Suomen Vapaa Partiotyhmä esittää

Liekki

Sudenpentujen ja seikkailijoiden kesäleiri 2016
SVPR järjestää Roihun rinnalle sudenpentujen
ja seikkailijoiden oman kesäleirin 8. – 12.6.2016
Skutvikenissä. Luvassa on huiman jännää ohjelmaa neljän
elementin – tulen, veden, maan ja ilman – innoittamina.
Lisäksi sudenpennut ja seikkailijat pääsevät tutustumaan
SVPR:n muihin sudenpentuihin ja seikkailijoihin.
Leiripaikkana toimii hyväksi havaittu alue Skutvikenissä,
osoitteessa Leksvallintie 290, Raasepori.
Leirin hinta on 65 €/hlö. Lisäksi järjestämme vierailupäivän
11.6., jonka hinta varmistuu myös osallistujamäärän myötä.
Hinta pyörii arviolta muutamissa kympeissä per henkilö ja se
sisältää kuljetuksen, lounaan sekä ohjelman. Vierailupäivän
ilmoittautumisohjeet tulevat 2. leirikirjeessä.

Tiivistettynä
MITÄ?
Sudenpentujen ja seikkailijoiden oma kesäleiri.

MISSÄ?
Skutviken, Raaseporissa.
Osoite on Leksvallintie 290, Raasepori.

MILLOIN?
8. – 12.6.2016

MITEN ILMOITTAUDUTAAN?
Palauta ilmoittautumislomake täytettynä oman
ryhmäsi johtajalle 13.3. mennessä.

Ilmoittautuaksesi palauta ilmoittautumislomake täytettynä oman ryhmäsi johtajalle 13.3. mennessä. Ilmoittautuneille
lähetään 2. leirikirje lähempänä leiriä, joka sisältää tarkempaa tietoa sekä muun muassa varustelistan. Ilmoittautuminen
on sitova 13.3. jälkeen, jonka jälkeen sitä ei voi enää perua. Ilmoittautumisen voi perua 13.3. mennessä. Sairastapauksissa
lääkärintodistusta vastaan leirimaksu ja osallistuminen voidaan peruuttaa.
Näin maksat: Lippukunnan tilille FI05 5721 7740 0236 45. Saaja: Lippukunta Jeanne d’Arc. Leirimaksu: 65 euroa
Viite:
Maksa leirimaksu mieluiten heti ilmoittautumisen yhteydessä, mutta viimeistään 15.4.

Lippukuntien yhteyshenkilöt
Heiltä saa lisätietoa ja apua ongelmatilanteissa.

SUSIVEIKOT

JEANNE D’ARC

TOIMEN POJAT

TAVASTIT

Kristian ”Krisse” Kober

Maiju Tunkelo

Oskari Ketola

Jari Marvia

050 356 8118

040 758 6763

040 059 5566

041 535 3715

kristian.kober@susiveikot.net

maiju.tunkelo@helsinki.fi

oskarikta@gmail.com

jari.marvia@nbl.fi

Leiriorganisaatio
Jos SVPR kuulostaa uudelta ja jännältä, niin tästä näkee, että kuitenkin omat, tutut johtajat ovat leirillä mukana.
Leirin johto
Susanne ”Sufku” Rantanen, Suve
Kristian Kober, Suve

Ensiapu
Maiju Tunkelo, Jd’a

Muonitus
Henri ”Henu” Strandman, TP

Huolto
Julius Maylett, TP
Oskari ”Kasku” Ketola, TP

Ohjelma
Susanne ”Sufku” Rantanen, Suve
Oona Sievänen, Suve
Maria Toivola, Suve

Turva ja telttakylät
Tero ”Vili” Huhta-Koivisto, TP

Viestintä
Jari Marvia, Tavastit

Leirin pääpesteissä olevat henkilöt esittäytyvät lyhyesti
Susanne ”Sufku” Rantanen

Kristian ”Krisse” Kober

”Heippa, olen harrastanut partiota vuodesta 1999 ja johtanut kaikenikäisten

”Olen ollut partiossa vuodesta 1982, toki siinä on ollut taukoa välissä.

ryhmiä vuodesta 2008 alkaen ja johdan edelleen tällä hetkellä yhtä

Tällä hetkellä toimin sudenpentulauman akelana, hallituksen jäsenenä,

sudenpentulaumaa ja yhtä samoajavartiota. Lähdin johtamaan leiriä,

varastonhoitajana sekä henkikirjurina lippukunnassamme Susiveikoissa.”

kun näin sopivan tilaisuuden tulleen ja koska sain parikseni Krissen.
Silloin tiesin olevani valmis ottamaan haasteen vastaan, jota olen jo

Maiju Tunkelo

pitkään odottanut. Tavoitteeni leirille on saada mahdollisimman monta

”Partiota olen harrastanut 16 vuotta ja tällä hetkellä toimin lippukunnassani

osallistujaa (toive n. 130 lasta) ja tehdä leiristä paras leirikokemus niin

Jd’A:ssa seikkailijajoukkueen sampona. Liekillä olen ensiapuvastaava.”

lapsille kuin johtajillekin.”

Henri ”Henu” Strandman

Tero ”Vili” Huhta-Koivisto

”Olen Henri ”Henu” Strandman Kauniaisten Toimen Pojista. Ikää on 20

”Vili Huhta-Koivisto Toimen Pojista. Vastuualueenani leirillä on

vuotta ja partiossa olen ollut 13 vuotta. Tällä hetkellä toimin lippukunnassa

turvallisuus. Jos jotain tapahtuu, olen ensimmäisenä paikalla selvittämässä

sihteerinä, taloudenhoitajana, kämppäisäntänä, lippukunnan lehden

tilannetta ja pelastamassa päivää.”

toimitussihteerinä ja seikkailijasampona. Lisäksi toimin SVPR:ssä KV:n eli
Keskusvaliokunnan jäsenenä. Leirillä olen muonitusvastaava, eli johdan

Oskari ”Kasku” Ketola

keskuskeittiötä ja vastaan siitä, että kaikki saavat syödäkseen.”

”Oskari ’Kasku’ Ketola, Toimen Pojat. Toimin leirillä TP:n yhteyshenkilönä
sekä huollon kakkosmiehenä. Mikäli Toimen Poikien huoltajilla on murheita/

Jari Marvia

kysyttävää leirin suhteen, ennen leiriä tai leirin aikana, vastaan mielelläni.

”Partiota on takanapäin jo mukavat 15 vuotta, ja tässä leiristä hyvä

Lippukunnassa toimin yliakelana sekä jäsenrekisterivastaavana.”

aloittaa seuraavat 15 vuotta. Leirillä vastaan siitä, että viesti menee perille.
Tavasteissa toimin lippukunnanjohtajana, tarpojaluotsina ja -johtajana,

Julius Maylett

verkkomestarina ja kalustonhoitajana. ”

”Terve! Olen Julle ja toimin leirillä huoltovastaavana Kaskun kanssa.
Olen Toimen Poikien tuore presidentti eli aloitin lippukunnan
johtamisen vuoden alusta. Lisäksi olen ottanut toimareissa kontalleni
kalustovastaavan, kolovastaavan ja oltemannin hommat. ”

Lisäksi leirillä on paljon muitakin tuttuja johtajia omista lippukunnista!

