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HIPPU 2.1
Juhlaleiri Lapissa

19.-27.6.2021

Paikkana Lapinhäme, Saariselkä

Tutustumme Lapin luontoon Urho Kaleva
Kekkosen kansallispuistossa retkeillen ja
vaeltaen

Tutustumme Lapin kulttuuriin, mm.
kullanhuuhdontaan, porotalouteen ja
historiaan

Vietämme ikimuistoisen juhannuksen
huiputtaen Kiilopää-tunturin juhannusyönä

Leirinjohtaja Anna Oksman



Koronasuunnitelma
Leirin suunnittelu etenee aikataulussa

Koronasuunnitelma, jota päivitetään tilanteen
tarkentuessa.

Suunnitelmassa kuvataan kolme eri skenaariota ja
kuinka niissä toimitaan sekä miten peruutusehdot
muuttuvat eri tilanteissa.

– Leiri järjestetään normaalisti (riittävät
kokoontumisrajoitukset)

– Leiri järjestetään kokoontumisrajoitus max 50

– Leiri perutaan (kokoontumisrajoitus 30 tai alle)

https://ilvestytot.net/wp-
content/uploads/hippu2.1koronasuunnitelma.pdf

Toimimme valtakunnallisten ja paikallisten suositusten
mukaisesta, joita antaa Hämeen Partiopiiri ja Suomen
partiolaiset. Suositukset pohjautuvat
terveysviranomaisen ja aluehallintoviraston suosituksiin.



Koronasuunnitelma
Päätös leirin toteutumisesta tehdään viimeistään
toukokuussa, kun kesäkuun rajoitukset ovat tiedossa.

Ohjeistamme jokaista osallistujaa
terveysturvallisuudesta sekä hygieniakäytännöistä, jotta
voimme suojella itseämme ja toisiamme.

Leirille ei tulla sairaana tai oireisena.

Partiovakuutus korvaa sairastumisesta johtuvan
peruutuksen.

Kyselyssä tämän hetken fiilisten kysely

Toivomme ymmärrystä tähän haastavaan tilanteeseen ja
halumme on kovasti päästä toteuttamaan juhlaleiri!



Leiripaikka - Lapinhäme
Lapinhämeen leirikeskus sijaitsee Sodankylässä, Kiilopää-
tunturin ja Saariselän hiihtokeskuksen tuntumassa.

Leirikeskuksen rajalla virtaa Kakslauttasen raikas
tunturipuro ja Urho Kekkosen kansallispuisto alkaa
kivenheiton päästä.

Etäisyys Tampereelta noin 1000km.

Lähin kaukobussin pysäkki 3km, lähin kauppa Saariselällä
15km

https://hp.partio.fi/hameen-partiopiiri/kokoustilat-ja-
leirialueet/lapinhame/



Leiripaikka - Lapinhäme
Alueen pinta-ala on seitsemän hehtaaria, ja leirialueella on tilaa kesällä noin 200 telttailijalle.

Erilaisia rakennuksia, eri tarpeisiin: Akunpirtti päärakennus, jossa keittiö, ruokatilat, wc:t. Saunoja
isompaan ja pienempään tarpeeseen. Myös muita majoitusrakennuksia.

Tukikohta leiriviikon aikana

Nukutaan teltoissa

– Teltat lippukunnan puolesta, myös
omat teltat mahdollisia

– Kyselyssä tiedustellaan omien
telttojen mahdollisuutta

– Omaa telttaa leiriä varten ei
tarvitse hankkia.



UKK-kansallispuisto

https://www.luontoon.fi/urhokekkosenkansallispuisto



Leiriviikko esimerkki

Pe 18.6. La 19.6. Su 20.6. Ma 21.6. Ti 22.6. Ke 23.6. To 24.6. Pe 25.6. La 26.6. Su 27.6.
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Lyhyempää osallistumista suunnitellaan 19.-23.6.

Ohjelmavastaava Laurenzia Mäntysalo



Vaellukset
Vaellukset alkavat tiistaina samasta paikasta

Päiväretki

– Matka noin 5km

– Suositellaan alle kouluikäisille ja sudenpennuille lähiaikuisineen

1 yön vaellus

– Noin 5-10km päivämatkat, riippuen osallistujista

– Suositellaan reippaille sudenpennuille lähiaikuisineen ja
seikkailijoille

2-3 yön vaellus

– Noin 10-14km päivämatkat

– Mahdollisuus olla 2 tai 3 yötä

– Suositellaan tarpojille ja sitä vanhemmille

Vaellusten suunnittelusta ja valmistautumisesta vastaa Meri
Välisalmi ja Laura Heinonen



Vaellukset
Kaikki lähtevät Aurorasta

Päiväretki, paluu Auroraan

1 yö:

– yöpyminen Rumakuru tai
Luulampi

– Paluu Kiilopää/Lapinhäme

2-3 yötä:

– 1. yö Luulampi

– 2. yö Kivipää

– 3. yö Rumakuru

– Paluu Kiilopää/Lapinhäme



Kysely osallistujille
Kyselyyn tulee vastata 4.4. mennessä

Kyselyssä tiedustellaan leiriin liittyviä asioita

– Omat teltat

– Muu majoitus

– Vaelluksen valinta

– Sunnuntai-aamun ohjelma

– Koronatuntemukset

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.



Varusteet leirille
Bussimatkat

– Viihdykettä (sähkö ja netti on), tyyny/niskatyyny, eväitä

Ulkomajoitus teltoissa

– Makuupussi, makuualusta, 3-vuodenajan

Vaatetus

– Kesäkuussa voi olla vielä kylmä, kerrospukeutuminen!

– Säänmukaista, lämmintä vaatetta mukaan

Rinkka tai reppu

– Päiväretkillä hyvä olla pienempi reppu, sama voi olla bussissa
sisällä mukana

– Jos ei mene yövaellukselle, voi tavarat pakata isompaan kassiin.

Muuta tarvittavaa

– Ruokailuvälineet, puukko, kompassi, kiikarit, pienet ea-välineet,
hyttyshattu, otsalamppu, juomapullo, varavirtalähde, aurinkolasit,
kamera, pyyhe, hygieniatarvikkeet, partiohuivi, partiopaita,
istuinalusta



Varusteet vaelluksille
Majoitus teltoissa

– Vaelluksille pienemmät ja kevyemmät vaellusteltat saa lainaan

Jalkineet ja vaatteet

– Vaelluksella tukevat säänkestävät vaelluskengät -> sisäänajo

– Kerrospukeutuminen, teknistä/villakerrosta alle, lämmintä villaa tai
fleeceä väliin, sadetta ja tuulta pitävää kuorta, hyvät sukat, pipo,
hanskat, yöksi kuiva kerrasto

Rinkka

– Yövaelluksilla tarvitaan jo rinkka, jotta kaiken tarvittavan saa
kulkemaan

Muuta tarvittavaa

– Ruokailuvälineet, puukko, kompassi, kiikarit, pienet ea-välineet,
hyttyshattu, juomapullo, varavirtalähde, vaelluksille retkikeitin



Valmistautuminen leiriin
Valmistautumispäivä la 8.5.

– Majoitteiden pystytys, trangian käyttö

– Varusteet ja pakkaaminen

– Vaellusruokien suunnittelu

– Turvallisuus ja hyvinvointi

Harjoitusvaellus 15.-16.5.

– Testataan opittua käytännössä

– Testataan varusteita

– Testataan omaa kuntoa



Johtajat ja aikuiset
Jokaisen yli 15-vuotiaan osallistujan tulee suorittaa
Turvallisesti yhdessä -koulutus ennen leiriä.

Edellytämme, että kaikki yli 15-vuotiaat osallistujat
antavat panoksensa leiri tekemiseen vähintään leirin
aikana erilaisilla pesteillä, mm. saunan lämmitys,
keittiössä auttaminen tai vessojen siivous. Myös tätä
nuoremmat antavat oman pienen panoksensa leirin
toteutumiseen.

Suunnitteluvaiheeseen pääsee myös mukaan
suunnittelemaan ja toteuttamaan

– Iltanuotiotrubaduuri, onko kitaransoittotaitoisia?

– Kultapolun päiväretken vetäjä

– Paluumatkan pysähdysohjelman suunnittelu

– Leiriolympialaiset

– Osaamista, mitä voitaisiin hyödyntää?



Vakuutus
Jäsenillä ja EVP-osallistujilla on voimassa partion
vakuutus leirin aikana.

Jäsenvakuutus on aina tapaturma- ja matkavakuutuksen
osalta toissijainen. Vahingon sattuessa korvausta
haetaan ensisijaisesti vakuutetun mahdollisesta omasta
henkilökohtaisesta vakuutuksesta.

Partiotoiminnassa noudatetaan Suomen Partiolaisten
voimassa olevia turvallisuusohjeita.

Lisätietoa partiovakuutuksesta:
https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovak
uutus/



Leirin hinta
Leirin hinta vahvistetaan keväällä 15.4. mennessä.

– Leirin hintaan vaikuttaa leiriä varten tehtävä
varainhankinta ja leirin osallistujamäärä.

Leirin hintakatto on maksimissaan 220e. Tämä hinta
sisältää:

– yhteisen bussikuljetuksen Lappiin ja takaisin

– koko leirin ajalta ruokailut leirissä ja maastossa (myös 1
lämmin ruoka bussimatkalla sekä pieniä eväitä)

– telttamajoituksen ja leiripaikan fasiliteetit (teltat, vesivessa,
sauna, suihku, sisäruokatilat)

– leiriohjelman (teltat ja retkikeittimet retkille ja vaelluksille,
leirimerkin, materiaalit, vierailukohteet, kuljetukset
kohteisiin Lapissa)

Varainhankintaa tehdään vielä!

– https://ilvestytot.net/2021/02/19/greengo-varainhankinta/



Kesätyö- ja lomatakuu
Yli 15-vuotiaille osallistujille

Leiriosallistumisen voi peruuttaa työnantajan todistusta
vastaan, mikä yli 15-vuotias osallistuja saa kesätöitä tai
työnantaja ei myönnä vapaata.

Tee peruuttaminen heti, kun tiedät kesän kuviot, jotta
paikka voidaan vielä siirtää eteenpäin kuitenkin
viimeistään 1.6.

Jos osallistuja, joka käyttää takuuta on jonkun lapsen
lähiaikuinen leirillä, voi myös lapsen leiriosallistumisen
perua tai hankkia tilalle toisen lähiaikuisen.

Muuten takuu on henkilökohtainen.



Osallistumisen peruuttaminen
Peruutukset 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.

– Paikan myyminen eteenpäin mahdollista, osallistujakriteerit huomioon ottaen

Sairastumis- ja tapaturmatapauksissa osallistumismaksu laskutetaan osallistujalta

– mahdollisuus hakea korvausta, ensisijaisesti omasta matkavakuutuksesta tai toissijaisesti partiovakuutuksesta.

Koronasuunnitelman mukaan peruutusehdot voi muuttua.

Jos leiri joudutaan perumaan alle viikkoa ennen leirin alkamista, ilmoittautumismaksuja ei palauteta.



Aikataulu
MAALISKUU

– Leiri-info 2

HUHTIKUU

– 15.4. mennessä leirinhinta varmistuu ja stipendijako
selvillä

– Leirikirje ja leiri-info

– Lopulliset leirimaksulaskut osallistujille

TOUKOKUU

– 8.5. valmistautumispäivä

– 15.-16.5. harjoitusvaellus

– Leirikirje ja leiri-info (toteutuspäätös tiedossa)

KESÄKUU

– 1.6. leirimaksujen eräpäivä, peruutukset
kesätyötakuulla tai stipendeillä

– Varusteiden pakkaus

– Bussin pakkaus pe 18.6.

– Lähtö 19.6.

– Paluu 27.6.

HEINÄ-ELOKUU

– Palauteilta



KYSYMYKSIÄ?
KIITOS!

Lisätietoa osoitteessa www.ilvestytot.net/juhlaleiri


