Haluatko päästä nauttimaan lumesta
lumiveistosten, iglujen ja pulkkarallin merkeissä?
Tahdotko kokeilla talvella metsässä liikkumista
niin hiihtäen kuin lumikenkäillen? Oletko valmis
haastamaan itsesi pulahtamaan kylmään
avantoon tai kokeilemaan maitokorikiipeilyä tai
vaijeriliukua? Entä oletko ikinä ollut talven
ykkössuosikin, napakelkan, pyörteissä? Tämä
kaikki yhdessä monen muun kokemuksen kanssa
on mahdollista Helmellä 2017! Olit sitten
ensikertalainen tai jo kokenut talvileirikonkari,
olet lämpimästi tervetullut mukaan huikeaan
talviseikkailuun!

Aika:
ti-la 21.-25.2.2017, sudenpennut to-la 23.-25.2.2017
Paikka: Kiljava
Hinta: 100e / koko leiri, 60e / sudenpennut
Ilmoittautuminen: 3.10.-31.12.2017
Helmi on Pääkaupunkiseudun Partiolaisten talvileiri, joka järjestetään
hiihtolomaviikolla jo kolmatta kertaa. Leiri kestää sudenpentuikäisille kaksi
yötä ja muille neljä yötä. Helmellä nukutaan kaminalämmitteisissä
puolijoukkueteltoissa ja päivisin tehdään partiomaisia talviaktiviteetteja sekä
pidetään hauskaa uusien ja vanhojen kavereiden kanssa.
Etkö ole koskaan ollut talvella retkeilemässä? Ei haittaa! Helmi on erinomainen
mahdollisuus kokeilla ensimmäistä kertaa elämässään talvileireilyä. Helmellä
kokeneemmat talvieräilijät auttavat kokemattomampia ja jokainen pääsee
oppimaan jotain uutta. Helmellä on huomioitu eritasoiset talviretkeilijät ja
huolehdimme, että jokaiselle löytyy kivaa tekemistä huolimatta siitä, oletko
ensimmäistä kertaa talvella metsässä vai onko kaminateltta toinen kotisi.
Helmelle pääsevät lisäksi ei-partiolaiset. Kutsu siis ei-vielä-partiolainen
kaverisi katsomaan, miten hauskaa partiolaiset osaavat pitää talvisessa
metsässä kirpeässä pakkasessa!

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen leirille alkaa 3.10.2016 ja päättyy vuoden lopussa, 31.12.2016!
Ilmoittautuminen tapahtuu Kuksan kautta, ja linkki siihen löytyy Helmen
nettisivuilta, osoitteesta päpa.fi/helmi2017/osallistujille/ tai palauttamalla
lupalappu lippukunnan yhteyshenkilölle.

Hinta
Leirimaksu on 100 euroa koko leiriltä ja 60 euroa sudenpennuille. Johtajaikäiset
eli yli 15-vuotiaat voivat osallistua leirille myös päivämaksulla 30 euroa /
vuorokausi. Päiväleirimaksuun ei sisälly kuljetuksia leirille ja leiriltä pois, eli
päiväleiriläisen on itse huolehdittava kuljetukset. Leiri laskutetaan heti vuoden
alussa ilmoittautumisen päätyttyä.
Leiri-ilmoittautuminen on mahdollista perua ilmoittautumisajan loppuun
mennessä (31.12.2016), jolloin leirimaksua ei laskuteta. Tämän jälkeen
leirimaksun voi saada takaisin vain lääkärintodistusta vastaan.
Partiolaisten on mahdollista anoa avustusta leirimaksuun Pääkaupunkiseudun
Partiolaisten stipendirahastosta tammikuun haun yhteydessä 15.1. mennessä.
Hakemukset käsitellään normaalia nopeammin, ja hakijoille ilmoitetaan
viimeistään tammi-helmikuun vaihteessa päätös. Osallistujalle annetaan
mahdollisuus perua leiri kuluitta viikon sisällä päätöksestä, mikäli stipendiä ei
myönnetä. Stipendin myöntäminen edellyttää luonnollisesti asianmukaista
ilmoittautumista leirille ja maksettua jäsenmaksua vuodelle 2017.
Lisätietoja stipendeistä: http://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/piiripalvelee/stipendit/

Lisätietoa

Lisätietoa leiristä löydät aina ajantasaisesti Helmen nettisivuilta
päpa.fi/helmi2017
Tykkääthän Helmestä myös Facebookissa:
https://www.facebook.com/helmitalvileiri
ja seuraat Instagramissa @helmitalvileiri
Ilmoittautuneet saavat toisen leirikirjeen tammikuun aikana sähköpostitse.
Toisessa leirikirjeessä kerrotaan mm. mukaan tarvittavat varusteet, lähtö- ja
paluuaika ja -paikka sekä muu oleellinen tieto, jota tarvitset leirille lähtiessäsi.

Kysymyksiä?

Esitä ne lippukunnan omalle yhteyshenkilölle!
Lippukunnan yhteyshenkilön yhteystiedot:
Nimi:_______________________________________
Puhelinnumero:_______________________________
Sähköposti:__________________________________

