
Juhlaleiri Hippu 2.1 Leirikirje 1 maaliskuu 2021

Hyvää alkanutta aurinkoista maaliskuuta!

60 reipasta Ilvestyttöä ja Ilvestyttö-henkistä on lähdössä kesäkuussa Lappiin! Kesäkuuhun tuntuu olevan
vielä pitkä matka, mutta yöttömät yöt odottavat meitä jo 3,5kk päästä. Aika viilettää nopeasti, joten
tässä ensimmäinen leirikirje juhlaleiri Hippu 2.1 osallistujille. Tässä kirjeessä on paljon lisää tietoa leiristä
ja siihen valmistautumisesta. Pidämme leiri-infon Teamsissa, jossa voit tulla kyselemään tarkemmin.
Infossa käymme läpi tämän kirjeen asioita ja info myös tallennetaan. Leiri-info järjestetään keskiviikkona
10.3. klo 19-20 Teams-linkki. Tervetuloa kuulolle niin osallistujat kuin heidän huoltajansa!

Kaikki nämä tiedot on myös lisätty nettisivujen juhlaleiri-osioon: https://ilvestytot.net/juhlaleiri/

Älä epäröi olla yhteydessä, jos jokin asia mietityttää!

Terveisin,

leirinjohtaja Anna (anna.oksman@partio.fi, 0400859436) + muu leirintekijäporukka

PS. Olethan muistanut maksaa leirin ilmoittautumismaksun? Hoida asia pikaisesti! Maksamatta
jättäminen ei tarkoita osallistumisen peruutusta. Peruutusohjeet löytyvät myös tästä kirjeestä.

Kysely osallistujille

Olemme laatineet kaikille osallistujille kyselyn, johon tulee vastata 4.4. mennessä. Kyselyssä tiedustellaan leiriin
liittyviä asioita, joita tässä kirjeessä esitellään. Linkki kyselyyn: https://forms.gle/hQHBShudGFwEH1JC6 Jokaisen
osallistujan tulee vastata kyselyyn itse tai huoltajan avustuksella. Perhekokonaisuudet (esim. lähiaikuinen +
sudenpentu + muut perheenjäsenet) voivat vastata yhdessä. Kaikkien osallistujien nimet tulee kuitenkin mainita
kyselyssä.

Leirin suunnittelu ja korona

Leirin suunnittelu etenee aikataulussa, mutta oman lisämausteensa tuo epidemiatilanne ja siihen varautuminen.
Olemme laatineet koronasuunnitelman, jota tulemme päivittämään tilanteen tarkentuessa. Suunnitelmassa
kuvataan kolme eri skenaariota ja kuinka niissä toimitaan sekä miten peruutusehdot muuttuvat eri tilanteissa.
Suunnitelman löydät tämän viestin liitteestä sekä nettisivujen juhlaleirisivulta. Toimimme valtakunnallisten ja
paikallisten suositusten mukaisesta, joita antaa Hämeen Partiopiiri ja Suomen partiolaiset. Suositukset pohjautuvat
terveysviranomaisen ja aluehallintoviraston suosituksiin. Päätös leirin toteutumisesta tehdään viimeistään
toukokuussa, kun kesäkuun rajoitukset ovat tiedossa.
Ohjeistamme jokaista osallistujaa terveysturvallisuudesta sekä hygieniakäytännöistä, jotta voimme suojella
itseämme ja toisiamme. On itsestään selvää, että leirille ei tulla sairaana tai oireisena.
Haluamme oheisen kyselyn kautta kysyä tuntemuksia tässä vaiheessa kevättä eri skenaarioihin. Toivomme
ymmärrystä tähän haastavaan tilanteeseen ja halumme on kovasti päästä toteuttamaan juhlaleiri!

Leiriohjelma ja vaellukset

Tässä on leiriohjelman tämänhetkinen versio, johon voi tulla vielä muutoksia. Leiripäiville on otettu teemaa
Ilvestyttöjen eri vuosikymmenistä. Leiriohjelman kokonaisuudesta vastaa Laurenzia Mäntysalo.
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Yllä mainitussa kyselyssä halutaan selvittää, minkälaiselle vaellukselle osallistuja haluaa osallistua sekä
osallistumista pariin eri ohjelmakokonaisuuteen. Vaelluksia voidaan vielä räätälöidä osallistuvan porukan mukaan.
Jokaisella vaelluksella on mukana aikuisia. Vaelluksilla edetään rauhalliseen tahtiin, pidetään taukoja, tehdään
ruokaa ja pientä ohjelmaa. Vaellusten suunnittelua ja valmistautumista vetävät Meri Välisalmi ja Laura Heinonen.

· Päiväretki, matka noin 5km. Suositellaan alle kouluikäisille ja sudenpennulle lähiaikuisineen.
· 1 yön vaellus, noin 5-10km päivämatkat, riippuen osallistujista. Suositellaan reippaille sudenpennuille ja

seikkailijoille lähiaikuisineen.
· 2-3 yön vaellus, noin 10-14km päivämatkat. Mahdollisuus olla 2 tai 3 yötä. Suositellaan tarpojille ja sitä

vanhemmille.

Valmistautuminen leiriin ja varusteet

Leiri tulee olemaan perinteinen telttaleiri, jossa olemme paljon ulkona ja majoitumme teltoissa. Leiripaikalla
käytämme hiukan isompia camping-telttoja ja vaelluksilla maastossa yöpymiseen kevyempiä vaellustelttoja.
Ilvestytöillä on hyvin telttakalustoa, mutta jos sinulla on oma teltta ja haluat sen ehdottomasti ottaa mukaan,
ilmoita siitä myös yllä olevassa kyselyssä. Omaa telttaa leiriä varten ei tarvitse hankkia. Ilvestytöiltä tulee myös
vaelluksilla ja retkille retkikeittimet.

Jokaisen tulee kuitenkin varautua itse omilla henkilökohtaisilla varusteilla. Tässä vaiheessa on hyvä miettiä
makuupussin, makuualusta, rinkan ja tukevien kenkien tilannetta. Hyvät, tukevat vaelluskengät vaativat sisäänajoa,
joten jos olet pohtimassa uusien kenkien hankkimista, kannattaa olla ajoissa liikkeellä, jotta kengät ehtivät
muotoutua ja vältyt ikäviltä rakoilta. Kesäkuun yöt eivät vielä ole pohjoisessa hirmu lämpimiä, joten pelkkä
kesämakuupussi voi olla liian ohut. Hyvä kantoväline on myös ehdoton vaelluksilla. Lyhyellä yhden yön vaelluksella
tavaramäärä on hyvin maltillinen, joten pienempi rinkka tai reppu riittää hyvin. Mukana on kuitenkin
majoitusvarusteet ja yhteisiä ruokia. Vähintään 2 yötä maastossa olevilla tavaraa on jo hiukan enemmän, joten noin
60 litran rinkka voi olla hyvä. Tämäkin on tietysti tapauskohtaista, mutta rinkkaan tulee mahtua myös yhteisiä
ruokatarvikkeita, ruoanlaittoon liittyvää välineistöä sekä telttakalustoa. Nämä tietysti jaetaan vaellusryhmien
mukaan, mutta tämä on hyvä huomioida rinkan koossa.

Apuna valmistautumiseen olemme järjestämässä toukokuussa valmistautumispäivän la 8.5. Härmälän kirkolla sekä
1 yön harjoitusvaelluksen Pirkanmaalla 15.-16.5. Jos olet lähdössä vähintään 1 yön vaellukselle, on suositeltavaa
osallistua molempiin tilaisuuksiin, päiväretkiin osallistuville riittää valmistautumispäivään osallistuminen, joskin
harjoitusvaelluksella on myös mahdollisuus päiväretkeen. Saat hyvää oppia retkeilyyn ja vaeltamiseen sekä pääset
testaamaan omaa ja lainakalustoa tositoimissa! Ilmoittautuminen näihin tilaisuuksiin aukeaa huhtikuun alussa ja
lähetämme siitä vielä erikseen viestiä. Pistä päivät kuitenkin kalenteriin!

Leiriä ja juhlavuotta varten tehdään vielä varainhankintaa. Jos maaliskuussa loppuva varainhankinta menee hyvin,
tulemme laskemaan leirin hintaa hiukan alaspäin! Joten nyt kaikki osallistumaan! Lisäohjeita
https://ilvestytot.net/2021/02/19/greengo-varainhankinta/ Varainhankintatuotteina on laadukkaita sukkia, jotka
sopivat erinomaisesti myös leiri- ja vaelluskäyttöön! Myöhemmin keväällä on vielä luvassa varainhankintana
jäätelömyynti!



Leiriosallistumisen peruminen

Kaikissa tilanteissa peruutukset tulee tehdä leirinjohtajalle kirjallisesti (Anna Oksman, anna.oksman@partio.fi,
0400859436). Leirimaksun maksamatta jättäminen ei ole osallistumisen peruutus.
Tarkemmat peruutusohjeet löydät nettisivuilta: https://ilvestytot.net/juhlaleiri/#peruminen

Peruutusehtoihin voi tulla muutoksia koronatilanteen takia. Liitteenä olevassa koronasuunnitelmassa on kerrottu
lisää näistä muutoksista!

Tärkeät päivämäärät

· Leiri-info 2 10.3. klo 19-20 Teamsissa
· Leirin lopullinen hinta ja stipendien jako tiedossa viimeistään 15.4.2021
· Leirikirje ja leiri-info 3 huhtikuussa
· Osallistumismaksulaskut osallistujille huhtikuun loppuun mennessä
· Valmistautumispäivä 8.5.
· Harjoitusvaellus 15.-16.5.
· Leirikirje ja leiri-info 4 toukokuussa
· Leiriosallistumisen peruutusoikeus kesätyö- ja lomatakuulla sekä stipendien ehdoilla 1.6.2021 mennessä
· Loppumaksun eräpäivä 1.6.2021

K15, tärkeää tietoa yli 15-vuotiaille leiriosallistujille
Pestit
Leiri tehdään yhdessä vapaaehtoisvoimin. Odotamme, että kaikki yli 15-vuotiaat osallistuvat leirin tekemiseen
omalla panoksellaan.

Etukäteenkin suunniteltavia tehtäviä on vielä jäljellä. Iltaohjelman puolesta kaivataan nuotiotrubaduuria ja pienten
iltaohjelman vetäjää valmiiden suunnitelmien pohjalta. Kultapolun päiväretken vetäjää ja paluumatkalle
iltapalapysähdyksen ohjelman suunnittelua. Myös leiriolympialaiset kaipaavat jonkun juontamaan tapahtuman, ja
siinä sivussa vielä organisoimaan sen ja varsin hauskaa olisi, jos joku miettisi joka päivälle sen vuosikymmenen
leikin! Nämä pestit ovat avoimia kaikille 15-vuotta täyttäneille, ja vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua Laurenzialle (p.
0407307483, myös WA)

Leirin ajaksi teemme pestikalenterin, josta voi valita itselleen sopivan homman. Näitä on esimerkiksi ruokailuissa
auttaminen (valmistus, esillepano, pöytien pyyhintä), sauna (lämmitys, siivous), siisteys (vessat, leirialue).
Pestikalenteri julkaistaan lähempänä leiriä.

Turvallisesti yhdessä

Jokaisen yli 15-vuotiaan osallistujan tulee suorittaa Suomen partiolaisten Turvallisesti yhdessä-koulutus ennen leirin
alkua. Jos et ole koulutusta vielä tehnyt tai se on vanhentunut, voit käydä sen suorittamassa Partion moodlessa:
https://moodle.partio.fi/login/index.php. Kirjaudu Moodleen partio-ID:llä (myös huoltajat). Jos huoltajalla ei ole
Partio-ID:tä, voit luoda vierailijatunnukset järjestelmään (rekisteröidy).

Kesätyö- ja lomatakuu

Muistutamme myös, että voit peruuttaa leiriosallistumisen työnantajan todistusta vastaan, mikäli yli 15-vuotias
osallistuja saa kesätöitä tai työnantaja ei myönnä vapaata 1.6. mennessä. Tee peruuttaminen heti, kun tiedät kesän
kuviot, jotta paikka voidaan vielä siirtää eteenpäin. Jos osallistuja, joka käyttää takuuta on jonkun lapsen
lähiaikuinen leirillä, voi myös lapsen leiriosallistumisen perua tai hankkia tilalle toisen lähiaikuisen. Muuten takuu
on henkilökohtainen.


