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Aurinkoiset terveiset kaikille leirin osallistujille ja huoltajille!

Olemme tehneet viime viikkoina kovasti töitä koronasuunnitelmien kanssa, seuranneet aktiivisesti viranomaisten
tiedotuksia ja keskustelleet eri tahojen kanssa turvallisen leirin toteutumisesta. Näiden keskustelujen pohjalta
olemme saaneet vihreää valoa leirin toteutumiselle ja nyt voidaan sanoa, että 2 viikon päästä olemme lähdössä
Lappiin! Tilanteet voivat muuttua nopeasti ja seuraamme edelleen tiedotusta. Voimme kuitenkin nyt huokaista ja
painaa kaasua leirin viimeisten hetkien suunnittelun osalta.

Tärkeimpänä viestinä kuitenkin on, että OIREISENA EI TULE LÄHTEÄ LEIRILLE. Vaikka siinä hetkessä mieli voi olla
maassa, ettei kauan odotetulle leirille pääse, emme kuitenkaan voi ottaa riskejä! Onneksi syksyllä on tiedossa
juhlaretki ja muita partiotapahtumia! Suosittelemme myös, että ennen leiriä koitetaan välttää mahdollisia
altistumispaikkoja, jolloin voimme turvallisemmalla mielellä lähteä reissuun. Mene testiin heti, jos oireita ennen
leiriä ilmenee! Sairastumis- ja tapaturmatapauksissa osallistujalla on mahdollisuus hakea korvausta
osallistumismaksuun, 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 (anna.oksman@partio.fi,
0400859436).

Pysytään siis kaikki terveinä ennen leiriä, jotta pääsemme koko porukalla matkaan!

Leirimaksujen eräpäivä on 6.6., joten muistakaa hoitaa maksuasiat kuntoon! Leirille ei voi lähteä, jos maksua ei
ole maksettu. Lasku on tullut sähköpostilla (lähettäjänä Jenni Rekola).

Tämä kirje on viimeinen ennen leirille lähtöä. Jos tämän ja aikaisempien kirjeiden jälkeen jää vielä jotain
kysyttävää, ota yhteyttä leirinjohtajaan Annaan.

Leirin säännöt

Kirjeen liitteenä on leirin säännöt, jotka on luotu mukavan ja turvallisen leiriarjen mahdollistamiseksi. Mukaan
lähtevien tulee näitä sääntöjä noudattaa leirin aikana. Jos leirin sääntöjä rikkoo toistuvasti tai vakavasti, ei
leirielämää voi jatkaa, vaan on palattava kotiin kesken leirin. Paluu tapahtuu omakustanteisesti, leirimaksua ei
palauteta. Jos on kyse alaikäisestä, olemme näissä tilanteissa yhteydessä huoltajaan.

Lähtötoimien kertaus

Viime kirjeessä käytiin läpi lähtöön ja paluuseen liittyviä toimia. Tässä vielä kertauksena:
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.
Paluumatka taitetaan yötä vasten ja lähdemme Lapinhämeestä lauantaina 26.6. illansuussa. Takaisin perillä
Härmälän kirkolla olemme noin klo 7.00 sunnuntai-aamuna. Jos aikataulu tästä kovasti muuttuu, ilmoitamme
matkan aikana huoltajille.

Leiriarki

Leiripäivät koostuvat aikataulutetusta rytmistä, mutta vapaa-aikaa on myös tarjolla. Aikaisemmin julkaistu
ohjelma pitää edelleen paikkaansa pieniä viilauksia lukuunottamatta. Seuraavan päivän tarkempi päiväohjelma
julkaistaan aina edellisenä iltana, jolloin voi jo valmistautua seuraavaan päivään.



Leirillä syödään vähintään 4 kertaa päivässä, aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala. Tarjolla on tilanteen
mukaan myös välipalaa sekä bussimatkoilla evästä. Ruoka on laktoositonta ja erityisruokavaliot otetaan
huomioon. Osa ruuista tehdään itse ja ruokaillaan retkillä. Tällöin on mahdollista tehdä myös eväitä leirin
tarpeista. Et siis tarvitse leirille mukaan omia ruokia. Jos kuitenkin haluat herkkuja tai muuta pikkuevästä, esim.
vaellukselle, niitä saa ottaa mukaan. Ota kuitenkin huomioon, että eväät säilyvät lämpimässä. Menobussimatkalle
suositellaan omia eväitä aamupäiväksi, puolen päivän jälkeen on tarjolla noutopöytälounas ja iltapäivällä
välipalaa.

Leirialueella jaamme eri ikäiset eri majoitusalueisiin. Perheet, sudenpennut ja seikkailijat ovat omalla alueellaan
sekä tarpojat, samoajat ja vaeltajat omalla. Tämä mahdollistaa hieman eri rytmisen illan, jolloin pienimmät
leiriläiset pääsevät aikaisemmin nukkumaan. Majoitusalueilla on hiljaisuus klo 21-07 välisenä aikana. Hiljaista
tekemistä voi tehdä omassa teltassa ja majoitusalueen ulkopuolella voi toimia vapaammin.

Leirin aikatauluun on varattu aikaa peseytymiselle ja hygienialle. Leirialueella on sisä WC:t ja erillinen
saunarakennus sekä jokisauna. Leirillä saunotaan vuoroissa, joista kerrotaan leirin päiväohjelmassa. Käsiä tulee
pestä usein ja käyttää lisäksi käsidesiä ruokailun ja bussimatkojen yhteydessä.

Leiri tehdään vapaaehtoisvoimin yhdessä. Jokainen pääsee tekemään leirille yhteisen hyvän eteen pieniä tehtäviä.
Näitä jaetaan leirillä leirivartiolle.

Sairastumiset ja tapaturmat leirillä

Leirillä voi sattua ja tapahtua. Olemmekin varautuneet erilaisiin tilanteisiin. Koronasuunnitelmassa on tarkemmin
kuvattu toimintamalleja testeihin hakeutumiseen ja mahdolliseen tartuntaan. Muissa sairastumis- ja
tapaturmatilanteissa toimimme tilanteen mukaan. Leirillä on mukana kattavat ensiapuvälineistö ja
ensiapukoulutuksen saaneita aikuisia, mutta tarpeen tullen hyödynnämme lähintä avoinna olevaa
terveyskeskusta tai ensiapua. Kaikissa tilanteissa, jos osallistujalle tapahtuu sellaista, että tarvitsee ensiapua tai
turvaudumme terveydenhuoltoon, olemme yhteydessä huoltajiin.
Jos sairastumisen tai tapaturman takia on tilanne, että osallistujan leiri täytyy keskeyttää, tulee huoltajien
järjestää kuljetus osallistujalle kotiin.
Jos osallistuja ei ole partion jäsen, tulee hänellä olla tarvittaessa oma matkavakuutus. Liittyminen partion
jäseneksi on myös mahdollista. Lisätietoa partiovakuutuksesta:
https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus

Yhteydenpito leirin aikana

Leirin aikana voi olla yhteydessä omaan huollettavaan, mutta kannattaa muistaa, että päivät ovat täynnä
ohjelmaa ja puhelinten kuuluvuus voi olla myös rajattua tunturimaastossa. Leirin toimintaa voi seurata myös
Ilvestyttöjen sometileillä, jonne päivitämme kuvia ja tunnelmia leirin aikana.

Leirillä eri ikäisille on nimetty johtaja, joka huolehtii osaltaan osallistujien hyvinvoinnista ja leiriarjesta.
Perhepartio: Krista Merikoski
Sudenpennut ja seikkailijat: Katja Laakkonen
Tarpojat: Johanna Röyttä
Samoajat: Laurenzia Mäntysalo
Vaeltajat ja aikuiset: Anna Oksman

Leirin aikana voi aina olla yhteydessä leirinjohtajaan Annaan (0400859436) tai leirin ohjelmajohtajaan Laurenziaan
(0407307483).

Mukavia leirivalmisteluja toivottaa leirin johtajat.

Pian mennään!


