Hyvä Mahti 14 -kesäleirin osallistuja
Mahti on Vantaan Partiokannuksen kesäleiri, jonka vantaalaiset
lippukunnat järjestävät. Lippukuntasi on osallistumassa leirille
yhdessä muiden vantaalaisten lippukuntien kanssa.
Mahdille odotetaan yli 700 osallistujaa. Olethan sinä yksi heistä!
Tässä kirjeessä kerrotaan leiristä. Lue ohjeet ja ilmoittaudu!

Päivämäärät
Leiriaika on 26.7.–2.8.2014 ja sudenpennuilla 26.–30.7.2014.

Paikka
Leirialueena on Palotaruksen leirialue Padasjoella. Kangasmetsä ja järvet tarjoavat hienot
leiriytymismahdollisuudet.

Hinta
Leirin hinta on 130 euroa ja sudenpennuilla 85 euroa. Jälki-ilmoittautuneena hinta on 150 euroa ja
sudenpennuilla 95 euroa. Vuorokausimaksu on 20 euroa ennakkoon ilmoittautuneena ja 25 euroa suoraan
leirille tullessa. Vuorokausimaksu on tarkoitettu vain samoajaikäisille ja sitä vanhemmille.
Mahtipaidan voit tilata mahti14.fi-nettisivujen kautta. Valittavana on monta paljon erilaisia tuotteita.
Mahdilla on käytössä leiristipendi. Stipendin ja hakuohjeet löydät mahti14.fi-nettisivuilta. Stipendillä voit
hakea tukea leirimaksuun. Stipendejä myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein.
Hakuaika päättyy 18.3. ja stipendin saaneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 1.4..
Ei-partiolaisille hintaan lisätään vakuutusmaksu, joka on 20 euroa. Voit pyytää oman kaverin mukaan
leirille. Kaverisi asuu samassa teltassa kanssasi.

Leiriläisten ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika alkaa vuoden alussa 7.1. ja loppuu 13.4. Ei-partiolaiset voivat ilmoittautua 18.5. asti.
Jälki-ilmoittautuminen alkaa varsinaisen ilmoittautumisen jälkeen ja jatkuu 18.5. saakka. Alle 18-vuotiaat
täyttävät paperisen ilmoittautumislapun ja palauttavat sen yhteyshenkilölle.
Täysi-ikäiset syöttävät tietonsa Polkuun itse (ohjeet www.mahti14.fi) sekä palauttavat yhteyshenkilölle
täytetyn ilmoittautumislapun.
Ilmoittautumisajan (13.4. ja ei-partiolaiset 18.5.) päätyttyä leirimaksuja ei palauteta. Peruneen tilalle on
mahdollista etsiä toinen leiriläinen ja sopia osallistumismaksun jakamisesta. Sairastapauksen tai
tapaturman sattuessa voi osallistumismaksun periä lääkärintodistusta vastaan partiovakuutuksen kautta.
Mahdin palveluleiriläisille (samoajat, vaeltajat ja aikuiset) on käytössä turvallinen ilmoittautumiskäytäntö,
eli jos kesätyö estää leirille osallistumisen, on peruutus mahdollista tehdä 18.5. mennessä.

Leiriohjelma
Leirillä on hauskaa, partiomaista, opettavaa ja mielenkiintoista ohjelmaa. Aamut alkavat yhteisellä
herätyksellä, hampaanpesulla ja aamupalalla. Ohjelmalaaksoissa on erilaisia pelejä, toimintaa, rakentelua eli
monipuolista partion leiriohjelmaa. Lounas syödään aamupalan tapaan isommassa keittiössä ja iltapäivän
ohjelmalaaksoissa on luvassa lisää
hikeä ja mahtiohjelmaa. Päivällisen jälkeen voit poiketa vaikka kahvilassa tai kioskissa ja viettää vapaaaikaa kaverisi kanssa. Iltaisin on ohjelmaa avajaisissa ja päättäjäisissä, oman savun kesken, telttavartion
kanssa tai jotain ihan muuta.

Leiripestit
Leiripestejä saavat samoajaikäiset ja sitä vanhemmat. Sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat osallistuvat
leiriohjelmaan.
Avoimet pestit löytyvät leirin nettisivuilta osoitteesta mahti14.fi. Samoajaikäisillä on leirillä ns.
puolipäivätyö, mutta halutessaan he saavat isommankin pestin. Vaeltajat ja aikuiset voivat etsiä itselleen
mieluisan leiripestin ennen leiriä itse. Myös ilmoittautumislapussa kysytään pestikiinnostuksia.
Kiinnostuksensa ilmoittaneille tarjotaan pestiä ennen leiriä tai leirin aikana. Mieluisia pestejä kannattaa
kysyä myös suoraan staabilta.

Savut
Savun koko on noin 50 henkeä ja savu voi muodostua yhdestä tai useammasta lippukunnasta. Savussa
leiriläiset elävät leirielämää yhdessä. Liikkuminen ohjelmiin ja ruokailuihin tapahtuu savunjohtajan ja
ikäkausivastaavan johdolla. Savuun kuuluu sinun ja kaverisi lisäksesi savunjohtaja, ikäkausivastaava, eavastaava sekä riittävä määrä muita johtajia huolehtimaan savun arjesta.

Lisää tietoa ja kysymyksiä
Lisää tietoa ja vastauksia löydät mahti14.fi-nettisivuilta.
Kevään ja alkukesän aikana posti tuo leirikirjeet kotiisi. Lippukuntasi lähettää maksuohjeet.

Yhteyshenkilö:

Savunjohtaja:

