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EDDA'14
Pohjan Veikkojen lippukunnan kesäleiri 30.6 – 6.7.2014 Rokualla

Heipä hei kaikki isot ja pienet partiolaiset perheineen!

On tullut se aika vuodesta, jolloin on aika alkaa ajatella tulevaa kesää ja auringonpaistetta pitkän talven jälkeen! Ja 
mitä partiolaisten ihana kesä olisikaan ilman kesän kohokohtaa, kesäleiriä?! 

Pohjan Veikkojen koko lippukunnan yhteinen kesäleiri Edda'14 järjestetään Rokuan kauniissa maisemissa 30.6 - 
6.7.

Leirillä majoittaudutaan makuupusseissa puolijoukkuetelttoihin ja toimitaan muutenkin omissa ryhmissä oman 
ikäkauden ohjelman puitteissa. Tarpojille leiriohjelmaan kuuluu myös yhden yön kestävä pienimuotoinen vaellus 
eli haikki, joten vuoden aikana opitut asiat pääsevät testiin! Leirin aikana pääsee uimaan ihanassa Vaulujärvessä 
sekä saunomaan. Leirillä tarjoillaan luonnollisesti maittavaa ruokaa. Hyvä ruoka, parempi mieli!

Leirin nimi ”EDDA” tulee skandinavian mytologiasta, joka on myös leirin teema. Suomen Partiolaisten 
ohjelmapainotus vuodelle 2014 on ”Kuulun maailmalle” toteutetaan tutustumalla skandinavian maihin ja niiden 
partiohistoriaan sekä kansantarinoihin. Luvassa on siis mystinen seikkailu skandinaviaan!

Sudenpennut ja seikkailijat leireilevät 4. – 6.7 
Tarpojat, samoajat, vaeltajat sekä vuonna 2002 syntyneet viimeisen vuoden seikkailijat (Sirius ja Pegasus) 
leireilevät 30.6-6.7

Leirin osallistumismaksu: 

Sudenpennut ja seikkailijat: 30€, 
Tarpojilla ja samoajilla: 75€
Pestiin lähtevät vanhemmat maksavat ruokailuistaan 5€/leiripäivä, leiri on ilmainen heidän alle 7-vuotiaille 
lapsille, jotka eivät osallistu ohjelmaan 

Leiristä tulee jälkeen päin lasku kotiin. 

Leirille järjestetään yhteinen linja-autokuljetus Ynniltä. Lähtö tapahtuu maanantaina kello 09.00, ja paluu on 
nuoremmilla leiriläisillä keskiviikkona ja vanhemmilla leiriläisillä sunnuntaina noin klo 15. Tarkempi aikataulu 
ilmoitetaan ilmoittautuneille toukokuussa postitettavassa 2. leirikirjeessä.
Otamme mielellämme mukaan partiolaisten vanhempia iloisella mielellä lastensa harrastusta ja partiotoimintaa 
tukemaan. Lasten osallistuessa leiriläisinä toivoisimme mahdollisuuksien mukaan partiolaisten vanhempia leirille 
auttamaan 30.6 – 2.7. leirin tukitoimissa. Vanhempien panosta tarvitaan esimerkiksi keittiöllä, leirin 
rakentamisessa, uima- ja saunavalvonnassa jne. Ilmoittautumislomakkeella on erillinen kohta, johon vanhemmat 
voivat ilmaista oman kiinnostuksensa edellä mainittuja tehtäviä kohtaan tai ehdottaa, jos mieleen tulee jokin muu 
tehtävä, jonka voisi hoitaa. Töihin tuleville vanhemmille on tarjolla rajallinen määrä sisämajoituspaikkoja, mutta 
kokeilla on tehtävän luonteesta johtuen ensisijainen oikeus yöpyä sisällä.

Myös perheen nuorempien sisarusten on mahdollista lähteä mukaan vanhempiensa mukana. Alle 
sudenpentuikäisille ei ole järjestetty omaa ohjelmaa eikä ohjausta, vaan he leireilevät vanhempiensa valvonnassa. 
Jokaisen mukaan lähtevän aikuisen odotetaan kuitenkin hoitavan vähintään puolipäiväinen pesti.

Leiriä rakennetaan 27-29.6 ja sinne voi osallistua 16 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat. 
Ilmoittautumislomakkeessa on kohta, jonka voi rastittaa, jos haluaa osallistua rakentamiseen. Raksaleirillä pääset 



itse osallistumaan leirin rakentamiseen! 

Viimeinen ilmoittautumispäivä leirille on maanantaina 5.5.2014. Ilmoittautumislappu palautetaan käytävän 
metalliseen postilaatikkoon. Ilmoittautumisen jälkeen leiriläisille lähetetään toinen leirikirje, josta löytyy mm. 
varustelista.

Leiriläisellä (sudenpentu, seikkailija, tarpoja, onnenonkija, samoaja, vaeltaja) tulee olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu
maksettuna.

Perumisohjeet: Leirille on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. 

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua ilman kustannuksia ennen viimeistä 
ilmoittautumispäivää. Jos peruutus tapahtuu vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtuman alkua, peritään puolet 
osallistumismaksusta ja sen jälkeen koko osallistumismaksu. Jos peruutus tapahtuu sairauden takia ei 
osallistumismaksua peritä. Sairaudesta on annettava kirjallinen selvitys leirinjohtajalle mielellään 
lääkärintodistuksella varustettuna. Peruutukset ilmoitetaan leirikirjeessä mainitulle tapahtuman vastuuhenkilölle.

Jos kysyttävää ota yhteyttä leirin johtajiin:

Hanna Koskela

0409640513

hannakoskela@hotmail.fi

Heidi Saarinen

0415062496

heidi.saarinen1993@luukku.com 

  

Leirillä nähdään! : )

mailto:hannakoskela@hotmail.fi
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EDDA'14 ILMOITTAUTUMISLOMAKE             viimeinen ilmoittautumispäivä 5.5.2014

NIMI ______________________________________________________________________   

SYNTYMÄVUOSI __________________ 

□ Sudenpentu  □ Seikkailija  □ Tarpoja  □ Samoaja  □ Vaeltaja  □ Aikuinen

LAUMAN/JOUKKUEEN/VARTION NIMI _____________________________________

OSALLISTUN RAKSALEIRILLE 27-29.6 (huom. ikäraja 16v .) □

OSOITE ___________________________________________________________________  

HUOLTAJA(T) ______________________________________________________________

HUOLTAJAN PUHELINNUMERO (leirin aikana) 
___________________________________________________________________________

RUOKAVALIO JA RUOKA-AINEALLERGIAT

□ vähälaktoosinen  □ laktoositon  □ maidoton  □ kasvisruokavalio  □ gluteeniton 

Mainitse myös ruoka-aine allergoista voitko syödä esim. kypsennettynä

□ muu, mikä?________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

UIMATAITO □ ei ole  □ huono  □ kohtalainen  □ hyvä

MUUTA HUOMIOITAVAA (Lääkitykset, sairaudet) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Annan lapselleni luvan lähteä EDDA'14-kesäleirille

___________________________________________________________________________

(huoltajan allekirjoitus kaikilta alle 18-vuotialta)

(Jatkuu kääntöpuolella)



VANHEMMILLE

□ olen kiinnostunut lähtemään leirille

Mikäli olet kiinnostunut lähtemään mukaan auttamaan lippukuntaleirin toteutuksessa, täytä alle ainakin 
nimesi ja puhelinnumerosi. Leirinjohtaja ottaa teihin yhteyttä. Puhelimessa sopivan pestin löytyminen 
kullekin on helpompaa ja samalla on mahdollisuus keskustella esimerkiksi majoituksesta, kyydeistä ja 
nuorempien sisarusten osallistumisesta leirille.

Nimi: ______________________________________________________________________

Puhelinnumero: ______________________________________________________________

Tehtävät, joista olisin kiinnostunut (voidaan jättää myös tyhjäksi): _______________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Vapaa viesti leirinjohtajalle: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


