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Kesä ja leiri lähestyy!

Tässä leirikirjeessä on lisää tietoa päivitetyistä peruutusehdoista, leirin suunnittelun etenemisestä, varustelista ja tarkempaa
tietoa lähtö ja paluuajasta sekä pyydämme tarkistamaan erityisruokavalio- ja allergiatietoja. Älä epäröi kysyä, jos jokin asia
mietityttää. Olemme aktiivisesti yhteydessä leirin osallistujiin ja huoltajiin seuraavina viikkoina leirin toteutumisen osalta.

Elämme jännittäviä aikoja leirin toteutumisen suhteen. Tämän hetken kokoontumisrajoitukset ovat voimassa 1.6. asti ja
odotamme kuumeisesti ensi viikolla tulevia linjauksia kesäkuulle. 50 hengen rajoituksella voimme lähteä leirille, mutta kun
matkaan on ilmoittautunut tällä hetkellä yhteensä 60 henkeä, joutuisimme rajoittamaan osallistujia hiukan. Jos tällä hetkellä
tuntuu siltä, että tilanne on liian epävarma ja haluat peruuttaa osallistumisen, se on mahdollista ja palautamme jo maksetut
maksut. Koronasuunnitelmaa on myös päivitetty ja se löytyy leirin nettisivuilta. Jos joudumme rajoittamaan
osallistujamäärää, olemme ensin yhteydessä heihin, jotka aikaisemmin keväällä tehdyssä kyselyssä olivat epävarmoja
lähdöstä, jos henkilömäärää täytyy rajoittaa. Vapaaehtoisesti peruminen on silti kaikilla mahdollista tässä tilanteessa.
Toiveemme on, että kaikki halukkaat pääsevät osallistumaan leirille!

Päivitetyt peruutusehdot

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 jo maksetut ilmoittautumis- ja leirimaksut palautetaan koronasta
johtuvan epävarmuuden takia.

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. Sairastumis- ja tapaturmatilanteen ehdot pysyvät voimassa kaikissa tilanteissa, jos leiri
toteutuu.

Jos leiri joudutaan perumaan koronatilanteen takia, tullaan kaikki leirimaksut sekä ilmoittautumismaksut palauttamaan.

Leirin suunnittelun eteneminen ja valmistautuminen

Leirin suunnittelua jatketaan kuitenkin aktiivisesti ja emme ole vielä luovuttaneet leirin toteutumisen suhteen.
Valmistautumispäivä 8.5. onnistui mainiosti ja tapahtuman tallenne ja esitys löytyvät leirin nettisivuilta. Tarpojien
harjoitusvaellus 15.-16.5. toteutui ja tapahtumasta saatiin hyvää osviittaa vaelluksille ja päivitämmekin suunnitelmia
kokemusten pohjalta. Harjoittelua kannattaa tehdä vielä myös 1 yön vaellukselle lähtevien kanssa. Erityisesti rinkan
kantamista kannattaa harjoitella todellisuutta vastaavalla painolla. Vaellustelttoja ja retkeilyvälineitä on mahdollista lainata.
Harjoittelua varten on luotu retkipaketti, jossa on vinkkejä lähialueen reiteistä, varusteista ja ruokasuunnittelusta. Kannattaa
hyödyntää tätä vielä ennen leiriä! Kaikki materiaalit löytyvät osoitteesta https://ilvestytot.net/juhlaleiri/

Leirin varustelista

Tämän kirjeen liitteenä on erikseen luotu varustelista leiriä varten. Lista sisältää henkilökohtaisia varusteita, joiden kanssa
leirin arki ja kokemus sujuvat mutkattomasti. Kaikkea ei tarvitse hankkia itse ja viime kirjeessä vinkkasimmekin erilaisista
lainaus- tai ostomahdollisuuksista. Kannattaa ne käydä vielä läpi, jos jotain varusteita uupuu. Tärkeätä on, että varusteet on
nimikoitu ja osallistuja itse pakkaa tavaransa leiriä varten, jotta on tietoinen mitä on mukana. Myös kaikki bussiin ruumaan
irrallisesti menevät tavarat tulee nimikoida, esim. teltat. Myös rinkkaan tai muuhun kantovälineeseen on hyvä laittaa nimi.
Varusteet kannattaa pakata rinkkaan, jos on tiedossa yön yli vaellus. Tämän lisäksi voi olla myös toinen kassi, johon voi jättää
vaelluksen ajaksi leiriin jäävät tavarat. Bussimatkoja varten bussiin sisälle tulevat tavarat on hyvä pakata reppuun, jota voi
käyttää päiväreppuna retkillä.
Leirille voi ottaa mukaan elektroniikkaa (puhelin, tabletti, kuulokkeet yms.). Nämä laitteet ovat mukana omalla vastuulla.
Puhelinta pääsee lataamaan leirissä. Puhelinta on syytä pitää päivisin äänettömänä ja rinkassa, jolloin pääsemme nauttimaan
mahdollisimman paljon muiden ihmisten läsnäolosta.
Rahaa leirillä et juuri tarvitse. Jos haluat tehdä omia matkamuisto-ostoksia, lähettää postikortteja tai bussimatkoilla ostaa
lisää eväitä, voi pienen määrän rahaa ottaa mukaan.
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Leirin lähtö- ja paluumatkat

Leirille lähdetään lauantaina 19.6. aamulla klo 6.00 Härmälän kirkon yläparkkipaikalta. Bussi on paikalla 5.30. Aikaisen
lähdön takia ruumaan menevät tavarat pakataan bussiin jo perjantaina, jolloin myös järjestämme pientä tutustumisohjelmaa
osallistujille. Bussin pakkaus ja tutustuminen tapahtuu perjantaina 18.6. klo 17 ja lopettelemme viimeistään klo 18.30.
Pakkaus tapahtuu myös Härmälän kirkon yläparkkipaikalla. Mikäli ette pääse perjantaina paikalle, olkaa etukäteen
yhteydessä leirinjohtajaan, niin osaamme varautua pakkaamaan loput lauantaiaamuna.
Bussiin jaetaan paikat etukäteen, jotta lähtö sujuu reippaasti. Sijoitamme osallistujat bussiin pääasiassa oman perhepiirin tai
oman ryhmän läheisyyteen. Perjantaina pääset katsomaan bussissa oman paikkasi ja voit jo jättää tavaroita omalle paikallesi.
Jos podet matkapahoinvointia, niin ole yhteydessä Annaan, niin sijoitamme paikkasi bussin etuosaan. Suosittelemme silloin
matkapahoinvoitilääkkeen ottamista ennen matkaa.
Matka Lapinhämeeseen tulee kestämään noin 14 tuntia taukoineen. Bussimatkalle kannattaa varata pientä tekemistä ja
lukemista sekä eväitä (erityisesti aamupäiväksi). Noin puolen päivän aikaan syömme noutopöydästä aterian, joka kuuluu
leirimaksuun ja matkan varrella pysähdyksillä voi tehdä omia ostoksia. Bussimatkoja varten on varattu myös muuta pientä
evästä ja bussissa on saatavilla teetä ja kahvia leirin puolesta. Bussirepun tarkempi varusteluettelo on muun varusteluettelon
ohessa.
Bussissa on sähköpistokkeita sekä wi-fi verkko. Bussissa ei ole WC:tä, joten pysähdymme säännöllisesti tarpeille ja myös
tarpeen mukaan.
Bussissa muistetaan myös hyvä hygienia. Yskitään ja aivastetaan hihaan tai paperiin ja desinfioidaan kädet tämän jälkeen.
Kädet desinfioidaan aina bussiin noustessa ja poistuttaessa. Bussiin noustaan paikkajärjestyksessä, siten, että perällä istuvat
menevät ensin. Poistuttaessa toimitaan päinvastoin. Bussissa on maskisuositus yli 12-vuotiailla. Muistetaan myös hyvä
hygienia ja maskisuositus myös taukopaikoilla. Maskeja hankitaan leirin tarpeisiin, mutta jos haluat käyttää tietyn mallisia tai
värisiä maskeja, voi varautua myös omilla.
Paluumatka taitetaan yötä vasten ja lähdemme Lapinhämeestä lauantaina 26.6. illansuussa. Takaisin perillä Härmälän kirkolla
olemme noin klo 7.00. Jos aikataulu tästä kovasti muuttuu, ilmoitamme matkan aikana huoltajille.
Bussia ajavat Tommi ja Jouko.

Tarkista erityisruokavalio- ja allergiatiedot

Jos ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetuissa erityisruokavalio- ja allergiatiedoissa on muutoksia, ole yhteydessä Annaan.
Samoin jos alaikäisellä on oma lääkitys leirin aikana eikä oma huoltaja ole mukana leirillä. Kylmäsäilytystä tarvitseville
lääkkeille on järjestetty kylmäsäilytys.

Leiril le lähtevien aikuisten WA-ryhmä

Luomme leirille lähteviä aikuisia ja johtajia varten oman WA-ryhmän, jota voidaan käyttää jo ennen leiriä erilaiseen
tiedottamiseen ja kysymyksiin. WA-ryhmään pääset liittymään tästä:
https://chat.whatsapp.com/IuYmY76COdIJNqbGwOKpA6 Lisäämme myös ryhmään ilmoittautuneita ja voit itse sitten
hyväksyä tai hylätä kutsun. Toivomme, että kaikki leirille lähtevät yli 18-vuotiaat ovat ryhmässä mukana.

Mitä teen seuraavaksi?

· Seuraa leiriin liittyvää tiedotusta leirin toteutumisen suhteen
· Ilmoita mahdollisista muutoksista erityisruokavalio- ja allergiatiedoissa sekä mahdollisesta matkapahoinvoinnista

bussimatkojen suhteen leirinjohtaja Anna Oksmanille (anna.oksman@partio.fi, 0400859436)
· Varmista, että sinulla on tarvittavia varusteita, tee hankintoja tai kysy lainaan!
· Harjoittele ja kokeile varusteita, testaa rinkan kantamista, käy harjoitusretkellä!
· Leirille lähtevä aikuinen, liity WA-ryhmään!

Iloista leirin odotusta toivottaa leirinjohtaja Anna ja muu tekijäporukka
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