
	 	 Saeculum´07
	 	 	 (lat.)	ihmisikä,	sukupolvi;	aikakausi;	vuosisata.	
	 	 Suomen	Vapaa	Partioryhmän	kesäleiri	Skutvikenissä									

	 	 1.	leirikirje	

Vuonna 2007 partioliike täyttää pyöreät sata vuotta. Samalla SVPR juhlistaa 
90-vuotista taivaltaan.  Jeanne d’Arc, Lauttasaaren Lainepartio, Susiveikot, 
Tavastit, Toimen Tytöt sekä Toimen Pojat lähtevät sen kunniaksi yhteiselle ke-
säleirille. Saeculum on spektaakkelimainen huipentuma koko juhlavuodelle. 

LEIRIPAIKKA sijaitsee meren äärellä Tammisaaren Skutvikenissä. 
Käytössämme on upea hiekkaranta ja ihanteellinen maasto pystyttää leiri.

LEIRIAIKA on vartiolaisille ja sitä vanhemmille 30.7.-8.8.2007. Sudenpen-
nut leireilevät 31.7.-4.8.2007 välisen ajan. Rakennusleirille halukkaat johtajat 
lähtevät 27.7. Leirille on edestakainen yhteiskuljetus (Myös rakennusleirille!). 

VIERAILUPÄIVÄNÄ  4.8. vanhemmat voivat tutustua leirielämään. Samalla 
sudenpennut sanovat heipat muulle leirille ja lähtevät kotiin vanhempien kyy-
deillä. 

JUHLAPÄIVÄNÄ 1.8. uusi leiriaamu valkenee maailmanlaajuisesti samanai-
kaisen	lipunnoston	merkeissä	kaikilla	maailman	partioleireillä.	Tuona	päivänä	
tulee täyteen sata vuotta maailman ensimmäisen partioleirin alkamisesta. Sa-
malla vietämme SVPR:n syntymäpäiviä.  

LEIRIN HINTA on sudenpentuleirille osallistuville 45 € ja muille 70 €. Päivä-
hinta on 10 € niille johtajille, jotka saapuvat leirille esimerkiksi viikon-
lopun ajaksi (Ei sisällä kuljetuksia). Ilmoittautuminen on sitova 
vasta kun leirimaksu on maksettu toukokuun loppuun men-
nessä Tavastien tilille 139350-39141. Leiriläisellä on oltava 
Suomen Partiolaisten  jäsenmaksu maksettuna.

ILMOITTAUTUA voi alustavasti osoitteesta 
http://svpr07.partio.net löytyvällä lomakeella.
Klikkaa vasemmalta löytyvästä valikosta koh-
taa ilmoittautuminen. Huomaathan, että alle 
18-vuotiaiden on kuitenkin palautettava vielä
erillinen paperinen ilmoittautumislomake 
huoltajan allekirjoituksella varustettuna.
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Sähköisen ilmoittautumisen tekeminen on kuitenkin erittäin suositeltavaa, sillä 
ajantasainen tieto ilmoittautuneista on valtava apu kesäleiriä suunniteltaessa. 
Palauta ilmoittautumisesi sähköisesti tai lippukuntasi yhteyshenkilölle 18.3 
mennessä. Näin varmistat, että saat huhtikuun aikana seuraavan leirikirjeen.

Lippukuntasi yhteyshenkilön tiedot löydät tämän kirjeen lopusta. Hän vastaa 
lippukuntasi leiriasioista. Jos sinulla on kysyttävää, käänny ensisijaisesti hänen 
puoleensa. Tarvittaessa yhteyshenkilö välittää viestisi eteenpäin. 

Vieraile toki kesäleirin sivuilla osoitteessa http://svpr07.partio.net. Saeculumilla 
johtajatehtävissä toimivat voivat pyytää tunnuksia lippukunnan yhteyshen-
kilöltä sivuilta löytyvälle foorumille. Foorumi on tärkeä tiedotuskanava, josta 
löytää niin kokouspäivämääriä kuin rekrytointi-ilmoituksia eri pesteihin. Foo-
rumilla voi keskustella ja kysyä vapaasti. Sieltä tavoittaa myös leiritoimikun-
nan vaivattomasti. Kannattaa hyökätä ajoissa, jos haluaa leirin ajaksi taatusti 
mielekästä tekemistä itselleen!

Tavastit pitävät vanhempainiltansa torstaina 15.2 klo 19, jonne kaikkien osaanot-
tajien vanhemmat ovat tervetulleita.
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