ENSI KESÄNÄ #SÄOOTLIEKEISSÄ!

Tervehdys Kalevan Suuntatyttö ja Kalevan Karhu!
Kalevan Suuntatytöt ja Karhut lähtevät yhdessä ensi kesänä Finnjamboree Roihulle, jonne
odotetaan jopa 15 000 partiolaista Suomesta ja maailmalta. Hämeenlinnan Evolle kohoaa Roihun
telttakaupunki 20.-28.7.2016. Vastaava suurleiri järjestetään Suomessa kerran kuudessa vuodessa ja
on jokaisen partiouran kohokohta!
Suurleiri Roihu on suunnattu tarpojille, samoajille ja vaeltajille sekä aikuisille. Alle 12-vuotiaiden
lasten vanhemmat voivat valita menevätkö lippukuntansa kanssa leirilippukuntaan vai perheleiriin.
Myös ei-vielä-partiolaiset ovat tervetulleita, joten voit kutsua kaverisikin mukaan!
Tarpojatärpit: Roihu 2016 -leirin tarpojat kokevat yhdessä kuusi eri ohjelmalaaksoa. Laaksojen
teemoina ovat yrittäjyys, hyvinvointi, vesi, globaalikasvatus, elämykset ja luovuus.
Samoaja sneak peek: Roihu 2016 -leirillä samoajien ohjelma koostuu virvatulista, leiripesteistä ja
leiriaktiviteeteista. Aktiviteetit rakentuvat teemojen erä- ja luonto, elämys, hyvinvointi, luovuus ja
partioaate ympärille. Tiedossa on muun muassa huonepakopeli, taiteiden yö ja moottorien pärinää.
Vaeltajavinkit: Roihu 2016 -vaeltajaohjelman teemana ovat itsensä kehittäminen ja hyvinvointi,
yhteisöt ja vaikuttaminen sekä luonto ja erä. Leirin aikana järjestetään myös take away aktiviteettejä, joita voi tehdä missä, milloin ja kenen kanssa tahansa.
Roihulle ilmoittaudutaan 1.11.2015- 24.1.2016 välisenä aikana osoitteessa roihu2016.fi/ilmoittaudu.
Täysi-ikäiset partiolaiset ilmoittautuvat leirille Suomen Partiolaisten jäsenrekisterijärjestelmä
Kuksan kautta, kirjautuen sisään omalla PartioID-tunnuksellaan. Alle 18-vuotiaan ilmoittautumisen
tekee leiriläisen huoltaja omalla huoltajan Kuksa-tunnuksellaan. Ei-vielä-partiolaiset sekä
perheleirille tulevat lapset ilmoittautuvat myös Kuksan erillisen ilmoittautumislinkin kautta.
Ilmoittautumisen voi perua 31.3.2016 saakka veloituksetta. Tämän jälkeen leirimaksua ei palauteta,
mutta sinulla on mahdollisuus etsiä joku tilallesi leirille.

Leirimaksu on 220-240 euroa osallistujamäärästä riippuen. Maksut laskutetaan Roihun puolesta
suoraan ilmoittautuneilta huhtikuun 2016 aikana. Leirimaksuun on mahdollista saada tukea
Roihulta stipendin muodossa. Hakemus täytetään ilmoittautumisen yhteydessä Kuksassa, ja
stipendiä hakeneiden osalta ilmoittautuminen on ehdollinen stipendipäätöksen saamiseen saakka.
Stipendin myöntämisen pääperusteena on kotitalouden taloudellinen tilanne, ja hakuprosessin
yhteydessä asiasta kysytään tarkat tiedot. Kalevan Suuntatytöt ja Karhut tukevat Roihulle
osallistujia maksamalla yhteiskuljetuksen Tampereelta Roihulle ja takaisin.
Roihulla on voimassa kesätyötakuu samoajille ja sitä vanhemmille. Mikäli siis saat työtä leirin
ajaksi, voit perua ilmoittautumisen maksutta toukokuun loppuun saakka. Mikäli sinulla on jo
työpaikka, mutta työnantajasi ei myönnä vapaata Roihun ajaksi, kesälomatakuu koskee sinua.
Näissä tapauksissa työnantajatodistus tulee täyttää ja toimittaa 31.5.2016 mennessä Roihun
projektitoimistolle.
Roihun tuotteet tulevat myyntiin sekä verkkokauppaan että myymälään itse leirin aikana.
Verkkokauppa avautuu 6.12.2015, jolloin myyntiin tulee valikoiman ensimmäiset tuotteet. Lisää
tuotteita tipahtelee valikoimaan kevään aikana.
Lisää tietoa Roihusta löytyy osoitteesta www.roihu2016.fi

YHTEINEN PARTIOELÄMYS, NÄHDÄÄN ROIHULLA!

Roihuavin terveisin Kasukka-leirilippukunnan johto
Minna Pihlajamäki, minna.pihlajamaki@pp2.inet.fi
Jouni Turunen, jouni.turunen@kotiposti.fi
Tuulia Laakso, tuulia.laakso@live.fi
Mikko Pihlajamäki, mikko.pihlajamaki@kalevankarhu.net
Heidi Penttinen, heidi_penttinen@hotmail.com
P.S. Jos omat tai huoltajan Kuksa-tunnukset ovat kateissa, apua saa lippukuntien
jäsenrekisterinhoitajilta Heidiltä ja Mikolta.

