
 
Tervetuloa mukaan kesäleiri Valkamalle – ilmoittautuminen on käynnissä! 

Valkama on Uudenmaan partiopiirin yhdeksäs piirileiri ja samalla MäMen kesäleiri Hangon 
Syndalenissa 15.–23. heinäkuuta 2020. Leiripaikka on monelle tuttu viime piirileiriltä 
Säihkeeltä. Lyhyempikestoinen sudenpentujen, seikkailijoiden ja perhepartiolaisten kolmen 
yön leiri järjestetään 15.–18.7. Osallistujia odotetaan jopa 3000. Ohjelmaa on tarjolla kaikille 
ikäkausille aikuiset mukaan lukien. 

Muodostamme leirilippukunnan yhdessä Pornaisten Solmun ja Tolkkisten eräkettujen kanssa. 
Leirilippukuntaamme on kutsuttu myös ulkomaisia vieraita. Tapaamme 
leirilippukuntakaverimme ennakkotapaamisessa alkukesällä.   

 

Leirin päivämäärät 
 15.–18.7.2020 Lyhyt leiri (sudenpennut, seikkailijat ja perhepartiolaiset) 
 15.–23.7.2020 Koko leiri (tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset) 
 Osallistujien ilmoittautuminen 11.12.2019–4.3.2020 
 Ilmoittautuminen nopean ilmoittautujan etuhintaan 12.2.2020 asti 

 

Leirin hinnat  
Osallistumishinnat nopean ilmoittautujan etuhintaan 12.2. asti ovat: Lyhyt leiri 105 € ja pitkä 

leiri 210 €. Tämän jälkeen lyhyt leiri maksaa 120 € ja pitkä leiri 225 €. Päiväleiriläisten hinta 

on 40 €/päivä ja vierailupäivämaksu on 20 €. 4–6-vuotiaat pääsevät puoleen hintaan ja 0–3-

vuotiailla on vapaa pääsy. Lippukunta kustantaa matkat leirille joulukalenterituotoista. 

Ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen Valkamalle on auki 11.12.–4.3.  

 

Ilmoittautuminen tapahtuu Kuksan kautta: 

 https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=27472 
 

Uusiin ikäkausiin kevätiltanuotion jälkeen siirtyvät ryhmät ovat leirillä uusissa 
ikäkausiohjelmissaan. Ikäkaudet ilmoittautuvat seuraavasti: 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=27472


 Ensimmäisen vuoden sudenpennut – Lyhyt leiri – Sudenpennut (toteutuu jos 
saadaan mukaan aikuinen) 

 2. vuoden sudenpennut Supersudet – Lyhyt leiri – Seikkailijat 
 1. vuoden seikkailijat Tappinapit – Lyhyt leiri – Seikkailijat 
 2. vuoden seikkailijat Seikkailevat ketut – Pitkä leiri – Tarpojat 
 1. vuoden tarpojat Nastahaukat – Pitkä leiri – Tarpojat 
 2. vuoden tarpojat Karhuperhot – Pitkä leiri – Tarpojat 
 Samoajat, vaeltajat ja aikuiset ilmoittautuvat omiin ikäkausiinsa 

 

Stipendit ja kesätyöturva 
Valkamalle on mahdollista hakea stipendiä leirimaksun kokonaan tai osittain kattamiseksi, ja 
tilaisuutta kannattaa hyödyntää rohkeasti! Hae stipendiä nopean ilmoittautumisajan sisällä 
11.12.–12.2. 
 
Leirillä on kesätyöturva, joka on voimassa 31.5.2019 asti. Kesätyöturva oikeuttaa 
leiriosallistumisen perumiseen, jos kesätyö sattuu leirin päälle tai jos henkilö ei saa 
vakituisesta työstään lomaa leirin ajalle. Kannattaa siis rohkeasti ilmoittautua mukaan, vaikka 
et olisi vielä varma kesätöistäsi! 

Ohjelmatärppejä Valkamalta 
MAAKRAVUN MERIHÄTÄ 

Itsensä ylittämistä yhteen hiileen puhaltaen! Tarzanin tasapainorata, labyrintti…ja muuttuva 
labyrintti! Aistirajoitteet, timanttitikkaat, tynnyriralli ja muuta mukavaa yhdessä tekemistä. 
KAPYYSI – BYSSA 

Jokainen ikäkausi kokkaa ihania suomalaisia makuelämyksiä trangian kätköistä! Mitä ruokaa 
tekisit, jos sinulle annettaisiin vain kolme perunaa, kaksi porkkanaa, lanttu ja nyhtökauraa? 
Paljasta sisäinen kokkisi ja anna luovuutesi loistaa! Halukkaille annetaan myös mahdollisuus 
tutkia oman ruokavalionsa hiilijalanjälkeä. 
OSU & UPPOS! 

Hätkähtäisitkö, jos näkisit leirillä strutsin puussa? Kuinka toimit, jos Ikiturso märisee kannon 
nokassa keskellä yötä? Ole valmis kohtaamaan hämärät mysteerit jo ennen leirin alkua. Tule 
oppimaan uusi leikki: maastolautapelejä löytyy moneen makuun. 

Ilmoittaudu ja lähde mukaan  
 

Kysymyksiä? 
Lippukunnan leiriyhteyshenkilönä toimii Emmi, emilia.launonen@gmail.com 

 


