Vihterän syyskauden isoin ja hienoin tapahtuma lähestyy! Perinteinen pikkujoululeiri järjestetään taas
tänäkin vuonna, ajankohta on 6.-8.12.2019. Johtajat saapuvat paikalle jo perjantaina klo 15.00.
Sudenpentujen, seikkailijoiden ja tarpojien leiri alkaa lauantaina 7.12. klo 10. Saapuminen on ohjeistettu
tarkemmin alla. Sudenpentujen leiri päättyy lauantaina klo 17.00 ja muut lähtevät sunnuntaina 8.12. klo
14.00. Leiri järjestetään Vihdin pirtillä Moksissa.
Tarjolla on kivaa partiomaista tekemistä ja olemista kaikille ikäkausille ja ei-vielä-partiolaisille. Luvassa siis
lämmintä tunnelmaa vanhojen ja uusien kavereiden kanssa!
HUOM! Mikäli et ole vielä antanut ikäkautesi lupausta, siihen on mahdollisuus Pikkujoululeirillä
lauantaiaamuna 7.12. klo 10 lipunnoston yhteydessä. Lupauksenantoon ilmoittaudutaan
leiri-ilmoittautumisen yhteydessä.
Saapuminen ja poistuminen
Leiriläiset saapuvat lauantaina 7.12. ikäkausittain porrastetusti: tarpojat klo 9.15, seikkailijat klo 9.30 ja
sudenpennut klo 9.45 (kimppakyydit nuorimman osallistujan mukaan).
Koska Vihdin Pirtillä on rajoitetusti parkkitilaa, on tärkeää, että annettuja aikoja ja liikenteenohjaajien
paikan päällä antamia ohjeita noudatetaan. Toivomme, että saattajat poistuvat rivakasti paikalta, jotta
seuraaville saapujille on tilaa. Perheet voivat jäädä seuraamaan lupauksenantoa, mutta ilmoitattehan asiasta
liikenteenohjaajille saapuessanne paikalle, jotta teidät ohjataan oikealle parkkipaikalle. Vihdin Pirtin osoite
on Pirtintie 2. Suosittehan ekologisia kimppakyytejä!
Nummelasta: Ajetaan Porintietä (2) Porin suuntaan, Hanko-Hyvinkää-tien (25) risteyksestä 12,5 km.
Käännytään vasemmalle ramppiin ja heti oikealle Olkkalantielle, Olkkalan suuntaan. Ajetaan Olkkalantietä
(1241) 1,7 km. Ylitetään Vanha Porintie (120) ja jatketaan suoraan Haavistontietä (1333) 3,7 km.
Käännytään oikealle Moksintielle, jota ajetaan noin 4 km. Oikealle kääntyy hiekkatie (Pirtintie), jonka
kohdalla lukee kyltissä Vihdin Pirtti.
Kirkonkylältä: Helsingintieltä/Jokikunnantieltä (1224) käännytään Olkkalantielle (1241), jota jatketaan
3,7 km Vanhalle Porin tielle asti. Loppu ohje on sama kuin Nummelasta tultaessa.
Osallistumismaksu & ilmoittautuminen:
Sudenpentujen osallistumismaksu on 15 €, seikkailijoiden ja tarpojien 25 €. Johtajille tapahtuma on
maksuton. Osallistumismaksu maksetaan ennen ilmoittautumista Vihterän tilille: FI12 4108 0010 3855 68.
Viestiksi laitetaan “Pikkujoululeiri 2019/lapsen nimi”. Ilmoittautuminen on sitova ja osallistumismaksu
pitää maksaa ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisen voi perua ilmoittautumisaikana maksutta.
Ilmoittautumisajan päätyttyä osallistumismaksuja ei palauteta.
Leirille ilmoittautuminen tapahtuu jäsenrekisteri Kuksan kautta maanantaihin 25.11. mennessä:
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=31702

Osallistumismaksusta on mahdollista hakea vapautusta sosiaalis-taloudellisin perustein. Vapaamuotoinen
hakemus lähetetään 17.11. mennessä sähköpostitse rahastonhoitajalle (jesse.lindholm@partio.fi).
Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.
Mukaasi leirille tarvitset:
-säänmukaiset vaatteet. Katso säätiedotusta, mutta varaudu rankempaankin keliin.
-reppu johon pakkaat seuraavat:
-tarpeeksi vaihtovaatteita, vahinkojenkin varalle
-partiohuivi (kaulaan)
-täysi juoma(vesi)pullo
-istuinalusta
-taskulamppu
-mahdolliset omat lääkkeet tms
-halutessasi omia herkkuja (muista kohtuus)
Lisäksi seikkailijat ja sitä vanhemmat:
-makuupussi, makuualusta ja tyyny
-nukkumisvaatteet (makuupussissa vähempi on parempi)
-henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet ja lääkkeet
Seikkailijat majoittuvat sisällä Pirtissä ja tarpojat ulkona kaminateltoissa.
Nähdään leirillä!
leirinjohtaja Sinitalvikki Välimäki
+358442817886
sinitalvikkiadele@gmail.com

