
Tervetuloa 
Ketun askel -kesäleirille!

Partiolippukunta Kalevan Poikien ja Tyttöjen kesäleiri pidetään 3.-6. kesäkuuta 2014 ja 
sinne on tervetulleita kaikki yli 9-vuotiaat tytöt ja pojat! Leiri pidetään Repoveden 
kansallispuiston kauniissa maisemissa Kouvolassa.

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

Leirille on tulossa mukaan lippukunnan jäseniä ja  partiolaisten kavereita ja vielä ennen tuntemattomia uusia kavereita. 
Leirille on tervetullut jokainen 10-vuotias ja sitä vanhempi tyttö ja poika!

Paljonko leiri maksaa?
Leirin hinta on 85 euroa. 
Hinta sisältää leirin matkoineen ja toissijaisen vakuutuksen leirin ajan.

Ja miten ja milloin voi ilmoittautua?
Ilmoittautua voit nyt ottamalla yhteyttä leirinjohtajaan ja palauttamalla ilmoittautumislomake. Ilmoittautumislomakkeen 
löydät nettisivuilta. Ilmoittauduthan viimeistään perjantaina 25.4.

Mistä saan lisää tietoa leiristä? 
Kysy leirinjohtaja Lindalta, linda.manner@helsinki.f tai 040-7636763
Kalevan Poikien ja Tyttöjen nettisivuilta www.hkpt.org/ketun-askel-kesaleiri
Kalevan Poikien ja Tyttöjen Facebook-sivulta www.facebook.com/hkpt.partio

Ilmoittautuneille lähetetään toinen leirikirje toukokuun alussa. Siinä on tarkemmat tiedot lähtö- ja tuloajoista, 
varustelista sekä lasku leiristä. Myös ennen leiriä järjestetään ilta, jossa tutustutaan leiriläisiin, leiriä vetäviin aikuisiin 
johtajiin ja myös tarvittaviin varusteisiin.

Nähdään siis leirillä!

Partioterkuin, 

Linda ja muu leiriä tekevä porukka

P.S. Kalevan Pojat ja Tytöt on partiolippukunta, joka kokoontuu Johanneksenkirkon vieressä Korkeavuorenkatu 10:ssä. 
Partio on paras harrastus sekä lapsille, että nuorille ja aikuisille! Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan, ota 
yhteyttä! :)

http://www.hkpt.org/ketun-askel-kesaleiri
http://www.facebook.com/hkpt.partio


Ilmoittautuminen Ketun askel -kesäleirille

3.-6. kesäkuuta 2014

Repoveden kansallispuisto

Leiriläisen koko nimi:

Leiriläisen puhelinnumero:

Sähköposti (jonne haluan ajankohtaisen tiedon leiristä): 

Postiosoite (jonne haluan toisen leirikirjeen): 

Syntymäaika: 

Allergiat ja ruokavalio:

Uimataito:

Kokemus retkeilystä:

Muuta huomioitavaa, esim. sairaudet:

Huoltajan nimi:

Huoltajan puhelinnumero (leirin aikana): 

Huoltajan sähköposti:

Huoltajan nimi:

Huoltajan puhelinnumero (leirin aikana):

Huoltajan sähköposti:

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

__________________________________________________________

Alle 18-vuotiaan leiriläisen huoltajan allekirjoitus


