
    PARTIOTIEDOTE 6/2013                        

              

Aurinkoista lokakuuta! 

 

Syksy on täydessä vauhdissa ja moni asia on ajankohtainen juuri nyt. Poimi tästä päivämäärät 

kalenteriisi, niin eivät pääse unohtumaan. 

Koulutuskuitit palautetaan 14.11. mennessä omalle partiotyöntekijälle. Liitä kuittien mukaan 

kopio kurssitodistuksesta. 

Joulun jälkeen on Ekoteko 30.12. eli tuttuun tapaan siivoilemme kynttilät pois hautausmailta. 

Ilmoittakaa 25.11. mennessä Riitalle (riitta.jaakonaho@evl.fi), mille hautausmaalle haluaisitte 

mennä tekemään Ekoteon. Nimetkää joukostanne joku ryhmän vastaavaksi. Ilmoittautuessanne 

kertokaa vastaavan henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä hautausmaa, jota 

olette menossa siivoamaan. 

Lippukuntien tilastot toimitetaan 25.11. mennessä omalle työntekijälle. Joulun ajan tapahtumien 

kävijämäärät joudutte arvioimaan. Tilastojen palauttaminen ajoissa on ehdottoman tärkeää ja sillä 

varmistatte avustuksen saamisen. 

Kesäleirien tilastotiedot tulee toimittaa heti omalle partiotyöntekijälle. Laita sähköpostilla tai 

tekstiviestinä missä ja koska olitte leirillä ja montako henkeä oli koko leirin vahvuus. 

Leirinjohtajan ja muonittajan palkka: Leirinjohtajan palkkaa voi saada yksi leiristä vastaava yli 18-

vuotias partiojohtaja, jolla on pj-valtakirja. Leiriläisiä on oltava vähintään 18 ja leirin pituus on 

oltava vähintään neljä vuorokautta. Muonittajan palkkaa voi saada 16-vuotiaasta lähtien. 

Leirinjohtajan ja muonittajan palkka on verotettavaa tuloa. Niiden maksamista varten tulee 
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toimittaa täytetty palkkatositelomake ja henkilökohtainen verokortti heti leirin jälkeen 

nuorisotoimistoon. Kyseiset lomakkeet ovat saatavissa nuorisotoimistosta. 

Uudet paikat: Nuorisotoimisto on muuttanut Seurakuntien taloon, viidenteen kerrokseen. Siellä 

on myös partiotyöntekijöiden toimisto. Osoite on Näsilinnankatu 26. Samassa kerroksessa sijaitsee 

myös Seurakuntien kirjasto (entiseltä nimeltään Materiaalipalvelu). Sieltä voi lainata vaikka 

hartausmateriaalia, askartelukirjoja, musiikkia jne. Retki- ja pelivälineistä vastaa Petri Ruohonen 

050-3083282. Kirjasto on avoinna ma - pe 9.30 - 15.30 ja ke 9.30 – 17. Tiedustelut 

materiaalipalvelu@evl.fi ja 03-2190281.  

Henkilöstömuutokset: Uutena partiotyöntekijänä on aloittanut Paula Taipalus, joka toimii Kati 

Arppe-Perämäen sijaisena ja vastaa keskustan alueen lippukunnista. Puhelinnumero Paulalle on 

050-3131474. Messukylän alueella Iro Kautonen jatkaa partiotyössä vuoden 2013 loppuun saakka. 

Aitolahdessa Kati Malmi on palannut takaisin töihin. 

Leirikeskusten hinnat: Hinnasto on tiedotteen lopussa ja se astuu voimaan ensi vuoden alusta. 

Kuten tähänkin asti on ollut käytäntönä, partiolaiset saavat leireillä alennetuin hinnoin. 

 

Mikäli tämä tiedote tuli väärään osoitteeseen, ilmoitathan osoitteenmuutoksesta Paulalle.  

Ota rohkeasti meihin yhteyttä, mikäli kaipaat apua ja tukea. Mukavaa ja siunattua syksyn jatkoa!  

Partiotyöntekijöiden puolesta Paula Taipalus 

etunimi.sukunimi@evl.fi 

Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän nuorisotyö 

Partio  

PL 226  33101 Tampere      
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Tampereen seurakuntien leirikeskusten hinnat ja aukioloajat 2014 

 

Leirien alennetut hinnat partiolaisillle: 6 - 14 v. 16€, 15 - 17 v. 18€ ja aikuisilta 20€.   

Muista leirikeskusta varatessasi tarkasti sopia, mitä tiloja varaat ja kysyä, mitä  

mikäkin maksaa. 

Pelkkä päiväkäynti ja olo leirialueella sisältäen piha-alueen, nuotiopaikan, 

kodan/laavun käytön 2.50€/ hlö/vrk. Pe - su leiri on kaksi täyttä leirivuorokautta eli  

5,00/hlö. Lisähintana kaikissa keskuksissa sauna itse lämmittäen 20€/ kerta 

 

Leirien peruutukset tehdään 4 viikkoa ennen leirin alkua.  Jos leiri perutaan  

alle 2 viikkoa ennen, leiristä laskutetaan 500 euroa. Henkilökunnan työlistat tehdään  

varausten mukaan, joten muistathan perua leirin ajoissa, jos se ei toteudukaan. 

 

Ilkko: varaukset suoraan Ilkon toimistosta (ilkko@evl.fi puh.040 8048008) 

Henkilömäärät sekä allergiat viikkoa ennen (ilkko.keittiö@evl.fi puh.040 8048386). 

Torppa: varaukset suoraan Torpan toimistosta (torppa@evl.fi puh.040 8048009). 

Henkilömäärät sekä allergiat viikkoa ennen (torppa.keittiö@evl.fi puh.040 8048387). 

Julkujärvi: varaukset Torpan toimistosta torppa@evl.fi, puh.040 8048009.  

Henkilömäärät sekä allergiat viikkoa ennen (torppa.keittiö@evl.fi p.040 8048387) 

Sauna Julkujärvellä 150€ / 1.5 tuntia, lisätunnit  á 50€. 

 

Rajala: varaukset leirikeskusyksiköstä Ari Hintalalta (ari.hintala@evl.fi  
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                        puh.0408048383), henkilömäärät sekä allergiat viikkoa ennen Rajalan emännälle  

 Kaija Markkulalle (kaija.markkula@evl.fi puh.040 8048385). 

 Aitolahden vanha pappila, Luhtaanranta, Lähteenmäki ja Pättinniemi: 

Keskukset vuokrataan ainoastaan omatoimipaikkoina.  

Varaukset leirikeskusyksiköstä Ari Hintalalta (ari.hintala@evl.fi puh.040 8048383). 

Hinnat/ hlö/ vrk: 3-17v. 5,50€ ei liinavaatteita, aik. 11,00€ ei liinavaatteita.  

 

Avainten noutaminen: 

 AVP, Luhtaanranta, Lähteenmäki, Pättinniemi: haetaan ja palautetaan virka-aikana  

seurakuntien kiinteistöosastolta 9. kerroksesta Pirkko Salomajalta. Samalla täytetään  

leiritiedot. 

Torppa, Ilkko, Julkujärvi: Ilkon ja Torpan avaimet leirikeskuksissa, Julkujärven  

avaimet noudetaan Torpalta. 

 

Aukioloajat: leirikeskuksista Ilkko, Torppa ja Lähteenmäki ovat varattavissa ympäri vuoden. 

                          Rajala on varattavissa 13.1-30.3. ja 28.4.-14.12. 2014 paitsi kesällä rippikoulujen         

                          sekä lastenleirien aikana. 

                          Aitolahden vanha pappila on ympäri vuoden varattavissa, paitsi kesällä rippi-ja 

                          nuorten leirien aikana.  

                          Pättinniemi on varattavissa 1.5- 26.10. 2014  paitsi kesällä rippi- ja nuorten leirien  

                          aikana. 

                          Luhtaanranta on varattavissa 24.2- 18.11. 2014. 



                        Julkujärvi on varattavissa 1.5-31.10 2014 paitsi kesällä rippi- ja nuorten leirien aikana. 

                        Talviaikana mahdollisuus pitää leirejä omin majoitusvarustein, jolloin vesi ja wc:t  

                        saunan yhteydessä. 

 

 

Kaikkia näihin leirikeskuksiin liittyviä asioita saa  kysellä leirikeskusyksiköstä Ari Hintalalta,  

Näsilinnankatu 26/ kurssi- ja leirikeskusyksikkö 7:kerros. 

Puh. 040 8048383,  sähköposti ari.hintala@evl.fi 

 

 

 


