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ScandinavianOutdoorStore on partiolaisten omistama verkkokauppa.

ScandinavianOutdoorStore  
-myymälä  mukana leirillä!

Ticket To The Moon 
Pieneen pakkautuva riippu-
matto reissuille ja rentoihin 
kesäpäiviin!

39,90

Sigg Cuipo juoma-
pullo alkaen 

 22,90

Arvomme 
leirillä päivittäin 

viisi retkituotetta. Ota 
jäsenkorttisi mukaan 

ja käy leirimyymälässä 
tarkistamassa oletko 

päivän voittaja!

Sea To Summit Tek 
pehmeä retkipyyhe 
40 x 80 cm 16,90

Tervetuloa Ilves13 -piirileirille!
Tämä on sinun henkilökohtainen Käsiohjelmasi,
joka opastaa sinut leirin pyörteisiin.

Ilves13 – Käsiohjelma
Päätoimittaja: Reetta Laaksonen Toimittaja: Iija Filén
Taitto: Jaakko Pirttikoski
Ulkoasu ja kuvitus: Reetta Laaksonen, Samu Reijonen, Mikko Jylhä,
Jaakko Pirttikoski, Satu Mattila ja Rob Mc Fadden – Creative Commons
Kartat: Sonja Semeri
Painopaikka: Kopijyvä Oy, Hämeenlinna, 2013
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Väritä Tammi ja voita yllätyspalkinto!
Tuo kuvasi näytille leiritoimistolle
lauantaihin 27.7. klo 17 mennessä.

Sallittu

vain alle

10-vuotiaille.

Tervetuloa Ilves13-piirileirille!
Muutama vuosi sitten kaksi vanhaa partiopiiriä perustivat yhdessä uuden ja 
meistä tuli Hämeen Partiopiiri. Ilves13 on ensimmäinen piirileirimme yh-
dessä.

Leiriä valmistellessa on kuvattu ja leirillä kuvataan myös omaa Ilves13 the 
Movie -elokuvaamme. Leirillä kuvataan myös Partiomestarit-televisiosar-
jaa.

Niinpä leirillä asutaan studioissa eikä alaleireissä. Leirin tekijät ovat tähtiä, 
staroja, eivätkä hmm – no – leirin tekijöitä. Leirin ohjelmassa on äksöniä ja 
rauhallisempaakin ohjelmaa. Varmasti jokaiselle löytyy se jokin huippujut-
tu.

Muistakaa, että leirin tärkein asia olette te leiriläiset 
sekä starat, mahdollistajat. Pienimmät meistä ovat 
vasta nähneet pari kuuta, vanhimmilla taitaa olla 
mennyt jo laskut sekaisin. Tehdään yhdessä iki-
muistoinen leiri ja muistetaan tutustua toisiimme. 
Oli sää mikä hyvänsä leirillä, me olemme yhdessä 
Häme. Meillä on hauskaa, ja me näytään ja kuu-
lutaan!

Partiovasemmalla

Tammi
Leirinjohtaja
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Johtajuus ja ennakkoluulot
Ilves13:lla kokoontuu yhteen mielenkiintoisia ihmisiä, partioleiristämään 
olan takaa. Ryhmässä oppii ymmärtämään ihmisten yksilöllisyyttä. Yksilöl-
lisyys tekee ihmisestä mielenkiintoisen, ja yksilöllisyyttä arvostavat ihmiset 
ovat parhaita yhteistyökumppaneita.

Olen elokuvaurallani kokenut tämän lukuisiin otteisiin. Elokuvanteko on yhteis-
työtä siinä missä leirin rakentaminenkin: jokainen toteuttaa tehtäväänsä  osana 
ryhmää, mutta yksilöllisenä itsenään. Parhaimmillaan elokuvanteko – ja partio – 
on silloin, kun jokainen puhaltaa yhteiseen hiileen ja samalla tuo mukaan oman 
mielenkiintoisen twistinsä. Tässä kaikessa on johtajuus avainasemassa.

Johtajuus ei tarkoita päsmäröintiä. Johtajuus on jokaisen ihmisen yksilöllisyyden 
arvostamista ja huomioon ottamista. Parhaat johtajat saavat muut tuntemaan 
olonsa hyväksytyksi, osaksi arvostavaa kokonaisuutta, jonka eteen on valmis an-
tamaan kaikkensa. Elokuvaohjaajana kohtaan johtajuusdilemman päivittäin.

Johtajuus on motivointia, jokaisen omaleimaisuuden ymmärtämistä ja siitä in-
spiraation löytämistä. Olemme kukin oman elämämme johtajia, eletään sen 
mukaan.

Pidetään Ilves13:lla törkeän hauskaa, tutustutaan uusiin ihmisiin ja potkais-
taan persuuksille ennakkoluuloja, jotka perustuvat syntyperään, seksuaa-
liseen suuntaumukseen tai uskomuksiin. Ennakkoluulot kuuluvat keski-
ajalle. Näytetään jengillä, että olemme tulevaisuuden johtajia jokainen.

Timo Vuorensola
Ohjaaja ja leirin suojelija

Yleistä leiristä
Ilves13 on uuden Hämeen Partiopiirin ensimmäinen leiri. Elokuvateema 
näkyy niin leirin ohjelmissa, kuin leirialueella, Hämeenlinnan Evolla. Leiri 
kokoaa yhteen noin 4000 osallistujaa.

n Rakennusleiri 20.-24.7.2013
n Sudenpennut leirillä 25.7.-28.7.2013
n Leiri 25.7.-2.8.2013
n Purkuleiri 3.-5.8.2013

Jotta tiedät mistä leffapiirit tulevat tänä vuonna kuohumaan eniten, voit käy-
dä katsomassa ennakkoon Ilves13 the Movien neljä ensimmäistä osaa leirin 
YouTube-kanavalta: http://www.youtube.com/ilvesthemovie

Leirin nettisivuja päivitetään aktiivisesti koko lei-
rin ajan osoitteessa ilves13.fi. Ruutukoodi 

vie sinut nettisivujen mobiili-
versioon.

     Seuraa myös
            www.facebook.com/ilves13

             ja www.twitter.com/ilves13

K
uva: E

ssi Suom
ela
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Sankari-Ilves
Virittäydy leiritunnelmaan seuraavalla Ilves13 the Movie -elokuvan osia, jot-
ka julkaistaan leirin youtube-kanavalla:
https://www.youtube.com/user/ilvesthemovie

Sampo Haistelija valittiin viime syksynä kuuden sankari-ilves ehdokkaan 
joukosta elokuvan päätähdeksi, mutta myös muut ilvekset ovat mukana seik-
kailussa. Lue lisää elokuvan Sankari-ilveksistä:

Kaikille ehdokkaille esitettiin seuraavat kysymykset:

1. Miksi lähdit havittelemaan Ilves13 the Movie -elokuvan pääosan
    esittäjän roolia?
2. Mikä on erikoistaitosi?
3. Entä mikä on heikkoutesi?

Lissu – Citypartiolainen jo 
toisessa polvessa!
1. ”Öö..no, no, emmätiä siis mun ka-
verit on aina sanonut, et mä oisin 
tosi hyvä näyttelijä, ku mä oon niin 
hyvä feikkaan. Sit mä aattelin, et ois 
tosi kiva päästä just lehtijuttuihin ja 
telkkariin ja Youtubeen. Mä haluun 
olla isona kuuluisa.”
2. ”No ainakin mulla on aina varus-
teet kunnossa eli mulla menee viik-
koraha aikalailla suoraan
partiokauppaan. Sit, ööö, mä oon su-
perhyvä morsettaan ja ratkoon kaik-
kii koodei. Mä esimerkiks osaan tosi
hyvin lukee rivien välistä ja sit kon-
tinkieltä kans.”
3. ”Äiti valittaa joskus, et mä muka 
oisin aika dramaattinen, 

mut siis eikse 
oo vaan hyvä 

näyttelijän 
h o m -
massa?”

Harri-Petteri – Tylytys-
pahkan siistein tyyppi
1. ”Näin ilmoituksen koulun ilmoi-
tustaululla ja innostuin. En ole tänä 
vuonna mukana kouluni vispaus-
joukkueessakaan, joten miksi en ko-
keilisi jotain uutta.”
2. ”Osaan aika paljon kaikkea, kun 
meillä on niin hyvät opettajat kou-
lussa. Mutta luulisin, että erikois-
valttini on se, että osaan pysäyttää 
ajan taikasauvallani. Kaikki muuthan 
kai osaa perusloitsut, joten niitä en 
viitsi edes mainita. Ai niin ja minulta 
ei jää yksikään roska huomaamat-
ta, olen mielestäni astetta siistimpi 
tyyppi.”
3. ”Joskus kaikki eivät ymmärrä mun 
juttujani, en kyllä käsitä mistä se joh-
tuu. Mut hei, nyt mulla on jo kiire 
lukemaan huomi-
seen pitkän fysiikan 
kokeeseen, moi!”
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Sampo – Muskeleilla maaliin
1. ”Oon vahvin ja voimakkain.”
2. ”Tää (näyttää pullistunutta hauis-
taan). Mutta on mulla yks toinenkin 
juttu, meinaan mulla on tosi tosi 
tarkka hajuaisti. Ihan oikeesti, voin 
haistaa jo tosi kaukaa lähestyvvät su-
denpennut ja jääkaapin läpi pilaan-
tuneen maidon.”
3. ”Oon kai aika kovakourainen vaik-
ka en mää tarkoita sitä.. Saatan pu-
ristaa kätellessäkin aika lujaa, sori jo
etukäteen kaikille, jotka tulee mua 
kätteleen. Jotkut sanoo, et mä olisin 
jotenkin hidas, mut mun mielestä 
mä kyl juoksen aika lujaa.”

Super-Marjatta – Pomppiva 
kasvi- ja sieniguru
1. ”Ajattelin tuoda kisaan hieman 
vanhemmankin sukupolven edus-
tajan. Uskoisin kokemuksen olevan 
valttia – ja olenhan vuoden 1973 
partiojohtaja.”
2. ”Pärjään ilman ruokaa metsässä 
viikkotolkulla, koska tunnistan kaik-
ki syötävät kasvit ja sienet ja osaan 
valmistaa niistä mitä maukkaimpia 
herkkuja. Bravuurini on korvasieni-
piirakka puolukkakastikkeella.”
3. ”Jotkut ärsyyntyvät tavastani 
liikkua pomppien ja joskus saatan 
unohtua pitkiksi ajoiksi tunneleihin, 
ne vain ovat niin kiehtovia. Hei onko 
tuo putki tuolla viemäri vai kai-
vo?”

Maija Yy – Joka paikan 
touhottaja
1. ”Hähää – mä suljen muut kaap-
piin, jolloin ne ei voi osallistua ki-
saan ollenkaan! Mä vien tämän!”
2. ”Montaks saa mainita? Mä oon 
pieni eli mahdun hyvin piiloon, mä 
oon nätti, mä oon tosi tosi tehokas, 
mä oon nopee, mä oon räväkkä ja mä 
EN oo tuppisuu. Nih.”
3. ”No jos mä en noudata mun aika 
tarkkaa ruokavalioo, niin mulle voi 
tulla allergisia reaktioita helposti. 
Joskus mä kuulemma sähellän liian 
montaa asiaa yhtä aikaa, mut emmä 
oo ite samaa mieltä (päivittää samalla 
Facebook-statusta kännykällä).”

Jaakko Varpunen – Meripar-
tiolainen ja mehunmaistelija
1. ”Arrr…fregattini on juuri nyt 
huollettavana ja papukaijani lomal-
la, joten kokeillaan nyt tällaistakin. 
Ilmeisesti ehdolla ei ole muita me-
ripartiolaisia, mikä on hyvä.”
2. ”Olen loistava suunnistamaan! 
Löysin kerran ihan vahingossa Tu-
rusta Maarianhaminaan, kun piti 
mennä Vaasaan. Osaan 15 eri kieltä, 
kaiken maailman seiloreiden kanssa 
ei pelkällä suomella pärjää, arrrr. 
Merillä matkustaessa on usein pal-
jon luppoaikaa, joten kerran opet-
telin tunnistamaan kaikki maailman 
mehut. Mehu maistuu parhaalta 
ilta-auringon laskiessa.”
3. ”Kehitin itselleni mehuriippu-
vuuden ja nyt tarvitsen mehua joka 
päivä monta kertaa, jotta en väsähdä. 
Lokikirjassani on muistutus tästä 
joka ikiselle päivälle.”
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Leirielämä
Lippukunnat majoittuvat leirillä savuissa eli leirilippukunnissa, ja leirillä nu-
kutaan teltoissa.

Vapaa-aikana leiriläiset saavat liikkua leirialueella vapaasti. Ohjelmalaaksoi-
hin saa mennä vain ohjelma-aikoina.

Leirialueelta ei saa poistua leirin aikana, ellei siitä ole sovittu etukäteen sa-
vunjohtajan kanssa. Leirialueelta poistuttaessa on ehdottomasti ilmoittau-
duttava leiritoimistoon. Alaikäiset leiriläiset ilmoittautuvat yhdessä savun-
johtajan kanssa. Jos saavut leirille kesken leirin, ilmoittaudu leiritoimistoon.

Leirialueella liikutaan pääsääntöisesti jalan. Alueella liikkuvilla ajoneuvoilla 
pitää olla erillinen lupa. Polkupyörillä liikkuvilta vaaditaan kypärän käyttöä.

Hiljaisuus
Leiri hiljenee joka ilta klo 22, ja hiljaisuutta jatkuu aamulla klo 7 saakka. Hil-
jaisuuden aikana ei metelöidä, vaan kaikille annetaan mahdollisuus lepoon.

Käytös
Leirillä toimitaan partiomaiseen tapaan toiset huomioon ottaen. Muista 
kiittää, kun sinua autetaan ja auta muita tarvittaessa. Pidä huolta itsestäsi ja 
kaverista.

2 x huivi
Leirille tullessa saat oman studiosi värisen tuubihuivin, jonka voi laittaa 
päähän, kaulaan tai kieputtaa vaikka ranteen ympärille. Tuubihuivi toimii 
tunnuksena, ja on tärkeää käyttää sitä koko ajan. Tuubihuivi on merkkinä 
siitä, että kuulut leirille. Partiohuivi roikkuu normaalisti kaulassa läpi leirin. 
(Muista kirjoittaa huiveihin oma nimi!)

TYÖSKENTELY CRAMON VUOKRAKONEILLA 
ON HELPOMPAA JA HAUSKEMPAA

www.CRAMO.fI

Cramo tarjoaa sinulle 
laajan valikoiman koneita 
ja laitteita, sekä rakentami
seen liitännäisiä palveluita. 
 Kalustomme kattaa kaiken 
pienistä käsityö koneista 
erilaisiin nostimiin, 
maanrakennus koneisiin, 
työmaatiloihin ja telineisiin. 

Tule käymään meillä niin 
autamme Sinua valitsemaan 
oikeat koneet ja laitteet 
kaikkiin töihin, joita projektisi 
läpivieminen tarvitsee. 

Katso lähin toimipisteesi 
osoitteesta: www.cramo.fi/
toimipisteet.
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Ilmoitustaulut
Leirin ilmoitustaulut löytyvät leiritoimistosta, kahviloista sekä muilta keskei-
siltä paikoilta. Seuraa ilmoitustaulujen tiedotteita, niin tiedät mitä tapahtuu.

Leiritoimisto
avoinna 8–21
P. 040 450 5731 (hätätapauksissa 24 h)

Leiritoimisto sijaitsee Ilvessuoralla keskellä leiriä. Toimistosta voit tiedustel-
la kadottamiasi tavaroita, hoitaa postiasioita ja saada vastauksen mieltä askar-
ruttaviin leirikysymyksiin. Leiritoimisto palvelee leiriläisiä, leirin tekijöitä, 
vierailijoita ja vanhempia.

Posti
Leirille voi lähettää postia, ja posti kulkee myös toiseen suuntaan. Postin 
kulkuun kannattaa varata pari päivää. Leiritoimisto myy postimerkkejä, ja 
samasta paikasta löytyy myös kirjelaatikko lähtevälle postille. Leirillä kulkee 
myös sisäinen posti, johon voi jättää lähetyksiä ilman postimerkkiä. 

Osoite leirille:
Ilves 13
Leiriläisen nimi
Studion nimi (alaleirin nimi)
Savun numero
16970 EVO

Päivämaksulaiset
Päivämaksulaisten tulee ilmoittautua leiritoimistolla saapuessaan leirille ja 
kotiin lähtiessään.
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Löytötavarat
Löytötavaratoimisto sijaitsee leiritoimistossa. Löytötavaratoimisto on avoin-
na päivittäin klo 12-14 ja klo 17-20. 

Jos löydät hukkuneen tavaran, vie se leiritoimistoon tai löytötavaroiden ke-
räyslaatikkoon. Laatikoita löytyy studiokeittiöiltä, ohjelmalaaksoista, kahvi-
loista ja suihkuilta.

Kaikkia löytötavaroita säilytetään koko leirin ajan. Leirin päätyttyä alle 20 
euron arvoiset tavarat hävitetään. Yli 20 euron arvoisia tavaroita säilytetään 
Tampereen Partiotoimistolla elokuun 2013 loppuun saakka. Tämän jälkeen 
ne toimitetaan Pirkanmaan löytötavaratoimistoon.

Camping Casting
Leiritoimiston luota löydät pestipalvelun, joka on ikään kuin työvoimatoi-
misto. Mikäli sinulla on vapaata aikaa, käy kysymässä, olisiko pestipalvelussa 
pientä hommaa tarjolla. Myös savunjohtajan tulee opastaa toimettomat joh-
tajat pestipalveluun.

Vastineeksi avusta leiriläiset saavat ladata puhelimiaan pestipalvelun tiloissa. 
Mitä isompi homma, sen kauemmin latausaikaa saat! Ota mukaasi oma laturi, 
jossa lukee nimesi ja savusi.

Camping Casting on auki joka päivä klo 9-18.

Puhtaus
Juomavesipisteet sijaitsevat keittiöiden ja ohjelmalaaksojen yhteydessä. Käsi-
enpesua varten leirillä on omat pisteet, joista ei saa ottaa juomavettä. Näillä 
pisteillä voit kuitenkin pestä hampaat.

Huolehdithan omasta puhtaudestasi, niin leirielämä on mukavampaa. Muista 
pestä kädet aina wc-käyntien jälkeen ja ennen ruokailua. Käytä pesun jälkeen 
aina käsidesiä. Näin toimimalla voimme välttyä vatsataudeilta.

Suihkussa voi käydä vapaa-ajalla. Toimi ripeästi, jotta muutkin pääsevät pe-
sulle. Leirille voit ottaa mukaan ainoastaan biohajoavia pesuaineita (esim. 
Elokuu, Ole Hyvä).

Astioita saa tiskata ainoastaan keittiöiden tiskilinjastoilla. Leirillä ei voi pestä 
pyykkiä.

Eläimet
Lemmikkieläinten tuominen leirialueelle on kiellettyä koko leirin ajan, myös 
vierailupäivänä.
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Rahat
Omista rahoista tulee pitää hyvää huolta ja kotona kannattaa yhdessä miettiä, 
paljonko rahaa on hyvä ottaa mukaan. Sudenpennulle sopiva summa voi olla 
esimerkiksi 10-20 €.

Leiri tarjoaa ravitsevaa ja hyvää ruokaa, jolla pärjää koko leirin ajan. Lisäksi 
vapaa-ajalla voi käydä kahvilassa tai kioskissa ostoksilla. Myös joitain leiri-
tuotteita myydään leirillä. Leirillä järjestetään messu, jossa kerätään kolehti.

Kännykkä
Jokainen on vastuussa omista tavaroistaan leirin aikana. Leirillä voi olla li-
kaista, märkää ja pölyistä, joten suojapussi on tarpeen. Kännykkää saa käyttää 
vain vapaa-ajalla.

Älypuhelimella voit seurata leirielämää leirin mobiilisovelluksesta (linkki 
sivulla 7) ja lähettää kuvia tai muuta materiaalia leirin viestintään.

Kännyköiden lataus katso s.16.

Kierrätys
Leirillä pyritään tuottamaan mahdollisimman vähän jätettä. Ensisijaisesti 
viet leiriltä pois kaiken, mitä sinne tuot. Jos roskia tai jätettä syntyy, se la-
jitellaan.

Jokaisessa savussa on oma jätepiste, johon lajitellaan energiajäte, biojäte, lasi, 
metalli, paperi, pahvi, patterit ja sekajäte. Jokaisen velvollisuus on lajitella 
omat jätteet oikealla tavalla.

Puut
Puiden kaataminen ja oksien katkominen on kielletty, samoin muu kasvien 
ja muun luonnon turmeleminen. Savut saavat hakea rakennusmateriaaleja 
merkityistä paikoista. 

Vierailupäivä
Leirin vierailupäivä järjestetään sunnuntaina 28.7.2013. Vierailupäivän aika-
na leiriläiset saavat liikkua leirialueella vapaasti vieraidensa kanssa. Tarkat 
ohjeet löytyvät Ilveksen nettisivuilta.
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Turvallisuus
Leirin turvallisuustiimi päivystää vuorokauden ympäri leirisairaalan vieres-
sä. Turvatiimiltä voit pyytää apua leirin turvallisuuteen liittyvissä asioissa. 
Turvatiimin saat kiinni leirin aikana numerosta 040 4505 792.

Puukot
Puukkoa ja muita teräaseita käytetään leirillä vain aikuisten valvonnassa. 
Puukkoa kannetaan mukana vain, jos sitä tarvitaan ohjelmassa.

Tulenteko
Avotulen teko ja kamiinoiden ja keittimien käyttäminen on sallittua vain lei-
ripalokunnan päätöksellä. Lupa tai kielto koskee koko leiriä metsäpalovaroi-
tuksen tavoin.

Päihteet, tupakointi
Päihteiden, kuten alkoholin käyttö leirin aikana on kielletty. Jos joku pitää 
leirillä hallussaan päiteitä tai käyttää niitä, hänet poistetaan leirialueelta. 
Tupakointi on ehdottomasti kielletty muualla kuin merkityillä tupakkapai-
koilla.

Ensiapu
Savuista löytyvät ensiaputarvikkeet pienempiin vaivoihin, joissa sinua aut-
taa savun ensiapuvastaava. Lisäksi leirillä on leirisairaala, jonka toiminnasta 
vastaavat terveydenhuoltoalan ammattilaiset. Leirisairaalan henkilökunnan 
tunnistat punaisista liiveistä, joissa on selkäpuolella vihreä ristisymboli.

Uiminen
Leirillä pääsee uimaan ja saunaan vesilaakson yhteydessä. Uiminen vesioh-
jelma-aikojen ulkopuolella tapahtuu vain vesiohjelman ranta-alueella. Ui-
maan ei lähdetä yksin, ja alaikäisillä leiriläisillä pitää aina olla täysi-ikäinen 
valvoja mukana.
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Kulje kohti Foksia, mikäli mielit todellisten tähtien pariin. Tyylikkyys ja 
hohto ovat jokaisen foksilaisen ominaispiirteitä. Ketun viekkaudella foksilai-
set selviytyvät tilanteesta kuin tilanteesta. Nämä hopeaselkäiset starat eivät 
jätä ketään kylmäksi ja kirkastavat koko leirin.

Väri: tummanharmaa
Studiopäällikkö: Petra Siltanen

Kettu viekas loikki
Evon metsän poikki

kaikki kuulkaa, kettu huutaa
täältä tulee FOKSI!

Yhteistyössä: Lisätietoja:

HELSINKI // KAAPELITEHDAS // 7.9.2013

TAMPERE // PAKKAHUONE // 8.9.2013 
TURKU // LOGOMO // 14.9.2013

partiopop.fi

eventia.fi
Oikeudet muutoksiin

pidätetään

SYKSYN SIISTEIN TAPAHTUMA
OSTA LIPPUSI NYT!

13’’13

JVG
JUKKA POIKA

LIPUT 
ALKAEN:

25€
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Harjun Pojat
Roineen Tytöt

11
Nokian Eräveikot

12
Pirkan Pojat

Nokian Partiotytöt

13
Forssan Tornitulet

ja Tornihaukat
Humppilan Ilvespojat

Jokioisten Korvenkävijät
Tammelan Metsänkävijät

Hämeenlinnan
Metsänkävijät

Porvoon Metsänkävijät

14
Kymen Vartiot

Harjunalustan Siniveljet
Puuha-Marit

15

Ylöjärven Otava
Ylöjärven Viittaveljet

Hämeenkyrön Hälläpyörät
Inarin Tunturisudet

16
Sahalahden Sinisudet

Kostian Kahlaajat
Juupajoen Eräpartio
Oriveden Eräsissit
Oriveden Eräsudet

17
Kihniön Katajaiset
Pirkkalan Pirkot

Pirkkalan Sotkapojat

18
Ikaalisten Korpi-Kotkat

Karkun Samoojat
Mouhijärven Metsot
Kiikan Leiripeikot

Tyrvään Metsäpojat
Vammalan Nuotisiskot



26 27

To 25.7. Pe 26.7. La 27.7. Su 28.7 Ma 29.7. Ti 30.7. Ke 31.7. To 1.8. Pe 2.8.
7

Saapuminen 
leirille 

Rakentelua

Aamupala8
9

Äksön Ihmeiden-
tekijät HOO2OO

Sepeli

Juokse tai V
uole!

HOO2OO
M

äk 
K

aivertaja

M
äster Fseffi

Purku10

V
ieraat

11
12 Lounas

13

Rakentelua

V
aeltajat

Purku14
Äksön Ihmeiden-

tekijät 
Sepeli

M
äster Fseffi

M
äk 

K
aivertaja

Siirtyvät 
ikäkaudet

P
urku

V
aeltajat

Supet kotiin

JtV
 &

 Sepeli 
valm

istelut

15
16
17 Päivällinen

18 Studioilta

Kutsuvieras 
ensi-ilta Rakentelua

K
itt Sam

oajat

Kultainen 
Sampo 
-gaala

19
Messu

20 Savun ilta

21 Iltapala

22 Hiljaisuus Hiljaisuus

Foksi



28 29

Universaalissa asuvat iloiset ja reippaat moniosaajat, jotka ovat tottuneet rat-
kaisemaan minkä tahansa pulman partiomaisella pätevyydellä ja saumatto-
malla  yhteistyöllä. Ulospäin näkyvin tunnusmerkki on pieni pilke silmäkul-
massa, joka löytyy jokaiselta studion asukkaalta. Universaalista löytyy staroja 
jokaiseen leffaan.

Väri: keltainen
Studiopäällikkö: Jari Pöyhönen

AvoinnA
jokA päiväklo 10 - 20

maista myös
Huldan kuuluisia 

korvapuusteja!

Tule kurkistamaan Suomi-filmin tunnelmaan...

...ja löydÄ sisÄltÄsi 
suomi-neito tai 
tukkijÄtkÄ!

 juurakon Huldan löydät myös Facebookista!

Päiväkahvilassa leivonnaiset leivotaan paikan päällä 
ja tarjoillaan tuoreina ja tuoksuvina! 

Stuntti, neito, sankari
Meillä paras meininki
Ensiluokan tähtikaarti

UNI–VER–SAA–LI!
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Aurinkovuoren Vartijat
Viialan Metsänkävijät

21
Kärkölän Kärpät

Myrskylinnut
Orimattilan Samoilijat

Padaspartio

22
Kymen Kotkat

Nastapartio

23
Launeen Lähdesiskot

Lähteen Vartijat
Hollolan Hirvenhiihtäjät

Tiirismaan Tähystäjät

24
Santamäen Palokärjet

Pirjetan Partio

25
Joutjärven Tapulitytöt

Sinisissit
Lahden Katajaiset

Lahden Siniset

26
Hirviveikot
Riihipääskyt

Ryttylän Eräveikot

27
Tampereen Lokit
Tampereen Kotkat

28
Harjusiskot

Tesoman Sinisiskot
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Paramaunttilaisille mikään ei ole mahdotonta. Jos tietoa tai taitoa sattuu 
puuttumaan, selviää paramaunttilainen tahdolla ja meiningillä voittajaksi. 
Paramaunttilaisia yhdistää kiinnostus korkealle kiipeämiseen ja leffan teke-
minen huippuporukassa.

Väri: partionsininen
Studiopäällikkö: Taija Myllärinen

Tieto, tahto, taito
Meininki on aito

Studiona mahtava
Näkyvyys on valtava
PA-RA-MAUNT-TI!
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Kaskenkaatajat

31
Liekkitytöt

Parolan Eräveikot

32
Jaarlin Pojat

Nummen Eränkävijät

33
Kalvolan Katajasiskot
Kalvolan Olavinpojat
Janakkalan Ilvekset

Jaakon Samoojat

34
Hervannan Hukat

Kaukapartio
Tervaksentekijät

35
Aitopartio

Aitolahden Hirvi-Veikot
Teiska-Partio

36
Keurusseudun Partiolaiset

Kuoreveden Kotkat
Mäntänvuoren Partiolaiset

37
Lammin Evonkävijät

Tuuloksen Tulikourat
Hauhon Partiolaiset

38
Kurun Kontiot

Stoolin Partiolaiset

39
Kaipolan Tiirat

Ilvespartio
Jämsän Jokipartio
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40 41Kaarnakilpi tukeva,
yhteishenki mahtava.

Tampere ja Akaa,
pinkin taian takaa.
Todellinen sankari,

studiomme WARNERI!

Pinkin voimaan luottavat partiolaiset Tampereen ja Akaan seudulta. War-
nerista löytyvät leirin todelliset sankarit ja taikurit. Oikeudenmukaisuus, ur-
hoollisuus ja hersyvä huumori kukkivat studiossa ja sen lähistöllä.

Väri: pinkki
Studiopäällikkö: Salla Sillanpää

pätkis

P&P

pekka

Kioski aukijoka päivä klo 13 - 20

Meiltä myös viralliset
leirituotteet!

Reilun kaupan
Kassi 5€

juomapullo 8€

t-paita 12€

jotain jokaiselle

Sekatavarakauppa 
täynnä herkkuja
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40
Tammero

Tampereen Eräpojat

41
Viinikan Sinitytöt
Viinikan Siniset

Härmälän Ilvestytöt

42
Härmälän Haukat

Riihimäen Erätytöt

43
Erä-Pirkot

Kanavan Vartijat
Vesilahden Valkohännät

44
Koijärven Kurjet

Urjan Varstat

45
Näsin Tytöt

Harjun Veikot

46
Toijalan Eräveikot

47
Valkeakosken Korvenkävijät

48
Messukylän Metsäpojat
Messukylän Metsätytöt

49
Kalevan Karhut

Kalevan Suuntatytöt
Lentävän Samoojat
Kyynärön Kiertäjät
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Risneyn ohjelma vaihtelee päivittäin ja perheet 
voivat osallistua haluamiinsa ohjelmiin omassa 
tahdissaan.

Risneyssä pyritään huomioimaan eri ikäluok-
kien erityistarpeet. Risneyn ohjelma on suuni-
teltu niin, että perheen pienimmillä on päivällä 
mahdollisuus lepohetkeen.

Keittiöllä saa tarvittaessa lämmittää ruokaa 
sekä hakea pientä evästä, mikäli nälkä yllättää 
ruokailujen välissä.

Risneyn omat ohjeet lähetetään erikseen en-
nen leiriä.

Jos törmäät keskellä päivää prinsessaan tai tuttu satuhahmo juoksee ohitsesi, 
olet Risney-studiossa. Perheen pienimmistä koostuva studio on täynnä tun-
teita. Tärkeimpiä rooleja tähdittävät alle kouluikäiset lapset. Risneyn arki on 
kuin elokuvissa, ja kuvaustauoilla nautitaan niin välipaloista kuin päiväunis-
takin.

Väri: violetti
Studiopäällikkö: Pia Hellsten

R niin kuin REIPAS
I niin kuin ILOINEN
S niin kuin SYMPPIS
N niin kuin NUORI
I niin kuin IHANA

Mikä se on?
RRRRR…..RISNI!

7
Aamupala

8

Ohjelmaa
9
10
11
12 Lounas

13
Satuhetki ja 

hiljainen tunti14
15

Ohjelmaa
16
17 Päivällinen

18

Ohjelmaa19
20
21 Iltapala

22 Hiljaisuus

päiväohjelma
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Leirin ohjelma
Ilves13 tarjoaa sinulle mahtavia elämyksiä ja uusia kokemuksia!

Seikkailijat, tarpojat ja samoajat kiertävät leirin aikana viisi ohjelmalaaksoa, 
kun taas sudenpennut pääsevät neljään omaan laaksoon.

Mysteeri-gaala
sudenpentujen päättäjäiset

Leiri saa arvoisensa päätöksen Sankari-ilvesten johdattaessa sudarit yhteis-
ten leirimuistojen ja -tarinoiden äärelle Mysteeri-gaalassa.

Saavu siis Sankari-Ilvesten ja sudarikavereidesi kanssa päälavan äärelle rat-
komaan partiomysteeri lopullisesti!

Mukaan: partioasu, sään mukainen varustus, istuinalusta, juomapullo, leirin 
ohjelmalaaksoissa rakennetut soittimet

Kultainen sampo-gaala
Ilves-leiri kokoontuu viimeisen kerran yhteen leirin päättäjäisissä.

Gaalassa Ilves13 the Movie -elokuvan juonenkäänteet kirjoitetaan hetkessä 
uudelleen, kun samalle viivalle asetetaan kunkin studion leirin aikana kir-
joittamat loppuratkaisut.

Mikä studio voittaa arvostetun kultaisen Sampo-palkinnon? Miten päättyy 
Sankari-ilvesten ja muiden leiriläisten yhteinen taival?

Mukaan: partioasu, sään mukainen varustus, istuinalusta ja juomapullo

Kutsu
Odotus palkitaan vihdoin!

Olet lämpimästi tervetullut
Ilves13 the Movien kutsuvierasensi-iltaan

Evolle 25.7.2013 klo 19
katsomaan elokuvan valkokangasversiota

ensimmäisenä maailmassa.

Tilaisuuteen tulee olemaan tunkua,
joten saavuthan paikalle oman studiosi

ohjeistuksen mukaan.

Ystävällisin terveisin
Sampo haistelija

+ joukko nobodyjä

Pukukoodi: Partioasu,
sään mukainen varustus, istuinalusta ja juomapullo
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Laaksot
Sudenpentujen ohjelma jakaantuu neljään eri laaksoon. Oman studiosi su-
denpentujen ohjelma-ajan kussakin laaksossa löydät savukansiosta ja netistä. 
Pikku Kepponen, Sykkyrä, Maskigascar ja Okuti johdattavat sinut elokuvan 
ihmeelliseen maailmaan!
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19
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Pikku Kepponen
Kurkista valkokankaan taakse ja opi 
tekemään erikoistehosteita. Halu-
atko pitää meteliä? Sitä tarvitaan 
vauhdikkaassa toimintaelokuvassa.
Mukaan: juomapullo
Laumalle: 0,5l tyhjä limupullo ja 
sakset

Maskigascar
Kävele punaiselle matolle ja varaudu 
salamavalojen räiskeeseen. Gasca-
laarissa voit vetää väiskistä tai pelata 
viisuhyttystä.
Mukaan: parsinneula, juomapullo, 
istuinalusta, lyijykynä
Laumalle: sakset, rullamitta, laastaria

Tervetuloa
Sykkyrään!
Tehdään yhdessä elokuvaa. Kame-
ra käy! Sykkyrässä vaaditaan hyviä 
hoksottimia ja notkeita niveliä ja en-
nen kaikkea yhteistyötä!
Mukaan: juomapullo, istuinalusta, 
lyijykynä, kestävät vaatteet

Okuti
Kieputtele, nyörittele, letitä... Oku-
tissa tarvitset kädentaitoja ja voit 
päästää luovuutesi valloilleen.
Mukaan: vasara, sakset, kynä, is-
tuinalusta
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Ohjelmalaaksot
seikkailijat, tarpojat, samoajat

Ohjelmissa tarvittavat varusteet ja välineet on lueteltu ohjelman yhteydessä.
Ota kaikkiin ohjelmiin mukaasi istuinalusta ja juomapullo.

Mäk Kaivertaja
Mäk Kaivertajan laaksosssa tarvitset hippusen taitoa 
ja taikaa. Suolaa, sähköä, vettä... ja hups! Oma ”Walk 
of Fame” -tähtesi on valmis.

Kerää tähden toiselle puolelle 
kaikkien leirikavereiden nimet.

Vartion rekvisiitta:
n vasara
n sakset
n vedenkestävä tussi 
    (permanent)

ÄKSÖN!
Äksönlaaksossa pääset kokeilemaan niitä temppuja ja tehtäviä, joita olet elo-
kuvissa nähnyt!

Testaa kykyjäsi elokuvan ohjaajana, tai hyppää kameran taakse kuvaamaan 
näyttäviä erikoistehosteita.

Helpolla et Äksönlaaksosta kuitenkaan selviä, sillä sinulta vaaditaan myös 
Jeims Pondin taitoja, Sherlokin älyä, sekä ninjamaista motoriikkaa...

Oma rekvisiitta:
n kompassi
n hyvät kengät liikkumiseen (lenkkarit, ei  rocsit)
n pitkät housut
n ohuet napakat nahkahanskat, esim. työhanskat

PS. Vaikka Jeims Pondista on kyse, et silti tarvitse puukkoa tai muita te-
räaseita.
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HOO2OO
Vesi on elämän elinehto ja sitä se on myös HOO2OOssa, jossa kaikki aktivi-
teetit liittyvät veteen.

Ruksaa mikä sinusta HOO2OOssa oli parasta...
r jännittävä merirosvosota
r vetten päällä kävely
r osumatarkkuuden testaus
r voltit veteen
r Kalastaja-Eemelin käsityöt
r taistelu vettä vastaan
r kaikki edelliset!

Oma rekvisiitta:
n uikkarit (pue valmiiksi vaatteiden alle)
n päälle vaatteet jotka saavat kastua (ei farkut)
n pyyhe
n pefletti (ennakkotehtävä)
n sandaalit tms. vesileikkeihin sopivat kengät
n aurinkorasva
n puhtaat vaihtovaatteet

Mäster Tseffi
Oletko koskaan tehnyt maittavaa hilloa keskellä metsää? Tai loihtinut her-
kullisia jälkkäreitä leirillä?

Mäster Tseffi tarjoaa sinulle herkullisia kokemuksia ja uusia oppeja siitä, mitä 
kaikkea hyvää trangialla voikaan valmistaa.

Pakkaa siis ruokailuvälineet mukaan ja kerää kuuden hengen vartiosi kasaan. 
Tule ja näytä taitosi Ilveksen Mäster Tseffinä!

Vartion rekvisiitta:
n trangia (2kpl, joissa molemmissa
n 2 eri kokoista kattilaa ja paistin-
pannu)
n leikkuulauta (noin 20 cm* 30 cm)
n veitsi, haarukka, lusikka, pikku-
lusikka
n talouspaperi (1 rll)
n karhunkieli tai muu hankaussieni
n syvä muovilautanen (väh. 2 kpl)
n muistiinpanovälineet
n foliorulla (väh. puoli rullaa)
n tiskiharja

n tulitikut
n puukko
n lasta
n puuhaarukka
n vispilä
n mitta (1 dl)
n pieni kauha (2kpl)
n terävä leikkuuveitsi
n vihannesveitsi
n kuorimaveitsi
n nuija / survoja
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Ihmeidentekijät
– kaikki ei ole sitä miltä se näyttää

Tiesitkö, että valokuvia voi ottaa muullakin kuin perinteisellä kameralla? 
Ihmeidentekijät -laakso laittaa sinut kyseenalaistamaan vanhat käsityksesi. 
Testaa haavojen ja ruhjeiden maskeerausta, ja pelasta kaverisi onnettomuu-
desta. Sankari tai tähti, kumpi sinä haluaisit olla omassa leffajulisteessasi?

Vartion rekvisiitta:
n haavanpuhdistusaine (pieni pullo)
n 3 sideharsoa (likaantuvat)

Oma rekvisiitta:
n puukko
n sekuntikello (rannekello tms. josta näkyy sekunnit)
n sakset
n lyijykynä
n kenkälaatikko
n lusikka (tarpojat)
n tunnus (ennakkotehtävä)
n kenkälaatikko (ennakkotehtävä)

Making of
– ideasta elokuvaksi

Oletko aina halunnut tietää, millaista elokuvaohjaajan työ on? Houkuttelee-
ko käsikirjoittaminen, maskeeraus tai näytteleminen? Oletko sinä elokuva-
maailman kirkkain tähti?

Sepelin
aikana kaikki seikkailijat pääsevät kokemaan elokuvantekijän matkan ensim-
mäisestä ideasta lähtien elokuvajuhlien palkintokorokkeelle ja suoraan leffa-
piirien huipulle asti!

Oma rekvisiitta:
n päiväreppu
n vesipullo
n istuinalusta
n ruokailuvälineet
n hyvät kengät
n säänmukaiset vaatteet
n päähine
n leiriläisen kirja

Joukkueen rekvisiitta:
n trangia
n tulitikut
n puulasta tai puuhaarukka
n mitta (1dl)
n tiskiharja
n patalappu
n kompassi
n kynä
n laastaria ja ideaaliside
n 4 kpl hakaneuloja tms.
    numerolapun kiinnitykseen
n 20 x 20 cm vaalea kangaspala
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Juokse tai vuole! 30.7.2013
Tämä kaikki selviää samoajien ja tarpojien Juokse tai vuole -kisassa, jossa 
päätä kiristävän vanteen voi jättää kotiin ja lähteä seikkailuun rennolla ot-
teella.

Kisassa päästään mukaan tuttujen leffahahmojen maailmaan hauskanpidon 
merkeissä, perinteisiä partiotaitoja kuitenkaan unohtamatta. 

Mitä tapahtuu Geppetton verstaalla?
   Kuinka käy, kun Keaton haastaa Chaplinin?
      Millaisen maskin Kim loihtii?
         Ketkä paistattelevat podiumilla leirin päättäjäisissä?

Samoajavartiot kisaavat punaisessa sarjassa.

Tarpojat on jaettu keltaiseen (helppo), vihreään (keskitaso) ja siniseen (vaati-
va) sarjaan Majakan vaikeustason mukaisesti.

Tutustu tehtäväluetteloon Ilveksen nettisivuilla!

Tiedän mitä teit ennen leiriä...

Majakka
Tarpojat suorittavat 4-5 hengen vartioissa Majakan. Majakkaa on kolmea vai-
keustasoa, joista vartio valitsee yhden.

Hyväksytyistä suorituksista kerätään merkinnät alla olevaan suorituskorttiin. 
Ohjeet Majakan suoritukseen löytyvät Ilveksen nettisivuilta.

KITT
Koko ikäkauden tarpojien tapaaminen kokoaa yhteen kaikki leirin tarpojat. 
Luvassa on ihmishakkia, discoilua, spa ja vaikka mitä. Nappaa mukaan is-
tuinalusta ja ruokailuvälineet.

Majakka Helppo Keskitaso Vaativa
Leirirakennelmat

Ruoka

Leirikeittiö

Juokse tai Vuole

Leirin jälkitoimet

Leirin raportointi
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Samoajat
Mitä tehdä elokuvan väliajalla?
Vihreällä kopilla samoajille tarjolla huikeata vapaa-ajan ohjelmaa.

Päivittäin vaihtuvia haasteita yksittäisille supertähdille sekä koko crewlle.

Etsi vihreä koppi ja valitse aktiviteettisi!

Vaeltajat
Milloin?
Vaeltajien aktiviteetteihin ja laaksojen vaeltajaohjelmaan voit osallistua sun-
nuntai- ja maanantai-iltapäivinä. Lisäksi osa laaksoista on vaeltajille auki 
myös tiettyinä iltoina.

Maanantai-iltana ohjelma jatkuu bileillä iltakahvilassa klo 19 alkaen. Luvassa 
bbq-ruokaa ja spesiaaliohjelmaa!

Mitä?
Tarjolla on useita eri vaihtoehtoja, joista voit valita sinua kiinnostavimmat. 
Aktiviteettien ja laaksojen osallistujamäärä on rajattu, joten ilmoittaudu en-
nakkoon!

Vaeltajien infopiste ja kohtaamispaikka palvelee sinua Café Juurakon Hul-
dassa koko leirin ajan. Tule tutustumaan ohjelmatarjontaan ja ilmoittaudu 
aktiviteetteihin.

Vaeltajiin ja aikuisiin siirtyville on tarjolla lisäksi omaa erityisohjelmaa...

Lisätiedot nettisivuilta
http://ilves.hp.partio.fi/pestit/vaeltajanilves13/

3 Toimintaa!
3 Bileet!
3 Liikuntaa!
3 Uusia ihmisiä!
3 Koulutusta!
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Muuta ohjelmaa
Uutena partiossa?
Oletko EVP (ei-vielä-partiolainen) tai uusi aikuinen partiossa? Tapaaminen 
perjantaina 26.7. klo 10–12 iltakahvilassa.

Tilaisuudessa aloitetaan myös Tervetuloa Partioon -kurssi, jonka voi ha-
lutessaan suorittaa vaikkapa kokonaan leirin aikana. Tilaisuus avaa partion 
saloja, toivottaa uudet tervetulleiksi ja antaa mahdollisuuden kokoontua ai-
kuisporukalla yhteen.

LPKJ-tapaaminen
Lauantaina 27.7. klo 13 Iltakahvilassa
Yhdessäoloa, hyviä puhujia ja johtajahuoltoa lippukunnanjohtajille

Ko-Gi-tapaaminen
Sunnuntaina 28.7. vierailupäivän yhteydessä klo 13-15.

Lisäksi Ilveksellä mm.
Partiojohtaja -peruskurssi
ROK-kurssi
Ensiapu 1 ja 2 -päivitykset

Lisää tietoa löydät savunjohtajan kansiosta 
ja leirin ilmoitustauluilta.

Spa ja Lataamo18+V 

Virki
stäy

tymistä

Päivä
unelm

ia

Hemmotte
lua

Tunnelm
ointi

a

on vaeltajille ja aikuisille tarkoitettu 
levähdyspaikka kiireen keskellä.

Oscar’s
Iltakahvila aikuisille ja vaeltajille.

Auki joka päivä klo 22-01. 
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Ilvesseurakunta
Seurakunta on koolla leirilläkin. Messun ja hartauselämän lisäksi seurakun-
tatalolla esitellään mm. Raamatun sankareita, voit painaa kädenjälkesi Hall 
of Fameen ja askarrella pienen kristillisen symbolin.

Kirkon työntekijät ovat leirillä tavattavissa, jos sinulla herää tarve keskus-
tella
elämän isoista tai pienistä asioista. Tule seurakuntatalolle, meidät löydät Il-
vessuoralta. Seurakunnan työntekijät tunnistat mustasta väiskistä.

Onko lapsi kastamatta tai pitäisikö mennä naimisiin, mutta et saa aikai-
seksi? Nyt leirillä sekin on mahdollista!

Leirillä evankelisluterilaisen kirkon pappi toimittaa kirkollisia toimituksia, 
jos olet kirkon jäsen ja asianmukaiset paperit on kotiseurakunnan kirkkoher-
ranvirastossa hoidettu ennen leiriä kuntoon.

Jos kirkolliset toimitukset kiinnostavat, ota yhteyttä leiriseurakunnan vastaa-
viin sähköpostitse maria.lehtovaara@evl.fi tai hele.ali-loytty@evl.fi

Messulaulut
Säv. Pekka Simojoki, Sov. Jura Männistö, San. Anna-Mari Kaskinen.

1. Tule nuotion loimuun,
älä pimeään jää.
Tule nuotion loimuun
se on lämmittävää.

Saavu laulamaan
iltaan tummuvaan,
nuotion loisteeseen,
joukkoon ystävien.
Tämä hetki on yhteinen,
tämä hetki on rakkauden
liekki ikuinen roihuta saa
ilo leimahtaa.

Tämä hetki on yhteinen,
tämä hetki on rakkauden
liekki ikuinen roihuta saa
lämpö koskettaa.

2. Tule etsimään voimaa,
tule kuuntelemaan.
Tule etsimään voimaa
matkaan rasittavaan.

Saavu laulamaan...

3. Tule hetkeksi rauhaan,
tielle rukouksen.
Tule hetkeksi rauhaan
syliin hiljaisuuden.

Saavu laulamaan...

Tule nuotion loimuun
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Tuli ikuinen

1. Nyt tulkaa juhlimaan,
on jälleen aika kiittää
ja antaa laulun nousta taivaisiin.
Nyt vettä tarjotaan,
se janoisille riittää.
Se tänään virtaa kaikkiin sydämiin.

On taivas auki,
aavistaa voi tänään sen.
On taivas auki,
valtaa valo sydämen.
On tyhjä ristinpuu.
On Kristus ylösnoussut
ja sateenkaari maahan ulottuu.

2. Kun matka rasittaa,
hän tiellä tulee vastaan.
Hän kulkijoita kutsuu lepäämään.
Hän leivän ojentaa,
hän kotiin kutsuu lastaan.
On hyvä olla hänen lähellään.
On taivas auki...

3. Hän meitä ymmärtää,
hän uupuneita kantaa.
Hän hoitaa kaikki mielet murtuneet.
Hän keskellemme jää,
hän puhtaat vaatteet antaa
ja syliin ottaa kaikki sirpaleet.
On taivas auki...

1. Laulu valtaa hiljaisuuden,
aavistaa voin salaisuuden,
joka tänään meitä piirittää.
Koko luomakunta valvoo jotain kaivaten
Sydäntemme pohjaan me kuulla
voimme kutsun hiljaisen.

:,:Meille aurinko paistaa,
meille hymyilee kuu,
saamme taivasta maistaa,
se meille avautuu:,:

2. Joku saapuu keskellemme,
joku kuulee kaipauksemme,
joku tuntee polut erämaan.
Joku istuu nuotiolle lämmittelemään.
Silmiimme hän katsoo ja meille
jakaa palan leivästään.

Meille aurinko paistaa...

3. Vielä kulkee halki ajan
polku hyvän Vapahtajan.
Tänään uutta meissäkin hän luo.
Erämaahan eksyneelle suunnan
näyttää hän.
Läpi myrskytuulen me kuulla
voimme äänen lempeän.

Meille aurinko paistaa...

Meille aurinko paistaa
1. Nuotio hohtaa illan hämärään
:,: Kulkijoita johtaa lämmittelemään.:,:
Katsoivat tulta isät aikanaan.
:,: Tuuli soi ja multa syttyi laulamaan.:,:
Tuli ikuinen, tuli suuren nuotion
ylle kaiken pimeyden kerran syttynyt on.
Tuli ikuinen tänä yönä meidät tuo

halki vuosisatojen valon kirkkaimman luo.
2. Lämmön ja valon tulen loimu toi.
:,: Sydäntemme talon valaista se voi.:,:
Liekkinä loistaa Poika Jumalan
:,: Pimeytemme poistaa valo maailman.:,:
Tuli ikuinen…

On taivas auki
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1. Sammuu loiste kynttilöiden,
tuuli laulaa ikävöiden,
hetki kaikkein kaunein kohta
muisto vain on.

Tuli hiipuu nuotioissa,
käsi ystävän on poissa,
sisälläsi kaipaus soi
sammumaton.

Tartu käteen Jumalan,
tartu siihen mikä kestää.
Astu kalliolle, joka pettää ei voi.
Tartu käteen Jumalan,
älä minkään anna estää.
Kuule kuinka sydämesi
sykkii ja soi.

2. Pian jo lehdet lentelevät,
koittaa talvi, koittaa kevät.
Moneen kertaan telttanarut
irrotetaan.

Uupuu askel vaeltajan
sortuu seinä savimajan,
mutta yksi loppuun asti on
paikallaan.

Tartu käteen…

3. Elämä on taivallusta,
iloa ja kaipausta.
Halki vuorten, laaksojen ja
vetten se vie.

Yksi auttaa ainoastaan,
yössäkin Hän tulee vastaan,
sydämeesi kuiskaa hiljaa:
Tässä on tie!

Tartu käteen...

Tartu käteen jumalan
Kun Ilves-avajaisiin meen,
voin laskee neljääntuhanteen:
niin monta huivii täällä nään
heilumassa yllä pään.

Me tultiin Evo valtaamaan
me leffaa täällä kuvataan.
Partiossa toimitaan,
ei jäädä kotiin makaamaan.

Kerto:
We are greener than Shrek,
wierder than Star Trek,
cooler than Twilight,
or any other might.
We outspell Harry Potter
we are better, we are hotter,
cooler than Twilight,
or any other might.

Warneri ei pinkkiään
hukkaa yhtään mihinkään.
Foksin buffi onkin harmaa,
kaikkein paras, se on varmaa.

Paramauntti siniseen
jättää muut vaan iniseen.
Universaali on keltainen,
kaikki taatusti tietää sen.
Risney käyttää violettii,
vauvat konttaa pitkin mettii.
Kirjavana, värikkäänä
Ilves juhlii suuna päänä.

*kerto*

Kun Ilves-päättäjäisiin meen,
voin laskee neljääntuhanteen.
On haikee kotiin lähtö tää
sain monta uutta ystävää.
Mä pakkaan pois taas
kompassin,
Trangian ja puukonkin.
Mut huivi kaulaan kyllä jää,
sen kanssa muistan
tunteet nää.

*kerto*

Leirilaulu
Säv. Otto Huokuniemi ja Juho Toivola, san. Skeitti Kortesuo
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Sairaana leirillä
Jos sairastut, ota yhteyttä savunjohtajaan tai suoraan leirisairaalaan.

Huolia?
Jos olet leiriläinen, kerro murheesi oman savusi johtajalle tai muulle aikui-
selle. Jos olet leiripestissä, käänny oman tiimisi mestarin tai päällikön puo-
leen. Savunjohtajien tukena toimivat kyläluudat. Leirillä on mahdollisuus 
keskustella mieltä painavista asioista mm. leiriseurakunnan työntekijöiden 
eli ikihonkien kanssa.

Jos jotain sattuu

Toiminta onnettomuustilanteessa
Jos olet alle 15-vuotias, pyydä apua lähimmältä aikuiselta!
Jos olet yli 15-vuotias:
 n Anna välitön ensiapu.
 n Pyydä apua lähellä olevilta.
 n Soita 112 ja kerro:
      n Nimesi ja että soitat Ilves-leiriltä
      n Mitä on tapahtunut
      n Savun numero, kahvila, ohjelmapiste tai muu ”osoite”
      n Älä lopeta puhelua ennen kuin saat luvan
 n Noudata saamiasi ohjeita.
 n Ilmoita tapahtuneesta turvatiimille numeroon 040 450 5730

Huom!
Älä levitä tietoa tapahtuneesta jälkeenpäin leirillä tai muualla, esim. netti-
keskusteluissa. Leirin viestintä vastaa tiedottamisesta leiriläisille ja leirin ul-
kopuolelle, jos tilanne niin vaatii. Jos haluat jutella asiasta jonkun kanssa, ota 
yhteyttä savunjohtajaan, kyläluutaan tai leiriseurakuntaan.


