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W.I.P. lähivaellus 23. - 26.10. 

Vanhoille KyKiläisille tarkoi-
tettu uusi W.I.P. (Wanhat 
Iloiset Partiolaiset) ryhmä 
teki ensimäisenä tapahtu-
manaan lähivaelluksen 
Lempäälästä Ori-
vedelle.  

Matkaa Lempäälästä Juura-
kon Kämpälle Pukalaan ker-
tyi noin 75 km. 
 

Vaellukselle osallistui Ris-
to Kilpiäinen ja Heikki 
Lahtinen sekä lapinkoira 
Saiga 
 
Lue koko tarina KyKin 
kotisivulta http://
www.lpk.partio.fi/
hp/kyki/. 

kuvat: Risto Kilpiäinen 
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Pääkirjoitus  

 

S oneran matkaviestissä 3 / 03 julkaise-
ma artikkeli Lapsen matkassa herätti maanlaajui-
sesti paljon keskustelua kännyköiden käytöstä 
partiossa. 
 
Vaikka kännykkä partioretkillä saattaakin olla 
kultaakin kalliimpi, esimerkiksi eksyttäessä tai 
tapaturman sattuessa, saattaa se myös tuhota 
monen pienen partiolaisen leirielämyksen. Koti-
ikävän iskiessä öisen metsän varjojen kaatuessa 
uhkaavasti päälle äidille soitettu puhelu ei usein-
kaan auta. Pikemminkin päinvastoin. 
 
Myös äidin ja isän ikävän tullessa soittamat pu-
helut aiheuttavat perusteetonta koti-ikävää ja 
keskeyttävät monen leirin. Ja kun joku sitten 
noudetaan pois, lisätään muidenkin ikävää. 
 
Partio-ohjelman selkeänä kasvatustavoitteena on 
opettaa lapsia ja nuoria selviytymään itsenäises-
ti. Lapsille syntyy helposti kuva kaikkivoipaisesta 
kännykästä ja sen rajallisuus unohtuu. On tärke-
ää, että lapset oppivat ajattelemaan myös omalla 
järjellä ja toimimaan itse. Vastuun antaminen 
kasvattaa myös uskoa omiin kykyihin.  
 
Partioretket ja -leirit pyrkivät tarjoamaan elä-
myksiä ja auttamaan irrottautumaan hetkeksi 
ympäröivän maailman arkielämästä  - rentoutu-
maan luonnossa. 
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Mää, Heta ja Jaakko saavut-
tiin Korsulle joskus 12 mais-
sa. Silloin siellä oli jo Katja, 
Iina, Iida ja Reiska joka oli 
tullut avaamaan ovet jo  
aikaisemmin. Hetken kulut-
tua myös Kata tuli. Sitten 
me mentiin ponileikkiä  
ja muita leikkejä. Petri tuli 
kans moikkaan meitä ennen 
kun lähti Katjan ja Iinan 
kans pikkujouluihin. 
 
Joskus kahdelta tuli Kalle 
Ikaallisista se oli käyny Titi 
Nallen luona ja siks pääsi 
vasta nyt� 
 
Kun tuli pimeetä niin me 
mentiin semmosta tasku-
lamppu juttua (Auswitsia) ja 
sen jälkeen Iinan, Katjan ja 
Petrin piti lähteä ja mää ru-
pesin tekeen ruokaa. Reiska  
rupes lämmittään saunaa, 
vaikka kukaan ei sinne men-
nyt.... sitten Jenna tuli ja toi 
meille glögiä ja pipareita.  

Kun mää olin tehny ruuan 
teki myös Reiska ja Kalle 
ruokaa. Loppu ilta me sitten 
vaan oleskeltiin. ekana  
meni Jenna nukkuun ja Kata 
meinas nukahtaa pystyyn� 
Mää, Heta, Jaakko ja Kalle 
valvottiin myöhimpään ja 
tehttin joskus yöllä vielä  
pastaa�  
 
Tappinenkin tuli käymään 
kun se pääsi töistä, mutta se 
lähti melkein heti pois ja 
Petri tuli hakeen kirveensä� 
 
Aamulla me herättiin joskus 
12 ja syötiin aamupalaa. Sit-
ten siivottiin Korsu ja lähet-
tiin kotiin.  
 
Oli hauskaa! 
 
P.S Korsun vessassa taitaa 
kummitella Johnny Depp ja 
sen koirat..... 
 

kirjoittanut Leena 

VJN:n retki Tuutiman korsulla 
29.-30.11 2003 

rasti jäljellä. Rasti oli aina 
yhtä ihana kiritaival. Parin 
sadan metrin juoksu/
rivakkaan kävelyn päässä 
odotti maali. Hetken odotte-
lun jälkeen kotiin ja suih-
kuun.  

Eli __ reissu mutta tulipaha 
tehtyä, toisin sanottuna ki-
vaa oli ja ens vuonna uudes-
taan. 

Written by Reiska 
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 kata. Enää piti hankkia tuki-
puut kamiinoille. Ja Reiska 
hoitaa. No Katja ja Iina mu-
kaan pituus ja paksuus tuo-
mareiksi..siis niille tukipuille. 
Tapsan leva hiukan leukava 
Hellua kohtaan käytiin pieni 
tappelu joka päättyi 1-0 Hel-
lun hyväksi. Sitten piti läh-
teä tapsalle silmiks kertoon 
missä tie menee, käytiin 
nääs sen silloin tällöin siistil-
lä kämpällä. Tappinen otti 
piilossa olevat linssit pois ja 
takaisin mettään. Ei siitä sen 
enempää. Siinä vaiheessa 
kun päästiin takaisin leiriin 
alkoi mun vartion tytöillä ol-
la nälkä. Eihän siinä sitten 
muu auttanut kun kaivaa 
niille tarngia  ja antaa niiden 
kokata itselleen nakkeja ja 
mummonmuussia.  Sillä vä-
lin kun tytöt söi käytiin Jes-
sen(Riikonen) kanssa hake-
massa sille makuusäkkiä 
yms. Aprilia ei oikein taho 
ottaa kierroksia kaks päällä, 
väli kommentti. Nyt kun olin 
kolmannen kerran saapunut 
leiriin alkoi allekirjoittanutta-
kin hiukan hiukoa. No ei hä-
tää, repun kätköistä löytyi 
jotain reitterin retkimuonaa 
ja mikä parasta suklaakak-
ku. Kelpas meinaan mul-
le..ja Jesselle..ja Mökölle..ja 
parille muulle.  
 
 

Luonnossa yövyttäessä jo-
kainen paikka on paras lu-
kuun ottamatta apsideja ja 
sen sellaisia. Mutta kaikkein 
paras on siinä nuotion vie-
ressä, taivas kattona, paitsi 
jos sataa. 
 
No niinhän siinä sitten kävi 
että seittemältä heräs siihen 
kun joku potkii ja sataa vet-
tä. Tavarat reppuun ja tois-
ten telttoja lämmittämään. 
Tunnin kuluttua toiset kami-
naa hakkaamalla hereille ja 
aamupalaa laittamaan. Sitä 
perinteistä puuroa ja kiisse-
liä (mitä ei muuten Susien 
retkillä syödä) leipäläpeen. 
Enää teltat ja omat tavarat 
kasaan ja voitaisiin lähteä 
loikkimaan kohti seurista. 
Matkalla oli kuitenkin kolme 
rastia. Ykkös rasti oli jossain 
ihan jemmassa. Ei sitä, että 
oisin muka jossain vaiheessa 
ettinyt sitä väärältä puolelta 
puroa, ei, pois se minusta. 
Lopulta se kuitenkin löytyi. 
Rasti oli juuri paikallaan siis 
ainakin tarkoituksen ja teh-
tävien puolesta. Aiheena oli 
nähkääs karttamerkkejä.  
 
Matka jatkui kohti Ammejär-
ven laavua. Siellä olikin sit-
ten tarkoitus kokata ja syö-
dä suurustettua kanakeittoa. 
Laavulta lähdettäessä varti-
omme piti perää, enää yksi 
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Hei Sinä... 
 
Nyt sinulla on loistava tilai-
suus lähteä kahdeksannelle 
Suomessa järjestettävälle 
Finnjamboreelle. 
 
Kyseessä on siis Tarus 2004, 
joka järjestetään Padasjoella 
28.7-5.8.2004. Leirille odo-
tetaan noin 12 tuhatta suo-
malaista ja ainakin tuhatta 
ulkomaalaista partiolaista. 
 
Leirin hinta on 175 euroa /
leiriläinen, mutta jos per-
heestä lähtee useampia hen-
kilöitä, tarvitsee kahden en-
simmäisen maksaa koko 
summa ja seuraavien 95 eu-
roa. 
 
Maksu maksetaan kahdessa 
erässä: 1. erä 95 euroa 
tammikuussa ja 2. erä 80 
euroa huhtikuussa. Leiri-
maksut maksetaan lippu-
kunnalle, joka maksaa lippu-
kunnan kootut maksut Ta-
rukselle. 

Kyynärön Kiertäjillä on tar-
koitus kerätä rahaa leiriä 
varten siten, että leiriläisten 
omaksi osuudeksi jäisi vain 
95 euroa / leiriläinen. Lippu-
kunta maksaisi siis 80 euroa 
+ matkakulut / leiriläinen. 
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Tämä tarkoittaa tietenkin si-
tä, että kun saamme selville 
ketkä ovat lähdössä leirille, 
aloitamme hurjan rahanke-
ruun, johon kaikkien lähtevi-

en leiriläisten tulee osallis-
tua. Niin paljon kuin saam-
me yhdessä kerättyä, sitä 
pienemmäksi oma osuus 
maksusta jää. 
 
Leirille ilmoittaudutaan 
20.1.2004 mennessä ilmoit-
tautumislomakkeella lippu-
kunnan Tarus-yhteys-
henkilölle (joka KyKi:ssä on 
Jenna  Matoniemi). 
 
Jos äitiä tulee leirillä ikävä, 
ei hätää! Leirillä on kaksi 
vierailupäivää: lauantai 31.7 
ja sunnuntai 1.8. Myös posti 
kulkee leirille ja leiriltä maa-
ilmalle. Nettiyhteyksiä ei 
löydy, eikä kännykän lataus-
pisteitä, mutta kännyköitä ei 
leirivarusteista ole kielletty. 
 
Jos et ole ennen kokenut 
näin suurta leiriä tai haluat 
muuten vain tietoa Taruk-
sesta, sinun kannattaa  vie-
railla leirin omilla kotisivuilla 
osoitteessa www.partio.fi/
tarus. 

Partiolippukunta Kyynärön 
Kiertäjät ry:n sääntömääräi-
nen vuosikokous pidettiin 
30.11.2003 Sääksjärven 
seurakuntakeskuksessa. 
Osanottajia paikalla oli 16. 
 
Kokouksessa valittiin uusi 

johtajaneuvosto sekä tilin-
tarkastajat. 
 
Lisäksi keskusteltiin piirilei-
ristä 2006 sekä toivotettiin 
vanhempainneuvoston jäse-
net seuraamaan johtajaneu-
voston kokouksia. 

KyKin syyskokous �03 
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Oikein kirjoituksesta viis, tää 
on mun näkemykseni mar-
raskuun 1. ja 2. päivän ta-
pahtumista. 
 
Kokoonnuimme lauantaina 
klo 10 hakkarin jäähallin 
backcountrylle, siellä meidät 
jaettiin vartioihin. Ryhmäja-
osta ei sen enempää kun et-
tä musta se oli ihan OK.
(kysyskää Leenalta lisää). 
Kun oltiin saatu hillitön mää-
rä sapuskaa reppuihin, is-
kettiin meille kartta käteen 
ja annettiin lupa poistua. 
Ekalla rastilla tutustuttiin 
Solan suureen solmukou-
luun. Eli kerraattiin perus-
solmuja ja tehtiin köytöksiä. 
No toisella rastilla piti tun-
nistaa elukkain jälkiä, eikä 
ne millään hyväksyny mi-
tään mun väittäämää ahman 
jäljiks. (ne = Katja ja Iina). 
Onneks ne mun vartion tytöt 
tiesi mua paremmin�kuten 
yleensä. 
 
Siitä me sitten tepasteltiin 
leppoisaa tahtia kohti ruoka-
rastia, jossa tehtiin aina yh-
tä täyttävää makaroonimös-
söä. Tytöt näki kuinka tran-
giasta tehdään tehokkaampi 
ja sytytetään samalla maas-
topalo, melkein. 
 

Reilun tunnin mittaisen ruo-
katuoukion jälkeen jatkettiin 
matkaa neloselle jossa odot-
ti ensiaputehtävä. Ehtihän 
siinä jo pelätä olevansa neli-
raajavammainen tai vielä 
pahempaa. No totuus oli 
mukavampi paitsi loppuosa 
tehtävästä. Piti nääs mennä 
�hämähäkin seitin� läpi kos-
kematta säikeisiin. Siitä kui-
tenkin selvittiin melkein 
kunnialla. 
 
Viitosrastin sijoutuksesta mä 
annan Mökölle kymppi plus-
san, ei liian lähellä kotipi-
haa. Rastin tehtävänä oli 
ylittää puro, kesäleirin ram-
boradasta melkein liiankin 
tuntuvaa, ei kun siis tuttua 
köysirataa pitkin. Plus tehtä-
vänä oli kantaa puita yöpy-
mispaikalle?! Kata kai käveli 
vähän ohi siitä Mökön rastis-
ta, ei nääs huomannut sitä, 
eikä me viittiitty/jaksettu il-
moittaa sille asiasta. Tästä 
huolimatta matka jatkui 
kohti yöpaikkaa. Siinä vai-
heessa kun päästiin sinne, 
alkoi olla jo kohtalaisen pi-
meää. �Kamat lepikköön ja 
teltat pystyyn� oli Jennan 
repliikki tiivistettynä ja te-
hokkaammaksi muutettuna. 
Telttakeppejä piti taas perin-
teiseen  tapaan hiukan muo-

Pyhäri 03 
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retkillä syödä) leipäläpeen. 
Enää teltat ja omat tavarat 
kasaan ja voitaisiin lähteä 
loikkimaan kohti seurista. 
Matkalla oli kuitenkin kolme 
rastia. Ykkös rasti oli jossain 
ihan jemmassa. Ei sitä, että 
oisin muka jossain vaiheessa 
ettinyt sitä väärältä puolelta 
puroa, ei, pois se minusta. 
Lopulta se kuitenkin löytyi. 
Rasti oli juuri paikallaan siis 
ainakin tarkoituksen ja teh-
tävien puolesta. Aiheena oli 
nähkääs karttamerkkejä.  
 
Matka jatkui kohti Ammejär-
ven laavua. Siellä olikin sit-
ten tarkoitus kokata ja syö-
dä suurustettua kanakeittoa. 
Laavulta lähdettäessä varti-
omme piti perää, enää yksi 
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Hei Sinä... 
 
Nyt sinulla on loistava tilai-
suus lähteä kahdeksannelle 
Suomessa järjestettävälle 
Finnjamboreelle. 
 
Kyseessä on siis Tarus 2004, 
joka järjestetään Padasjoella 
28.7-5.8.2004. Leirille odo-
tetaan noin 12 tuhatta suo-
malaista ja ainakin tuhatta 
ulkomaalaista partiolaista. 
 
Leirin hinta on 175 euroa /
leiriläinen, mutta jos per-
heestä lähtee useampia hen-
kilöitä, tarvitsee kahden en-
simmäisen maksaa koko 
summa ja seuraavien 95 eu-
roa. 
 
Maksu maksetaan kahdessa 
erässä: 1. erä 95 euroa 
tammikuussa ja 2. erä 80 
euroa huhtikuussa. Leiri-
maksut maksetaan lippu-
kunnalle, joka maksaa lippu-
kunnan kootut maksut Ta-
rukselle. 

Kyynärön Kiertäjillä on tar-
koitus kerätä rahaa leiriä 
varten siten, että leiriläisten 
omaksi osuudeksi jäisi vain 
95 euroa / leiriläinen. Lippu-
kunta maksaisi siis 80 euroa 
+ matkakulut / leiriläinen. 
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Pääkirjoitus  

 

S oneran matkaviestissä 3 / 03 julkaise-
ma artikkeli Lapsen matkassa herätti maanlaajui-
sesti paljon keskustelua kännyköiden käytöstä 
partiossa. 
 
Vaikka kännykkä partioretkillä saattaakin olla 
kultaakin kalliimpi, esimerkiksi eksyttäessä tai 
tapaturman sattuessa, saattaa se myös tuhota 
monen pienen partiolaisen leirielämyksen. Koti-
ikävän iskiessä öisen metsän varjojen kaatuessa 
uhkaavasti päälle äidille soitettu puhelu ei usein-
kaan auta. Pikemminkin päinvastoin. 
 
Myös äidin ja isän ikävän tullessa soittamat pu-
helut aiheuttavat perusteetonta koti-ikävää ja 
keskeyttävät monen leirin. Ja kun joku sitten 
noudetaan pois, lisätään muidenkin ikävää. 
 
Partio-ohjelman selkeänä kasvatustavoitteena on 
opettaa lapsia ja nuoria selviytymään itsenäises-
ti. Lapsille syntyy helposti kuva kaikkivoipaisesta 
kännykästä ja sen rajallisuus unohtuu. On tärke-
ää, että lapset oppivat ajattelemaan myös omalla 
järjellä ja toimimaan itse. Vastuun antaminen 
kasvattaa myös uskoa omiin kykyihin.  
 
Partioretket ja -leirit pyrkivät tarjoamaan elä-
myksiä ja auttamaan irrottautumaan hetkeksi 
ympäröivän maailman arkielämästä  - rentoutu-
maan luonnossa. 
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Mää, Heta ja Jaakko saavut-
tiin Korsulle joskus 12 mais-
sa. Silloin siellä oli jo Katja, 
Iina, Iida ja Reiska joka oli 
tullut avaamaan ovet jo  
aikaisemmin. Hetken kulut-
tua myös Kata tuli. Sitten 
me mentiin ponileikkiä  
ja muita leikkejä. Petri tuli 
kans moikkaan meitä ennen 
kun lähti Katjan ja Iinan 
kans pikkujouluihin. 
 
Joskus kahdelta tuli Kalle 
Ikaallisista se oli käyny Titi 
Nallen luona ja siks pääsi 
vasta nyt� 
 
Kun tuli pimeetä niin me 
mentiin semmosta tasku-
lamppu juttua (Auswitsia) ja 
sen jälkeen Iinan, Katjan ja 
Petrin piti lähteä ja mää ru-
pesin tekeen ruokaa. Reiska  
rupes lämmittään saunaa, 
vaikka kukaan ei sinne men-
nyt.... sitten Jenna tuli ja toi 
meille glögiä ja pipareita.  

Kun mää olin tehny ruuan 
teki myös Reiska ja Kalle 
ruokaa. Loppu ilta me sitten 
vaan oleskeltiin. ekana  
meni Jenna nukkuun ja Kata 
meinas nukahtaa pystyyn� 
Mää, Heta, Jaakko ja Kalle 
valvottiin myöhimpään ja 
tehttin joskus yöllä vielä  
pastaa�  
 
Tappinenkin tuli käymään 
kun se pääsi töistä, mutta se 
lähti melkein heti pois ja 
Petri tuli hakeen kirveensä� 
 
Aamulla me herättiin joskus 
12 ja syötiin aamupalaa. Sit-
ten siivottiin Korsu ja lähet-
tiin kotiin.  
 
Oli hauskaa! 
 
P.S Korsun vessassa taitaa 
kummitella Johnny Depp ja 
sen koirat..... 
 

kirjoittanut Leena 

VJN:n retki Tuutiman korsulla 
29.-30.11 2003 

rasti jäljellä. Rasti oli aina 
yhtä ihana kiritaival. Parin 
sadan metrin juoksu/
rivakkaan kävelyn päässä 
odotti maali. Hetken odotte-
lun jälkeen kotiin ja suih-
kuun.  

Eli __ reissu mutta tulipaha 
tehtyä, toisin sanottuna ki-
vaa oli ja ens vuonna uudes-
taan. 

Written by Reiska 
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W.I.P. lähivaellus 23. - 26.10. 

Vanhoille KyKiläisille tarkoi-
tettu uusi W.I.P. (Wanhat 
Iloiset Partiolaiset) ryhmä 
teki ensimäisenä tapahtu-
manaan lähivaelluksen 
Lempäälästä Ori-
vedelle.  

Matkaa Lempäälästä Juura-
kon Kämpälle Pukalaan ker-
tyi noin 75 km. 
 

Vaellukselle osallistui Ris-
to Kilpiäinen ja Heikki 
Lahtinen sekä lapinkoira 
Saiga 
 
Lue koko tarina KyKin 
kotisivulta http://
www.lpk.partio.fi/
hp/kyki/. 

kuvat: Risto Kilpiäinen 
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Kyynärön Kiertäjät 
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Lpkj:  Jarkko Haliseva 
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Puhelin:  040-5015944  
Sähköp.:  jarkko.haliseva@nic.fi 
 
Sihteeri:  Heikki Kylmäniemi 
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Puhelin:  044-5675441 
Sähköp.:  hessu@techemail.com 
 
Johtajisto: 
 
Lpkj:n apulainen  Topi Lehtomäki 0400-780373 topi777@jippii.fi 
Sampo:  Jenna Matoniemi  044-5408367 jennu83@luukku.com 
Akela:  Asko Siivola  040-5865589 
Waltermanni:  Pekka Johansson  040-5639730  pekka.johansson@tut.fi 
Oltermanni: Heikki Lahtinen 050-67579 lahtinet@nic.fi 
Kiertäjäkansa: Paiste Mäenpää  044-3270686  paiste@showserviceeclipse.com 
Webmaster:  Paiste Mäenpää  044-3270686  paiste@showserviceeclipse.com 
Rahastonhoitaja: Heli Siivola 040-7166489 heli.siivola@fcaa.fi 
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 Asko Siivola  040-5865589 
 Heikki Salminen  3676755 
Ilvekset: 
 Jari Reinikainen 050-5683202 
 Jarno Pitkänen 040-5842119 
 
Ilvestytöt: 
 Sirpa Kalliomäki  3671228 
 Kristiina Vuorisalmi  3631152 kristiina.vuorisalmi@nokia.fi 
Supikoirat: 
 Risto Kilpiäinen  0400-811211 risto.kilpiainen@koti.soon.fi 
 Eija Kilpiäinen  3676156 
 
Pikkuoravat: 
 Jaana Ahola 050-3010665 
 Ritva Latvala-Korpela040-7445877 

Joulukuusia! 
P a r t i o l i p p u k u n t a 
Kyynärön Kier täj ien 
joulukuusimyynti Kuljun 
päiväkodin edustalla 
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 Joulupukkipalvelu 
 

Kyynärön Kiertäjien  
joulupukkipalvelu  

ottaa varauksia  
vastaan. 

 
Yhteystiedot:  

Tapani Siivola 
040-5383367 
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Paiste Mäenpää 
Orivedenkatu 8D86 
33720 Tampere Kiertäjäkansa 
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Vilhelmiina Haliseva 
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I L M O I T T A U D U N  T A R U K S E L L E

L O M A K E  P A L A U T E T A A N  L I P P U K U N N A N
T A R U S - Y H T E Y S H E N K I L Ö L L E  2 0 . 1 . 2 0 0 4
M E N N E S S Ä .  K A I K K I  T I E D O T  O V A T  L U O T -
T A M U K S E L L I S I A  E I K Ä  N I I T Ä  L U O V U T E T A  
U L K O P U O L I S I L L E .

H E N K I L Ö T I E D O T

Sukunimi: ....................................................................

Etunimi: ......................................................................

Lähiosoite: ...................................................................

Postitoimipaikka: .........................................................

Sähköposti: ..................................................................

Jäsennumero: ..............................................................

Syntymäaika: ..............................................................

Puh. kotiin: ............................ gsm: ...........................

Huoltajan nimi: ..........................................................

Huoltajan puh: ...........................................................

T E H T Ä V Ä  L E I R I L L Ä
 Leiriläinen (synt. v. 1989 tai sen jälkeen)
 Palvelutehtävä (synt. v. 1988 tai sitä aikaisemmin)
 Savunjohtaja (vähintään 18 v, kun leiri alkaa)

 Perheleiriläinen, hoitaa lapsia
 Perheleiriläinen, palvelutehtävässä
 Perheleiriläinen, lapsi

E R I T Y I S R U O K A V A L I O T  J A  R U O K A - A I N E A L L E R G I A T
Kaikki ruoat ovat vähälaktoosisia.

 Kasvisruoka
 Kasvis ja syö  kalaa,  kanaa
 Gluteeniton
 Laktoositon
 Kala-allergia
 Kananmuna-allergia
 Maitoallergia
 Omena-allergia
 Pähkinäallergia
 Sitrusallergia

 Herneallergia,  raaka  kypsä
 Lanttuallergia,  raaka  kypsä
 Paprika-allergia,  raaka  kypsä
 Porkkana-allergia,  raaka  kypsä
 Selleriallergia,  raaka  kypsä
 Sipuliallergia,  raaka  kypsä
 Tomaattiallergia,  raaka  kypsä
 Muu, mikä ...............................................................

.....................................................................................
 Erillinen selvitys liitteenä

T E R V E Y D E N T I L A
 Lääkeaineallergia, aiheuttaja: ....................................

.....................................................................................
 Muu allergia, aiheuttaja: ...........................................

.....................................................................................
 Leirin aikainen lääkitys mikä ....................................

.....................................................................................
 Erillinen selvitys liitteenä

 Diabetes 
 Epilepsia 
 Verenvuototauti
 Astma
 Sydänvika
 Muu, mikä ...............................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................



H O M E  H O S P I T A L I T Y  E L I  U L K O M A A L A I S T E N  P E R H E V I E R A I L U
Olen halukas ottamaan vieraakseni 3-4 päivää

 leirin jälkeen (suositus) .......... tyttöä
 leirin jälkeen (suositus) .......... poikaa
 ennen leiriä .......... tyttöä
 ennen leiriä .......... poikaa

Toivottu kommunikointikieli perhevierailun aikana:
 ruotsi
 englanti
 ranska
 saksa
 muu, mikä ...............................................................

K I E L I T A I T O
Tulen toimeen  englannin,  ruotsin,  ranskan,  saksan,  espanjan,  venäjän kielellä,
  muulla kielellä, millä? ......................................................................................................................................

P A L V E L U T E H T Ä V Ä Ä N  I L M O I T T A U T U N U T  
T Ä Y T T Ä Ä

T E H T Ä V Ä N I  L E I R I L L Ä
 Olen jo sopinut tehtävästäni. 

Tarus-pestini on ..........................................................,
josta olen sopinut ............................................. kanssa.

 En ole sopinut tehtävästäni. 
Olen kiinnostunut seuraavista tehtävistä:
1. ..........   2. ..........  3. .......... (numerokoodi)

O S A L L I S T U N
 Leirille koko ajaksi 28.7.-5.8.
 Leirille osaksi aikaa, päivät ........................................
 Rakennusleirille koko ajaksi 22.-28.7.

 Rakennusleirille osaksi aikaa, päivät .........................
 Purkuleirille koko ajaksi 5.-9.8.
 Purkuleirille osaksi aikaa, päivät ...............................

V A E L T A J A -  J A  J O H T A J A O H J E L M A
Haluan osallistua leirin aikana järjestettävälle kurssille.

 Sampo-kurssi
 Akela-kurssi

 Hankeohjaaja-kurssi
 VJ-jatkokurssi

P E R H E L E I R I L L E  T U L E V A  T Ä Y T T Ä Ä

A S U N
 Teltassa  Asuntovaunussa / -autossa

A L L E K I R J O I T U K S E T

H U O M !
Allekirjoittamalla tämän lomakkeen hyväksyn, että leirillä minua / lastani saatetaan kuvata tai haastatella leiri- tai 
muita partiojulkaisuja varten. Halutessasi kieltää tämän ota yhteyttä leiritoimistoon puh. (09) 2533 1139.
Ilmoittautujan allekirjoitus: 

.....................................................................................

Huoltajan allekirjoitus:

.....................................................................................




