
Tonttuakatemia-joululeiri 2. –4.12.2022  

Joulupukki on kutsunut kaikki Mynämäen Maahisten jäsenet Korvatunturin 

tonttuakatemiaan. Tonttuakatemian kursseilla pääset opettelemaan erilaisia 

tontuille tärkeitä taitoja, kuten ympäristön havainnointia ja hiipparointia, 

joulun historiaa ja mahdollisesti jopa selvittämään joulun takana piileviä 

fysiikan lakeja. 

Joululeiri on ainut Maahisten koko lippukunnan yhteinen leiri ja haluamme juuri sinut mukaan! Tule 

pitämään hauskaa jouluisissa seikkailuissa yhdessä partiokavereiden kanssa! 

Lähdemme leirille bussikuljetuksella seurakuntatalolta perjantaina 2.12. klo 18.00, kokoonnumme 

seurakuntatalon pihalle (Keskuskatu 17, Mynämäki) klo 17.45. Leiri pidetään Kumiruonan leirikeskuksessa 

osoitteessa Leirikeskuksentie 20, Hietamäki (Mietoinen). Majoitumme sisätiloissa. 

Paluubussi saapuu sunnuntaina 4.12. seurakuntatalolle kello 13.30, mistä siirrymme suoraan lippukunnan 

syyskauden päättäjäisiin, jotka pidetään seurakuntatalon salissa. Toivotamme myös partiolaisten huoltajat 

ja perheenjäsenet tervetulleiksi päättäjäistilaisuuteen! Juhla alkaa pullakahveilla. Juhlassa jaetaan syksyn 

aikana suoritetut partiomerkit, uusien partiolaisten partiohuivit ja adventtikalenterimyyjien palkinnot. 

Toivomme päättäjäisiin mukaan myös niitä partiolaisia, jotka eivät osallistu joululeirille! Juhla päättyy 

viimeistään kello 15.00. 

Joululeirin osallistumismaksu on 30 euroa. Lasku lähetetään Kuksa-jäsenrekisterin kautta sähköpostitse. 

Maksu sisältää bussikuljetukset (meno-paluu), ruoat, ohjelmamateriaalit ja leirimerkin. 

Sisaralennus perheille, joissa on useampi sudenpentu/seikkailija/tarpoja (1.–8.-luokkalainen): Vanhin 

sisarus maksaa täyden osallistumismaksun 30 euroa, nuoremmat sisarukset 20 euroa/henkilö. 

Lippukunnalta voi hakea avustusta/maksuvapautusta osallistumismaksuun taloudellisin ja sosiaalisin 

perustein. Kirjallinen hakemus tulee toimittaa ennen tapahtumaa lippukunnanjohtaja Helmi Sippolalle. 

Lippukunnan hallitus käsittelee kaikki anomukset luottamuksellisesti. Hakemuslomake löytyy Maahisten 

nettisivuilta: mynamaenmaahiset.fi > Mitä partio on? > Mitä partio maksaa? 

Ilmoittautuminen tapahtuu partion sähköisessä jäsenrekisterissä Kuksassa: kuksaan.fi/53670 

Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 25.11. 

Muistathan ilmoittautumisen yhteydessä kertoa osallistujan kaikki 

erityisruokavaliot, lääkitykset ja muut asiat, jotka johtajien olisi 

hyvä tietää. Mikäli Kuksa-ilmoittautumisen kanssa ilmenee 

ongelmia, otattehan yhteyttä Elmiinaan (leirinjohtaja & 

jäsenrekisterinhoitaja). Pääset muokkaamaan ilmoittautumistietoja 

tai perumaan ilmoittautumisen 25.11. asti. Tämän jälkeen tulleista 

peruutuksista ei saa enää rahaa takaisin. Sairastapauksissa voi 

leirimaksun hakea takaisin partiovakuutuksesta 

terveydenhoitohenkilökunnan todistuksella. Ilmoitathan 

peruutuksista leirinjohtajille! 

Nähdään leirillä! 

Leirinjohtajat 

Elmiina Huhtala, 040 4132567, elmiina.huhtala@partio.fi 

Elisabet Pöyry 



Varusteluettelo 

Jotta tiedät, mitä sinulla on mukana, pakkaathan tavarasi itse, tai yhdessä 

huoltajan kanssa. Muista nimikoida kaikki tavarasi! Se helpottaa kadonneiden 

tavaroiden omistajan löytämistä huomattavasti. 

Lippukunnalla on lainavarustepankki, josta löytyy monenlaisia retkeilyvarusteita, kuten makuupussi, rinkka 

ja ulkoiluvaatteita. Mikäli olet kiinnostunut lainaamaan varusteita lainavarustepankista, ota yhteyttä 

leirinjohtajiin. 

Partiovakuutus ei korvaa rikkoutuneita elektroniikkalaitteita, joten jätä ne kotiin. Partiolainen ja kotiväki 

saavat tarvittaessa yhteyden toisiinsa johtajien kännyköiden kautta. 

Pakkaa tavarasi yhteen rinkkaan tai isoon kassiin, jotta ne on helppo kuljettaa bussissa. 

 

Partiovaatteet: 

 Partiohuivi kaulaan jo retkelle lähtiessä 

(Jos on. Uudet partiolaiset saavat huivin 

päättäjäisjuhlassa leirin jälkeen.) 

 Partiopaita 

- Sudenpennut ja seikkailijat (1.–5.lk.): 

Sinisiä collegepaitoja on myynnissä 

kololla. Hinta 20 euroa. Kysy lisää 

ryhmänjohtajaltasi! 

- Tarpojat (6.–8.lk.): Sininen ”virallinen” 

partiopaita, myynnissä Scandinavian 

Outdoorissa. 

Vaatteet ulko- ja sisäohjelmaan: 

 Hyvät lämpimät ja vedenkestävät kengät 

 Säänmukaiset ulkovaatteet: 

takki, ulkohousut ja alemmat 

kerrokset 

 Sadevarusteet 

 Pipo 

Halutessasi voit ostaa 

lippukunnan pipon. Niitä on 

myynnissä kololla. Hinta 12 euroa. Kysy 

lisää ryhmänjohtajaltasi!  

 Vähintään kahdet hanskat 

 Heijastin 

 Vaihtovaatteet joka päivälle: paita, 

alushousut, sukat 

 Villasukat 

 Yöpuku 

Leirillä majoittaudutaan asuntoloissa 

kerrossängyissä, joissa on patja, tyyny ja peitto. 

Jokaisella on oltava omat petivaatteet mukana: 

 Aluslakana 

 Tyynyliina 

 Pussilakana tai makuupussi 

Hygienia- ja saunatarvikkeet sekä lääkkeet: 

 Hammasharja ja -tahna 

 Hiusharja, pitkähiuksisille ponnareita 

 Pyyhe 

 Pefletti (pieni pyyhe) 

 Pesuaineet 

 Henkilökohtaiset lääkkeet 

Retkeilyvarusteet: 

 Päiväreppu tai jumppakassi 

 Juomapullo 

 Otsalamppu (tai taskulamppu) 

 Lampun varaparistot 

 Istuinalusta 

 Puukko tupessa. Muista nimikoida! 

Joulu: 

 Tonttulakki 

 Iso villasukka tai joulusukka, 

johon kerätään joulukortteja. 

 Noin 3 euron arvoinen lahja paketoituna. 

Jokainen lahjan tuoja saa itselleen jonkun 

toisen tuoman lahjan. Ei pakollinen. 

 Hieman omia retkiherkkuja. Esim. pieni 

karkki- tai sipsipussi. Ei pakollinen. 


