
Kasukka-kesäleiri 

Kerokka 2012 
Kolarin Luosussa 28.7.-5.8.2012 

 

Tämä Lapinleiri on suunnattu kaikille Kalevan Karhuille ja Suuntatytöille ja heidän perheilleen. Leirin 

tukikohtana toimii Kalevan Karhujen Luosun pääpirtti Kolarin Luosussa. 

Leirillä on ohjelmassa huikea tunturivaellus Ylläksen maisemissa. Vaellusreittivaihtoehtoja on kaksi: 

lyhyt ja pitkä. Lyhyt vaellus kestää kolme päivää, etenee helpommissa maastoissa ja matka on lyhyempi, 

ja sopii näin ollen erityisesti seikkailijoille. Pitkä vaellus puolestaan kestää viisi päivää, etenee pidemmän 

matkan, ja sopii tarpojille, samoajille, vaeltajille ja aikuisille. Jokaista vaellusryhmää johtaa kokenut ja 

asiansa osaava täysi-ikäinen tuttu johtaja. Sudenpennuille on ohjelmassa päiväretkiä alueen 

luontokohteisiin. 

Vaelluksen lisäksi ohjelmassa on paikallisiin nähtävyyksiin ja saamelaiskulttuuriin tutustumista ja tietysti 

myös tavallista partioleirielämää. 

Lähtö Kalevan kirkolta Sammonkadun puolelta lauantaina 28.7. aamulla kello 8. 

Paluu Kalevan kirkolle sunnuntaina 5.8. aamulla noin kello 6. 

Leirin hinta on 150 euroa per osallistuja. Leirimaksu sisältää bussikuljetukset, ruuat ja 

ohjelmatarvikkeet. Leirimaksu maksetaan kahdessa erässä alla olevien ohjeiden mukaan. 

Leirille ilmoittaudutaan maksamalla leirimaksun ensimmäinen erä 75 euroa per osallistuja 30.4. 

mennessä Kalevan Suuntatyttöjen tilille Nordea FI09 1277 3000 1183 70. Laittakaa maksuun viestiksi 

teksti ”KESÄLEIRI”, osallistujien nimet ja syntymävuodet, sekä postiosoite, esimerkiksi: 

KESÄLEIRI, Pekka Partiolainen 2003, Maija Partiolainen 1968, Erätie 2 33500 Tampere 

Ilmoittautuneille postitetaan kotiin leirikirje viikolla 19. Leirikirjeessä on muun muassa tarkempaa 

tietoa leirin ohjelmasta ja vaelluksesta sekä yksityiskohtainen varustelista. 

Leirimaksun toinen erä 75 euroa maksetaan 30.6. mennessä samalle edellä mainitulle Kalevan 

Suuntatyttöjen tilille. Laita maksuun viestiksi ”KESÄLEIRI 2. ERÄ” ja osallistujien nimet. 

Kaikille leirille lähtijöille järjestetään yhteinen tapaaminen maanantaina 28.5. kello 18 Kalevan 

kirkolla. Tapaamisessa pääsee tutustumaan muihin leirille lähtijöihin, kuulemaan vinkkejä vaellukselle 

valmistautumiseen, ja kyselemään mieltä askarruttavia kysymyksiä. Lisätietoa tapaamisesta tulee 

leirikirjeen mukana. 

Ilmoittautuminen on sitova. Leirimaksu palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan. Partion jäsenmaksun 

maksaneilla on voimassa partiolaisten tapaturmavakuutus. Muille suositellaan oman matkavakuutuksen 

ottamista. 

Lisätietoja leiristä voi kysellä leirinjohtajalta, Minna Pihlajamäeltä, puh. 040 5966 460, 

minna.pihlajamaki@pp2.inet.fi. 

P.S. Lisää tietoa Luosun kämpästä löytyy Kalevan Karhujen nettisivuilta osoitteesta 

www.kalevankarhut.net/leiripaikat/luosu.html. 

Alla oleva lappu palautetaan huoltajan allekirjoituksella varustettuna omalle johtajalle 8.3. mennessä. 

Lapun tarkoituksena on varmistaa, että perheet varmasti saavat tiedon leiristä. 

----------------------------------------------------------- leikkaa tästä --------------------------------------------------- 

    Palautetaan omalle johtajalle 8.3.2012 mennessä 

Olemme saaneet Kerokka 2012 -mainokseen ja tutustuneet siihen. 

Partiolaisen nimi: ____________________________________________ 

Ikäkausi: □ sudenpentu   □ seikkailija   □ tarpoja   □ samoaja   □ vaeltaja 

Huoltajan allekirjoitus: _________________________________________ 


