Hiisi 2017 -kesäleiri
Jos metsään haluat mennä nyt, sä takuulla yllätyt…

Tervetuloa mukaan Aitolahden Hirvi-Veikkojen ja Teiska-Partion yhteiselle kesäleirille
Teiska-Partion omistamalle Riihilammen leirialueelle Teiskoon 24.-30.7.2017! Leiri sisältää
paljon kesäistä tekemistä niin maalla kuin vedessäkin. Leirin aikana nukumme teltoissa.

Leirin kesto ja hinta

Leirin kesto

Hinta hive/tepa

Sudenpennut

Pe – Su 28.-30.7.

30 € / 20 €

Seikkailijat ja seikkailijoihin siirtyvät To – Su 27.-30.7.

40 € / 30 €

Tarpojat ja tarpojiin siirtyvät

Ma – Su 24.-30.7.

50 € / 40 €

Samoajat ja samoajiin siirtyvät

Ma – Su 24.-30.7.

25 € / 15 €

Teiskapartiolaisten leirimaksu on alempi, koska sitä tuetaan joulumyyntikampanjassa
kerätyllä voitolla.

Leiri päättyy sunnuntaina koko leirin yhteiseen juhlaan, jonne myös vanhemmat ovat
tervetulleita.

Ilmoittautuminen tapahtuu Kuksaan 28.5. mennessä. Tarkemmat ohjeet Kuksan käyttöön
löydät tämän kirjeen seuraavalta sivulta. Huoltaja ilmoittaa alaikäisen leirille lähtijän.
Ilmoittautuneille lähetetään tarkempia tietoja kesäkuun aikana.
Linkki Kuksaan: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=15243

Lisätietoja:

Milla Valio

Roope Vilponen

Teiska-Partio

Hirvi-Veikot

044 567 3993

045 344 7614

milla.valio@teiskapartio.fi

viponen@hotmail.com

Ohje PartioID:n käyttöönottoon
Tämä ohje on partiolaisille sekä heidän jäsenrekisteriin merkityille huoltajille.

Mikä on PartioID?
PartioID on palvelu partiolaisen tunnistamiseen verkossa. PartioID:n käyttö vaatii
rekisteröitymisen, jonka aikana kysytään partion jäsennumeroasi ja sitä jäsenrekisterissä
vastaavaa sähköpostiosoitetta. Näin estetään luvattomat rekisteröinnit. Mikäli et tiedä
jäsenrekisterissä olevaa sähköpostiosoitettasi, se on virheellinen tai puuttuu, otathan
yhteyttä:
Teiska-Partio: Jari Vehmas, jari.vehmas@teiskapartio.fi
Hirvi-Veikot: Markku Mäkelä, m.r.makela@gmail.com

Rekisteröinti
Mene osoitteeseen http://kuksa.partio.fi ja valitse alhaalta rekisteröidy.

Täytä jäsen-/huoltajanumero sekä jäsenrekisteriin merkitty sähköpostiosoite. Huoltajan
jäsennumero on lähetetty edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen jäsenrekisteriin
kirjaamisvaiheessa. Jäsenellä ja huoltajalla on eri jäsennumero ja siten erillinen PartioID.
Useimpiin tapahtumiin ilmoittautuminen hoidetaan huoltajan PartioID:llä.

Seuraavaksi voit valita käytätkö google-kirjautumista vai teetkö erilliset tunnukset
kirjautumista varten. Rekisteröinnissä on noin tunnin viive ennen kuin tunnuksia voi
käyttää.

Kirjautuminen jäsenrekisteri Kuksaan, tapahtuu osoiteesta: http://kuksa.partio.fi
Kuksassa huoltaja pystyy muokkaamaan huollettaviensa ja omia tietojaan.

Hiisi 2017 -kesäleirille ilmoittautuminen onnistuu alla olevan linkin kautta.
Ilmoittautuminen: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=15243
Huoltaja kirjautuu omilla tunnuksillaan ja ilmoittaa alle 18-vuotiaat jäsenet tapahtumaan.

