
 

ILMOITTAUTUMISOHJE ILVES19 
TAMPEREEN ERÄPOJAT 
 

ILVES19 on Hämeen Partiopiirin piirileiri, joka korvaa tulevana kesänä Eräpoikien oman kesäleirin. 
Se järjestetään Evolla Hämeenlinnassa ja sinne odotetaan yli 5 000 partiolaista ympäri Hämettä. 
Se on tarkoitettu kaikille ikäkausille. Ilveksellä majoittaudutaan leirilippukunnissa ja tällä kertaa 
Eräpojat muodostavat yhteisen, n. 80 hengen leirilippukunnan Niihamaan Saukkojen ja Aitolahden 
Hirviveikkojen kanssa. Näiden tamperelaisten poikalippukuntien kanssa järjestettiin yhdessä Hyöky 
vuonna 2015 ja on muutenkin tehty yhteistyötä vuosien saatossa.  
 
Ilveksellä on luvassa uusia hienoja kokemuksia, joita suurleiri mahdollistaa ja aivan varmasti paljon 
uusia partiokavereita! Ilveksen teemana onkin tulevaisuus ja se tulee näkymään kiinnostavina 
ohjelmina. Oma leirilippukunta tuttujen lippukuntien kanssa mahdollistaa kuitenkin tutun ja 

turvallisen leirikokemuksen, josta ei hauskanpitoa ja Rapeeta Retonkia puutu! 
 
Ilveksen koko leiri on 24.7.-1.8.2019 

• Tarkoitettu seikkailijoille ja heistä ylöspäin oleville ikäkausille 

• Majoittuminen Niger-teltoissa 

• Leirimaksu 220€ 
 
Ilveksen sudenpentuleiri on 24.-27.7.2019 

• Tarkoitettu nimensä mukaan sudenpennuille 

• Majoittautuvat puolijoukkueteltoissa 

• Leirimaksu 110€ 
 
Vierailupäivä 27.7.2019 

• Mahdollisuus perheille päästä tutustumaan suurleiriin 

• Sudenpentuleiri päättyy tähän ja he palaavat vanhempiensa kyydillä kotiin. 
o Kaikille sudenpennuille järjestetään kyyti vaikkei heitä haettaisi vierailupäivänä. 

• Vierailupäivän liput tulevat myyntiin keväällä. 
 
Leirille voi lähteä myös koko perhe perheleiriin. Lisätietoa tästä, päivämaksuista ja nuorempien 
lasten leirimaksuista löytyy Ilveksen nettisivuilta, www.ilves19.fi 
 
Leirimaksu kattaa ruokailut 4 kertaa päivässä, majoituksen, ikäkausikohtaisen päiväohjelman, koko 
leirin yhteiset ohjelmat ja laadukkaan ja toimivan leiri-infrastruktuurin. Leirimaksu laskutetaan 
yhdessä erässä suoraan osallistujalta/huoltajalta ilmoittautumisen päätyttyä keväällä 2019. 
Tarkemmat ilmoittautumisen ja maksamisen ehdot ja ohjeet löydät ilmoittautumislomakkeelta. 
 
Koska leiri on kallis ja sinne osallistuminen halutaan mahdollistaa kaikille, on leiriläisten 
mahdollista hakea leiriorganisaatiolta stipendejä. Tampereen Eräpojat tukevat omia jäseniään 
tarjoamalla ilmaisen yhteiskuljetuksen leirille ja sieltä takaisin. 
  

http://www.ilves19.fi/


 

Stipendihakemus 
Stipendiä voivat hakea vain partiolaiset. Stipendihakemus tulee tehdä ja sitä voi muokata 
ilmoittautumisajan puitteissa. Hakemuksen voi tallettaa myös keskeneräisenä, mutta se tulee 
lähettää ennen ilmoittautumisajan loppumista. Keskeneräisiä hakemuksia ei huomioida. 
Stipendihakemuksen voi tehdä myös ilmoittautumislomakkeen lähettämisen jälkeen 14.2. 
mennessä. Stipendihakemus löytyy Kuksasta henkilön omista tiedoista Tapahtumat -välilehdeltä 
Ilves19 –tapahtuman kohdalta. 
 
Stipendihakemukset ovat luottamuksellisia ja ne käsittelee leiriorganisaatiosta ja Hämeen 
Partiopiiristä erillään toimiva stipendiryhmä. Osallistuja antaa suostumuksensa tietojen 
luovutukseen hakemuksen yhteydessä. Stipendit myönnetään puhtaasti hakemukseen kirjattujen 
tietojen perusteella, eikä siihen tarvitse liitteitä. Hakulomakkeessa kysytään esimerkiksi 
ruokakunnan kokoa ja yhteenlaskettuja vuosituloja.  
 
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 päätöksistään suoraan osallistujalle ja ne 
huomioidaan automaattisesti laskutuksessa. Kielteisen tai alennetun stipendipäätöksen saaneet 
voivat halutessaan peruuttaa osallistumisensa maksutta 31.5.2019 mennessä. 
 

 

lves19 –leirille ilmoittaudutaan Kuksaan tämän ilmoittautumislinkin kautta 

 

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

 
Ilmoittautuminen alkaa 7.1. klo 00:01. Kaikki tätä ennen tulleet ilmoittautumiset poistetaan. 
Ilmoittautuminen päättyy 14.2. klo 23:59. Ilmoittautumista ei kannata jättää viimeiseen hetkeen, 
sillä järjestelmä ei kestä kovin hyvin ruuhkahuippuja. Suosittelemme hoitamaan ilmoittautumisen 
hyvissä ajoin kuntoon, niin selviää ilman turhaa hikoilua! 
 
Alaikäisen osallistujan ilmoittautumisen tekee aina hänen huoltajansa, jolla pitää olla oma huoltajan 
PartioID. Jos PartioID:si on unohtunut tai sen kanssa on ongelmia, ota yhteyttä Eräpoikien 
jäsenrekisterinhoitajaan; Johannes Wahlberg, johannes.wahlberg@taer.fi. 
 
Ilmoittautumislomakkeessa on reilusti ohjeita ilmoituslomakkeen täyttämiseen sekä 
ilmoittautumisen ehdot. Ei vielä partiolainen (EVP) ilmoittautuu ilman PartioID:tä. 
 
Lisää tietoa leiristä löytyy sen nettisivuilta osoitteesta www.ilves19.fi. Keväällä myös toimitetaan 
kaikille osallistujille oma leirikirje, jossa on enemmän tietoa leiristä. Mikäli teillä on jotain 
kysyttävää, ottakaa rohkeasti yhteyttä Eräpoikien Ilves-vastaavaan eli allekirjoittaneeseen, joka 
vastaa Eräpoikien osalta kaikista Ilves asioista ja on leirillä kokoajan oman lippukuntansa kanssa. 
 
Ystävällisin terveisin Eräpoikien Ilves-vastaava 
Eero Solala 
puh. 045 3170320 
eer.solala@taer.fi 
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