
□ Kompassi 
□ Rannekello (sekunnit näyttävä)
□ Puukko, sakset
□ Taskurahaa
□ (Aktiviteettikortti, opas)
□ Muistivihko ja lyijykynä
□ Aurinkolasit ja -voide
□ Hyttysmyrkky
□ Kamera, pelikortit, kirja tms. pientä tekemistä
□ Uimapuku ja pyyhe, pefletti (ennakkotehtävä 
tai oma)
□ Peseytymisvälineet ja hygieniatuotteet    
(hammasharja, -tahna, deodorantti ym.)
□ Nenäliinoja, huulirasvaa
□ Omat säännöllisesti ja tarvittaessa käytettävät 
lääkkeet ja niiden kirjallinen käyttöohje   
(astmaan hoitava- ja kohtauslääke, insuliinit, 
migreenilääkkeet, särkylääke, allergialääke jne.)
□ Pieni ensiside ja ideaaliside
□ Laastaria (tarvittaessa myös rakkolaastaria)
□ Kela-kortti tai kopio kela-kortin molemmista 
puolista
□ EU-terveydenhuoltokortti (ulkomaalaiset)
□ Käsiohjelma eli leiriäisen kirja
□ Parsinneula (vain sudenpennut)
□ Hakaneuloja 4 kpl (vain seikkailijat)
□ Sakset (sudenpennut, seikkailijat, tarpojat)
□ Tunnus ja Kenkälaatikko (ennakkotehtävä, 
seikkailijat ja tarpojat)

LeiriLäisen henkiLökohtaiset varusteet
□ Partiopaita ja -huivi
□ Jäsenkortti
□ Makuupussi ja -alusta
□ Istuinalusta
□ Yöasu ja unikaveri
□ Takki
□ Pitkät housut x2
□ Lämmin pitkähihainen paita (esim. villapaita, 
fleece tai college) 
□ Päiväreppu
□ Shortsit
□ T-paitoja
□ Sukkia 
□ Alushousuja
□ Päähine
□ Hanskat
□ Työhanskat (napakat esim. nahkaiset)
□ Villasukat
□ Aluskerrasto 
□ Vaellussandaalit tai lenkkarit
□ Jalkineet vesileikkeihin
□ Vedenpitävät kengät
□ Sadetakki ja -housut 
□ Juomapullo (vähintään 0,5 litraa)
□ Ruokailuvälineet ripustettavassa kangaspussissa 
(haarukka, veitsi, lusikka, syvä lautanen, korvalli-
nen muki, astiapyyhe; ei särkyviä tai 
kertakäyttöisiä)
□ Muovipusseja likapyykille
□ Tasku- tai otsalamppu, varaparistot

tervetuLoa iLves13:LLe!
Tästä kirjeestä löydät leiriläisen varustelistan, sekä kotijoukoille ohjeet 
vierailupäivää varten. Jätä siis kirje kotiin kun lähdet leirille! 
Muista tutustua myös Käsiohjelmaan eli leiriläisen kirjaan, 
josta löydät yleisiä leiriä koskevia ohjeita. 

LeiriLLe LähDetään torstaina 25.7. 
kLo______ Lähtöpaikka _______________
LeiriLtä paLataan  ____________________
_______________________________
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YhteYstieDot LeiriLLe
Leiritoimiston p. 040 450 5731 
(päivystys leirin ajan klo 8-21, 
hätätapauksissa 24h)

Savunjohtajan nimi ja puhelinnumero
_____________________________

posti
Leiriläiselle voi lähettää postia 
(posti kulkee normaalia hitaammin)

Täytä oma postiosoitteesi leirille:

Ilves 13
Leiriläisen nimi 

_____________________________
Studion nimi (alaleirin nimi)

_____________________________
Savun numero 

_____________________________
16970 EVO

muista nämä!
•	 Pakkaa kaikki tavarasi vesitiiviisti  

rinkkaan tai isoon kassiin. Vältä irtonaisia 
pussukoita. Ruokailuvälineet pakataan 
kangaspussiin. Leiriläisen pitää kantaa 
omia tavaroitaan noin 1km. 

•	 Kaikissa tavaroissa tulee lukea vähintään 
nimesi ja lippukuntasi. Käytä esimerkiksi 
permanent-tussia, kynsilakkaa tai urhei-
luteippiä. Kaikki leirille tuomasi tavarat 
otat mukaan omalla vastuulla. Leirillä 
moni asia voi kastua, likastua tai hajota. 

•	 Älä tuo leirille kylmäsäilytystä vaativia 
elintarvikkeita. 

•	 Varmista ennen leiriä, että jäykkäkouris-
tusrokotteesi on voimassa.

vieraiLupäivä 28.7.2013
Ilves13 -piirileirin vierailupäivänä on vanhemmilla, ystävillä ja sukulaisilla mahdollisuus 
tutustua leirielämään. Myös yöpyminen leirillä on mahdollista. Sudenpentujen leiri päät-
tyy vierailupäivänä. Sudenpennut kotiutuvat leiriltä ensisijaisesti vanhempien mukana.

Ilveksen nettisivuilta löydät tarkemmat tiedot vierailupäivästä, 
yhteiskuljetusten aikataulut sekä ilmoittautumis- ja maksuohjeet. 
http://ilves.hp.partio.fi/kotivaelle/vierailupaiva/

aikatauLu
10-12 saapuminen leirialueelle
Kuljetukset parkkialueelta leirialueelle ja takaisin kulkevat koko päivän
11.30-14.00 lounas
16.30 viimeiset bussikuljetukset leiriportilta parkkialueelle
17.00 vierailupäivä päättyy

omaLLa autoLLa saapuvat päivävieraat
sisäänpääsymaksu aikuiset    10 € ennakkoon* / 20 € portilta
nuoret 7-17 v.                                            10 € ennakkoon ja portilta
lapset alle 7 v.                                            maksutta
kuljetusmaksu parkkipaikalta leirille         10 € / autokunta**
ja takaisin

* hinta vain ennakkoon tilisiirtona piirin tilille maksettuna
** Omalla autolla saapuvilla veloitetaan kuljetusmaksu, joka sisältää edestakaisen kuljetuksen            
leirialueelle koko autokunnalle eli samalla autolla saapuneille henkilöille. 

YhteiskuLjetukseLLa saapuvat päivävieraat
sisäänpääsymaksu                                    20 € 

Hinta sisältää edestakaisen kuljetuksen Tampereelta, Lahdesta tai Hämeenlinnasta. 
Edellyttää ennakkoilmoittautumista ja maksua 15.6. mennessä.

Yövieraat
sisäänpääsymaksu                                      15 €

Edellyttää ennakkoilmoittautumista ja maksua 15.6. mennessä.

maksaminen
Maksut toivotaan maksettavan ennakkoon partiopiirin tilille. Maksuohjeet löytyvät 
nettisivuilta. Päivämaksut on tarvittaessa mahdollista maksaa tullessa leiriportille, 
jolloin käytössä on korkeampi hinta. Leiriportilla voit maksaa käteisellä 
tai pankki-/luottokortilla.



saapuminen vieraiLupäivään
omaLLa autoLLa 
Vierailupäivän parkkipaikan osoite on 
Iso-Evon raitti 3, Evo (Hämeenlinna), joka 
sijaitsee noin 6 kilometrin päässä leiri-
alueesta. Parkkipaikalta on 
järjestetty sukkulakuljetus leirialueelle ja 
takaisin. Kuljetuksen hinta on 10€/auto-
kunta.

YhteiskuLjetukseLLa
Pääset suoraan leiriportille kätevästi yhteis-
kuljetuksella, joka on tarjolla 
Tampereelta, Lahdesta ja Hämeenlinnasta. 
Sudenpentujen vanhemmilla on mahdol-
lisuus varata paluukyyti samaan bussiin 
leiriltä palaavalle sudenpennulle. Katso 
lisätiedot leirin nettisivuilta.

mitä mukaan?
•	 Omat ruokailuvälineet ja kahvikuppi  

(syvä lautanen, lusikka, veitsi, muki). 
Huomaathan, että sekä hintaan sisälty-
vällä lounaalla että kahviloissa tarvitset 
omat astiat!

•	 Kuitti osanottomaksuista
•	 Pientä käteistä rahaa (leirin kahviloissa 

ja myyntipisteissä käy vain käteinen)
•	 Säänmukainen vaatetus ja hyvät käve-

lykengät
•	 Sadevaatteet
•	 Istuinalusta
•	 Juomapullo
•	 Hyvä mieli ja tarvittaessa malttia, sillä 

vierailupäivään odotetaan useita tuhan-
sia vieraita!

muuta huomioitavaa
Helpottaaksesi liikkumistasi leirialueella 
tulosta leirialueen kartta ja vierailupäivän 
ohjeet sekä aikataulut mukaasi Ilveksen 
nettisivuilta.

Leiriläisen on hyvä odottaa vierailijoita 
omassa savussaan. Leiriläisen kannattaa ker-
toa vierailijoille ennakkoon, missä alaleirissä 
(studiossa) ja savussa hän asuu. 

Leiriläiset voivat vapaasti liikkua 
leirialueella vieraidensa kanssa. Lähtevien 
sudenpentujen tulee ilmoittaa oman 
lippukunnan ohjeen mukaan poistumises-
taan leiriltä. Muiden osalta poistuminen 
leirialueelta ei ole sallittua.

Tupakoida saa vain erikseen merkityillä tu-
pakkapaikoilla.

Lemmikkieläimet eivät ole tervetulleita 
leirialueelle.

Leirin nettisivut löydät osoitteesta
ilves.hp.partio.fi
Ruutukoodin avulla voit lukea 
sivujen mobiiliversiota.

Tykkää Ilveksestä myös Facebookissa
facebook.com/Ilves13


