
KESÄALENNUS PIIRIN KÄMPILLE! 

Haluamme kannustaa lippukuntia järjestämään kesällä toimintaa rajoitusten ja suositusten mukaan. Ensi kesälle voitte 

suunnitella esimerkiksi lippukunnan päiväretkiä, ikäkausien omia muutaman yön retkiä tai yhtä pidempää leiriä. 

Kannustuksena piiri tarjoaa lippukunnille mahdollisuuden varata piirin pienempiä kohteita alennettuun hintaan 

kesäkaudelle 2021! Halvempi kämppävuokra mahdollistaa toivottavasti extraohjelman retkelle tai pienemmän 

leirihinnan osallistujille.  

Lippukunnalla on mahdollisuus 50 % alennukseen varauksista kesäkaudella 1.6.-31.8.2021. Varauksen maksimipituus 

on yksi (1) yhtenäinen viikko (7vrk). Alennuksen voi käyttää arkena vuorokausivaraukseen, viikonloppuvaraukseen tai 

viikon varaukseen. Alennusvarauksen voi tehdä 17.5. alkaen.  

Jokainen lippukunta on oikeutettu yhteen alennettuun varaukseen. Loput lippukunnan varaukset ovat 

normaalihintaisia. 

Saat alennuksen tekemällä varauksen normaalisti www.partiokampat.fi/. Varauksen yhteydessä kirjoita kohtaan 

”asiakkaanviite” KESÄALE50. Varausjärjestelmä näyttää varaukselle normaalia hintaa, mutta alennus huomioidaan 

laskutuksessa.  

Toisinaan varausjärjestelmä ei pysy perässä, jos varauksia tehdään useammalle kämpälle, kuten Nuuksiossa tai varaus 

sijoittuu useammalle päivälle. Jos joudut tekemään useamman varauksen järjestelmään, merkitse kaikkiin varauksiin 

sama viite, KESÄALE50, ja ole yhteydessä kiinteistövastaa Timo Pääskynkiveen, (timo.paaskynkivi@partio). 

Päivävarauksia tehdessä huomaathan, että varaus on tehtävä koko vuorokaudeksi. Jos kysyttävää tulee, ole rohkeasti 

yhteydessä Timoon.  

Alennuskampanja on voimassa 1.6.-31.8.2021 oleville varauksille ja alennusvarauksen voi tehdä 17.5. alkaen! 

Varaukset on tehtävä viimeistään 20.6. sunnuntaina. Piiritoimisto on kiinni heinäkuun, joten valmistaudu noutamaan 

avaimet kesäkuun aikana.   

Jos haluat käyttää alennuksen jo tehtyyn varaukseen, ole yhteydessä kiinteistövastaava Timoon 

(timo.paaskynkivi@partio.fi). 

 

Alennus koskee piirin “pikkukämppiä” 

• Nuuksion kämpät Korvenkoukka, Mörrimöykky, Piilopirtti 

o Mahdollisuus varata kaikki Nuuksion kämpät tai halutessaan vain yhden 

o Huomaathan, että alueella saattaa olla muita käyttäjiä 

• Kaviksen pikkukämpät Urkintupa, Palintupa ja Piventupa 

o Mahdollisuus varata kaikki Kaviksen pikkukämpät tai halutessaan vain yhden 

o Huomaathan, että alueella saattaa olla muita käyttäjiä 

• Uuttu 

• Metsätupa 

• Peurantupa 

• Kuusitupa 

Alennus ei koske  

• Retki- ja leiripaikkoja Kiljavalla tai Kavalahdessa 

• Nuuksion rantaa 

• Kiljavan leirikeskusta (alakämppä, yläkämppä, kassu)  

• Urholaa Kavalahdessa 

Kämppien varausehdot voi tarkistaa täältä www.partiokampat.fi/ohjeita/peruutusohjeet/. Partiolaiset voivat 

kesäaikana peruuttaa varauksensa kuluttomasti yhtä (1) viikkoa ennen varausta.  
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