tiedotekirje maaliskuu 2018

Terveiset Kotkilta!
Talvileirit – Virroilla ja Tarmolla - on nyt pidetty. Hauskaa oli ja seuraaville leireille on tullut jo
paljon ilmoittautumisia. Tästä kirjeestä löydät tapahtumat heinäkuun lopussa alkavaan
juhlaleiriin saakka ja ennakkotietona KKT _ Kotkakuntotapahtuma syyskuussa. Väliin saattaa tulla
muitakin tapahtumia. Niistä tiedotamme erikseen Fb sivuilla, verkkosivuilla sekä WhatsAppryhmissä.
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Ilmoittautuminen leireille ja muihin tapahtumiin
Kotkakerhojen kokoontumisajat
Kirppis Tarmon talolla su 25.3.
Agenttipäivät Tampere 26.-27.5.
Päiväleirit Tarmon talolla 4.-8.6., 11.-15.6 sekä 18.-21.6.
Kesäleiri Taivassalon Tippsundissa 11.-15.6.
Kansainvälinen 75-v juhlaleiri 25.7. – 1.8. Hanko Bengtsår
Kotkakuntotapahtuma
Jäsenmaksu 2018
Koulutusta vapaaehtoisille
Muita tiedotteita

Ilmoittautuminen leireille tehdään sähköisellä lomakkeella. Hienosti se on otettu käyttöön. Löydät
lomakkeen verkkosivuiltamme. Voit ilmoittautua usealle leirille yhdellä kertaa. Kaikista leireistä ja
tapahtumista lähetetään ilmoittautuneille osallistujakirje lähempänä tapahtumaa. Lue myös leiri-info
ja peruutusohjeet verkkosivuiltamme.
Ilmoittautuminen muihin tapahtumiin tehdään kunkin tapahtuman yhteydessä olevan ohjeen
mukaan. Konetta ja/tai nettiyhteyttä vailla olevat voivat ilmoittautua puhelimitse.
Lisätietoja tapahtumista voi kysellä sähköpostilla vs@nuoretkotkat.fi tai puhelimitse 0405152309/Leila. Löydät meidät myös Facebookista
(Varsinais-Suomen Nuoret Kotkat)
Kaikista mainituista tapahtumista päivitetään tietoja verkkosivuillemme www.vsnk.fi
Kotkakerhojen aloitusajat
Nuorten Kotkien kerhot kokoontuvat seuraavasti:
*Raision Krookila keskiviikkoisin klo 18.00 – 19.00. Ohjaajana Riitta
*Raision Tikanmaalla, koulun ruokalassa kerran kuussa torstaisin klo 17.30 – 19.00
Ohjaajina Krista ja Marika.
*Turun Kotkakerho Tarmon talolla, Virusmäentie 10, joka tiistai klo 17.30 -19.00.
Ohjaajina Merja, Emmi ja Sanna.
Kerhoihin otetaan uusia jäseniä. Varsinainen kerhotoiminta on osanottajille maksutonta.
Lisätietoja vs@nuoretkotkat.fi tai puhelimitse 040-5152309/Leila

Kirppis 25.3. klo 11-14 Tarmon talolla
Tule myymään sinulle tarpeetonta tai tekemään edullisia löytöjä erilaisista tavaroista. Tarmo Cafè myy
edullisia tuotteita, makeaa ja pientä suolaista. Myyntipaikat, joiden hinta on 10 euroa, avataan
varattaviksi Tarmon talon Fb-sivuilla 12.2. Kannattaa toimia ripeästi, paikat joita on yhteensä 25
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Seuraa Fb-ilmoittelua.
Valtakunnalliset Kotkapäivät, Tampere 26.-27.5.
Kevätkauden päättää Agenttipäivät Tampereella. Seuraamalla QR-koodeja seuraavasta Kotkaviestistä
saat vihjeitä siitä mitä siellä tapahtuu. Tapahtuma on Top Secret ja sinä olet salainen agentti.
Osanottomaksu jäsenille 65 euroa, muille 100 euroa. Sisältää matkat, ruokailut, majoituksen ja koko
ohjelman.
Ilmoittautuminen 4.5. mennessä sähköpostitse.
Päiväleirit 4.-8.6; 11.-15.6 ja 18.-21.6.
Koulujen lukuvuoden päättyessä alkavat kolmen viikon suositut lasten päiväleirit Tarmon talolla.
Tarmon talon piha on kiva leikkipaikka, jonka nurmikolle saadaan aikaan pienenpieni uima-allas. Sisällä
on iso sali kiipeilyseinineen ja temppuratoineen käytössä.
Päiväleirin hinta on pituudesta riippuen 70-230 euroa. Viimeinen viikko vain nelipäiväinen.
Ilmoittautuminen 14.5. mennessä www.vsnk.fi.
Kesäleiri 11.-15.6.
Kotkapiirin kesäleiri pidetään tutussa hyvässä paikassa Taivassalon Tippsundissa.
Leirillä majoitutaan 6-8 hengen mökeissä. Rannalta löytyy rantasaunan lisäksi kanootit, soutuveneet ja
suppilaudat. Metsikössä voi tehdä luontoretkiä tai pelata frisbeegolfia. Makkaranpaisto onnistuu hyvin
grillikatoksessa.
Leirimaksu jäseniltä 112 euroa, sisaralennus jäsenille 20%. Muiden leirimaksu 145 euroa.
Ilmoittautuminen 14.5 mennessä www.vsnk.fi.
Kansainvälinen 75 vuotisjuhlaleiri 25.7. – 1.8.
Lähde mukaan osallisuuden saarelle Hangon edustalla sijaitsevalle Bengtsårin leirisaarelle. Metsäinen
ja kallioinen saari on kaunis ja osittain luonnonsuojelualuetta. Leirillä sinulla on mahdollisuus uida ja
saunoa, meloa ja soutaa, pelata jalkapalloa ja mölkkyä, istua leirinuotiolla paistamassa makkaraa ja
lettuja ja ennen kaikkea tavata uusia mukavia ihmisiä.
Leirin osanottomaksu on 180 euroa, josta kotkat antavat avustusta jäsenilleen siten, että leirimaksuksi
muodostuu 150 euroa. Sisaralennus jäsenille 20%. Ilmoittautuminen 30.4. mennessä www.vsnk.fi.

Jäsenmaksu vuodelle 2018 on 10 € / hlö tai 25 € / perhe.
Muutokset jäsenyystietoihin, nimenmuutokset, uudet jäsenet voi tehdä sähköpostilla:
vs@nuoretkotkat.fi
Mainitsethan maksaessasi kenen puolesta jäsenmaksun maksat. Viestiin: Jäsenmaksu 2018
Turun Nuoret Kotkat ry: FI54 5716 9020 0490 73
Raision Nuoret Kotkat ry: FI09 5716 9020 0491 07
Muut Varsinais-Suomen Nuoret Kotkat piirijärjestö ry: FI76 5716 9020 0490 65

Tiedotteita
Bockholmen, perheiden lomasaari. Nuorten Kotkien lomasaarta voi varata kesäajan (toukokuusyyskuu) lomakäyttöön jo nyt. Bockholmen sijaitsee maailman kauniimman saaristomeren alueella.
Jo matka saarelle on seikkailu – kolme lossia ja lyhyt venematka.
Alueen käyttömaksu on hyvin edullinen, arkivuorokaudet 35 euroa ja viikonloput 45 euroa.
Käyttömaksu sisältää myös veneen käyttöoikeuden. Jos haluat, annamme opastusta veneen käyttöön
Tee vaikka alustava varaus nyt. Lisätietoja verkkosivuillamme.
Arpajaisvoitot. Kirppisten ja myyjäisten aikana järjestämme aina arpajaiset, jotka tuottavat mukavasti
rahaa toimintaan. Nyt ovat arpajaisvoitot loppu. Tunnet varmasti joitakin yrittäjiä tai muita tahoja,
joilta voisit voittoja pyytää. Itselläsi saattaa olla paketissa jotain sinulle tarpeetonta, tuo se kotkille.
Vapaapaikat tai alennetut osanottomaksut. Olemme saaneet juhlavuoden kunniaksi jonkin verran
avustusta leirimaksujen alentamiseen. Tavoitteena on, että kukaan lapsi ei jäisi ilman upeita
leirikokemuksia osanottomaksun vuoksi. Alennuksen tai vapaapaikan voi saada ottamalla yhteyttä
toiminnanjohtajaan. Voit myös ehdottaa saajaa.
Terveisin:
Leila Tanskanen, toiminnanjohtaja puh. 040- 515 2309
Tero Kankainen, markkinointisihteeri 02-2323023 paikalla ma-ke
Järjestösihteeri Julia Uzbjakov on vanhempainvapaalla.

Yhteystiedot:
V-S Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry
Eerikinkatu 30, 20100 Turku
vs@nuoretkotkat.fi
www.vsnk.fi

