
CINEMA 2021
Viestityttöjen ja Töölön Nuotioveikkojen kesäleiri vie 
sinut tänä kesänä elokuvien ihmeelliseen maailmaan. 
Tervetuloa mukaan! 

AJANKOHTA

Vitsjön, Tammisaari 
Tammisaaren alueelta löytyy useita Vitsjön-nimisiä järviä. 
Meidän leirialueen paikannat kartalta laittamalla karttapalveluun 
osoitteeksi Mannerheimintie, Raasepori.

PAIKKA

Sudenpennut.......................................................................80e
(2011-2013 syntyneet)

Seikkailijat, tarpojat......................................................120e
(2006-2010 syntyneet)  

Samoajat................................................................................20e
(2003-2005 syntyneet)

Jälki-ilmoittautuminen (1.-20.6.): su 120e / se-ta 180e / sa 30e

Sisarusalennus: -20e yhteishinnasta

Leirimaksusta lähetetään lasku ilmoittautuneille kesäkuun alussa 
sähköpostitse.

Leirimaksusta voi anoa taloudellisin perustein alennusta tai 
vapautusta vapaamuotoisella hakemuksella, joka tulee lähettää 
sähköpostilla leirinjohtajalle 31.5. mennessä.

Jos pääset osallistumaan leirille vain osaksi aikaa, otathan 
yhteyttä leirinjohtajaan ilmoittautumisen ja leirimaksun osalta 
24.5. mennessä.

HINTA

Leirille ilmoittautudutaan Kuksa-jäsenrekisterin kautta. Tee 
ilmoittautuminen alla olevien ohjeiden mukaisesti 31.5. mennessä!

1.  Mene osoitteeseen: kuksaan.fi/40638 
2. Klikkaa ”Ilmoittaudu” ja ”Kirjaudu palveluun”, jolloin pääset 
     kirjautumaan Kuksaan huoltajatunnuksillasi tai uutena  
     käyttäjänä luomaan itsellesi PartioID:n (”Rekisteröidy”).
3. Kirjauduttuasi pääset täyttämään ilmoittautumislomakkeen.      
     Täytä kaikki kohdat huolellisesti ja klikkaa lopuksi ”Ilmoittaudu”.

Seuraava leirikirje, joka sisältää lisätiedot leirin ohjelmasta, 
varusteista, turvallisuusjärjestelyistä yms. lähetetään kaikille 
ilmoittautuneille kesäkuussa!

ILMOITTAUTUMINEN

Toivomme, että rokotteet hidastavat pandemian etenemistä 
ja tartuntatilanne laantuu kesää kohti, jotta pääsemme heinä-
elokuun taitteessa viettämään kesäleiriä perinteiseen tapaan. 

Olemme linjanneet, että leiriä suunnitellaan normaalina leirinä 
toukokuun puoliväliin saakka, minkä jälkeen tarkastelemme 
tilannetta ja päätämme, tarvitseeko suunnitelmia muuttaa. 
Mikäli tätä ennen tulee kesätapahtumiin liittyviä suosituksia, 
teemme päätökset niiden mukaan jo aikaisemmin. Luovia tapoja 
järjestää kesäleiri tänä vuonna on jo mietitty (esim. päiväleirit 
kaupungissa, ikäkausikohtaiset/ryhmien omat retket). Jatkamme 
plan B:n suunnittelua normaalin leirin suunnittelun rinnalla, 
jotta olemme valmistautuneet siihen, että leiri voidaan jossain 
muodossa järjestää leirille varattuna ajankohtana (leirin pituus, 
paikka ja hinta saattavat muuttua uusista suunnitelmista ja 
rajoituksista riippuen). 

Jos poikkeusjärjestelyihin siirrytään, lähetämme lisätiedot ja 
avaamme uuden ilmoittautumisen korvaavalle leiritoteutukselle 
toukokuussa!

Teemme kaikkemme, jotta leiri saataisi tänä kesänä järjestettyä. 
Näin epävarmoina aikoina leirin peruuntuminen lyhyelläkin 
varoitusajalla saattaa kuitenkin olla mahdollista. Mikäli leiri 
joudutaan perumaan, palautamme maksetut leirimaksut 
kokonaisuudessaan osallistujille.

KORONAN VAIKUTUKSET LEIRIIN

LEIRINJOHTAJA: Juuli Rantaniemi 
0440102607, juuliran@gmail.com

Mikäli Kuksaan kirjautumisen kanssa ilmenee ongelmia, olkaa 
yhteydessä oman  lippukunnan jäsenrekisterivastaavaan!

TNV: Johannes Klockars
045 232 7003, johannes.klockars@kolumbus.fi

VT: Salla Kauppi-Pastor 
041 5106885, salla.k.kauppi@gmail.com

YHTEYSTIEDOT

Sudenpennut..............................................................29.7.–1.8.
(2011-2013 syntyneet)

Seikkailijat, tarpojat..............................................26.7.–1.8.
(2006-2010 syntyneet)  

Samoajat, vaeltajat, aikuiset............................25.7.–1.8.
(2005 ja sitä aikaisemmin syntyneet)

@viestitytot
@nuotioveikot

viestitytot.netViestitytöt
Töölön Nuotioveikot

Voit seurata leirin viestintää lippukuntien somessa 
ja Viestityttöjen nettisivuilta!

http://kuksaan.fi/40638

