
 

Tervetuloa  
Ketun askel -kesäleirille! 
 

Helsingin Kalevan Poikien ja Tyttöjen kesäleiri pidetään 3.-8. kesäkuuta 2014. Pienimmille 
partiolaisille tarjotaan mahdollisuutta osallistua ajalla 5.-8. kesäkuuta. Leiri pidetään 
Repoveden kansallispuiston kauniissa maisemissa Kouvolassa ja se huipentuu valtakunnalliseen 
Suurjuhlaan 7.-8. kesäkuuta. 

Tervetuloa Helsingin Kalevan Poikien ja Tyttöjen Ketun askel -kesäleirille! Ketun askeleella pääset yöpymään teltassa, 
kokkaamaan ruokaa retkikeittimellä, melomaan, onkimaan ja tutustumaan vesillä liikkumisen jokamiehenoikeuksiin 
Repoveden kansallispuiston kauniissa maisemissa. Leirillä on siis tiedossa partio- ja erätaitoja, kettu-teemaista menoa ja 
meininkiä, sekä uusia ja vanhoja partiokavereita!  

Menemme yhdessä Ketun askeleelta suoraan Suurjuhlaan 
Kouvolan kaupunkiin. Valtakunnallinen Suomen Partiolaisten 
Suurjuhla on 7.-8.6. ja sinne odotetaan 10 000 partiolaista 
ympäri Suomen.  
 
Leirin hinta 
Pitkä leiri 3.-8.6.: 135 euroa (sis. Suurjuhla 55 euroa) 
Lyhyt leiri 5.-8.6.: 95 euroa (sis. Suurjuhla 55 euroa) 
 
Ja miten ja milloin voi ilmoittautua? 
Ilmoittautua voit nyt palauttamalla ilmoittautumislomakkeen omalle johtajallesi. Huomioithan, että kesäleirille ja 
Suurjuhlaan ilmoittaudutaan erillisillä lomakkeilla. Palauta molemmat lomakkeet viimeistään maanantaina 24.3. 
 
Miten voin auttaa leirin järkkäilyssä? 
Leirille toivotaan myös vapaaehtoisia vanhempia! Ilmoitathan leirinjohtaja Lindalle (linda.manner@helsinki.fi tai 040-
7636763), mikäli pystyt auttamaan joissakin seuraavista tehtävistä: 
 
-  kuljetukset omalla autolla tiistaina 3.6. kololta Repovedelle  
-  kuljetukset omalla autolla torstaina 5.6. kololta Repovedelle  
-  kuljetukset omalla autolla 7.6. aamulla Repovedeltä kololle 
-  johtajien avustaminen ohjelman järjestämisessä. 
-  Keksitkö jotain muuta, mitä emme tajunneet kysyä? Soita ja ehdota!  
 

Mistä saan lisää tietoa leiristä?  
Kysy leirinjohtaja Lindalta, linda.manner@helsinki.fi tai 040-7636763 
HKPT:n nettisivuilta hkpt.org/ketun-askel-kesaleiri 
HKPT:n Facebook-sivulta www.facebook.com/hkpt.partio 
ja lisäksi Suurjuhlan nettisivuilta: www.suurjuhla2014.fi  

Ilmoittautuneille lähetetään toinen leirikirje toukokuun alussa. Siinä on tarkemmat tiedot lähtö- ja 
tuloajoista, varustelista sekä lasku leiristä ja Suurjuhlasta. 

Nähdään siis leirillä! 

Partioterkuin, Linda ja muu leiriä tekevä porukka 

 



Ilmoittautuminen Ketun askel -kesäleirille 

3.-7. kesäkuuta 2014 

Repoveden kansallispuisto 

 
 

Leiriläisen koko nimi ja partionimi: 

Ryhmä: 

Leiriläisen puhelinnumero: 

Sähköposti (jonne haluan ajankohtaisen tiedon leiristä):  

Osoite (jonne haluan toisen leirikirjeen):  

 

Allergiat ja ruokavalio: 

 

Uimataito: 

 

Muuta huomioitavaa, esim. sairaudet: 

 

 

Huoltajan nimi: 

Huoltajan puhelinnumero (leirin aikana):  

Huoltajan sähköposti: 

 

Huoltajan nimi: 

Huoltajan puhelinnumero (leirin aikana): 

Huoltajan sähköposti: 

 

Lähden leirille ja Suurjuhlaan ajalle: 

  3.-8.6. eli pitkä Ketun askel -leiri + Suurjuhla 

  5.-8.6. eli lyhyt Ketun askel -leiri + Suurjuhla 

Muista palauttaa myös Suurjuhlan oma ilmoittautumislomake. 

Huomioithan, että lippukunta voi käyttää leirillä otettuja valokuvia viestinnässään, esimerkiksi 
retkikertomuksessa nettisivuilla mikäli ette ole erikseen kieltänyt lapsenne valokuvausta.  
 

 

 

__________________________________________________________ 

Leiriläisen tai alle 18-vuotiaan leiriläisen huoltajan allekirjoitus 

 


