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Kevään peruuntumisten, poikkeusolojen ja epävarmuuden jälkeen mahtavin 
uutinen on se, ettei Eurojamboree leiriä peruttu kokonaan vaan se siirrettiin 
kesään 2021. Leiri järjestetään tämän hetkisen tiedon mukaan 2.-13.8.2021 
Sobiezweskan saarella, samassa paikassa kuin alun perin oli tarkoituskin. Tarkka 
ajankohta vahvistetaan heinäkuun alussa. Ja mikä tärkeintä Suomi on mukana! 

Siirtynyt leiri aiheuttaa myös joukkueen toimintoihin uudelleenaikataulutuksia. 
Ennen kesää 2021 järjestetään vielä ennakkotapaamisia mahdolliset rajoitukset 
huomioiden, kokoonnutaan virtuaaliselle iltanuotiolle Eurojamboree hengessä ja 
paljon muuta. Tietoja siitä mitä milloinkin tapahtuu saat sähköpostilla, somesta 
ja leirilippukuntasi Whatsapp ryhmässä. 

Jotta saamme vahvistettua joukkueemme myös ensi kesäksi, huoltajan tulee joko 
vahvistaa tai perua mukana olosi. Linkki osallistumistiedon päivittämiseen: 
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_tiedot.aspx?TIAId=35268  

Päivitä tiedot 25.7 mennessä! 

 

Toimi näin: 

• Kirjaudu Kuksaan huoltaja tunnuksella klikkaamalla ylläolevaa linkkiä. 

HUOLTAJA: Jos olet ilmoittanut tunnuksellasi useamman kuin yhden osallistujan, 
tee tämä toimenpide kaikille ilmoitetuille osallistujille erikseen. 

• Valitse itsellesi sopivin vaihtoehto, alla jokaisen vaihtoehdon ohjeet 
  
1. osallistun vuoden 2021 leirimatkalle  
2. En osallistu vuoden 2021 leirimatkalle   
3. Vaihdan tilalleni toisen osallistujan vuoden 2021 leirimatkalle ja ilmoitan 

uuden lähtijän tiedot alla 
 

1. Lähden mukaan kesällä 2021 

Mahtavaa! Jää odottamaan lisäpostia joukkueelta ja leirilippukunnaltasi. 

 

2. En osallistu kesällä 2021 

Mikäli et pääse mukaan etkä etsi tilallesi korvaavaa osallistujaa, olet oikeutettu 
osittaiseen leirimaksun palautukseen. Peruville osallistujille pyritään 
palauttamaan mahdollisimman suuri osuus jo maksetusta leirimaksusta ja 
palautuksesta vähennetään ainoastaan ne toteutuneet kulut, joiden 
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palauttaminen ei ole mahdollista. Arvio palautuksen summasta on 450-550 
euroa. Sekä peruvien osallistujien lukumäärä että muut meistä riippumattomat 
asiat vaikuttavat siihen, ettei tarkkaa summaa voida vielä vahvistaa. Tarkka 
euromäärä vahvistetaan elokuun loppupuolella, jonka jälkeen peruneille 
lähetetään ohjeet palautusten hakuun. 

 

Vaihdan tilalleni korvaavan osallistujan 

Mikäli et pääse mukaan ensi kesänä, voit etsiä tilalle korvaavan osallistujan. 
Ilmoita siinä tapauksessa ehdotetun lähtijän tiedot samalla lomakkeella. Lähtijän 
ilmoittamista varten tarvitset korvaavan lähtijän etu- ja sukunimen, 
sähköpostiosoitteen ja puhelinnnumeron sekä jäsennumeron. Lähtijän tulee olla 
1.1.2006-28.7.2002 syntynyt. Joukkue on yhteydessä korvaavaan lähtijään 25.7 
jälkeen.  

Mikäli löydät tilallesi osallistujan, voit hakea takaisin jo maksamasi 
osallistumismaksun vähennettynä 10€ toimistokululla. Ohjeen palautusten 
hakuun saat kun leirimaksu on onnistuneesti laskutettu korvaavalta lähtijältä.   

 

Muuttuneet tiedot 

Muuttuneita passi-, allergia-, yms tietoja tarkastellaan myöhemmin, saat ohjeet 
ja aikataulun tietojen päivitykseen lähempänä leiriä. Muut muuttuneet tiedot, 
esim. osoite, puhelinnumero tai sähköposti, päivitetään normaalisti Kuksan 
henkilötietolomakkeella. 
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