
ampereen Kotkat, Tampereen Eräpojat, Niihaman Saukot, Messukylän Metsäpojat,
Aitolahden Hirvi-Veikot ja Kalevan Karhut järjestävät ensi kesänä yhteisen kesäleirin.

Luvassa on taatusti laadukasta partiopoikatoimintaa kaikille ikäkausille niin maalla kuin
vesilläkin, perinteitä kunnioittaen mutta uutta luoden. Lähde mukaan ennennäkemättömään
spektaakkeliin!

T

Leiripaikka on Kurun Vaakaniemi, jossa kaikki leiriläiset majoittuvat teltoissa pentueittain tai
vartioittain. Pentueet ja vartiot kootaan kukin saman lippukunnan jäsenistä. Sudenpennut
ruokailevat leirin yhteisellä keittiöllä, ja muut leiriläiset valmistavat ruokansa itse omissa
alaleireissään. Lisätietoa leiristä lähetetään ilmoittautuneille kevään aikana.

Vierailupäivä leirille pidetään sunnuntaina 28.6., jonka jälkeen sudenpennut palaavat leiriltä
vanhempien kyydeillä.

Osallistumismaksut

Osallistumismaksu sisältää kuljetukset Tampereelta leirille ja takaisin, ruoat sekä ohjelman.

Sudenpennut Seikkailijat, tarpojat ja samoajat Vaeltajat ja aikuiset
25.–28.6. 24.6.–1.7. 5 €/vrk

40 € 80 €

Ohjeet osallistumismaksun maksamiseen saat myöhemmin oman lippukuntasi yhteyshenkilöltä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen alkaa 1.2. osoitteessa https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=1297, 
ja päättyy 30.4.

Ilmoittautuminen leirille tapahtuu sähköisesti käyttäen Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri
Kuksaa (http://kuksa.partio.fi/), ja sitä varten varten tarvitset oman PartioID-tunnuksen. Jos
haluat ilmoittautua ilman Kuksaa, sovi siitä lippukuntasi yhteyshenkilön kanssa.

Leirin johto ja lippukuntien yhteyshenkilöt

Erkka Rinne (leirinjohtaja), TaKo, p. 040 737 3303, erkka.rinne@tampereenkotkat.fi

Pyry Lindberg (apulaisjohtaja), TaEr, 045 138 8655, pyry.lindberg@taer.fi

Saku Rautiainen (muonitus), NiSa, p. 044 285 6190, saku.rautiainen@iki.fi

Henrik Vähätupa (viestintä), MeMe, p. 040 082 9692, henrik.vahatupa@metsapojat.fi

Joona Hirvonen (ohjelma), HiVe, p. 040 843 2324, joona.j.hirvonen@gmail.com

Mikko Sorrela, KaKa, p. 050 911 0655, mikko.sorrela@gmail.com

https://www.facebook.com/hyoky2015
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