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Mitä? Missä? Milloin? Kenelle? Mitä maksaa?
● Lounais-Suomen partiopiirin piirileiri Otava
● Rymättylän Maisaaressa
● 22.-29.7.2020
● Suunnattu kaikille lounaissuomalaisille seikkailijoille, tarpojille, samoajille, 

vaeltajille ja aikuisille partiolaisille
● Leirimaksu 220€ , joka laskutetaan yhdessä erässä maaliskuussa 2020



Kulkeminen

● Miten leirille ja leiriltä kuljetaan?
○ Leirilippukunta järjestää itse bussikuljetuksen Röölään
○ Röölästä kuljetaan Maisaareen leiriorganisaation järjestämällä merikuljetuksella, joka 

hoidetaan Merivoimien aluksilla
○ Leirille ja leiriltä pois ei pääse millään muulla tavalla



Majoittuminen

● Leiriläiset majoittuvat saaren leirintäalueella ja niityillä
● Leirialue on erittäin helppokulkuinen saaren tiheän reitistön ansiosta
● Saaren maasto ja meri tarjoavat puitteet monipuoliselle ohjelmalle 

meriaktiviteeteista maapartioon sekä leirialueen ulkopuolisiin retkiin 
● Maisaaren rannoille perustetaan satamia

○ Saareen pääsee myös partioveneillä

● Maahisten leirilippukunnassa majoittuu meidän lisäksi partiolaisia Nousiaisista, 
Vahdolta ja Yläneeltä



Leiriarki
● Otavalla leirielämää eletään leirilippukunnassa
● Leirilippukuntaa johtaa kaksi leirilippukunnanjohtajaa ja johtajistoon 

kuuluu vähintään jokaisen ikäkauden leiriluotsit
● Oman leirilippukunnan johtajisto vastaa sujuvasta leirielämästä ja 

turvallisuudesta
● Jokaisessa alaleirissä on oman lippukunnan johtajien lisäksi muita johtajia
● Omasta lapsesta saattaa myös huolehtia toisesta lippukunnasta oleva 

johtaja, mutta mukana on myös lapsille tuttuja Maahisten johtajia 
● Leirin aikaiset lähijohtajat esitellään kaikille osallistujille
● Leirillä on yörauha, jotta kaikki saavat tarvitsemansa levon

○  Rauhoittumista varten leirille on tulossa erilaisia tiloja, joihin voi vetäytyä hetkeksi 

lepäämään leiriarjen keskellä

● Telttamajoitus
○ Leirillä ei ole mahdollista nukkua riippumatossa



Turvallisuus

● Jokaisessa alaleirissä ja ohjelmapisteillä on koulutettuja ensiapuvastaavia
● Lisäksi leirillä on omat ensiapupisteensä sekä leirilääkintä, josta vastaa lääkäri

○ Tarvittaessa turvaudutaan terveyspalveluihin

● Lääkkeille järjestetään asianmukaiset lukolliset säilytystilat
○ Lääkkeitä voi tarvittaessa säilyttää jääkaappilämpötilassa

■ Ilmoita tällaisesta tarpeestasi ilmoittautumisen yhteydessä

● Leirillä on otettu huomioon tulipaloriskit sekä sen vaatimat toimenpiteet, 
paloturvallisuudesta huolehtii leiripalokunta

● Kaikkien yleisestä turvallisuudesta vastaavat järjestyksenvalvojat



Ohjelma
● Seikkailijoille ja tarpojille 5 ohjelmalaaksoa, samoajille 3 ohjelmalaaksoa sekä 2 

päivää pestissä (haku pesteihin aukeaa keväällä n. maalis-huhtikuussa 2020)
○ Vesilaakso Airisto, medialaakso Meteoriitti, tiede- & teknologialaakso Kirjokansi sekä 

avaruuslaakso Kosmos

■ Laaksoissa seikkailevat hahmot löydät Otavan nettisivuilta (Otava 2020 → hahmot)

● Lisäksi haikkipäivä ja oheisohjelmaa leirin aikana
○ Tähtitaival-haikki ja alaleiripäivä Horisontti
○ Seikkailijoiden haikki kestää aamusta iltapäivään ja sijoittuu Maisaareen, tarpojat lähtevät 

yön yli haikille mantereen puolelle ja  samoajat melovat tiensä viereiselle saarelle

● Jokaiselle ikäkaudelle on omaa ohjelmaa
● Aikuisiakaan ei ole unohdettu: sekä vaeltajille että aikuisille on leirin aikana tarjolla 

omaa ohjelmaa
○ Mm. erilaisia partiokursseja tarjolla, joiden hinta sisältyy leirimaksuun ks. Otavan 

nettisivut (lippukunnille → koulutukset)

Lisätietoa Otavan nettisivuilta 
(leiriläiselle → ohjelma)



Ilmoittautuminen
● Ilmoittautumisaika 1.11.2019-30.1.2020
● Ilmoittautuminen tapahtuu Kuksassa
● Ilmoittautuminen on sitova, mutta sen voi perua maksutta ilmoittautumisen 

loppuun asti
○ Tämän jälkeen työnantajan todistus, mikäli kesätyö estää leirille pääsyn
○ Sairastapauksessa  osallistumismaksuun voi hakea korvausta ensisijaisesti omasta 

vakuutusyhtiöstä, toissijaisesti partiovakuutuksesta

● Mikäli syystä tai toisesta olet estynyt osallistumaan leirille, on leiriosallistumisen 
siirto toiselle partiolaiselle mahdollista 30.6.2020 asti

● Lisätietoja Otavan nettisivuilta (osallistujalle → ilmoittautuminen & 
ilmoittautumisohjeet)



Eräjormat + Nuotionakeista Sara & Beata
● Lähteäkö Otavalle tarpojana vai samoajana?

○ Lippukunnan kesken sovittu, että teillä siirtymäikäisillä  on vapaa valinta näiden 
kahden vaihtoehdon välillä 

● Kumpikaan vaihtoehto ei ole toista parempi
○ Asia riippuu siitä, kumman kokee mukavammaksi vaihtoehdoksi itselleen

● Eroja: 
○ Kummankin ikäkauden ohjelmassa on pyritty huomioimaan kasvatustavoitteet ja 

erityispiirteet, eli  tarpoja- ja samoajaohjelma poikkeavat toisistaan  
ohjelmalaaksoissa

○ Tarpojien haikki suuntautuu  yön yli kestävälle reissulle mantereelle
○ Samoajat melovat tiensä viereiseen saareen
○ Samoajilla on enemmän vapauksia ja vastuuta leiriarjessaan
○ Samoajat ovat leiristään 2 päivää pestissä
○ Yhdenvertaisuuden vuoksi molemmat ikäkaudet osallistuvat päivisin oman 

ikäkautensa ohjelmaan



Taloudellinen tuki

● Otavan osallistumismaksuun on mahdollista hakea stipendiä
○ Koko maksuun tai puoleen siitä
○ Haetaan ilmoittautumisen yhteydessä (ks. kohta ilmoittautumislomakkeen lopussa)
○ Hakeminen edellyttää perheen tilanteen ja tulotietojen selvittämistä
○ Stipendin hakemiseen liittyvät tiedot käsitellään luottamuksellisesti eivätkä ne tule 

esimerkiksi lippukunnan tietoon
○ Stipendijärjestelmän tavoitteena on leirikokemuksen mahdollistaminen 

mahdollisimman monelle

● Lisätietoa (leiriläiselle → stipendi)



Kesätyö- ja kesälomatakuu
● Saako ilmoittautumisen peruutettua, mikäli saa kesätöitä tai ei saa lomaa leirin 

ajaksi työpaikastaan?
○ Otavalla on käytössä kesätyö- ja kesälomatakuu! 
○ Jos et kesätöiden tai kesäloman ajankohdan vuoksi pysty osallistumaan 

leirille, voit peruuttaa osallistumisen työnantajan antamaa vapaamuotoista 
todistusta vastaan

● llmoittaudu siis rohkeasti mukaan Otavalle!
● Lisätietoja Otavan nettisivuilta (leiriläiselle → ilmoittautuminen)



Millaista menoa suurleiriltä sitten oikein voi 
odottaa?

Roihu 2016 mainosvideo
https://www.youtube.com/watch?v=y7jQA6oWk74

http://www.youtube.com/watch?v=y7jQA6oWk74
https://www.youtube.com/watch?v=y7jQA6oWk74


Jäikö jokin asia vielä 
askarruttamaan?

Elsa Helasmo,
0449733127,

elsu01@icloud.com

Lisätietoa mm. varusteista 
tulee lähempänä leiriä!

Otavan nettisivuilta löydät kaikesta 
lisätietoa + usein kysytyt 

kysymykset ja niihin vastaukset!

@Otava2020 Piirileiri Otava 2020


