
KOUKKAAJA-INFO KEVÄT 2017  
Hyvää alkanutta vuotta 2017! Oheisessa kirjeessä saat tietoa Korven Koukkaajien kevään 2017 

tapahtumista. Talvi ja alkukevät vietetään maissa, ja toukokuun tienoilla päästään taas 

veneilemään. Lippukunta retkeilee yhdessä sekä talvella Hiutale-retkellä ja kesällä kesäleirillä. 

Tämän lisäksi ryhmät järjestävät itse omia retkiä sekä iltapurjehduksia. Ryhmän omasta ohjelmasta 

saat ajantasaisimman tiedon ryhmänjohtajalta. 

Viikoittaiset kokoukset jatkuvat 16.1.  alkavalla viikolla. 

Lippukuntaretki Hiutale  27.–29.1.2017 
Tänä vuonna koko lippukunnan talviretki järjestetään perjantaista sunnuntaihin 27.-29.1. 

Lärkansissa, Nuuksion kansallispuistossa. Luvassa on talvista ohjelmaa sekä muuta hauskaa! 

Jälki-ilmoittautuminen on vielä mahdollista Korven koukkaajien nettisivuilta 

https://koukkaajat.fi/tapahtumat/lippukunnan-talviretki/.Ei-kausimaksullisille ja Merilokeille retki 

maksaa sudenpennuille 20€ ja muille 30€. Retki tulee maksaa Korven Koukkaajien tilille FI16 1270 

3000 2060 81 viitenumeroon 1339. Kun olet maksanut retkimaksun, lähetä kuva laskusta 

osallistujan nimen kera osoitteeseen hakanen.taru(at)gmail.com 

 

Lippukunnan kesäleiri 5.-11.6.Tavistholmenissa 
Kevätkausi huipentuu koko lippukunnan yhteiselle kesäleirille, joka pidetään 

perinteisesti leirisaarella Tavistholmenissa. Leirillä päästään kokemaan leirielämää 

telttamajoituksineen ja iltanuotioineen sekä harjoittelemaan meripartiotaitoja jollien 

kanssa. Ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen myöhemmin keväällä. 

 

  



KAUSIMAKSU JA TAPAHTUMIEN OSALLISTUMISMAKSUT 2017 

Lippukunnan ja piirin järjestämiin tapahtumiin osallistutaan ilmoittautumalla jokaiseen 

tapahtumaan erikseen sekä maksamalla tapahtuman osallistumismaksu. Toimintavuoteen kuuluu 

tyypillisesti vähintään 4 retkeä, viikonloppu- tai legipurjehduksia, kisoja, vaelluksia, kesäleiri, 

talvileiri ja muuta toimintaa. Koko vuoden osallistumismaksut on mahdollista suorittaa 

kertamaksulla ennen ensimmäiseen tapahtumaan ilmoittautumista tai viimeistään maaliskuun 

loppuun mennessä edullisella Korven Koukkaajien kausimaksulla, joka oikeuttaa osallistumaan 

kaikkiin lippukunnan vuoden 2017 tapahtumiin sekä tiettyihin muiden partiotahojen järjestämiin 

tapahtumiin. Lisäksi lippukunta tukee kausimaksun maksaneen Helmi-leirille osallistumista. 

Tapahtumiin voi osallistua myös maksamalla tapahtumakohtaisen osallistumismaksun jokaisen 

tapahtuman kohdalla erikseen. Katso lisätietoja maksuista alta. 

Vaihtoehto 1: Kausimaksu: 

Huom! Kausimaksu tulee maksaa kertamaksulla ennen ensimmäiseen tapahtumaan 

ilmoittautumista, kuitenkin viimeistään maaliskuun 2017 loppuun mennessä! 

● Sudenpennut 160 € 

● Seikkailijat 200 € 

● Tarpojat ja samoajat 250 € 

● Vaeltajat ja aikuiset 160 € 

Vaihtoehto 2: Tapahtumakohtaiset osallistumismaksut: 
● Purjehdukset 12 e/pvä (esim. vkl 36 €, la–su 24 €) 

● Viikonloppuretket ja -kisat 10 €/pvä (pe–la tai la–su 20 €; pe–su 30 €) 

● Lippukunnan kesäleiri 80 € (tai 20 € per päivä) 

● Päiväkisat (Törmä, Supersupe, Hiipivä Haamu yms.) 10 € 

● Muut tapahtumat järjestäjän ilmoituksen mukaan (esim. Kohtaaminen ja Helmi-leiri) 

● Kaikki normaalit partiokurssit ovat ilmaisia 

● Sudenpentu-, seikkailija-, tarpoja- ja samoaja-ikäkausien (eli 7–17-vuotiaiden) 

ryhmäretket, ikäkausiretket ja ryhmäpurjehdukset ovat vaeltaja- ja aikuisikäisille 

johtajille ilmaisia 

 



LISÄTIETOJA MAKSUISTA: 

Vaihtoehto 1: Kausimaksu – Koko vuoden 2017 partiotoiminta vain 160 € / 200 € / 250 €! 

Korven Koukkaajat haluaa helpottaa jäsenten elämää ja kannustaa osallistumaan lippukunnan 

toimintaan. Kausimaksu sisältää kaiken lippukunnan järjestämän toiminnan vuonna 2017 eli kaikki 

leirit, retket, vaellukset, purjehdukset, kurssit, tapahtumat jne. Tämän lisäksi kausimaksu kattaa 

myös muiden partiotahojen järjestämät päiväkisat ja päivän kestävät tapahtumat (Kohtaaminen). 

Kausimaksulla saa myös 50 % alennuksen Helmi-leirin osallistumismaksusta (norm. 60 euroa 

(sudenpennut) tai 100 euroa). Kausimaksun voit maksaa Koukkaajien tilille FI16 1270 3000 2060 81 

(viitenumero 3900). Jotta tapahtumaan voi osallistua ”kausimaksullisena” (eli useimmissa 

tapauksessa ilmaiseksi), tulee kausimaksun olla maksettuna tapahtumaan ilmoittautuessa; 

kausimaksu tulee joka tapauksessa maksaa viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. 

Kausimaksun ehdot: 
● Kausimaksu maksetaan yhdellä kertaa ennen ensimmäiseen tapahtumaan 

ilmoittautumista, kuitenkin viimeistään maaliskuun loppuun mennessä 

● Kausimaksu kattaa kaikkien lippukunnan tapahtumien osallistumismaksut 

toimintavuoden 2017 aikana. 

● Lisäksi kausimaksulla saa 50 % alennuksen Helmi-leirin osallistumismaksusta. 

● Kaikkiin tapahtumiin ilmoittautuminen tapahtuu erikseen tapahtumakohtaisesti. 

● Mahdollisista peruutuksista lippukunta perii tapahtumakohtaisen osallistumismaksun 

suuruisen peruutusmaksun, jos peruutusta ei tehdä vähintään 3 päivää ennen 

tapahtumaa (esim. viikonloppuretken ilmoittautumisen peruutus tulee tehdä viimeistään 

retkeä edeltävänä tiistaina). 

● Kausimaksu on kertamaksu, jota ei palauteta. 

● Jäsen maksaa sen ikäkauden kausimaksun, johon kuuluu vuoden alussa. 

Vaihtoehto 2: Tapahtumakohtaiset osallistumismaksut 

Retkille ja leireille voit osallistua myös maksamalla kunkin tapahtuman osallistumismaksun 

erikseen. Tällöin kuitti maksusta on esitettävä ilmoittautumislapun toimittamisen yhteydessä. 

Tapahtumakohtaisten osallistumismaksujen ehdot: 
● Maksu kattaa ainoastaan yksittäiseen tapahtumaan osallistumisen. 

● Kaikkiin tapahtumiin ilmoittautuminen tapahtuu erikseen tapahtumakohtaisesti. 

● Peruutustilanteessa osallistumismaksu palautetaan ainoastaan, jos peruutus tehdään 

vähintään 3 päivää ennen tapahtumaa (esim. viikonloppuretken ilmoittautumisen 

peruutus tulee tehdä viimeistään retkeä edeltävänä tiistaina), muussa tapauksessa 

lippukunta pidättää osallistumismaksun. 



Legipurjehdukset 
Kesällä tarpojat ja sitä vanhemmat osallistuvat viikon legipurjehduksille Närpällä. Legit sijoittuvat 

kesäkuun puolivälistä elokuun alkuun ja ne suuntautuvat saaristomerelle ja Tukholman 

ympäristöön. Legien ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen myöhemmin keväällä. 

Pohjoismaiset jamboreet kesällä 2017 
Kesällä 2017 järjestetään useita kansainvälisiä jamboreita. Leirimatkat ovat omatoimisia, ja siksi 

niitä suositellaan erityisesti samoaja- ja 
vaeltajaikäisille (15-vuotiaille ja sitä vanhemmille). 
Koukkaajat osallistuvat yhteisesti yhdelle jamboreelle, 
joka päätetään yhdessä. Leirimatkasta vastaa Eemil 
Soisalo (045 8764958), eemil.soisalo@gmail.com. 
 
Oletko valmiina lähtemään pohjoiseen nauttimaan 
uskomattomasta viikosta, uusista partioelämyksistä, 
yöttömästä yöstä ja uusista tuttavuuksista? Nord 2017 
kokoaa partiolaiset Norjasta ja ympäri maailman 
nauttimaan napapiirin kesästä ja yöttömästä yöstä. 
Leirialue sijaitsee lähellä Bodøn kaupunkia vain 
kävelymatkan päästä lentokentältä sekä juna- ja 
bussiasemalta.  

 
SL2017 tulee olemaan Tanskan kautta aikain suurin Jamboree, jolle odotetaan yli 40 000 osallistujaa 
Tanskasta ja ympäri maailman. Leirialue sijaitsee Sønderborgista lähellä Tanskan ja Saksan rajaa 
hyvien kulkuyhteyksien päässä. Tarkemmat tiedot leiriohjelmasta päivittyvät leirin nettisivuille 
sekä facebookkiin. Lisää jamboreesta leirin sivuilta: http://spejderneslejr.dk/en 
 
Vuonna 2017 Ruotsissa järjestetään suuri kansallinen jamboree, jolle odotetaan 20 000 osallistujaa 
ympäri maailman.  Ilmoittautumisesta, hinnoista ja ohjelmasta päivittyvät internet-sivuille 
myöhemmin. Leirin hinta 10-18 vuotiaille osallistujille on 3295 Ruotsin kruunua ja yli 18 -vuotiaille 
ISTeille 1595 kruunua. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta leirin omilla nettisivuilla 
http://www.jamboree.se/sv/ 

Muut tapahtumat 
Muista tapahtumista tiedotetaan Koukkaajien nettisivuilla osoitteessa https://koukkaajat.fi/. 

 


