
 

     

 

 

 

 

 

 

ILMOITTAUTUMISOHJE 
 

 Tervehdys arvon soturit! Pyhä tuli tarvitsee nyt vartijoita voimakkaasti ja olette tehneet 

 rohkean päätöksen osallistua Lounais-Suomen Partiopiirin talvileirispektaakkeliin.  

 

 Järjestyksessään toinen piirin talvileiri on Laitilan Tulirannassa 25.2.-28.2.2016. 

 Nuoremmille tulenjohtajille on talvipäivä lauantaina 27.2.2016. 

  

 Ilmoittautuminen alkaa 12.10. ja päättyy 15.11. Tämän jälkeen talvileirivastaavilla on 

 vielä viikko aikaa hakata Kuksaan mahdolliset paperilla tulleet ilmo-lomakkeet. 

  

 Talvileirille ilmoittautuminen pyritään hoitamaan Kuksa-jäsenrekisterin kautta. 

 Kaikilla on myös mahdollisuus täyttää perinteinen paperinen lomake ja  

 palauttaa se lippukunnan talvileirivastaavalle yhdessä terveystietolomakkeen kanssa. 

  

 Yli 18-vuotiaat voivat itsenäisesti hoitaa ilmoittautumisen suoraan Kuksaan. 

Osallistuja tarvitsee sitä varten PartioID:n. Sen voi luoda itselleen seuraavan ohjeen avulla 

PartioIDn luominen. 

  

 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.  

 

 Ilmoittautumislinkki: www.bit.ly/tules_ilmoittautuminen. 

  

 Osallistumismaksut  

 Varsinainen leiri: 85 € sisältäen siis kaiken, ruuat, ohjelman, kuljetukset ja leirihuivin. 

 Yksittäiset päivät: 25 € perjantai ja lauantai. 20 € torstai ja sunnuntai. 

 SuSeSi-päivä: 25 € sisältää kuljetukset edestakaisin ja lounaan. 

 

 Lippukunta kerää osallistumismaksut kaikilta lippukuntansa kautta osallistuvilta  

 (myös EVP:t) ja maksavat piiriltä tulevan laskun eräpäivään mennessä. 

 

Paperisia ilmoittautumislomakkeita ei kerätä leirin tai toimiston puolesta. 

Talvileirivastaava pitää niitä hallussaan leiriin asti ja tuhoaa ne leirin jälkeen. 

 

 

  

http://toiminta.partio.fi/sites/partio.fi/files/kuksa_-_jasentietojen_paivittaminen.pdf
www.bit.ly/tules_huoltajanohje
www.bit.ly/tules_ilmoittautuminen


  

 Henkilötiedot 
 

 Tulevat automaattisesti Kuksan rekisteristä, täydennä/korjaa tietoja tarvittaessa. 

 Paperiversiossa täytä kaikki kentät. 

 

 

 Ikäkausi 
 

 Varsinaiselle leirille voivat osallistua ikäkaudet tarpojista ylöspäin. Lippukunnassa  

 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. 

 

 Sisu on erityistä tukea tarvitseva partiolainen vaikean vamman, pitkäaikaissairauden 

 tai muun ominaisuuden takia. 

 

 

 Osallistuminen 

 

 SuSeSi, eli sudenpentu-seikkailija-sisu-päivä on lauantaina järjestettävä talvipäivä niille 

 jotka eivät pääse varsinaiselle leirille. Heille tarvitaan saattaja, lippukunnan tai alueen 

 kanssa kannattaa miettiä yhteistä osastoa. Yksi yli 18-vuotias / kymmenen lasta. 

 

 Huomaathan että ilmoittautumiset ovat sitovia sekä varsinaisen leirin että  

 SuSeSi-päivän osalta. 

 

 

 Majoitus  
 

 Jos oma lippukunta ei pääse osallistumaan, laita ”telttakaverit haussa” -ruutun rasti 

 niin etsitään sinulle majoitus. 

 

 

 Kuljetus 
 

 Kuljetus kuuluu leirin hintaan, joten maksu on sama vaikka tulisit omalla kyydillä. 

 Tällä pyritään ohjaamaan yhteiskuljetuksien suuntaan, koska parkkipaikkoja on 

 todella rajoitetusti. 

 

 Yhteiskuljetuksia järjestetään seuraavasti: 

  

 Tulomatkat  

   To 25.2. 

   La 27.2. 

 Paluumatkat 

   La 27.2. 

   Su 28.2 

  

  



 

 Kuljetusten reittejä pohditaan vasta ilmoittautumisen päättyä. Reittisuunnittelussa otetaan 

 huomioon koko piirin alue. 

 

 Mikäli saavut muuna ajankohtana kannattaa käyttää kyytipörssiä ja kimppakyytejä. 

 Lähimmältä bussipysäkiltä (tie 8, Turuntie 808, Laitila, Krouvinummen risteys)  

 on noin 1,3 kilometriä leiriportille (kyytiapuakin varmasti järjestyy pyydettäessä). 

 

 Leiritavaroita saa tuoda alueelle jo rakennusleirin aikana (ti 23.2. - ke 24.2.). 

 Erikseen sovittaessa myös aikaisemmin: tules@lounaissuomenpartiopiiri.fi 

 

  

 Pesti 
 

 Samoajilla on yksittäisiä pienimuotoisia pestejä leirin aikana, vaeltajilla ja aikuisilla on 

 sekä pienempiä että koko leirin kestäviä tehtäviä. 

 

 Vaeltajien ja aikuisten ohjelmat ovat suunniteltu tehtäväksi silloin kuin se heille parhaiten 

 sopii. Pestistä huolimatta pääsee siis osallistumaan omaan ohjelmaan. 

 

Lähijohtajia voi olla maksimissaan kaksi / telttakunta, muita johtajia tarvitaan kipeästi leirin 

arjen pyörittämiseen pestien muodossa. 

 

 

 Peruuttaminen 

 

Peruuttamisesta on ilmoitettava aina Lounais-Suomen Partiopiirin partiotoimistoon  

järjestökoordinaattori Riitta Suomelle, riitta.suomi@partio.fi, 050 3129 424. Ilmoittautumisen 

voi perua 31.12.2015 saakka veloituksetta. Tämän jälkeen leirimaksua ei palauteta, mutta 

sinulla on mahdollisuus etsiä joku tilallesi leirille. Sairastapauksessa korvausta haetaan 

partiovakuutuksesta (hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus). Partiovakuutuksen 

käytöstä löydät tietoa www.partio.fi/partiolaisille/partiovakuutus. 

 

 

Kysyttävää? 
 

Toimikaa. Lähettäkää sähköpostia osoitteeseen tules@lounaissuomenpartiopiiri.fi 

Meitä saa ja kuuluu häiritä kaikissa askarruttavissa asioissa. 

 

 

Menneet, nykyiset ja uudet kujeet 
 

 Seuraa edesottamuksiamme sivulla tules2016.fi tai sosiaalisessa mediassa – Facebook, 

 Instagram ja Twitter – nimellä Tules2016 ja hashtagilla #tules2016. 

 

 

Tuli – Voima – Kunnia – Tules ! 

www.partio.fi/partiolaisille/partiovakuutus
http://www.tules2016.fi/

