
 

 

 

 

 

 
JÄLKI-ILMOITTAUTUMISOHJE 

 
Jälki-ilmoittautuminen on avoinna 31.12.2015 asti, mutta toivomme ilmoittautumisia 
mahdollisimman nopeasti, jotta leirin järjestelyt sujuvat mahdollisimman nopeasti. Toimi 
jälki-ilmoittautuessasi, kuten varsinaisen ilmoittautumisen aikana. 
 
Yli 18-vuotiaat voivat itsenäisesti hoitaa ilmoittautumisen suoraan Kuksaan. Osallistuja 
tarvitsee sitä varten PartioID:n. Sen voi luoda itselleen seuraavan ohjeen avulla 
http://toiminta.partio.fi/sites/partio.fi/files/kuksa_-_jasentietojen_paivittaminen.pdf 
 
Alle 18-vuotiaat ilmoitetaan Kuksaan huoltajan PartioID-tunnuksella.  
Ohjeet huoltajan PartioID:n luomiseen osoitteessa www.bit.ly/tules_huoltajanohje 
Olkaa tarvittaessa yhteydessä lippukunnan jäsenrekisterihoitajaan. 
 
Ei vielä partiolaiset (EVP) ilmoittautuvat saman osallistumislinkin kautta eivätkä tarvitse 
PartioID:tä. Samalla linkillä voit ilmoittaa siis myös esimerkiksi lähijohtajien mukana tu-
levat lapset. 
 
Ilmoittautumislinkki: www.bit.ly/tules_ilmoittautuminen. 
 
Jos käytätte paperisia ilmoittautumislomakkeita, voi leirille tuleva johtaja halutessaan säi-
lyttää niitä itsellään leirillä. Niitä ei kerätä leirin tai toimiston puolesta, vaan kaikki tiedot 
otetaan suoraan Kuksasta. 

 
Jälki-ilmoittautumisen osallistumismaksut: 
Koko leiri: 89 € sisältäen siis kaiken, ruuat, ohjelman, kuljetukset ja leirihuivin. 
Yksittäiset päivät: 27 € perjantai ja 22 € torstai ja sunnuntai.  
SuSeSi-päivään eli lauantaille emme enää ota vastaan jälki-ilmoittautumisia, jotta pys-
tymme tarjoamaan ikimuistoisen päivän mahdollisimman vähällä odottelulla 350 jo il-
moittautuneelle. 
 
 
Lippukunta kerää osallistumismaksut kaikilta lippukuntansa kautta osallistuvilta, 
(myös EVP:t) ja maksavat piiriltä tulevan laskun eräpäivään mennessä. Piirin laskut läh-
tevät lippukuntiin joulukuun aikana. 
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Ikäkaudet 
Varsinaiselle leirille voivat osallistua tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset.  Lippukun-
nassa saattaa olla siirtyviä tai vanhempia seikkailijoita, jotka haluavat leirille. He pääsevät 
lippukunnan tai ryhmän vetäjän suostumuksella mukaan, jos kokevat selviävänsä neljän 
päivän talvileiristä. He suorittavat leirillä tarpojien kanssa samaa ohjelmaa. 
 
Peruuttaminen 
Peruuttamisesta on ilmoitettava aina Lounais-Suomen Partiopiirin partiotoimistoon jär-
jestökoordinaattori Riitta Suomelle, riitta.suomi@partio.fi, 050 3129 424. Ilmoittautumi-
sen voi perua 31.12.2015 saakka veloituksetta. Tämän jälkeen leirimaksua ei palauteta, 
mutta sinulla on mahdollisuus etsiä joku tilallesi leirille. Sairastapauksessa korvausta hae-
taan partiovakuutuksesta (hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus). Partiovakuu-
tuksen käytöstä löydät tietoa www.partio.fi/partiolaisille/partiovakuutus. 

Kysyttävää? 
Staabin tavoitat osoitteesta tules@lounaissuomenpartiopiiri.fi ja tarkemmat yhteystiedot 
löydät nettisivuilta www.tules2016.fi 
 
Menneet, nykyiset ja uudet kujeet 
Seuraa meitä ennen leiriä, leirin aikana ja leirin jälkeen sivulla www.tules2016.fi tai sosiaa-
lisessa mediassa –Facebook, 
Instagram, Twitter ja Ask –nimellä Tules2016 ja hashtagilla#tules2016. 
 
 

Tuli –Voima –Kunnia –Tules! 
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