1. leirikirje

ViKing
-Kesäleiri
Seikkailijat ma 14. - su 20.6.2010
Sudenpennut ke 16. – su 20.6.2010
Munkinseudun partiolaiset, Kirisiskot, Mustat Veljet, Vuoren Valppaat ja Haagan
lippukunnat Haagan Eräveikot ja Suosirrit ovat järjestämässä yhteistä kesäleiriä
sudenpennuilla ja seikkailijoille. Leiri järjestetään kesäkuussa Hämeen seudulla
Vaakaniemen leirialueella.
Kesäleiri on partiolaisen vuoden kohokohta. Kesäleirillä nukutaan teltoissa, syödään
leirikeittiössä valmistettua ruokaa, uidaan, leikitään, opitaan uusia partiotaitoja ja
tutustutaan uusiin partiolaisiin. Tänä vuonna kesäleirin teemana ovat viikingit ja vesillä
liikkuminen.
Seikkailijat lähtevät leirille maanantaiaamuna 14. kesäkuuta. He aloittavat kesäleirin
vaelluksella eli haikilla. Haikin aikana partiolaiset nukkuvat laavuissa ja tekevät
ruokansa retkikeittimillä.
Sudenpennut lähtevät kesäleirille keskiviikkona 16. kesäkuuta bussikuljetuksella. Kesäleiri
päättyy kaikilla sunnuntaina 20. kesäkuuta vierailupäivään, jolloin vanhemmat ja muut
perheenjäsenet ovat tervetulleita leirille.
Leiri maksaa sudenpennuille 45€ ja seikkailijoille 65€.
Leirimaksusta saa sisarusalennuksen, mikäli leirille lähtee useampi leiriläinen samasta
perheestä. Sisarusalennus on 20€.
Maksu maksetaan ilmoittautumispäivään 1.4. mennessä lippukunnan tilille:
Lippukunnan tilinumero: 800016-70860940
Maksun saaja: Suosirrit ry.
Käytä maksaessasi viitettä: 1397
Leirille voi hakea leiristipendiä vapaamuotoisella hakemuksella.
Leiristipendihakemukset osoitetaan oman lippukunnanjohtajalle. Lippukunnanjohtaja
käsittelee stipendihakemukset luottamuksellisesti. Stipendihakemukset jätetään
lippukunnan johtajalle viimeistään 1.3. ja lippukunnanjohtaja ilmoittaa stipendin
myöntämisestä ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.
Lisätietoa kesäleiripaikastamme voi katsoa Hämeen partiolaisten nettisivuilta:
www.hp.partio.fi/piiri/leiri-_ja_kurssikeskukset/vaakaniemi.

Ensimmäisessä leirikirjeessä on liitteenä ilmoittautumislomake. Ilmoittautuminen on
sitova. Viimeinen ilmoittautumispäivä kesäleirille on 1.4.2010. Ilmoittautumislomakkeen
voi tuoda kololle lapsen oman ryhmän johtajalle. Ilmoittautumislomakkeeseen liitetään
kuitti maksetusta leirimaksusta. Jälkikäteen tulleista ilmoittautumista perimme
lisämaksun, huhtikuussa tulleista ilmoittautumisista 10€ ja toukokuussa tulleista
ilmoittautumisista 20€.
Toinen leirikirje postitetaan ilmoittautuneiden koteihin toukokuun alussa. Toisessa
leirikirjeessä on tarkka varusteluettelo ja tarkkaa tietoa kesäleiristä.
Lisätietoja:
Leirinjohtaja

Lissu Halonen, Suosirrit
lissu@suosirrit.fi

Ilmoittautuminen Viikinki-kesäleirille
Tällä ilmoittautum islomakkeella ilmoitan lapseni osallistumises ta
partiokesäleirille Hämeen Vaakaniemeen kesäkuussa 2010.
Ilmoittautuminen on sitova.

LEI RI LÄINEN
Leiriläisen nimi

Lippukunta

Uimataito

Syn tymäaika

alle 50m

50 - 200m

yli 200m

Aikaisempi leirikokemus

Allergiat, lääkitys ja muut
huomioitavat asiat

Ei kokemusta yön yli kestävistä
partiotapah tumista
Kokemusta viikonloppuretkistä
Kokemusta yli viikonlopun
tel ttaleireis tä
Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Katuosoite

Pos tinumero ja toimipaikka

Lapseni osallistuu leirille sudenpentuajaksi 16.-20.6.2010
Lapseni osallistuu leirille seikkailija-ajaksi 14.-20.6.2010
Perhees tämme osallistuu leirille myös ____________________________
HUOLTAJA
Huoltajan nimi

Puhelinnumero (ennen leiriä)

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero (leirin aikana)

Huoltajan allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

