
Tintin mysteeri-talvileiri 

HeTan talvileiri järjestetään tänä vuonna 8.-10.3.2013 Kunstenniemessä. Leirille saavutaan omilla kyydeillä 

(Kunstenniementie 300, Naantali). Toivottavasti leiriläiset saapuvat leirille kimppakyydein ja ilmoittautumisen 

jälkeen saatte sähköpostitse listan osallistujien yhteystiedoista, jotta kimppakyytejä on helpompi sopia. Koska 

yhteiskuljetusta ei tänä vuonna järjestetä, niin leirin hinta on vain 15 euroa. Leirimaksu on maksettava Henrikin 

Tapulityttöjen tilille: FI36 80001470969032 ennen leirin alkua (viim. 8.3. HUOM. maksaessa viestiksi leiriläisen nimi). 

Leirin peruutusohjeet lapun kääntöpuolelle. 

Leiri alkaa perjantaina klo 19.00 Kunstenniemessä, josta yhdessä jatkamme matkaa majallemme. Leiri päättyy 

samaan paikkaan sunnuntaina klo 13.00. Viimeinen ilmoittautumispäivä leirille on torstaina 28.2., ilmoittautumiset 

sähköpostitse tai puhelimitse Eini Saukkoselle (Viestiin: Leiriläisen nimi, Vartion nimi, Allergiat, Vanhemman nimi, 

puhelinnumero ja Sähköpostiosoite). Lisäksi alla oleva lupalappu on ehdottomasti otettava leirille mukaan 

täytettynä. 

Varustelista: 

- Makuupussi- ja alusta 

- Lämpimät kengät ja 

ulkoiluvarusteet (olemme 

suurimman osan viikonlopusta 

ulkona ja yövymme ulkona 

kaminateltassa) 

- Pipo, hanskat ja kaulahuivi 

- Lämpimät vaatteet 

- Vaihtovaatteita 

- Hygieniatarvikkeet 

(hammasharja & -tahna) 

- Pyyhe ja saunomisvälineet 

- Ruokailuvälineet 

- Puukko 

- Tulitikut 

- Otsalamppu (tai muu 

taskulamppu) 

- Istuinalusta 

- Muistiinpanovälineet 

- Partiopaita ja –huivi 

- Alla oleva lupalappu täytettynä 

- Iloinen partiomieli  

Ilmoittautumiset ja kysymykset minulle: 

Leirinjohtaja 

Eini Saukkonen 

0407413398 

einisaukko@hotmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tyttäreni _______________________________________ saa luvan osallistua Kunstenniemessä 

järjestettävälle leirille 8.-10.3. 

Allergiat:______________________________________________________________ 

Huoltajan puhelinnumero leirin aikana:_____________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys:____________________________________ 

 

mailto:einisaukko@hotmail.com


 

P.S. Viimeinen peruutuspäivä on 5.3.2013. Tässä vielä ilmoittautumisen peruutusta koskevat ohjeet: 

 

1. Mikäli retkelle ilmoitettu henkilö ei osallistukaan leirille, on siitä aina tehtävä peruutus leirinjohtajalle 

ennen retken alkua. Leirimaksun maksamatta jättäminen ei ole sama asia kuin peruuttaminen. 

2. Mikäli peruutus tehdään ennen viimeistä peruutuspäivää 5.3. palautetaan osallistumismaksu takaisin 

täysimääräisenä. 

3. Sairaustapauksissa leirimaksu palautetaan täysimääräisenä sairaustodistusta vastaan, mikäli peruutus on 

tehty ennen leirin alkua. 

4. Muissa kuin sairastapauksissa leirimaksua ei palauteta. Esim. perheen lomamatka, mummon 60-

vuotispäivät eivät ole pätevä syy. Tällaiset tapahtumat tulee ennakoida ennen leirille ilmoittautumista. 

5. Mikäli leirimaksu on jätetty maksamatta, mutta peruutusta ei ole tehty, tullaan leirimaksu perimään 

jälkikäteen täysimääräisenä lisättynä käsittelykuluilla. 

 


