Uskomatonta ja ennenkokematonta:

LEIRI KESKELLÄ KAUPUNKIA!
Oululaiset partiolaiset kokoontuvat yhteiselle leirille Kuusisaareen ensi kesänä.
Ohjelmaa merellä, rannalla, keskellä kaupunkia. Uusien ja vanhojen kavereiden kanssa
seikkailua tv-ohjelmien maailmassa. Ole BPC:n
tosi-tv/saippuaooppera/visailuohjelman stara! Leirille osallistuu kaiken kaikkiaan 11
lippukuntaa. Pohjan Veikot yöpyvät omassa savussaan.

ENNEN ILMOITTAUTUMISTA
1. Varmista huoltajaltasi, että sinulla on lupa osallistua leirille (alle 18 -vuotiaat).
2. Leirille ilmoittaudutaan vain sähköisesti. Ilmoittautumista varten tarvitset
toimivan PartioID -tunnuksen. (Ota tarvittaessa yhteys jäsenrekisterivastaavaan
Raisa Lindemaniin, raisa.lindeman@gmail.com). Jos et ole partiolainen, voit
ilmoittautua ilman PartioID-tunnusta. Jokainen leirille osallistuva, myös pestissä
oleva, ilmoittautuu leirille ilmoittautumislomakkeen kautta.
3. Lue ilmoittautumisohjeet huolella.
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4. Ilmoittaudu 19.4. mennessä osoitteessa www.pohjanmaa.partio.fi/BPCleiri

ILMOITTAUTUMINEN LOMAKKEELLA
Ilmoittautujan tiedot
Partiolaiset ilmoittautuvat Kuksa -jäsenrekisterin PartioID-tunnuksen avulla.
Ei-partiolaiset voivat täyttää lomakkeen kirjautumatta.
Partiolaisten henkilötiedot saadaan suoraan Kuksasta. Tarkista, että ne ovat
ajantasaiset ja muokkaa tarvittaessa. Ei-partiolaiset täyttävät vähintään tähdellä
merkityt pakolliset kohdat.

Huoltajan tiedot
Alaikäiset partiolaiset ilmoittavat huoltajatietonsa tämän kirjeen yhteydessä
toimitetun Kuksa-ohjeistuksen mukaan. Ei-partiolaiset täyttävät
ilmoittautumislomakkeeseen huoltajan nimen ja puhelinnumeron. Yli 18-vuotiaat
leiriläiset voivat halutessaan ilmoittaa lähiomaisen tiedot.

Poikkeavat leirilläoloajat
Poikkeavan alkamis-ja lopettamispäivän voivat ilmoittaa vain pestissä olevat.

Lippukuntatoive
Leiriläiset yöpyvät oman lippukuntansa savussa. Ei-partiolaiset voivat toivoa
lippukuntaa, jonka savuun he haluaisivat sijoittua sekä perustella toiveensa
(esimerkiksi kaveri samassa lippukunnassa).

Ikäkausi
Leirille voivat osallistua kaikki ikäkaudet:
Sudenpennut:
Sudenpentujen leiri on 26.–28.6.2015. Sudenpennut osallistuvat ikäkautensa ohjelmaan
Akelan johdolla.
www.pohjanmaa.partio.fi/BPCleiri
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Seikkailijat:
Seikkailijoiden leiri on 26.–28.6.2015. Seikkailijat osallistuvat ikäkautensa ohjelmaan
joukkueenjohtajan johdolla.
Tarpojiin siirtyvät seikkailijat:
Seikkailijat, jotka ovat lippukunnassaan siirtymässä seuraavana syksynä tarpojiin
(Pohjan Veikoissa joukkueet Lyyra ja Orion), osallistuvat koko leirille. Siirtyvien
seikkailijoiden leiri on 26.6.–1.7.2015, josta 26.–28.6. he osallistuvat seikkailijaikäkauden
ohjelmaan ja 29.6.–1.7.2015 tarpojaikäkauden ohjelmaan.
Tarpojat:
Tarpojien leiri on 26.6.–1.7.2015. Tarpojat osallistuvat ikäkautensa ohjelmaan
vertaisjohtajan johdolla (aikuisen luotsin valvonnassa).
Samoajiin siirtyvät Onnenonkijat:
Kuluneen toimintakauden Onnenonkijat osallistuvat leirillä samoajaohjelmaan.
Samoajat:
Samoajien leiri on 26.6.–1.7.2015. Samoajat osallistuvat ikäkautensa ohjelmaan.
Vaeltajiin siirtyvät samoajat:
Samoajat, jotka ovat siirtymässä vaeltajiin osallistuvat leirille valintansa mukaan joko
pestissä tai ohjelmassa. Tietoa pesteistä löytyy kohdasta aikuiset.
Vaeltajat:
Vaeltajat voivat valita osallistuvansa leirille joko pestissä tai ohjelmassa. Vaeltajien
leiri on 26.6.–1.7.2015. Ohjelmaan osallistuvat vaeltajat osallistuvat ikäkautensa
ohjelmaan. Myös pestissä oleville vaeltajille pyritään järjestämään mahdollisuus
osallistua ohjelmaan leirin aikana. Tietoa pesteistä löytyy kohdasta aikuiset.
Aikuiset:
Aikuiset osallistuvat leirille savun tai leirin pestissä.
● Savun pestit: 
Savut päättävät pesteistään sisäisesti. Savussa hommia on mm.
laumanjohtajille ja joukkueenjohtajille, ja mukaan voit tulla myös vaikka vain
viikonlopuksi. Pohjan Veikot tarvitsevat savuunsa johtajiksi vähintään 11 yli
18-vuotiasta, joten toivomme aikuisia ja partiolaisten vanhempia mukaan
leirisavuun!
● Leirin pestit: 
Mikäli et ole vielä sopinut pestistäsi, merkitse lomakkeeseen
kiinnostuksesi. Toiveesi toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Ilmoita kolme
valitsemaasi pestiä, ensimmäiseksi mieluisin vaihtoehto. Tutustu mahdollisiin
pesteihin leirin nettisivuilla (www.pohjanmaa.partio.fi/oulunalueleiri).
www.pohjanmaa.partio.fi/BPCleiri
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RAKENNUSLEIRI
Rakennus- ja purkuleiri ovat maksuttomat. Samoajat ja sitä vanhemmat voivat
osallistua rakennus- ja purkuleireille.

LEIRIMAKSU
Partiolaiset (voimassa oleva SP:n jäsenyys)
Sudenpennut ja seikkailijat

70 €

Tarpojat ja samoajat

120 €

Vaeltajat (ohjelmaan

85 €

osallistuvat)
Pestiläiset (aikuiset ja vaeltajat)

10 € / päivä

Johtajat savussa

5 € / päivä

Ei-partiolaiset
Sudenpennut ja seikkailijat

85 €

Tarpojat ja samoajat

150 €

Vaeltajat (ohjelmaan

100 € (oma vakuutus)

osallistuvat)
Pestiläiset (aikuiset ja vaeltajat)

10 € / päivä (oma vakuutus)

Leirimaksu maksetaan omalle lippukunnalle ennen leiriä. Myös ei-partiolaiset
maksavat leirimaksun isäntälippukunnalleen. Laskutukseen liittyvissä asioissa ole
yhteydessä omaan lippukuntaasi.
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PERUMINEN
Ilmoittautumisen voi perua maksuttomasti ilmoittautumisajan päättymiseen saakka
(19.4.2015). Partiolaiset peruvat ilmoittautumisen Kuksassa. Ei-partiolaiset peruvat
osallistumisen sähköpostitse osoitteeseen bpcleiri@pohjanmaa.partio.fi.
Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen maksua ei palauteta, mutta sinulla on
mahdollisuus etsiä tilallesi toinen leiriläinen. Jos peruutuksen syy on sinua tai
lähiomaistasi kohdannut sairaus tai tapaturma, voi osallistumismaksun hakea
lääkärintodistusta vastaan partiovakuutuksesta vakuutusyhtiön lomakkeella.

ILMOITTAUTUMISEN JÄLKEEN
Alle 18-vuotiaat tarvitsevat leirille lupalapun. Voit ladata täytettävän pdf-lomakkeen
leirin nettisivuilta (www.pohjanmaa.partio.fi/BPCleiri).
1. Täytä lupalappu, muista allekirjoitus!
2. Palauta lupalappu Ynnin partiotilojen käytävän metalliseen postilaatikkoon
huhtikuun loppuun mennessä.
3. Leirimaksu laskutetaan.
4. Leirikirje tulee sähköpostissa ennen leiriä Kuksassa ilmoitettuun osoitteeseen.
Sen voi myös ladata leirin nettisivuilta.

Ilmoittautumiseen liittyviin kysymyksiin vastaa leirin toimistopäällikkö Toni Sallinen
(bpcleiri@pohjanmaa.partio.fi) ja lippukunnassa Sara Miesmaa
(sara.miesmaa@gmail.com).
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