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BYGGIS 

 

Muuttolintujen kesäleiri Espoon Kattilajärvellä 
kesäkuussa 2019 

 
 

sudenpennut & seikkailijat 14.-17.6.2019 
tarpojat, samoajat, johtajat 14.-19.6.2019  

+ purkuleiri 19.-20.6.2019 
 

Liity leirin WhatsAppiin ja kysy mitä vain: 
https://chat.whatsapp.com/FExTQsoBo6DEG0WNpd4jh3  

tai https://tinyurl.com/byggis 

https://chat.whatsapp.com/FExTQsoBo6DEG0WNpd4jh3
https://tinyurl.com/byggis
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Leirin ohjelma 

Leirillä opitaan ja käytetään partiotaitoja, keskitymme erityisesti leirirakenteluun. 
Ahkerimmat rakentelijat voivat loppuleiristä asua rakentamissaan omissa majoissa. 
Leirialueella on sauna ja järvi ja uimme paljon. Leirillä rakennetaan lippukunnan 
käyttöön leiripöytiä ja opetellaan tekemään tuuletustelineitä, leiriportteja ja erilaisia 
katoksia. Leirikisoissa kisataan leirinrakennustaidoissa ja teltanpystytyksessä. 

Ennakkotehtävä 
Leirille osallistuvat ryhmät opettelevat ryhmänjohtajien opastuksella ennen leiriä ainakin 
seuraavat solmut ja köytökset: merimiessolmu, jalussolmu, paalusolmu, siansorkka, tukkikytky, 
telttasolmu. Tarpojat ja samoajat rakentavat ennen leiriä viikkokokouksissa ryhmälleen tikkaat, 
jotka otetaan mukaan leirille ja käytetään leirirakenteluissa. 

Ilmottautuminen  
Leirille ilmoittaudutaan kuksassa: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=25706 

Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla  2. leirikirje varusteluetteloineen ja muine 
tarkempine tietoineen viikolla 22. 

Leirimaksu ja aikataulu 
Leirin hinta määrittyy leirin keston mukaan. Leirimaksuilla katetaan leirillä tarjottava 
ruoka ja ohjelmatarvikkeita. Leirin kuluihin käytetään myös kaupungilta saatua 
toiminta-avustusta. 

ajankohta osallistujat hinta 
14-17.6.2019 Sudenpennut & seikkailijat, suse-johtajat 35 € 

14-19.6.2019 
leiriläiset tarpojat, muut pitkälle leirille osallistuvat 
leiriläiset ja johtajat 55 € 

13-20.6.2019 Rakennukseen ja purkuleiriin osallistuvat pestiläiset 50 € 

15-16.6.2019 Perhepartiolaiset: yli 4 v lapsi 5 € 

15-16.6.2019 Perhepartiolaiset: aikuinen 10 € 

 Ei-vielä-partiolaiset leiriläiset +20 € 

 Ohjelmaa rakentavat ei-vielä-partiolaiset aikuiset johtajahinnat 
 

Leirimaksut laskutetaan osallistujilta kesäkuun 2019 aikana. 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=25706
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Kuljetukset 
Lähdemme leirille perjantaina 14.6. Bussikuljetuksella Matinkylästä. Toivotamme kaikki 
perheenjäsenet vieraiksemme maanantai-iltana 17.6., jolloin sudenpennut ja seikkailijat 
palaavat kotiin omilla tai ystävien kyydeillä. Isojen leiri jatkuu keskiviikkoon 19.6., jolloin 
palaamme leiriltä kimppakyydeillä. Purkuleirille jäävät palaavat 20.6. torstaina. 

Leirin tekijät 
Muuttolintujen johtajisto ja nuoriso suunnittelevat ja johtavat leirin. Etsimme vielä avuksi 
leirikokkeja, uimavalvojia, rakenteluopastajia ja muita osaajia! Laita leirinjohtaja Ellelle 
tai ohjelmajohtaja Laurille viestiä jos pääsisit auttamaan pariksi päiväksi tai koko leiriksi. 
Leiri on Espoossa, joten lyhyemmätkin vierailut ovat varsinkin autoillen mahdollisia. 

Ohjelmajohtaja Lauri Tervosen tavoittaa numerosta 040 83 20 941 sekä sähköpostilla 
lauri@muuttolinnut.fi. 

Leirinjohtaja Elle Jaskarin tavoittaa parhaiten whatsAppryhmästä tai tekstiviestillä: 040 
5131 617, rauhallisempaan tahtiin pitemmille viesteille on myös elle.jaskari@gmail.com. 

Perhepartio Byggiksellä 
Ensimmäistä kertaa Muuttolinnuissa perhepartio osallistuu kesäleirille! Perhepartion 
leiriajaksi on suunniteltu la-su 15-16.6. Perhepartiolaisina Byggikselle voivat osallistua alle 
kouluikäiset lapset huoltajineen. Lisätietoja perhepartion tiedotuskanavilla.  

 

mailto:lauri@muuttolinnut.fi
mailto:elle.jaskari@gmail.com

