
AARNIVALKEA 
ILMOITTAUTUMISOHJE KOTEIHIN 



TAMMILEIRI XVII AARNIVALKEA 
SUDENPENTUJEN OMA PIIRILEIRI

 Seitsemästoista Tammileiri järjestetään kesäkuussa 6.-9. päivä 
Sauvon Ahtelassa Turun kaupungin leirikeskuksessa. 
Vuoden 2019 Tammileiri kantaa nimeä Aarnivalkea!  

Leiri on Lounais-Suomen Partiopiirin sudenpentuikäkauden eli vuosina 
2009-2011 syntyneiden partiolaisten oma piirileiri. Sudenpennut 
pääsevät leirillä tutustumaan suomalaiseen kansanperinteeseen ja 
–tarustoon. Leirillä etsitään aarnivalkeita eli tulia, jotka palavat 
aarteiden päällä ja joita Aarniksi kutsuttu haltija vartioi. Tammileiri 
Aarnivalkealla sudenpentu pääsee seikkailun lomassa kehittämään 
yhteistyötaitojaan, kokeilemaan ja oppimaan uusia asioita.

 

MITÄ LUVASSA? 
KURKISTUS OHJELMAAN 

Leirillä järjestetään monipuolista ohjelmaa, joka pohjautuu suomalaiseen 
kansanperinteeseen ja -tarustoon. Luvassa on elämyksiä, kädentaitoja, 
kisailua, tarinoita ja näyttäviä yhteisohjelmia. Esimerkiksi merta ja vesillä 
liikkumista innostavasti käsittelevä ohjelmapiste on kokemisen arvoinen 
juttu!

KUVA: KASPERI HELLSTEDT / L-SP



HINTA 
Leirimaksu 85€ (koko leiri 6.-9.6.2019) sisältää Tammileirin 
järjestämän yhteiskuljetuksen, sekä meno että paluukuljetuk-
sen. Yhteiskuljetukset koskevat vain Lounais-Suomen Partio-
piirin alueella toimivien lippukuntien jäseniä. 
Lisäksi 85€ leirimaksuun sisältyy leiripaita ja leirihuivi. Leiri-
paidan kokoa kysytään ilmoittauduttaessa. Ilmoittautuessa voi 
myös tilata maksullisia leirituotteita.  

Leirin vuorokausihinta on 25€/vrk, jos leirille osallistuu osit-
taiseksi ajaksi. Mikäli osallistuu yksittäisiksi leiripäiviksi, ei 
hintaan sisälly yhteiskuljetuksia tai leirituotteita. Osallistuessa 
yksittäisiksi leiripäiviksi ole asiasta yhteydessä lippukuntaasi ja 
Tammileirin projektityöntekijä Heli Matintaloon 
heli.matintalo@partio.fi p. 050-3129430. 

Leirimaksu laskutetaan ilmoittautuneilta ennen leiriä. Lip-
pukunnat eivät osallistu jäsentensä maksujen keräämiseen, 
vaan Tammileiri hoitaa laskutuksen suoraan osallistujilta. 
Lasku lähetetään Kuksa-profiilissa ilmoitettuun osoitteeseen, 
joten muistathan tarkistaa Kuksan perusasetuksista 
laskutusmuodon ja erityisesti sähköpostiosoitteesi. 

Leiriläisten leirimaksut tarkistetaan ennen tapahtumaa ja leiri-
maksun tulee olla maksettuna leirille saapuessa. Mikäli maksu 
on venähtänyt yli viimeisen maksupäivän ota leirille mukaasi 
tosite maksusta.  

Huomioithan, että partiolaisilla partion jäsenmaksu pitää olla 
maksettuna ennen tapahtumaa. Jos maksu jää viimetinkaan, 
voit tuoda maksukuitin mukanasi Tammileirille saapuessasi.

KUVA: MISKA LOIMAALA/L-SP

KUVA: KASPERI HELLSTEDT / L-SP



ILMOITTAUTUMINEN 
Tammileiri XVII Aarnivalkean ilmoittautumisaika on 1.2.–3.3.2019,  
ilmoittautumislomakkeen löydät: kuksaan.fi/22745 

Tammileirille ilmoittaudutaan partion jäsenrekisterijärjestelmä Kuksan 
kautta PartioID-tunnuksella. Alle 18-vuotiaan leiriläisen ilmoittautumisen 
tekee leiriläisen huoltaja omalla huoltajan PartioID-tunnuksella.  
Huoltajan PartioID-tunnuksen rekisteröimiseen tarvitaan huoltajanumero 
sekä Kuksaan merkitty sähköpostiosoite; nämä tiedot saa oman  
lippukunnan jäsenrekisterinhoitajalta. Myös ei-partiolaiset, perheleirille 
tulevat lapset ja partioon tutustujat ilmoittautuvat Kuksa- 
ilmoittautumislinkin kautta.  Ilmoittautuessa tulee tarkistaa, että valitsee 
oikean henkilön alasvetovalikosta.  

Lippukuntien kannattaa varmistaa viimeistään nyt, että jokaisen 
alaikäisen partiolaisen huoltajan tiedot on merkitty oikein Kuksaan. 
Huoltajille suunnattu ohjeistus Kuksan käytöstä löytyy osoitteesta : 

https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partiorekisteri-kuksa/kuksa-huoltajan-ohjeet/

ILMOITTAUTUMISEN EHDOT 
Tammileiri -ilmoittautumisen voi perua veloituksetta 3.3.2019 saakka. 
Tämän jälkeen tapahtumamaksua ei enää palauteta, mutta estynyt 
voi etsiä tilalleen toisen osallistujan. Peruutuksista ja osallistujavaihdok-
sista on ilmoitettava 15.5.2019 mennessä oman lippukunnan johtajistolle ja 
Tammileiri XVII Aarnivalkean projektityöntekijä Heli Matintalolle 
heli.matintalo@partio.fi p. 050-3129430.

POIKKEUSTILANTEET 
Poikkeuksen ilmoittautumisehtoihin tekee partiolaista tai 
lähiomaista kohdannut sairaus tai tapaturma. Silloin osallistumismaksun 
voi periä partiovakuutuksen kautta suoraan omasta vakuutusyhtiöstä vielä 
3.3. jälkeenkin. Osallistumismaksun perintä edellyttää lääkärintodistusta. 
 
Huomioithan, että osallistumismaksun palautusta voivat hakea ainoastaan 
Suomen Partiolaisten jäsenmaksun vuodelle 2019 maksaneet. 
Partiovakuutuksesta voi lukea lisää osoitteesta 
www.partio.fi/partiolaisille/partiovakuutus.



LEIRITUOTTEET 
Tammileiri XVII Aarnivalkean viralliset leirituotteet ovat myynnissä 
ilmoittautumisen yhteydessä. Leirituotteet tilataan 
ilmoittautumislomakkeen kautta. Jotta varmasti saat haluamasi 
leirituotteet, kannattaa ne tilata nyt, sillä ilmoittautumisten päätyttyä 
emme voi enää taata mahdollisuutta niiden hankkimiselle.

 Tuotteet laskutetaan leirimaksun yhteydessä.

Emalimuki 285 ml 
Konepesun kestävä
12 € / kpl 

Käytännöllinen, 
kokoontaitettava 
istuinalusta moneen 
käyttötarkoitukseen! 

Koko avattuna 38 x 27 cm, 
mutta kokoontaiteltuna 
vain 18 x 14 cm. 

Istuinalusta on 
vettähylkivä ja siinä on 5 
mm:n pehmuste. 
 
8,5€ / kpl



LISÄTIETOJA LUVASSA 
Muista hyödyntää näiden infojen lisäksi myös uutiskirjeitä, 
www.tammileiri.fi nettisivuja sekä Tammileirin some-kanavia. 
Instagram: @tammileiri
Facebook: Tammileiri

Leiriläisen kirja lähetetään ilmoittautuneille kevään 2019 aikana.
Leiriläisen kirjasta löydät muun muassa tarkemmat tiedot leirin
aikataulusta, yhteiskuljetuksista ja siitä mitä leirille tulee pakata mukaan.

 

VIELÄ LOPUKSI… 
Muistathan, että Tammileirille mahtuu vain 2900 ensimmäiseksi 
ilmoittautunutta.
Mukaan lähtemistä ei siis kannata empiä liian pitkään!

STIPENDIRAHASTO
Tammileirin osallistumismaksuun on mahdollista hakea stipendiä joko 
koko leirimaksuun tai puoleen siitä. Stipendin tarkoituksena on 
mahdollistaa leirikokemus mahdollisimman monelle ja tukea sitä, ettei 
kenenkään mukaan lähteminen olisi kiinni perheen taloudellisesta 
tilanteesta.

Stipendiä haetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja sen hakeminen 
edellyttää perheen tulotietojen selvittämistä. Stipendin hakemiseen 
liittyvät tiedot käsitellään luottamuksellisesti eivätkä ne mene esimerkik-
si lippukunnan tietoon. Stipendit jaetaan hakemusten perusteella haki-
jan kokonaistilanne huomioon ottaen siten, että mahdollisimman monen 
osallistuminen leirille mahdollistuu. 

Stipendiä hakeneille ilmoitetaan erikseen siitä onko stipendi myönnetty, ja 
ilmoittautuminen on mahdollista perua vielä päätöksen saannin jälkeen

KUVA: KRIS LOIMAALA / L-SP


