
 

 

 

 

 

Sinun seuraava seikkailusi 

Kesäleiri 22.-29.7.2017 

 

Leirinjohtajan tervehdys 

lämä ei aina ole mukavaa ajan viettämistä hyvien kavereiden kanssa, huimaa seikkailua tai 

tunnelmallisia iltanuotioita, mutta tämä leiri on! Flada-leiri on enemmänkin kuin satavuotiaan 

partiolippukunnan tuotekehityksen tulos  –se on haaveiden kohde ja unelmien täyttymys. 

Ohjelmassa on rakentelua, useampi maastoleikki sekä runsaasti metsässä ja elämässä selviytymisen 

taitoja. Huumoria ei ole leirillä unohdettu, mutta mikään vitsi Flada-leiri ei ole. Monelle tämä on 

ensimmäinen kesäleiri, vielä useammalle tämä on kesäleireistä unohtumattomin! Tervetuloa mukaan! 

 

Perustiedot leiristä 

Vaasan Metsäveikkojen 100-juhlavuoden huipentava leiri järjestetään VMV:n omalla leirialueella Mustasaaren 

Koskössä. Fladalle odotetaan yli 100 partiolaista Metsäveikoista ja Vaasan Partiotytöistä. Leirillä järjestetään 

vierailupäivänä kesän parhaat 100-vuotissynttärit, joihin kutsutaan leiriläisten kotiväki ja partiotoiminnasta 

kiinnostuneet. Voit siis kutsua myös partiosta kiinnostuneen kaverisi käymään leirillä! 

 

Ohjelma, vain Fladalla 

Leirillä nukutaan vartion kanssa omassa Nigerissa, sudenpennut ja seikkailijat 

nukkuvat puolijoukkueteltoissa. Aamulla ensimmäinen asia on lipunnosto ja 

aamupala itse rakennetun pöydän ääressä. Päivisin harjoitetaan partiotoimintaa sen 

luonnollisimmassa ympäristössä, omassa metsässä. Ohjelmassa on erätaitoja ja 

hauskaa partiokavereiden kanssa, vesillä seikkailua ja tottakai paljon rakentelua. 

Leirillä on sekä riehakkaita maastoleikkejä että rauhallisia iltanuotioita. Takaamme, 

että sinulla ja kavereillasi on leirillä mahtavia kesäpäiviä! Teet juttuja joita et ole 

koskaan aiemmin tehnyt, koska Flada on ainutlaatuinen leiri! 

Pihalle voi mennä koska vaan seikkailemaan, kesäleirille vain kerran vuodessa. Tämä leiri on Metsäveikkojen 

juhlavuoden huippukohta! Tämä on sitä parasta partiota, jolla palkitaan koko vuoden kokouksissa istumiset. Flada-

leiristä tulee erilainen kuin Roihu, koska tämä leiri on täysin meidän itsemme tekemä.  

  

 

” Pieni on kaunista 

Suuri on mahtavaa! ” 



 
 

 

Osallistumisajat ja leirimaksu 

Ikäkausi Osallistumisaika Leirimaksu 

Sudenpennut 26.-28.7. 50€ 

Seikkailijat 26.-28.7. 50€ 

Tarpojat 22.-29.7. 100€ 

Samoajat 22.-29.7. 100€ 

Johtajat koko leiri 22.-29.7. 50€ 

Päivämaksu johtajille per päivä 10€ 
 

Leiriläiset ovat Fladalla sitä ikäkautta mitä he ovat keväällä toiminnan päättyessä. Eri ikäkaudet ovat leirillä eri ajan. 

Leirille ilmoittautuneilla kotitaloutta kohti tuleva leirimaksu on enintään 170€. Mainitse ilmoittautumisen 

yhteydessä mikäli taloudestanne osallistuu useampia leiriläisiä, niin otamme tämän huomioon laskutuksessa. 

Leirimaksuun on tarvittaessa mahdollista saada huojennusta ottamalla yhteyttä lippukunnanjohtajaan. 

Leirimaksu laskutetaan toukokuussa. Lasku lähetetään sähköpostilla ilmoittautuessasi antamaasi osoitteeseen. 

 

Ilmoittautuminen 

Tähän kerran elämässä tulevaan tilaisuuteen pääsee osallistumaan ilmoittautumalla suoraan jäsenrekisteri Kuksan 

kautta. Löydät ilmoittautumiskaavakkeen osoitteesta http://bit.ly/fladalle ja leirin kotisivuilta: 

http://bit.ly/flada . Ilmoittautuminen vaatii kirjautumisen Kuksaan. 

Leirin ensimmäinen ilmoittautumispäivä on 12.3.2017. Leirille on rajallinen määrä paikkoja. Viimeinen 

ilmoittautumispäivä on 12.4.2017. 

Toinen leirikirje lähetetään ilmoittautuneille kesäkuussa. Samalla annetaan ohjeet vierailupäivään 

ilmoittautumiseen. 

Vierailupäivän hinta on 20€ kotitalouden ensimmäiselle ja 15€ kotitalouden seuraaville osallistujille. Vierailupäivä 

on avoin tuleville partiolaisille ja partiosta muuten kiinnostuneille. 

Ja nyt, 

1. Merkkaa leiri kalenteriisi 22.-29.7.2017 

2. Ilmoittaudu http://bit.ly/fladalle 

3. Maksa leiri toukokuussa ja vastaanota leirikirje kesäkuussa 

4. Tule 

 

Tervetuloa mukaan leirille! 

Joona Luomala 

Leirinjohtajasi 

joona.luomala@suomi24.fi 

0400 921 509 

 

P.S. Muista käydä lukemassa uusimmat uutiset leiristä! 

http://bit.ly/flada 

Silli (Mikko Sillander) 

Fladan viestintäpäätöksentekoasiamies 

mikko@sillander.com 

050 482 1579 

 

http://bit.ly/flada
mailto:joona.luomala@suomi24.fi
http://bit.ly/flada
mailto:mikko@sillander.com


 
 

 

 

Metsäveikkojen partiokevään 2017 tärkeimpiä päivämääriä 

 

 

Tulevaisuus alkaa pian! Tällä hetkellä tulevaisuudesta tiedetään jo tärkeimpien 
partiotapahtumien päivämäärät. Merkkaa nämä siis kalenteriisi! 

 

 Päivät Johtaja Osallistuvat ikäkaudet Sijainti 
Vaellus 12.-

14.5.2017 
Aapo Vistilä vartiolaiset ja ylöspäin Isojärvi 

Riihitykset ja  
Toimintakauden 
päättäjäiset 

24.-
25.5.2017 
 

Henri Tammi vartiolaiset ja ylöspäin Koskö 

Myötäpäivät 10.-
11.6.2017 

Piirin 
tapahtuma 

Tarkentuu Kokkola 

VJ-kurssi 13.-
18.6.2017 

Silli ilmoittautuminen 
päättynyt 

Rannikko 

 

Kaikista tapahtumista tulee tarkemmat tiedot Metsäveikkojen kotisivuille kun 
ilmoittautuminen on ajankohtaista. 

 

www.vaasanmetsaveikot.fi 

 

 

http://www.vaasanmetsaveikot.fi/

