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ILMOITTAUTUMISLOMAKE 
Ilves13 The Movie on Hämeen Partiopiiri ry:n piirileiri 25.7.-2.8.2013 Hämeenlinnan Evolla.  
Kaikki leirille lähtijät täyttävät ilmoittautumislomakkeen ja toimittavat sen kololle tai leirimanagerille Heinille 
postitse 15.1.2013 mennessä. Heinin yhteystiedot ohejistussivulla viimeisenä. 
Yli 18 –vuotiaat voivat täyttää ilmoittautumisensa suoraan Polku-jäsenrekisteriin www-lomakkeella 
(ilves.hp.partio.fi / ilmoittautuminen) ja toimittavat paperisen ilmoittautumislomakkeen leirimanagerille 
Heinille. Ilmoittautumisohjeet ja lisätiedot osoitteessa ilves.hp.partio.fi, viimeisellä sivulla tai Heini Salolta puh. 
040 1472699, heini.salo@gmail.com. 
 
 
1. HENKILÖTIEDOT 
 
Lippukunta  Ilmoittautumistunnus jäsenkortista Syntymäaika 
_____________________ ____________________________               ________________________ 

   □ en ole Suomen Partiolaisten jäsen 

Etunimi  Sukunimi   Leiriläisen puhelin 
_____________________ ____________________________ _________________________ 
Lähiosoite  Postinumero ja –toimipaikka  Leiriläisen sähköpostiosoite 
_____________________ _____________________________ _________________________ 
1. Lähiomaisen nimi 1. Lähiomaisen sähköpostiosoite 1. Lähiomaisen puh. leirin aikana 
_____________________ _____________________________ _________________________ 
2. Lähiomaisen nimi 2. Lähiomaisen sähköpostiosoite 2. Lähiomaisen puh. leirin aikana 
_____________________ _____________________________ _________________________ 
 
2. ILMOITTAUTUMINEN JA LEIRIMAKSU (maksetaan lippukuntaan erillisellä tilisiirrolla) 
2.1 Osallistun leirille: 
□ Koko leirin ajaksi 25.7.–2.8. (seikkailija, tarpoja, samoaja, vaeltaja, aikuinen), 160 euroa / □ ei jäsen, 180 
euroa 
□ Koko leirin ajaksi 25.7.–2.8. leirin tekijä, joka on pestattu 31.12.2012 mennessä , 110 euroa  / □ ei jäsen, 
130 euroa 
□ perheleiriläinen, aikuinen partiolainen 25.7.–2.8., 160 euroa / □ ei jäsen, 180 euroa 
□ sudenpentu (synt. 2004-2006) 25.7.–28.7. noudetaan vierailupäivänä 28.7., 70 euroa / □ ei jäsen, 90 
euroa 
□ sudenpentu (synt. 2004-2006) 25.7.–28.7. lippukunta järjestää kyydin pois leiriltä 28.7., 70 euroa / □ ei 
jäsen, 90 euroa 
□ sudenpentu (synt. 2004-2006) 25.7.–2.8. jatkaa loppuleirin perheleirissä, 95 euroa / □ ei jäsen, 115 euroa 
□ aikuinen, joka osallistuu vain sudenpentuleirin ajan 25.7.–28.7., 70 euroa /  □ ei jäsen, 90 euroa 
□ lapsi, alle 2 –vuotias (synt. 2012-2013), leiriaika sama kuin lapsesta vastaavalla aikuisella, 0 euroa 
□ lapsi, alle 7–vuotias, (synt. 2007-2011), leiriaika sama kuin lapsesta vastaavalla aikuisella 20 euroa 
 
2.2 Osallistun leirille osa-aikaisesti (vain 1995 ja sitä ennen syntyneille) 25 euroa / pv.   
Ei-partiolaisilta päivämaksujen lisäksi 20 euroa. 
□ 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.  
2.3 Osallistun rakennusleirille (maksuton) Vain yli 18 -vuotiaille 
□ la 20.7.      □ su 21.7.    □ ma 22.7.   □ ti 23.7.    □ ke 24.7. 
2.4 Osallistun purkuleirille (maksuton) Vain yli 18 -vuotiaille 
□ la 3.8.       □ su 4.8.       □ ma 5.8. 
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3. LEIRIOHJELMA 
3.1 Minkä ikäkauden ohjelmaan osallistut?  
□ Lapsi (synt. 2007-2013) 
□ Sudenpentu (synt. 2004-2006)  
□ Seikkailija (tekee seikkailijaohjelmaa tai on synt. 2001-2003)  
□ Tarpoja (tekee tarpojaohjelmaa tai on synt. 1998-2000)    
□ Samoaja (tekee samoajaohjelmaa tai on synt. 
1996-1997)   

Samoajan leiriohjelmaan kuuluu kahden päivän 
mittainen palvelutehtävä leirin työtehtävissä, josta 
saa myös halutessaan todistuksen. Tehtäviin 
haku tapahtuu maaliskuussa. 

□ Vaeltaja (synt 1991-1995), on jo projektipesti 
(tehtävä & esimies):  
________________________________________
________________________________________ 
□ Vaeltaja (synt 1991-1995), otan vastaan 
projektipestin, haen sitä itsenäisesti 

□ Vaeltaja (synt 1991-1995), otan pestin leirillä ja 
haen sitä itsenäisesti 
Vaeltajan palvelutehtävä on projektipesti 
(tekemässä jo ennen leiriä) tai leiripesti (vain 
leiriajan, ei ennakkovalmisteluja). Tehtäviin haku 
alkaa joulukuussa. 
 

 
□ Aikuinen (synt. 1990 tai aiemmin), ei vielä sovittua työtehtävää leirillä  
□ Aikuinen (synt. 1990 tai aiemmin), jolla sovittu työtehtävä leirillä (tehtävä & esimies): 
______________________________________________________________________________________ 
 
3.2 Erityisryhmä 
□ Sisupartiolainen, vaeltaja tai aikuinen, pystyy ottamaan pestin näillä rajoituksilla: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
□ Sisupartiolainen, vaeltaja tai aikuinen, mutta ei pysty ottamaan pestiä 
□ Sisupartiolainen, sudenpentu, seikkailija, tarpoja tai samoaja  
 
3.3 Uimataito 
□ en osaa uida   □ osaan uinnin alkeet □ osaan uida yli 200 metriä 
 
 
4. MAJOITTUMINEN 
□ oman lippukunnan kanssa  
□ Muun kuin oman lippukunnan kanssa, minkä: _______________________________________________  
□ perheleirissä: vastuullani olevien 0-7 v lasten etu- ja sukunimi sekä syntymävuosi: __________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
□ ei ole vielä tiedossa 
 
 
5. ERITYISRUOKAVALIOT JA RUOKA-AINEALLERGIAT 
5.1 Erityisruokavaliot 
□  maidoton (maitoproteiiniton) 
□  vähälaktoosinen 
□  laktoositon ruokavalio 
□  keliakia = gluteeniton ruokavalio / luontaisesti 
gluteeniton 

□  vilja-allergia  
□ kasvisruoka (lakto-ovo) 
□  vegaani 
□ Uskontoon perustuva ruokavalio  
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5.2 Ruoka-aineallergiat 
 raaka  kypsä 
Tomaatti □   □  
Omena □   □  
Porkkana □   □ 
Herne □   □  
Lanttu  □   □  
Selleri  □   □ 
 

□ Sitrushedelmät 
□ Kananmuna  
□ Kala  
□ Pähkinä ja manteli 
□ Soija 
□ Paprika 
□ Sipuli 

Laajemmat selvitykset 
osoitteeseen: 
ilves13.muonitus@hp.partio.fi 
 
 
 
 
 
 
 

6. TERVEYDENTILA 
6.1 Huomioitavat sairaudet 
□ Minulla on jatkuvaa hoitoa vaativa diagnosoitu 
sairaus, vamma tai erityishuomiota vaativa seikka 
(esim. astma, diabetes, liikuntarajoite). Selvitys 
lisätietoihin. 
 
6.2 Allergiat (tarkemmat tiedot lisätietoihin) 
□ Lääkeaineallergia  
□ Ampiaisenpisto 
□ Muu allergia (ei ruoka-aineallergiat) 
 
 
 
 
 
 

6.3 Lääkitys 
□ Minulla on säännöllinen lääkitys, mutta en 
tarvitse apua lääkityksen ottamiseen (selvitys 
lisätietoihin) 
□ Minulla on säännöllinen lääkitys, jonka oma 
johtaja/savun ensiapuvastaava antaa (selvitys 
lisätietoihin) 
□ Minulle on määrätty Epipen- tai Jext-kynä 
allergisen reaktion hoitoon 
6.4. Terveydentilan lisätiedot (tarvittaessa: 
ilves13.laakinta@hp.partio.fi) 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________
________________________________________ 

7. LEIRITUOTTEET 
Leiriläinen voi halutessaan tilata leirituotteita ennakkohintaan. Tuotteet esitelty www-sivuilla: ilves.hp.partio.fi 
7.1 T-paita, perusmalli, 10e 7.2 T-paita Lady-fit, 10e 7.3 Huppari, 39e 7.4 Huppari, 

lady,39e 
□ 104 cm □ S □ S  □ XS  □ XS 
□ 116 cm □ M □ M  □ S  □ S 
□ 128 cm □ L □ L  □ M  □ M 
□ 140 cm □ XL □ XL  □ L  □ L 
□ 152 cm □ XXL   □ XL  □ XL 
□ 164 cm □ XXXL   □ XXL   
    Hupparin väri: □ punainen □ harmaa  
7.5 Juomapullo, 6e □ 7.6 Reilun kaupan –kangaskassi, 4e □ 
7.7 leirituotteen toimitus   □ leirille, maksuton □ postitse lippukuntaan kevään aikana 
(postimaksu) 
 
8. LISÄTIEDOT 
 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
□ Olen yli 18 –vuotias ja olen täyttänyt nämä ilmoittautumistiedot itse suoraan Polku-jäsenrekisteriin.  Lisäksi 
toimitan tämän lomakkeen täytettynä lippukuntani Ilves13-leirimanagerille. Allekirjoittamalla lomakkeen 
annan luvan, että minua saa video- ja valokuvata. Materiaalia voidaan käyttää partion omissa sähköisissä ja 
printti julkaisuissa sekä yleisissä tiedotusvälineissä.  
 
________________________________  __________________________________ 
Leiriläisen allekirjoitus   Alle 18v. huoltajan allekirjoitus  
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OHJEITA 
 
Ei partiolaisten osallistuminen 
Ilves13-leirille voivat osallistua nekin, jotka eivät ole Suomen Partiolaisen jäseniä. Ilmoittautumislomake 
palautetaan siihen lippukuntaan, jonka kanssa leirille osallistutaan. Halutessaan saman partiovakuutuksen 
kuin muillakin leiriläisillä, voi liittyä partioon maksamalla jäsenmaksun. Lisätiedot lippukunnasta tai 
www.hp.partio.fi/tule_mukaan 
 
Perheleiri 
Perheleirissä asutaan, jos aikuisten mukana on alle 7-vuotiaita lapsia. Jos perheen sudenpentu osallistuu 
leirille koko leiriajaksi, hän majoittuu alkuleirin lippukunnan kanssa savussa ja loppuleirin perheleirissä 
vanhempiensa vastuulla. Perheleirissä asuvat aikuiset ovat itse vastuussa alle 7-vuotiasta lapsista leirillä. 
Aikuisen ilmoittautumislomakkeelle kirjoitetaan 4. Majoittuminen-kohdassa lasten koko nimet ja syntymäajat. 
Jokaisesta lapsesta täytetään oma ilmoittautumislomake. 
 
Leiriohjelma 
Leiriläiset osallistuvat oman ikäkautensa ohjelmaan, johon kuuluvat ohjelmalaaksojen ja yhteisten ohjelmien 
(esim. avajaiset) lisäksi myös palvelutehtäviä.  
Syksyllä 2013 sudenpentuna aloittavat ilmoittautuvat perheleiriin lapsena ja yöpyvät perheleirissä 
vanhempiensa kanssa. 
 
Terveydentila 
Täytä terveydentilaa koskevat tiedot huolella. Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että leirisavusi johtajat 
sekä leirin lääkärit tuntevat terveydentilasi. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Mikäli 
terveydentilassasi tapahtuu merkittäviä muutoksia ilmoittautumisen jälkeen, toimita muuttuneet terveystiedot 
suoraan leirilääkintään ilves13.laakinta@hp.partio.fi. 
 
Ilmoittautumisen peruminen 
Ilmoittautumisen voi perua 31.1.2013 saakka veloituksetta. Tämän jälkeen leirimaksua ei palauteta, mutta 
sinulla on mahdollisuus etsiä joku tilallesi leirille. Perumisesta kannattaa olla heti yhteydessä lippukunnan 
leirimanageriin Heini Saloon. 
Jos partiolaisen peruutuksen syy on partiolaista tai lähiomaista kohdannut sairaus tai tapaturma, voi 
osallistumismaksun periä lääkärintodistusta vastaan partiovakuutuksesta vakuutusyhtiön lomakkeella: 
www.if.fi/partio 
 
Allekirjoitus 
Muista allekirjoittaa lomake. Alle 18-vuotiaalta tarvitaan myös huoltajan allekirjoitus. Allekirjoittamalla sitoudut 
käyttäytymään leirillä partiomaisesti, noudattamaan leirin sääntöjä ja annat luvan video- ja valokuvaamiseen 
leirin aikana.  
 
Mitä tahansa kysmyksiä herää leiriin liittyen, voitte olla yhteydessä omaan johtajaan tai Riihipääskyjen 
leirimanageriin Heiniin, yheystiedot alla. 
 
Heini Salo 
Vienolankatu 5 A 
11120 RIIHIMÄKI 
puh. 040 1472699 
heini.salo@gmail.com 


