VUOLA
Pohjan Veikkojen 100-vuotisjuhlaleiri
Pohjan Veikkojen 100-vuotisjuhlaleiri lähestyy! Vuola järjestetään 11.-19.7.2017
Lapinhämeen leirikeskuksessa, Saariselän lähistöllä. Juhlaleirille osallistuvat kaikki
ikäkaudet. Vanhat pohjanveikot ja perheet ovat myös tervetulleita!
Lähde mukaan historian pyörteisiin Lapin jylhiin maisemiin.

Käsissäsi on Vuolan ensimmäinen leirikirje, joka sisältää tietoa ilmoittautumisesta, osallistumismaksusta, majoittumisesta, ja muista tärkeistä asioista. Juhlaleirin nimi Vuola on
pohjoissaamea ja tarkoittaa runsasta, kasvavaa ja kuohuvaa. Juhlavuoden teema onkin vesi
ja itse juhlaleirin teemana on vuolas Suomen ja Pohjan Veikkojen historia.
Sudenpennut ja seikkailijat ovat juhlaleirillä tiistaista 11.7.2017 lauantaihin 15.7.2017. Viimeisen vuoden seikkailijat (Pegasus ja Sirius) jäävät loppuleirin ajaksi keskiviikkoon
19.7.2017 asti. Tarpojat, samoajat ja vaeltajat osallistuvat juhlaleirille 11.-19.7.2017. Samoajat tutustuvat leiriarjen pyörittämiseen päivittäisissä palvelutehtävissä, joiden maksimikesto päivää kohden on muutamia tunteja. Tämän lisäksi tarjolla ikäkauden omaa ohjelmaa.
Vaeltajien leiriarki rakentuu leirin pyörittämisestä, jonka oheen on liimattu mielenkiintoista ja jopa yllättävää oman ikäkauden aktiviteettia. Vaeltaja valitsee ennen leiriä itselleen
pestin. Aikuiset, vanhat pohjanveikot ja perheet voivat osallistua juhlaleirille itselleen sopivana ajankohtana. Leirin aikana kaikki aikuiset osallistuvat leirin arjen pyörittämiseen,
leiriohjelmasta keittiö- ja huoltoaskareisiin. Ilmoittautumislomakkeella on erillinen kohta,
johon aikuiset voivat ilmaista oman kiinnostuksensa edellä mainittuja tehtäviä kohtaan tai
ehdottaa, jos mieleen tulee jokin muu tehtävä, jonka voisi hoitaa.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen avautuu 1.1.2017 ja päättyy 9.4.2017. Kaikkien leirille osallistuvien ilmoittautuminen tapahtuu Kuksan kautta ja jokainen osallistuja ilmoitetaan erikseen, myös alle
kouluikäiset. Alle 18-vuotiaat ilmoittaa huoltaja. Aikuiset ja vaeltajat kertovat ilmoittautumisen yhteydessä toiveensa pestitehtäviin tai ilmoittavat jo olevansa jossain pestissä. Samoajat osallistuvat leirin arjen pyörittämiseen tekemällä pienempiä palvelutehtäviä.
Toinen leirikirje tulee kevään aikana ilmoittautumisen yhteydessä antamaasi sähköpostiin
ja lippukunnan nettisivulle. Toinen leirikirje sisältää varustelistan. Seuraa Pohjan
Veikkojen nettisivuja ja Facebook-tiliä mahdollisten muutosten varalta.

PERUMISSÄÄNNÖT
Leirille on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen
on sitova. Ilmoittautumisen voi perua ilman kustannuksia ennen viimeistä ilmoittautumispäivää 9.4.2017.
Jos peruutus tapahtuu vähintään kaksi vuorokautta ennen tapahtuman alkua, peritään
puolet osallistumismaksusta ja sen jälkeen koko osallistumismaksu.
Jos peruutus tapahtuu sairauden takia, ei osallistumismaksua tai muita kuluja peritä. Sairaudesta on annettava kirjallinen selvitys mielellään lääkärintodistuksella varustettuna.
Peruutukset ilmoitetaan leirinjohtajille sähköpostilla.

OSALLISTUMISMAKSU
Suomen Partiolaisten jäsenmaksu vuodelle 2017 tulee olla maksettuna, jotta partiovakuutus
on voimassa ja on oikeutettu Pohjan Veikkojen hintoihin. Alla olevasta taulukosta näet
juhlaleirin osallistumismaksujen eri tasot.
Osallistuja
Sudenpentu/Seikkailija 11.-15.7.2017 (sis. bussikyydit)

Hinta
95 €

Viimeisen vuoden seikkailija, tarpoja, samoaja, vaeltaja,
aikuinen 11.-19.7.2017 (sis. bussikyydit)

145 €

Koko leirin ajan ilman bussikyytejä (saapuminen
omakustanteisesti)

100 €

Alle kouluikäinen per vuorokausi
Ei-vielä-pohjanveikko per vuorokausi
Bussimatka yksi suunta per pohjanveikko
Bussimatka yksi suunta per ei-vielä-pohjanveikko

5€
20 €
17,50 €
22,50 €

Vuolan osallistumismaksuihin voi hakea tukea lippukunnan ansiomerkkitoimikunnan hallinnoimasta Pohjan Veikkojen avustusrahastosta. Vapaamuotoisen tukihakemuksen voi
osoittaa ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtajalle eli lippukunnanjohtajalle Maria
Koskelalle sähköpostiin: mariajohannakoskela@gmail.com

MAJOITTUMINEN
Vuolalla leiriläiset nukkuvat teltoissa.
Leirikeskuksen yhteydessä on useita mökkejä. Ne sopivat varsinkin lapsiperheille ja vanhemmille pohjanveikoille. Mökkien varustelu on vaihteleva, osassa on oma tupakeittiö, wc
ja suihku. Jos vaihtoehtoinen majoittuminen kiinnostaa, ota yhteyttä Hämeen Partiopiiriin
ja varaa mökki omaan käyttöösi omakustanteisesti. Hämeen Partiopiirin toimistosta saat
tietoa vuokrahinnoista ja muusta kohteeseen liittyvästä. Muista mainita varatessasi osallistuvasi Pohjan Veikkojen juhlaleirille!
Hämeen Partiopiirin yhteystiedot:
Avoinna arkisin klo 9-17.
puh: (03) 3123 4900
fax: (03) 3123 4955
sähköpostiosoite: partiotoimisto.tampere@partio.fi
Lapinhämeen rakennuksia voit tarkastella nettisivulta: http://www.hp.partio.fi/lapinhameenrakennukset

PERHELEIRI
Perheleiri mahdollistaa partiolaisten vanhempien osallistumisen Vuolalle osaksi tai koko
leirin ajaksi. Myös perheen alle sudenpentuikäiset voivat lähteä leirille vanhempiensa mukana. Jokaisen mukaan lähtevän aikuisen odotetaan osallistuvan leiriarjen pyörittämiseen.
Leiriltä löytyy askareita, joita voi hoitaa yhdessä pienenkin lapsen kanssa. Alle sudenpentuikäiset osallistuvat soveltuvin osin sudenpentujen ohjelmaan. Yhdessä suunnitellen löydämme jokaiselle perheelle sopivan tavan osallistua leirille ja saada osansa tästä vuosisadan
partioelämyksestä.
Perheleirin vastaavat ovat Tarja Kankaanpää (tarja.kankaanpaa@valteri.fi) ja Alma
Lähetkangas-Heikkinen (alma.lahetkangas@gmail.com).

Partioterveisin leirinjohtajat,
Riku Niemelä

Hanna Koskela

rikupetteri.niemela@gmail.com

hannakoskela@hotmail.fi

