
Tonttuakatemia-joululeiri perhepartiolaisille 

3.12.2022  

Joulupukki on kutsunut kaikki Mynämäen Maahisten jäsenet Korvatunturin 

tonttuakatemiaan. Tonttuakatemian kursseilla pääset opettelemaan erilaisia 

tontuille tärkeitä taitoja, kuten kädentaitoja, joulun historiaa ja mahdollisesti jopa selvittämään joulun 

takana piileviä fysiikan lakeja. 

Toivotamme perhepartiolaiset mukaan joululeirille lauantaipäiväksi 3.12. Perhepartiolaisten ohjelma alkaa 

kello 10.00 Kumiruonassa, leiripaikalle kuljetaan omilla kyydeillä. Päivä loppuu noin kello 16.00. 

Kumiruonan osoite on Leirikeskuksentie 20, Hietamäki (Mietoinen). 

Tule mukaan myös lippukunnan syyskauden päättäjäisiin seurakuntatalon saliin sunnuntaina 4.12.! 

Pullakahvitarjoilu alkaa klo 13.30. Juhlassa jaetaan syksyn aikana suoritetut partiomerkit, uusien 

partiolaisten partiohuivit ja adventtikalenterimyyjien palkinnot. Juhla päättyy viimeistään kello 15.00. 

Joululeirin perhepartiopäivän osallistumismaksu on 10 euroa/perhe. Lasku lähetetään Kuksa-

jäsenrekisterin kautta sähköpostitse. Maksu sisältää ruoat, ohjelmamateriaalit ja leirimerkit. 

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/55603 

Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 25.11. 

Jokainen perheestä osallistuva henkilö tulee ilmoittaa yllä olevan linkin lomakkeella erikseen. Lasten 

ilmoittautumiset tekee huoltaja partioID-tunnuksillaan. Jokainen aikuinen ilmoittautuu tapahtumaan itse 

omilla partioID-tunnuksillaan. 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 

Muista nimikoida kaikki tavarasi! Se helpottaa kadonneiden tavaroiden 

omistajan löytämistä huomattavasti. 

 

 Partiohuivi kaulaan jo retkelle lähtiessä (jos on) 

 Hyvät lämpimät ja vedenkestävät kengät 

 Säänmukaiset ulkovaatteet: takki, ulkohousut ja alemmat kerrokset 

 Sadevarusteet 

 Pipo 

Halutessasi voit ostaa lippukunnan pipon. Niitä on myynnissä kololla hintaan 12 

euroa. Kysy lisää perhepartio-ohjaaja Katjalta tai leirinjohtajilta! 

 Hanskat 

 Vaihtovaatteita 

 Villasukat 

 Pitkähiuksisille hiusharja ja ponnareita 

 Henkilökohtaiset lääkkeet 

 Juomapullo 

 Istuinalusta 

 Puukko tupessa. Muista nimikoida! 

 Tonttulakki 


