuu Teiska-Partiosta, 

Ylöjärven Otavista ja Ylöjärven Viittaveljistä. 

Meitä on yhteensä noin 130 leiriläistä. 

• Alaleirimme on Tera. 

• Alaleirimme väri on oranssi. 

• Alaleirejä on 4 ja jokaisessa alaleirissä on noin 

1200 leiriläistä.



Leirin ohjelma
• Leirin ohjelmissa tutustutaan tulevaisuuden maailmaan ja 

kehitetään tulevaisuudessa tarvittavia taitoja.

• Leirin ohjelma koostuu pääasiassa erilaisten laaksojen ohjelmista. 

Laaksoja on neljällä eri teemalla: globaali, vesi, teknologia ja 

luonto. 

• Laaksoissa sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat toimivat ikäkausittain 

oman ryhmänsä kanssa. Seikkailijat pääsevät myös sepeliin ja 
tarpojat IlvesKITTiin.

• Samoajien ja vaeltajien leiri koostuu ohjelmasta ja pestistä. 

Samoajien ja vaeltajin leiriohjelmassa käydään myös laaksoissa, 

mutta luvassa on myös spesiaalimpaa oman ikäkauden ohjelmaa.



• BiiPii-laaksossa tulee esille erilaisuudena arvostaminen ja omien 
arvojen kehittäminen sekä kestävä kehitys ja opimme miten tehdä 
parempia valintoja tulevaisuuden puolesta. Tässä laaksossa pääset 
tutustumaan kansainvälisiin urheilulajeihin.

• Horistontti-laaksossa tutustutaan tulevaisuuden teknologioihin ja 
miten voisimme hyötyä niistä. Seikkaillaan virtuaalitodellisuudessa ja 
tutustutaan koodaukseen. Pohditaan myös minkälaista elämä on 
tulevaisuudessa.

• Valtameri-laaksossa ylitämme itseämme erilaisissa 
vesiaktiviteeteissa ja pohdimme vesiympäristön suojelua.

• Luontoon! -laakso antaa ajatuksia paremman ja puhtaamman 
luonnon saavuttamiseen ja luonnon arvostamiseen ja 
monimuotoisuuteen, tutustumme luonnosta ja metsästä saataviin 
elinkeinoihin ja kuinka ne toimivat kestävästi.



Vierailupäivä
• Leirin vierailupäivää vietetään lauantaina 27.7. klo 11–17, jolloin 

myös sudenpentujen leiri päättyy. 

• Vierailupäivään järjestetään yhteiskuljetus Tampereelta. Edullinen 
yhteiskuljetuslippu sisältää myös vierailupäivän lipun. Myös perheen 
sudenpennulle on mahdollista ostaa paluulippu samaan 
kuljetukseen. 

• Liput vierailupäivään tulevat myyntiin 1.4. Lippuhinnat ovat: 
• Ennakkoon ostettu lippu 15 € 

• Yhteiskuljetuspaketti (sis. edestakaisen kuljetuksen ja pääsylipun) 20 € 

• Parkkilippu 10 €

• Lippu leiriportilta 25 € 

• Sudenpennun paluulippu yhteiskuljetukseen 5 € 

Lisätietoa: www.ilves19.fi/vierailupaiva/ ja Elina Kamppari, 
elina.kamppari2@partio.fi, p. 044 2700609. 



Muuta

• Leirikirje on tulossa lähipäivinä

→ katso roskaposti 

→ info@ilves19.fi

• Leirituotekauppa osoitteessa https://suomenkolibri.fi/ilves19/

• (salasana Ilves19)

• Jokaisen yli 15 –vuotiaan tulee tehdä Suomen Partiolaisten 

Turvallisesti yhdessä –verkkokoulutus ennen leiriä . 

mailto:info@ilves19.fi
https://suomenkolibri.fi/ilves19/


Varainhankinta 

• Kolme varainhankintatapahtumaa. Jokaisesta 

perheestä velvoitetaan osallistumaan vähintään yhteen.

• Sisaruspohjan Juhannusjuhlan ”kioski” 21.6.

• Kymppileirin makkaranmyynti 29.6.

• Teiskon markkinoiden makkaranmyynti 20.7. 

• Tuotoilla katetaan mm. bussikuljetukset ja yhteiset 

hankinnat. 


