
ILMOITTAUTUMISLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 

 

HENKILÖTIEDOT 

Jokainen leirille tulija täyttää henkilökohtaisen ilmoittautumislomakkeensa. Myös tekijät ja perheleiriin 

tulevat lapset täyttävät tietonsa omalle lomakkeelle. Jokainen alle 18-vuotias ilmoittaa lomakkeessa 

huoltajan nimen ja puhelinnumeron. Yli 18-vuotiaat ilmoittavat tässä kohdassa lähiomaisensa sekä tämän 

puhelinnumeron. Huoltajan tai lähiomaisen tulee olla tavoitettavissa ilmoitetusta numerosta leirin ajan. 

 

SÄHKÖPOSTIOSOITE 

Leirikirje toimitetaan ensisijassa sähköisesti ilmoittautumislomakkeessa ilmoitettuun 

sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan, että sähköpostiosoite on kirjoitettu oikein ja selvällä käsialalla. Mikäli 

leirille lähtijällä tai huoltajalla ei ole toimivaa sähköpostiosoitetta, tulee tästä ilmoittaa lippukunnan 

yhteyshenkilölle.  

 

IKÄKAUSI 

Leirille voivat osallistua tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset. Leirille lähtijällä tulee olla aiempaa 

talviretkeilykokemusta esimerkiksi lippukunnan talvileiriltä ja kamiinateltassa yöpymisestä.  

 

Tarpojaikäkausi: 

• Tarpojat osallistuvat ikäkautensa ohjelmaan. 

• Johtajina toimivat samaa ikäkautta olevat, aikuisen valvonnassa. 

 

Samoajaikäkausi: 

• Samoajat toimivat seikkailijoitten johtajina, niin savuissa kuin laaksoissa. 

• Samoajille tarjotaan mahdollisuus osallistua ikäkautensa ohjelmaan pestinsä ohella. 

Lippukuntia pyydetään huomioimaan tämä, jotta samoajat saavat kokeilla myös omaa ikäkautensa 

ohjelmaa. 

 

Vaeltaja (pestiläinen): 

• Vaeltaja toimii pestiläisenä koko leirin ajan. Leirille tarjotaan vaeltajille myös 

pienimuotoista ohjelmaa. 

• Vaeltaja voi toivoa haluamaansa pestiä, eri ikäkausi tai iltaohjelmasta. 

 

Aikuinen: 

• Aikuinen toimii pestiläisenä. 

 

PERHELEIRI 

Perheleirin tarkoitus on mahdollistaa alle 9-vuotiaiden lasten ja vanhempien osallistumisen leirille. 

Jokaiseen perheeseen tulee kuulua kaksi aikuista. Toisen perheen aikuisista tulee toimia leirillä pestissä ja 

toisen huolehtia lapsista perheleirissä. Leiriperheen ei tarvitse olla ns. luonnollinen perhe, vaan sen voi 

muodostaa esimerkiksi kahden ystäväperheen kesken. Leiriperheen huoltajat voivat halutessaan vaihtaa 

pestiläisen ja perheleiriläisen rooleja keskenään. Leiripesti pysyy tällöin samana.  

 

Asuntovaunupaikkoja on leirillä rajoitetusti. Ilmoittautumislomakkeessa pyydetyt perustelut paikan 

saamiseksi huomioidaan paikkoja jaettaessa. Asuntovaunupaikkoja ei välttämättä voida taata kaikille. 



 

TEHTÄVÄ LEIRILLÄ 

Savun pestit: Savu päättää sisäisesti pesteistään. Mikäli olet kiinnostunut toimimaan jossain savun pestissä, 

ota yhteys lippukuntasi Tuisku-yhteyshenkilöön. Tarkempia tietoja savun pesteistä löytyy leirin www-

sivuilta, tuisku.partio.pohjanmaa.fi. Samoaja voi toimia sampona savussa ja tällöin hän täyttää 

lomakkeeseen kohdan sampo. Samoajalla tulee olla mahdollisuus osallistua myös oman ikäkautensa 

ohjelmaan leirin aikana. 

 

Leirin pestit: Mikäli et ole vielä sopinut pestistäsi, merkitse lomakkeeseen kiinnostuksesi. Toiveesi 

toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Ilmoita kolme valitsemaasi pestiä, ensimmäiseksi mieluisin 

vaihtoehto. Pestit: leirisairaala, toimisto/tiedotus, ohjelma (valitse seikkailija, tarpoja, samoaja tai 

iltanuotio), turva, muonitus, tekniikka/huolto. 

 

RAKENNUS- JA PURKULEIRI 

Rakennus- ja purkuleiri ovat maksuttomia.  

 

ALLEKIRJOITUKSET 

Muista allekirjoittaa lomake. Alle 18-vuotiaalta vaaditaan myös huoltajan allekirjoitus. Allekirjoituksellasi 

sitoudut käyttäytymään leirillä partiomaisesti sekä annat luvan video- ja valokuvaamiseen leirillä.  

 

VAKUUTUKSET 

Mikäli ilmoittautuja ei ole Suomen Partiolaisten jäsen, hänellä ei ole partiovakuutusta (tapaturma-, vastuu- 

ja matkavakuutusta) leirin aikana. Leirille lähtijä sitoutuu tällöin hankkimaan tarpeelliseksi katsomansa 

vakuutukset itse. Mikäli leirille lähtijä haluaa partiovakuutuksen, voi hän liittyä partioon ja maksaa 

jäsenmaksun. 

 

LEIRIMAKSU 

Leirimaksu on 85€ partiolaisilta (Suomen Partiolaisten voimassaoleva jäsenyys), 95€ ei-partiolaisilta ja 40€ 

1-9-vuotiailta perheleirissä majoittuvilta lapsilta. Leirimaksu maksetaan lippukunnalle. 

 

PERUMINEN 

Mikäli joudut perumaan osallistumisesi, ilmoita siitä mahdollisimman pian lippukuntasi Tuisku-

yhteyshenkilölle. Ilmoittautumisajan päättymiseen 15.12.2014 mennessä ilmoittautumisen voi perua 

veloituksetta. Tämän jälkeen leirimaksua ei palauteta, mutta sinulla on mahdollisuus etsiä joku tilallesi 

leirille. Jos peruutuksen syy on sinua tai lähiomaistasi kohdannut sairaus tai tapaturma, voi 

osallistumismaksun hakea lääkärintodistusta vastaan partiovakuutuksesta vakuutusyhtiön lomakkeella.  


