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/ Ahtelan nuorisoleirikeskus (Ahtelantie 21, Sauvo)
Kesällä 2018 leireilemme seitsemän lippukunnan voimin Ahtelan leirikeskuksen alueella Sauvossa. Leiriläiset majoittuvat
oman lippukuntansa teltoissa, ruokailevat leirin keittiössä ja
osallistuvat oman ikäkautensa mukaiseen ohjelmaan tai toimivat sovitussa pestissä. Aamuisin koko leiri kokoontuu yhteiseen lipunnostoon ja iltaisin tunnelmallisen leirinuotion äärelle.
Yhteisleirin parasta antia ovat uudet partiokaverit ja jaetut kokemukset, minkä lisäksi monipuolinen leirikeskusalue tarjoaa
runsaasti tekemistä.

M

ER IROSVOK A P TEENI
KULTAHAMMAS MIEHISTÖINEEN JAHTAA HURJAPÄISENÄ
SALAPERÄISTÄ
AARRETTA, JONKA OLEMASSAOLOSTA TÄHÄN PÄIVÄÄN
KERTOO ENÄÄ REPALEINEN
OSA VANHAA KALANNAHASTA PARKITTUA KARTTAA.
TULKITTUAAN
KARTTAA
PARHAAN
MERIMIESTAITONSA MUKAAN MERIROSVOKAPTEENI ANKKUROI PURJELAIVANSA
SUOJAISAAN
POUKAMAAN SUOMEN ETELÄRANNIKON EDUSTALLA JA
NOUSEE MAIHIN. VASTASSA
ON ERISKUMMALLINEN LAULAVA JA HUUTAVA JOUKKO,
JONKA TUNNUSPIIRTEENÄ VOI
HETI HUOMATA SINISET HUIVIT KUNKIN KAULASSA. TÄMÄ
HASSU KANSA OTTAA KULTAHAMPAAN
MIEHISTÖINEEN
AVOSYLIN VASTAAN JA SILLOIN
LUIHU MERIROSVOKAPTEENI HUOMAA TILAISUUTENSA
TULLEEN...

LEIRIMAKSU JA ILMOITTAUTUMINEN
60€ Sudenpennut / Seikkailijat / Tarpojat
40€ Samoajat / Vaeltajat / Aikuiset
20€ Alle sudenpentuikäiset lapset, jotka osallistuvat leirille
aikuisen seurassa
Ilmoittautuminen leirille on auki maaliskuun ajan Kuksassa. Leirimaksu sisältää kuljetukset kunkin lippukunnan kotipaikkakunnalta, majoituksen, ruuan ja ohjelman. Jos pääset osallistumaan vain osalle leiripäivistä, voit maksaa ikäkautesi mukaisen
päivämaksun 15€/10€/5€ per leiripäivä, jälki-ilmoittautuminen
+2,5€ per leiripäivä. Leirimaksu maksetaan ilmoittautumisen
yhteydessä oman lippukunnan tilille. Ilmoittautuminen on vahvistettu vasta, kun Kuksan lomake on täytetty ja maksu näkyy
lippukunnan tilillä. Ilmoittautuneet saavat tarkemman leirikirjeen myöhemmin keväällä.
Leirin ilmoittautumislomake on osoitteessa kuksaan.fi/18568.
Sivulle kirjaudutaan mieluiten huoltajan Kuksa-tunnuksilla.
Tällöin voit ilmoittaa kerralla kaikki lapsesi ja myös itsesi sekä
päivittää niin omat kuin lastesi yhteystiedot. Mikäli sinulla ei ole
vielä tunnuksia Kuksaan, sinun tulee ensin rekisteröityä. Rekisteröitymiseen tarvitset partion jäsen- tai huoltajanumeron sekä
Kuksaan tallennetun sähköpostiosoitteesi. Mikäli et tiedä näitä,
saat ne oman lippukuntasi jäsenrekisterinhoitajalta. Jos olet kirjautunut Kuksaan omilla huoltajatunnuksillasi, mutta et kuitenkaan pysty ilmoittamaan lastasi, niin pyydä oman lippukuntasi
jäsenrekisterinhoitajaa merkitsemään itsesi lapsesi huoltajaksi.
Lisätietoja leiriin liittyen saa omalta johtajalta ja tarvittaessa leirinjohtajalta. Nähdään kesällä Ahtelassa!
Partioterveisin, leirinjohtaja Maisa Kaitila (040-7684959)
Kiikalan Kelopartio ry. / Partiolippukunta Kuusenkävyt ry.
/ Kiskon Kupariset ry. / Marttilan Martit ry./ Perttelin Piketit ry.
/ Pyhän Laurin Ritarit ry. / Partiolippukunta Marjatat ja Mikonpojat ry.
Leiri tehdään yhteistyössä Turun Partiolaiset ry:n kanssa.

