
  

Juku kokoaa meidät kaikki taas yhteen! 

 
Lippukuntamme Hiiden Hittavaiset täyttää tänä 
vuonna jo 30 vuotta! Vaikka partiotoimintaa on 
jouduttu järjestämään jo pitkään vain pienissä ryh-
missä, nyt on aika kokoontua yhteen ja leireillä 
myös koko viime vuoden edestä. Juhlaleiri Juku 
järjestetään elokuun ensimmäisellä viikolla, ja il-
moittautuminen alkaa NYT! 
 
Jukun ohjelma koostuu oman ryhmän kanssa 
suoritettavista aktiviteeteista, rennosta yhdessä-
olosta sekä yhteisistä iltanuotioista. Leiri huipen-
tuu viimeisenä iltana järjestettävään juhlaillalli-
seen sekä 30-vuotista matkaamme kunnioittavaan 
iltanuotioon. 
 
Leirin paikka ja aika 
 
Leiripaikkana toimii Evon leirialue, joka sijaitsee Hämeenlinnassa. Leirialueenamme on 
Kymppi-lohko sekä sen vieressä oleva Jussin nuotiokatos. Käytössämme ovat myös alu-
eelta löytyvät kuivakäymälät. 
 
Tarpojien ja samoajien leiri alkaa tiistaina 3.8., ja sudenpennut ja seikkailijat liittyvät mu-
kaan torstaina 5.8. Leiri päättyy kaikkien osalta sunnuntaina 8.8. Rakennusleiri samoajille 
ja sitä vanhemmille alkaa jo maanantaina 2.8. 
 
Leirimaksu, ilmoittautuminen ja kuljetukset 
 
Haluamme varmistaa, että elokuun huikea Juku-juhlaleirikokemus on kaikkien lippukunta-
laisten saavutettavissa, joten leirimaksu on pyritty pitämään mahdollisimman alhaisena. 
Lippukunta tukee jokaisen leiriläisen osallistumista niin, että leirimaksut kattavat yhteensä 
vain noin 30–40 % leirin kuluista. Loput leirin kulut maksetaan lippukunnan omasta kas-
sasta. Nyt jos koskaan on siis erinomainen mahdollisuus päästä lippukuntaleirille edulli-
seen hintaan! 
 
Leirimaksut ovat seuraavat: 
 

Pitkä leiri 3.–8.8. (tarpojat ja samoajat) 35 € 
Lyhyt leiri 5.–8.8. (sudenpennut, seikkailijat ja sisupartio) 25 € 

 
Vaeltajille ja aikuisille leiri on maksuton. Myös rakennusleirille osallistuminen 2.8. on leiri-
läiselle ilmaista. Rakennusleirille voivat osallistua samoajat ja sitä vanhemmat. Leirimak-
suun ei myönnetä sisar- tai perhealennusta. Lippukunnalta saa hakea vapautusta leirimak-
susta taloudellisiin syihin vedoten. Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää lippukun-
nanjohtaja Hille Terholle osoitteeseen hille@hiidenhittavaiset.fi. Lippukunnan hallitus käsit-
telee hakemukset luottamuksellisina. 
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Jukulle ilmoittautuminen alkaa maanantaina 10.5. ja päättyy maanantaina 31.5. Ilmoittau-
tuminen tapahtuu jäsenrekisteri Kuksan kautta osoitteessa https://kuksa.partio.fi/Kotisi-
vut/login.aspx?Id=41714. Alaikäisen partiolaisen ilmoittaa huoltaja. Ilmoittautumisen voi 
perua 30.6. asti, jonka jälkeen ilmoittautuminen on sitova.  
 
Leirin hintaan kuuluu bussikuljetus leirille sekä sieltä pois. Kuljetusten lähtö- ja saapumis-
paikkana on kolo (Ketjutie 3). Tiistaina tarpojien ja samoajien bussi lähtee kohti leiriä aa-
mupäivällä. Torstaina taas lyhyelle leirille lähtö on vasta iltapäivällä työpäivän jälkeen. 
Sunnuntaina saavumme takaisin Keravalle iltapäivällä. Kuljetusten tarkat lähtö- ja saapu-
misajat ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Leirin järjestämiseen liittyvät riskit 
 
Meillä on tällä hetkellä täysi luottamus siihen, että lippukuntaleiri voidaan järjestää turvalli-
sesti elokuun alussa. Olemme huomioineet leirin suunnittelussa mm. ruokailuihin sekä yh-
teisohjelmaan liittyviä riskejä, ja pystymme minimoimaan tartuntariskit pienillä teoilla, jotka 
eivät häiritse leirielämää merkittävästi. Tällaisia ovat esimerkiksi omissa ryhmissä tapah-
tuva leiriohjelma sekä hyvä käsihygienia ja riittävät turvavälit ruokailutilanteissa. 
 
Leiriä on kuitenkin jouduttu siirtämään jo kertaalleen kesäkuulta elokuulle ja on mahdol-
lista, että huonolla tuurilla joudumme siirtämään juhlaleiriä vielä uudelleen. Tällaisessa ta-
pauksessa jo perityt leirimaksut palautetaan kokonaan, ja lippukunta vastaa mahdollisista 
tappioista. Vaikka leiriä jouduttaisiin vielä siirtämään, niin tämä 30-vuotisjuhlaleiri kyllä tul-
laan järjestämään! 
 
Lisätietoja 
 
Lisätietoja leiristä voi kysellä suoraan leirinjohtajilta. Yhteystiedot löydät tämän kirjeen lo-
pusta. Myös oman ryhmän johtajat osaavat vastata leirielämään liittyviin yleisiin kysymyk-
siin. Leirin varustelista ja tarkemmat tiedot leiristä lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin 
heinäkuun aikana. 
 
Nyt innolla ilmoittautumaan tästä linkistä, leiri on jo ihan nurkan takana! 
 
Terveisin leirinjohtajat  
Atte, putte@hiidenhittavaiset.fi 
Helmi, helmim@hiidenhittavaiset.fi 
Otto, otto@hiidenhittavaiset.fi 
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