DEGERBY ´19
Hei ja tervetuloa Tikkurilan Sinisten kesäleirille Loviisaan!
Olemme keränneet tähän ensimmäiseen leirikirjeeseen perustietoa leiristä, joten tutustuttehan
siihen huolellisesti yhdessä huollettavan ja huoltajan kanssa.
Tämä kesäleiri järjestetään meren äärellä Källan leirialueella ja ohjelmasta on tulossa tosi
spesiaalia ja ainutlaatuista! Osallistujille on luvassa ohjelmaa niin maalla kuin merelläkin,
unohtamatta vapaa-aikaa jolloin on hyvä mahdollisuus rakentaa ystävyyttä yli ryhmien.
Muistathan kutsua myös kaverisi mukaan, joka ei vielä ole partiolainen!
Myös aikuisten ja huoltajien leirinälkään on vastattu tarjoamalla mahdollisuus osallistua
leiripesteihin ja olla näin tukemassa leirin toimintaa sekä ohjelmaa. Lisätietoa tästä, sekä
muista osallistujatyypeistä löytyy alempana.
Leirin tiedoista löydät ilmoittautumislinkin leirille. Mikäli olet kutsumassa kaveria leirille,
välitäthän tämän kirjeen myös hänen huoltajilleen.
Ennen ilmoittautumista, tutustu kirjeen sisältöön sekä leirikirjeen lopussa löytyviin
osallistumis- ja peruutusehtoihin.
Mieltä askarruttavissa kysymyksissä teitä auttavat leirinjohtajat ja keräämme myös usein
kysyttyjä kysymyksiä ja vinkkejä leirille valmistautumiseen nettisivuillemme
https://tikkurilansiniset.fi/degerby19/
Ilmoittautumisen päätyttyä lähetämme osallistujille toisen leirikirjeen, jossa on mm. tarkempi
aikataulu kuljetuksille sekä varustelista.

Nähdään viimeistään leirillä!
Mia & Lauri

LEIRIN TIEDOT
ajankohta: 20.-25.7.2019
paikka: Källan leirialue, Loviisa
leirinjohtajat: Mia Kolkka (pestit, turvallisuus ja talous) / miak.partio@gmail.com
Lauri Kolkka (leirialue, huolto ja hankinnat) / late.kolkka@outlook.com
ilmoittautuminen: varsinainen ilmoittautuminen 1.3.-30.4.
jälki-ilmoittautuminen 1.-19.5.
linkki ilmoittautumislomakkeeseen: www.kuksaan.fi/26093
OSALLISTUJATYYPIT & HINNAT
Tänä vuonna tarjoamme myös huoltajille mahdollisuuden päästä osaksi leirielämää leiripestien
muodossa. Leiripestillä tarkoitetaan leirin aikaisia tehtäviä, joissa tarvitsemme apukäsiä.
Leiripestiin osallistuminen ei vaadi ennakkovalmisteluita (ellei erikseen halua olla mukana
suunnittelussa) ja tehtäviä voi olla esimerkiksi avustaminen muonituksessa, ohjelmassa tai
huoltotoimissa. Leiripesti voi olla sama koko viikon tai se voi vaihtua oman mielenkiinnon
mukaan. Huoltaja ilmoittautuu leirille Kuksan kautta. Toiveita pesteistä voi ilmoittaa ennakkoon
ilmoittautumisen yhteydessä tai myöhemmin leirinjohtajille.
Myös leiriläinen voi kutsua yhden kaverin mukaan leirille, joka ei vielä ole partion jäsen.
Ilmoittautuminen tapahtuu Kuksan kautta kaverin huoltajan toimesta. Mukaan kutsuttu kaveri
osallistuu leiriohjelmaan alla olevan ikäkausijaottelun mukaan. Leirille osallistuvilla on
keskusjärjestön puolesta vakuutus, joka on toissijainen. Mainitsethan kaverisi nimen
ilmoittautumisen lisätiedoissa, niin huomioimme tämän esim. ryhmien jaossa.
Sudenpentu (7-9 v.) / Seikkailija (9-11 v.) / Tarpoja (12-15 v.) / Samoaja (15-18 v.)
Vaeltajat (18-22 v.) / Aikuiset (22 v. + )
leiriläinen (lippukunnan jäsen, joka ei toimi johtajatehtävässä): 100 € / jälki-ilmo 120 €
johtaja (lippukunnan jäsen, joka toimii johtajatehtävässä myös leirillä): 50 €
huoltaja (lippukunnan jäsenen huoltaja, joka toimii leiripestissä): 50 €
ei-partiolainen (lippukunnan jäsenen kaveri, joka ei ole partiolainen): 100 € / jälki-ilmo 120 €

Leirimaksu kattaa koko leiriviikon ruuat, kuljetukset sekä ohjelman tarvikkeineen. Leirillä ei ole
käytössä erillistä päiväosallistumismaksua. Maksuun voi hakea vapautusta tai kevennystä
taloudellisin tai sosiaalisin perustein lippukunnan hallitukselta. Maksun voi myös maksaa osissa
erikseen sovittaessa. Huoltaja lähettää maksuvapautushakemuksen hallitukselle (Eveliina
Alonen, lippukunnanjohtaja: evealonen@gmail.com). Hakemus tulee olla perillä viim. 30.4.
Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja päätöksestä ilmoitetaan hakijalle ennen viimeistä
peruutusmahdollisuutta.
Tasa-arvon nuotion varustepaketit haettavissa
Suomen Partiolaisten kautta on haettavissa varustepaketti 7-15 –vuotiaalle partiolaiselle, jonka
perheellä ei ole mahdollisuutta hankkia kunnollisia retkivarusteita. Paketit myönnetään
perheille, joilla ei ole taloudellisista tai sosiaalisista syistä mahdollisuutta hankkia varusteita
lapselle. Hakuaika on 1.-24.3.2019. Varustepaketteja hakeneille ilmoitetaan haun tuloksesta 23.4.
Hakulomake ja lisätiedot www.partio.fi/varustepaketti
KULJETUKSET
Leirille lähtö tapahtuu lauantai -aamuna 20.7. yhteiskuljetuksella ja paluu
torstai –iltapäivänä 25.7. Yhteiskuljetukseen varataan paikat kaikille ilmoittautuneille.
Parkkitilaa leirialueella on pienesti, joten oman auton käytöstä on sovittava erikseen
leirinjohtajien kanssa. Pääsääntö on, että vain leirin huoltokäytössä oleville ajoneuvoille
varataan paikat. Raksaetkoille 19.7. tulevat johtajat ja huoltajat sopivat keskenään kyydeistä
lähempänä leiriä.
LEIRIALUE & MAJOITTUMINEN
Leirialueemme sijaitsee Loviisan keskustasta noin 14 km voimalaitoksen suuntaan. Pääsemme
nauttimaan meri-ilmastosta sekä suomalaisesta kangasmetsästä. Meillä on käytössä oma
kaistale rantaa ja alueelta löytyy sauna ja keittiökatos, jossa ruokailu tapahtuu sateensuojassa.
Sisätiloja alueella ei ole, joten ohjelmaa järjestetään maalla ja merellä. Kevään aikana voi katsoa
jo valmiiksi vaatteet ja varusteet kuntoon. Tarkempi varustelista tulee toisen leirikirjeen
yhteydessä ilmoittautumisen päätyttyä. Leiriläiset ja johtajat majoittuvat leirialueella
kangasteltoissa (puolijoukkue tai niger). Leirille osallistuvat huoltajat voivat majoittua johtajien
teltassa tai ottaa oman retkiteltan mukaan. Riippumatot voi jättää kotiin.

OSALLISTUMIS- JA PERUUTUSEHDOT & MUUT TÄRKEÄT HUOMIOT
Ilmoittautuminen
Leirin varsinainen ilmoittautuminen alkaa 11.3. ja päättyy 30.4. Täysi-ikäiset ja leirille
osallistuvat huoltajat ilmoittautuvat itse ja alaikäiset huoltajan toimesta, käyttäen annettua
ilmoittautumislinkkiä.
Leirin jälki-ilmoittautuminen avataan 1.5. ja se päättyy 19.5. Jälki-ilmoittautuvan leiriläisen
leirimaksu on 120 €. Mahdolliset muutokset ja peruutukset on tehtävä Kuksan kautta 19.5.
mennessä, jonka jälkeen ilmoittautuminen on sitova. Tämän jälkeen ilmoittautumisen voi perua
ainoastaan lääkärin lausunnolla tai muusta painavasta syystä. Peruutukset tulee tehdä
kirjallisena suoraan leirinjohtajille. Mahdollinen maksu palautetaan, kun peruutusilmoitus on
käsitelty.
Kesätyöturva
Nuorille tarjoamme kesätyöturvan. Mikäli nuori saa kesätöitä leirijakson päälle, on hänellä
oikeus peruuttaa leiri maksutta 31.5. mennessä kirjallisena leirinjohtajille. Mahdollinen
työsopimus tulee esittää pyydettäessä. Kaikki peruutukset ja niiden syyt käsitellään
luottamuksellisesti.
Leirin turvallisuus
Leiri on kokonaisuutena päihteetön ja edellyttää partiomaista käytöstä. Mikäli havaitsemme
laitonta tai muuten asiatonta toimintaa, jatkuvaa häirintää tai kiusaamista, omaa tai muiden
turvallisuutta vaarantavaa toimintaa, voi leirinjohto viimeisenä ratkaisuna kotiuttaa leiriläisen
leirin aika omalla kustannuksella ja alaikäisten kohdalla kutsutaan huoltaja hakemana leiriltä.
Osallistumismaksua ei palauteta.
Leirin aikaisissa sairastapauksissa toimitaan tapauskohtaisesti. Pienemmät haaverit hoidamme
paikan päällä, mutta tarvittaessa konsultoimme ammattilaisia ja käymme Porvoon sairaalassa.
Koska varsinaista sisämajoitusta ei ole, tarttuvissa sairastapauksissa sovimme erikseen
huoltajan kanssa kotiuttamisesta. Leirialueella on mahdollisuus tarvittaessa lääkkeiden
säilyttämiseen jääkaapissa. Ilmoitathan tarpeesta jo ilmoittautumislomakkeessa tai ennen leiriä
leirinjohtajille.

