
Leirikirje 2 huhtikuu 2021

Aurinkoista huhtikuuta Hippu 2.1 leirille lähtijöille ja huoltajille!

Tässä leirikirjeessä on tietoa suunnitelmien etenemisestä, leiriin valmistautumisesta sekä leirin hinnoista ja
muistutusta osallistumisen peruuttamisesta.

Suunnitelmat etenee edelleen ja koronatilannetta seurataan tiukasta. Valoa näkyy jo tunnelin päässä ja
elämme jännittäviä aikoja. Päätös leirin toteutumisesta tehdään, kun kesäkuun rajoitukset ovat tiedossa, joten
vielä elämme pienessä epävarmuudessa.

Kiitos kaikille viimekertaiseen kyselyyn vastanneille! Saimme tästä arvokasta tietoa, jotta pääsemme
suunnitelmissa eteenpäin.

Seuraava leirikirje lähetetään toukokuun puolenvälin jälkeen, jolloin olemme toivottavasti viisaampia kesäkuun
ja leirin toteutumisen osalta. Jos leiri toteutuu, tulemme tällöin julkaisemaan tarkemman varustelistan koko
leirille sekä tarkempaa tietoa ohjelmasta. Varmistamme myös toukokuussa osallistujien erityisruokavaliot ja
pidämme silloin myös leiri-infon Teamsissa tai livenä.

Kaikki tämänkin leirikirjeen materiaalit tulevat saataville leirin nettisivuille www.ilvestytot.net/juhlaleiri

Leiriin valmistautuminen
Valmistautumistapahtumia suunnitellaan koronarajoitteitteiden puitteissa ja olemme päättäneet pitää 8.5
valmistautumispäivän etänä Teamsin kautta klo 10-12. Tällöin käydään läpi retkeilyn ja vaellusten perusjuttuja,
kuten varusteisiin ja ravintoon liittyviä asioita.

Harjoitusvaellus pyritään järjestämään suunnitelman mukaisesti 15.-16.5. Kangasalan Laipanmaalla. Voit
osallistua myös päiväretkelle 15.5. Tällöin pääset testaamaan käytännössä varusteita ja harjoittelemaan lisää
retkeilytaitoja. Harjoitusvaelluksesta kerätään maksu ruoka- ja materiaalikuluja kattamaan.

Ilmoittautuminen molempiin tapahtumiin tapahtuu tämän linkin kautta 30.4. mennessä:
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=41181

Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi retkikirje varustelistoineen sekä lasku ilmoittautumisen päätyttyä.

Jos olet lähdössä vähintään 1 yön vaellukselle, on suositeltavaa osallistua molempiin tilaisuuksiin. Saat hyvää
oppia retkeilyyn ja vaeltamiseen sekä pääset testaamaan omaa ja lainakalustoa tositoimissa!

Varusteet
Viime kirjeessä jo annoimme vinkkejä leiriin valmistautumiseen henkilökohtaisen varusteiden osalta.

Leirin varustelista julkaistaan tarkemmin toukokuussa, harjoitusvaelluksen osalta tulee erikseen varustelista,
mutta tässä jo pari linkkiä retkien ja vaellusten perusvarustelistoihin. Ilvestytöiltä vaelluksille tulee
retkikeittimet sekä tarvittaessa vaellusteltat. Myös pienempiä lainavarusteita tulee saataville, esim.
kompasseja, karttalaukkuja..

· https://ilvestytot.net/vanhemmille/varustehankinnat/ (Opas kotiväelle)
· https://retkipaikka.fi/mita-mukaan-ensimmaiselle-vaellukselle-nama-varusteet-ja-vaatteet-tarvitset-

viiden-paivan-reissuun/

Varusteita kannattaa myös katsella käytettynä tai kysyä lainaan. Alla siihen myös pari vinkkiä. Lanseeraamme
myös Ilvestyttöjen oman varustepörssin, jossa voit tarjota varusteita myyntiin/lainaan/antaa tai voit ilmoittaa
tarpeesta. Varustepörssi löytyy osoitteesta: http://bit.ly/ilty-varusteporssi

· https://www.facebook.com/groups/135042363304382 Partiokirpputori
· https://www.facebook.com/groups/394761353962542 Retkeily- ja vaellusvarusteita



· www.tori.fi Vapaa-aika ja harrastukset -> Urheilu ja ulkoilu -> Ulkoilu ja retkeily
· https://retkirent.fi/ Yhteisöllinen varustevuokraamo

Muistutellaan vielä siitä, että jos olet hankkimassa vaelluskenkiä leiriä varten, niin nyt alkaa olla viimeiset ajat
tehdä hankinta ja aloittaa kenkien sisäänajo. Tässä on hyviä linkkejä, joissa opastusta vaelluskenkien
hankintaan, huoltoon ja sisäänajoon.

· https://scandinavianoutdoor.fi/elamaa-ulkona/vinkit-retkeily-ja-vaelluskenkien-hankintaan/
· https://scandinavianoutdoor.fi/elamaa-ulkona/vaelluskenkien-huolto-ja-pesuohjeet/
· https://www.youtube.com/watch?v=mhHZqD8WPDQ

Leirin hinnat
Leirin lopulliset hinnat on päätetty ja käyvät ilmi seuraavasta taulukosta.

Osallistuminen ja matkustusmuoto 11v - aikuinen 4-10v 0-3v
Yhteiskuljetus 8 vrk
(sis. matkat, majoitus, ruoka, ohjelma)

200e 160e 60e

Omatoimiset matkat 7 vrk
(sis. majoitus, ruoka, ohjelma)

150e 100e 30e

Lyhyt leiri 3 vrk omatoimiset matkat (sis. majoitus, ruoka, ohjelma) 80e 50e 10e
Päivähinta 1 vrk omatoimiset matkat (sis. majoitus, ruoka, ohjelma) 30e 20e 5e
Vain bussimatkat/suunta 40e 40e

Leirin loppulaskut tullaan lähettämään toukokuun alussa, mutta eräpäivää on kesäkuun puolelle, joten on ok
maksaa lasku vasta lähempänä eräpäivää, jolloin tiedämme, toteutuuko leiri. Stipendejä hakeneille on
ilmoitettu henkilökohtaisesti stipendeistä.

Osallistumisen peruuttaminen
Kaikissa tilanteissa peruutukset tulee tehdä leirinjohtajalle kirjallisesti (Anna Oksman, anna.oksman@partio.fi,
0400859436). Leirimaksun maksamatta jättäminen ei ole osallistumisen peruutus.

Peruuttaminen on mahdollista 1.6. asti ilman kuluja ja ilmoittautumismaksu palautetaan, jos osallistuja käyttää
kesätyö- ja lomatakuuta tai jos stipendin saaminen on kynnyskysymys osallistujalle.

Jos osallistumisen peruu muista syistä, leirimaksu tullaan perimään osallistujalta eikä ilmoittautumismaksua
palauteta. Leiriosallistumisen voi myydä eteenpäin, mahdollisesti myönnetty stipendi ei siirry uudelle
osallistujalle. Estynyt etsii itse leirille osallistuvan korvaavan henkilön, mutta tästä on hyvä ilmoittaa myös
leirinjohtajalle. Henkilövaihdoksesta tulee olla yhteydessä leirinjohtajaan mahdollisimman pian.

Sairastumis- ja tapaturmatapauksissa osallistumismaksu laskutetaan osallistujalta, mutta hänellä on
mahdollisuus hakea korvausta, ensisijaisesti omasta matkavakuutuksesta tai toissijaisesti partiovakuutuksesta.
Näissä tapauksissa ota yhteyttä suoraan vakuutusyhtiöön. Jos joudut perumaan osallistumisen sairastumis- ja
tapaturmatapauksen takia, tulee siitä myös ilmoittaa välittömästi leirinjohtajalle.

Jos joudumme rajaamaan leirin osallistujamäärää koronan takia, leirin peruutusehdot raukeavat ja peruminen
on mahdollista ilman syytä, jolloin palautamme jo maksetut maksut. Tällöin keräämme vielä uudestaan
vahvistuksen ilmoittautumisesta. Sairastumis- ja tapaturmatilanteen ehdot pysyvät voimassa kaikissa
tilanteissa, jos leiri toteutuu.

Jos leiri joudutaan perumaan koronatilanteen takia, tullaan kaikki leirimaksut palauttamaan. Jos leiri päätetään
toteuttaa alkuperäisen suunnitelman tai rajatun henkilömäärän mukaan ja jos leiri joudutaan perumaan alle
viikkoa ennen leirin alkamista, ilmoittautumismaksuja ei palauteta.


