ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Lomake palautetaan lippukunnan Kilke-kontaktille 22.1.2010 mennessä.
Kaikki tiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

Henkilötiedot
Etunimet:

Sukunimi:

Lähiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Puhelin (oma):

Sähköposti (oma):

Jäsennumero:

Ilmoittautumistunnus (löydät tämän jäsenkortistasi):

Huoltajan / lähiomaisen nimi *:

Syntymäaika:

Huoltajan/lähiomaisen puhelinnumero *:

Huoltajan/lähiomaisen sähköposti:

* Huoltajan / lähiomaisen tiedot tulee olla sellaiset, joista
hänet tavoittaa leirin aikana!

Leiriohjelma
Tarpoja (12–15-vuotias)

Samoaja (15–17-vuotias)

Vaeltaja (18–22 -vuotias)

Aikuinen (Yli 22-vuotias)

Sisupartiolainen (sisupartiolaisille lähetetään lisäksi oma lisätietolomakkeensa)

Ilmoittautuminen ja leirimaksu
Osallistun rakennusleirille,
valitse päivät (maksuton)
Rakennusleirillä 22.7.
Rakennusleirillä 23.7.
Rakennusleirillä 24.7.
Rakennusleirillä 25.7.
Rakennusleirillä 26.7.

Osallistun leirille koko ajaksi, 28.7.–5.8.2010, valitse oikea vaihtoehto
Olen perheeni ainoa tai toinen osallistuja

185 €

Olen perheeni kolmas tai useampi osallistuja (vain 12-vuotiaat tai yli)

110 €

Vuosina 1999 – 2002 syntyneet

110 €

Vuosina 2003 – 2006 syntyneet

50 €

Vuosina 2007 – 2010 syntyneet

maksuton

Osallistun leirille osaksi
aikaa, valitse päivät

Rakennusleirillä 27.7.

Majoittuminen

Kasvisyöjä (lakto-ovo)

Vegaani

Majoitun perhekylässä *

Laktoositon *

Gluteeniton *

(Huomaa, että jokaisesta lapsesta tulee tehdä
oma ilmoittautuminen tällaisella lomakkeella, ja
ei-partiolaisista nettilomakkeella.)

28.7.

30 €

Purkuleirillä 5.8.

29.7.

30 €

Purkuleirillä 6.8.

30.7.

30 €

Purkuleirillä 7.8.

31.7.

30 €

Purkuleirillä 8.8.

1.8.

30 €

Purkuleirillä 9.8.

2.8.

30 €

3.8.

30 €

4.8.

30 €

5.8.

30 €

Erityisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat

Majoitun oman lippukuntani kanssa savussa

* Perhekylässä majoittuvien ja vastuullani olevien lasten nimet ja syntymäajat.

Osallistun purkuleirille,
valitse päivät (maksuton)

Maidoton *

Uskontoon perustuva ruokavalio, mikä?
Ruoka-aineallergiat *
Tomaatti

raaka

kypsä

Sitrukset

Kananmuna

Omena

raaka

kypsä

Kala

Soija

Muut (kuten vilja-, mauste- ja lisäaineallergiat ), mitä?

Porkkana

raaka

kypsä

1)

Herne

raaka

kypsä

2)

Paprika

raaka

kypsä

3)

Lanttu

raaka

kypsä

4)

Selleri

raaka

kypsä

5)

* Erityisruokavaliot ja allergiat, joista tarvitaan erityisruokavaliotodistus (katso ilmoittautumisohje).

Pähkinä

Nykyinen terveydentila
Merkitse rastilla terveydentilaasi koskevat kohdat ja liitä mukaan tiedot säännöllisesti käyttämästäsi lääkityksestä.
Ennen leiriä ja leirillä terveydentilaa koskevat tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja ne tallennetaan leirilääkinnän sähköiseen potilastietojärjestelmään.
Allergiat (ei sisällä ruoka-aineallergioita ja erityisruokavalioita). Mainitse allergian aiheuttajat ja oireet:

Diabetes
Epilepsia

Lääkeaineallergia, mikä?

Astma
Sydän- ja verisuonisairaus, mikä?

Muu allergia, mikä?

Verenvuototauti, mikä?
Tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, mikä?

Sairaudestani tai vammastani sekä mahdollisesti
tarvittavista erityisjärjestelyistä on selvitys liitteenä.

Mielenterveyden häiriö (nykyinen tai aiempi), mikä?
Näkövamma
Kuulovamma

Pyydän leirilääkinnän yhteydenottoa ennen leiriä
sairauteni tai vammani vuoksi joko minuun (yli 18 v.)
tai huoltajiini (alle 18 v.)

Liikuntarajoite/- este, mikä?
Muu jatkuvaa hoitoa vaativa sairaus tai vamma, mikä?
Säännöllinen lääkitys, mikä (lääke, vahvuus, annostelu)?

Home Hospitality eli ulkomaalaisten perhevierailu
Minulla on mahdollisuus ottaa vieraaksi 3-4 päiväksi kotiini varsinaisen leiriajan jälkeen:
tyttöä/naista,

poikaa/miestä

henkilöä, sukupuolella ei ole väliä

Toivottu kommunikointikieli perhevierailun aikana:
ruotsi

englanti

ranska

saksa

muu, mikä?

Palvelutehtävä (vaeltajat ja aikuiset täyttävät, samoajat vain tarvittaessa)

Kielitaito
Tulen toimeen seuraavilla kielillä

Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
Olen jo sopinut pestistäni *, joka on

.

Minut on pestannut

suomi

(nimi ja tehtävä leirillä).

ruotsi
englanti

En ole vielä saanut pestiä, ja minua kiinnostavat seuraavat työtehtävät leirillä:
(Valitse kolme kiinnostavinta.)

ranska

aktiviteetit ja asiakaspalvelu

ruuvit ja rimat

saksa

idealsiteet ja ibuprofeenit

iltanuotio ja musiikkiteatteri

espanja

kauhat ja kattilat

venäjä

kielet ja kv-asiat

muu, mikä?

keltaiset liivit ja käsivarsinauhat

Muuta

kynät ja klemmarit

Osallistun leirillä pidettävään Ko-Gitapaamiseen.

piuhat ja putkivedot

Olen syöttänyt tietoni Polku jäsenrekisteriin.

Erityisosaamiseni, jota olen valmis hyödyntämään myös leiripestissäni.
Samoajien ja vaeltajien pestit leirillä ovat osa-aikaisia, aikuisten pestit kokoaikaisia.

Mitä muuta leirin johdon tulisi huomioida?

* Tämän kohdan täyttävät myös samoajat, jotka ovat jo sopineet itselleen palvelutehtävän. Samoaja voi tehdä pestiään
vain ohjelmakarttaan merkittyjen palvelutehtävien aikana ja iltaisin niin, että samoaja nukkuu yön ja hänelle jää myös
vapaa-aikaa.

ALLEKIRJOITUKSET
HUOM! Allekirjoituksellasi sitoudut käyttäytymään leirillä partiomaisesti sekä annat luvan video- ja valokuvaamiseesi leirin aikana. Leirillä kuvattua video- ja valokuvamateriaalia
voidaan käyttää partion omissa julkaisuissa, esitteissä ja internet-sivuilla sekä yleisissä tiedotusvälineissä. Halutessasi kieltää tämän, ota yhteyttä leiritoimistoon toimisto.kilke@partio.fi.
Aika ja paikka:

Aika ja paikka:

Ilmoittautujan allekirjoitus:

Huoltajan allekirjoitus

ILMOITTAUTUMISOHJE PARTIOLAISILLE
Leiriläisiksi voi ilmoittautua kaikki partiolaiset, jotka täyttävät vuoden 2010
aikana vähintään 12 vuotta ja jotka
ovat maksaneet Suomen Partiolaiset–
Finlands Scouter ry:n jäsenmaksun
ennen ilmoittautumistaan. Varsinainen
leiri järjestetään 28.7.–5.8.2010. Rakennusleiri pidetään 22.–27.7.2010 ja
purkuleiri 5.–9.8.2010. Myös partion
ulkopuolisten henkilöiden on mahdollista ilmoittautua leirille.

I lmoittautumi n e n
Kaikki leiriläiset täyttävät tämän lomakkeen ja toimittavat sen lippukunnan Kilke-kontaktille allekirjoitettuna
22.1.2010 mennessä. 18-vuotiaat ja sitä
vanhemmat voivat lisäksi syöttää tietonsa suoraan jäsenrekisteriin helpottaakseen lippukunnan Kilke-kontaktin
urakkaa (paperiversio tulee silti toimittaa lippukuntaan). Ilmoittautumislinkki
löytyy osoitteesta www.partio.fi/kilke/
ilmoittautuminen.

3-vuotiaat eivät maksa leirimaksua. Iät
lasketaan vuoden 2010 aikana täyttyvistä vuosista.
Huomaathan, että ilmoittautuminen
on sitova! Mikäli joudut peruuttamaan
osallistumisesi, kerro siitä lippukuntasi
Kilke-kontaktille. Lippukunnalla on oikeus vaihtaa peruuttaneen tilalle uusi
leiriläinen. Jos peruutuksen syy on leiriläistä tai hänen lähiomaistaan kohdannut sairaus tai tapaturma, partiovakuutus korvaa leirimaksun.

L E I R I O HJ E L M A
Leiriläiset osallistuvat Kilkkeellä oman
ikäkautensa ohjelmaan, johon kuuluu
ohjelmalaaksojen ja yhteisten ohjelmien lisäksi myös palvelutehtäviä. Palvelutehtävien määrä vaihtelee ikäkausittain.
Leiriohjelman tavoitteena on tarjota
kaikille yhteinen ja monipuolinen leirielämys.
Ta r po j at

Ei-partiolaiset ilmoittautuvat leirille internetissä erillisen järjestelmän kautta
ja toimittavat ilmoittautumislomakkeensa heitä lähinnä olevaan lippukuntaan. Lähilippukunnan selvittämiseen
saa apua piiritoimistolta.

L ei r imaksu
Leirimaksu on 185 euroa. Leirimaksu
maksetaan kahdessa erässä keväällä
2010 lippukuntaan.
Mikäli samasta perheestä (sama osoite) osallistuu useampi henkilö, maksavat kaksi ensimmäistä täyden maksun,
mutta kolmas ja sitä seuraavat perhealennetun maksun 110 euroa. Perhealennus koskee vain vuonna 2010
vähintään 12 vuotta täyttäviä leiriläisiä.
Ei-partiolaisilta peritään 25 euron lisämaksu.
Tarvittaessa leirille voi tulla vain muutamaksi päiväksi palvelutehtäviin. Tällöin päivämaksu on 30 euroa päivät
etukäteen ilmoittaneilta. Tässäkin tapauksessa täytetään ilmoittautumislomake! Ilmoittamatta saapuvilta päivämaksu on 45 euroa, joka peritään leirille
saavuttaessa.

Tarpojien eli 12–15-vuotiaiden leiriläisten ohjelmaan kuuluvat päivittäiset
ohjelmalaaksot sekä yhteiset ohjelmat
ja yön yli kestävä haikki eli vaellus Evon
maastossa. Tarpojien palvelutehtävät
liittyvät savujen normaaliin toimintaan, esimerkiksi savun rakentamiseen
ja purkamiseen. Tarpojat majoittuvat
oman lippukuntansa kanssa savussa.
S amoa j at

Samoajat eli 15–17-vuotiaat leiriläiset
osallistuvat Kilkkeellä leiriohjelmaan
täysipainoisesti. Heidän ohjelmaansa
kuuluu ohjelmalaaksojen, yhteisten
ohjelmien ja yön yli kestävän haikin eli
vaelluksen lisäksi kaksi palvelutehtävää. Palvelutehtävässä samoaja tutustuu leirin toimintaan ohjelmakarttaan
merkittyinä aikoina. Jos samoaja on jo
sopinut palvelutehtävästä ennen leirille
ilmoittautumistaan, hänen tulee täyttää
myös ilmoittautumislomakkeen kohta
”palvelutehtävä”. Samoajat majoittuvat
oman lippukuntansa kanssa savussa.
Vaelta j at

Rakennus- ja purkuleirit ovat osallistujille maksuttomia. Muista merkitä, jos
osallistut varsinaisen leirin lisäksi myös
näihin.

Vaeltajien eli 18–22-vuotiaiden leiriläisten ohjelmaan kuuluu palvelutehtävä eli
koko leirin kestävä pesti sekä osallistuminen neljään puolen päivän mittaiseen
ohjelmalaaksoon, yhteisiin ohjelmiin ja
vaeltajille ja aikuisille suunniteltuun seminaariin. Vaeltajat majoittuvat oman
lippukuntansa kanssa savussa.

Perheleirille voi ilmoittautua koko
perhe, jos ainakin toinen vanhemmista
on leirin palvelutehtävissä. Huomaathan, että jokaisesta perheleiriläisestä
täytetään oma ilmoittautumislomake.
Perhekylässä majoittuvien alle 12-vuotiaiden leirimaksu on 110/135 euroa
(partiolaiset/ei partiolaiset) ja alle
7-vuotiaiden leirimaksu 50 euroa. Alle

Aikuiset eli yli 22-vuotiaat leiriläiset
mahdollistavat leirin onnistumisen
toimimalla palvelutehtävissä koko leirin ajan. Lisäksi heillä on mahdollisuus
osallistua vapaa-ajallaan aikuisille suunniteltuun ohjelmaan. Aikuiset majoittuvat oman lippukuntansa kanssa savussa
tai perhekylässä.

A ikuiset

MAJOITTUMINEN

HOME HOSPITALITY (HH)

Perhekylä on perheille, joista toinen
vanhemmista toimii palvelutehtävissä
ja toinen lastenhoitajana. Perhekylässä majoittuvat kaikki alle 12-vuotiaat
vuonna 2010. Perheleirissä majoittuminen tapahtuu teltoissa.Asuntovaunuja/autoja ei leirille tuoda.

Osa leirille tulevista ulkomaalaisista
osallistuu perhevierailuun leirin jälkeen.
Rastita tämä kohta, mikäli haluaisit perheeseesi HH-vieraita. Saat tietää ennen
leiriä mahdollisen vieraan nimen ja kansallisuuden.

Palvelukylä on tarkoitettu niille, joiden
työtehtävä vaatii erityisjärjestelyjä. Palvelukylään majoittumisesta sovitaan
aina oman päällikön / johtajan kanssa
erikseen.

ERITYISRUOKAVALIOT JA
RUOKA-AINEALLERGIAT
Kilkkeellä ruokaillaan 4-5 savun yhteisissä kyläkeittiöissä. Kilkkeen kyläkeittiöissä tarjottava ruoka on vähälaktoosista. Kasvisruokaa on tarjolla joka
päivä ja kasvisruokailijat ilmoittavat
erityisruokavalionsa
laskennallisen
määrän takia. Kaikista muista erityisruokavalioista paitsi kasvisruoasta ja
uskontoon perustuvasta ruokavaliosta
tulee toimittaa joko lääkärin tai terveydenhoitajan kirjoittama todistus.
Erityisruokavaliotodistus toimitetaan
leirin alussa oman alaleirin muonitusmestarille. Tämä takaa kaikille erityisruokavalioita noudattaville turvallisen
ruokailutarjonnan.
Mikäli ruokavaliosi vaatii lisäselvitystä,
kirjoita se erilliselle paperille ja nido
ilmoittautumislomakkeeseen kiinni.
Jos sinulla on asiaa leirin muonituksesta
tai haluat kysyä jotain ole yhteydessä
osoitteeseen muonitus.kilke@partio.fi

T E RV E YD E N T I L A
Täytä terveydentilaa koskevat tiedot
huolella. Turvallisuuden kannalta on
tärkeää, että leirilippukuntasi johtajat
sekä leirilääkintä tuntevat terveydentilasi. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tarvittaessa liitä mukaan
selvitys sairautesi tai vammasi luonteesta ja laadusta (kirjoita erilliselle
paperille ja nido kiinni ilmoittautumislomakkeeseen).
Mikäli terveydentilassasi tapahtuu merkittäviä muutoksia ilmoittautumisen jälkeen,
toimita muuttuneet terveystiedot suoraan leirilääkintään.
Leirilääkintä:
Ritva Nurmilo
KILKE leirilääkintä
Kortelahdenkatu 19 E 107
33210 Tampere

PALVELUTEHTÄVÄ
ELI PESTI
Pestit on suunnattu erityisesti vaeltajille ja aikuisille, mutta ne kuuluvat myös
tarpojien ja samoajien ohjelmaan. Palvelutehtäviä ovat kaikki leirin yhteiset
tehtävät sekä savun, kylän ja alaleirien
johtotehtävät.Yhteisiin palvelutehtäviin
voi ilmoittautua ilmoittautumislomakkeella tai seuraamalla Kilkkeen pestiilmoituksia lehdissä ja internetissä.
Vaikka ilmoittautuisit pestiin internetin
tai omien kontaktien kautta, tulee sinun silti täyttää ”virallinen” ilmoittautumislomake.
Jos et ole vielä sopinut palvelutehtävästä kenenkään kanssa, rastita listalta
kolme kiinnostavinta pestiä. Palvelutehtäviä voidaan myös vaihtaa leirin aikana. Joka tapauksessa sinuun otetaan
yhteyttä ilmoittautumisen päätyttyä.
Katso myös internetissä olevat avoimet pesti-ilmoitukset. Niistä voi löytyä
sinulle jo nyt sopiva Kilke-pesti palvelutehtävään! Merkitse palvelutehtävän
kohdalle myös ne kielet, joilla tulet
toimeen.

A L L E K I RJ O I T U K S E T
Muista allekirjoittaa lomake! Alle
18-vuotiailta tarvitaan myös huoltajan allekirjoitus. Allekirjoituksellasi
sitoudut käyttäytymään leirillä partiomaisesti sekä annat luvan video- ja
valokuvaamiseesi leirin aikana. Leirillä
kuvattua video- ja valokuvamateriaalia
käytetään partion omissa julkaisuissa,
esitteissä ja internet-sivuilla sekä yleisissä tiedotusvälineissä. Jos et halua,
että sinua tai lastasi kuvataan leirillä,
ota yhteyttä leiritoimistoon toimisto.
kilke@partio.fi

