
TAMMILEIRIN INFOKIRJE

Hei sudenpentu ja sudenpentujen vanhemmat!

Tässä kootusti tietoa Tammileirille ilmoittautumisesta, leirimaksuista, peruutusehdoista ja stipendeistä
koronavirusta unohtamatta. Toivottavasti nähdään monen Mynämäen Maahisten sudenpennun kanssa
kesällä Sauvon Ahtelassa! Nämä samat tiedot löydät myös Tammileirin nettisivuilta www.tammileiri.fi

LEIRISTÄ

Tammileiri on Lounais-Suomen Partiopiirin sudenpentujen piirileiri, joka tulee jälleen 9.–12.6.2022 Sauvon
Ahtelaan. Tällä kertaa Tammileirillä päästäänkin ratkaisemaan mitä kinkkisimpiä salapoliisimysteereitä
mäyräkoira Pasi L. Nuuskijan kanssa. Jo järjestyksessään 18. Tammileiri kantaakin nimeä Mestarietsivä.

Leirin hinta on 85 euroa, josta lippukunta tukee jokaista leiriläistä, niin lasta kuin lähijohtajaa 25 eurolla.
Lippukunnan tuki huomioiden maksettavaksi jää 60 euroa.

Hintaan sisältyy

- Leiri, ohjelmat ja ruokailu
- Leiripaita
- Leiriorganisaation järjestämä bussikuljetus (meno ja paluu).

Ilmoittautumislomakkeella lisäksi mahdollisuus tilata maksullisia leirituotteita.

Leiriarki

- Lapset ovat leirillä oman lippukunnan johtajien kanssa.
- Leirillä nukutaan teltoissa leirilippukunnissa. Leirilippukunnissa on myös muita piirin lippukuntia.
- Leirillä syödään viisi kertaa päivässä.
- Leirillä pääsee uimaan valvotusti. Lapset eivät pääse leirin aikana muuten peseytymään.
- Leirillä osallistutaan erilaisiin ohjelmalaaksoihin oman tutun johtajan kanssa pienemmissä ryhmissä.
- Leirillä on koko leirin isoja iltaohjelmia.
- Leirillä TURVA huolehtii leirin turvallisuudesta.
- Leirillä on ensiapu. Lääkkeille on kylmäsäilytysmahdollisuus.
- Johtajat huolehtivat sudenpentujen lääkkeistä leirillä.

Varusteet ja leiriläisen kirja

- Leirillä tarvitaan säänmukaiset kesäleirivarusteet, myös sadevaatteet.
- Tarkka varustelista tulee myöhemmin leiriorganisaatiolta.
- Teltat ja muu isompi kalusto tulee lippukunnalta.
- Leiriläisen kirja toimitetaan sähköisenä koteihin ja paperisena leirillä lapsille.
- Kirjasta saat ajankohtaista ja tarkkaa tietoa leiristä, ohjelmasta, ensiavusta, turvasta jne.



LÄHIJOHTAJAKSI TAMMILEIRILLE

Miksi juuri sinä lähtisit lähijohtajaksi?
- Mahdollistat lapsille unohtumattoman seikkailun
- Saat itsellesi huikean kesäleirikokemuksen
- Pääset nauttimaan suurleiritunnelmasta
- Lähtevien lähijohtajien omat lapset pääsevät mukaan leirille

Mitä lähijohtaja tekee?
- Lähijohtajien ensisijainen tehtävä on huolehtia lapsista leirin aikana
- Lähijohtajat kulkevat lasten mukana kaikkialla leirillä
- Lähijohtaja auttaa aamu- ja iltatoimissa, muistuttelee vaatteiden vaihdosta ja hampaiden

harjauksesta, huolehtii että lapset ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan, tukee lapsia
ohjelmalaaksoissa, huolehtii että lapset syövät ja juovat riittävästi, huolehtii oikeista varusteista,
lohduttaa koti-ikävästä kärsivää, muistuttelee hygienian tärkeydestä ja varmistaa mm. käsipesut,
antaa mahdolliset lääkkeet…

Lähijohtajien määrä
- Lähijohtajia olisi hyvä olla yksi lähijohtaja viittä - kuutta sudenpentua kohden. Lippukunnassa on

nelisenkymmentä sudenpentua.
- Jos emme saa leirille riittävästi johtajistosta ja teistä vanhemmista lähijohtajia, kaikki lapset eivät

valitettavasti pääse mukaan. Lapset pääsevät mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Maahisten lähijohtajille järjestetään ennakkotapaaminen ennen leiriä.

Ilmoitathan Hannalle mahdollisimman pian kiinnostuksestasi lähteä lähijohtajaksi. Keskustelethan ensin
Hannan kanssa ennen kuin ilmoitat itsesi leirille. Hannan yhteystiedot löydät tämän kirjeen lopusta.

ILMOTTAUTUMINEN

Ilmoittautumisen tärkeät päivämäärät:

– 17.1.2022 Ilmoittautuminen alkaa

– 20.2.2022 Ilmoittautuminen päättyy, mahdollisuus oman ilmoittautumisen muokkaamiseen päättyy

– 31.3.2022 Leiriosallistumisen peruutusoikeus myöntämättömien stipendien tapauksessa päättyy

– Huhtikuu 2022 Osallistumismaksujen laskutus alkaa

– 15.5.2022 Leiriosallistumisen peruutusoikeus kesätyö-, kesäloma ja varusmiespalvelutakuun tapauksissa
päättyy, ja mahdollisuus leiriosallistumisen siirtoon päättyy

Maahisten toive: Ilmoitathan osallistujat jo 17.2. mennessä leirille, jotta meillä on tarvittaessa aikaa rekrytä
lisää lähijohtajia leirille!

Ohje ilmoittautumiseen

Tammileirille ilmoittaudutaan Kuksassa osoitteessa: kuksaan.fi/37812

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 17.1.2022. Ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 20.2.2022 klo
23:59. Ilmoittautumista ei kannata jättää viimeiseen hetkeen, sillä järjestelmä ei kestä kovin hyvin
ruuhkahuippuja. Kannattaa siis hoitaa ilmoittautuminen kuntoon hyvissä ajoin!



Leiri-ilmoittautumiseen tarvitaan partioID-tunnus. Mikäli sinulla on ongelmia PartioID:si kanssa, olethan
yhteydessä Maahisten jäsenrekisterihoitajaan Elmiina Huhtalaan.

Huoltaja ilmoittaa alle 18-vuotiaan partiolaisen huoltajan omalla partioID-tunnuksella. Ei-vielä-partiolaiset
ovat myös tervetulleita leirille. Hekin ilmoittautuvat Kuksa-jäsenrekisterin kautta, mutta ilman partioID:tä.
Huomaathan, että jokaiselle leirille saapuvalle tehdään oma ilmoittautumisensa. 

Ilmoittautumisessa tulee vastata jokaiseen kohtaan totuudenmukaisesti ja harkiten. Omia tietoja voi käydä
muokkaamassa ilmoittautumisajan loppuun (20.2.) saakka. Ilmoittautumistietoihin pääsee uudestaan
Kuksassa henkilön omista tiedoista Tapahtumat -välilehdeltä L-SP Tammileiri 2022 –tapahtuman kohdalta.

Tarkemmat ohjeet ilmoittautumislomakkeen täyttämiseen löydät Ilmoittautumislomakkeen täyttäminen
-sivulta. Linkki tähän löytyy www.tammileiri.fi  ilmoittautuminen

STIPENDIT

Tammileirin osallistumismaksuun on mahdollista hakea stipendiä joko koko maksuun tai puoleen siitä.
Stipendijärjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa leirikokemus mahdollisimman monelle. Lisätietoja
stipendeistä Tammileirin nettisivuilla.

LASKUTUS JA PERUUTUSEHDOT

Laskutus

Leiri laskutetaan yhdessä erässä huhtikuussa 2022. Lasku lähetetään suoraan jokaiselle osallistujalle tämän
Kuksassa määrittelemällään tavalla. Vaihtoehtoina on paperilasku tai sähköpostilasku. Laskun maksuaika on
14 vuorokautta. Laskulla on huomioitu automaattisesti mahdollinen stipendi ja lippukunnan myöntämä tuki.

Maksettu osallistumismaksu on edellytys leirialueelle pääsyyn. Leirille lähtevällä partiolaisella on oltava
maksettuna myös Suomen Partiolaisten jäsenmaksu. Ei-vielä-partiolaisilta ei edellytetä jäsenmaksua.
Poisjäänti leiriltä ilman syytä ei oikeuta osallistumismaksun palautukseen, lukuun ottamatta kesätyö-,
kesäloma- ja varusmiespalvelutakuuta.

Peruutusehdot

Leiriosallistuminen on mahdollista perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään 20.2.2022 asti. Tähän
asti peruutuksen voi tehdä itse Kuksassa omassa profiilissa Tapahtumat-välilehdellä.

Mikäli osallistuminen peruuntuu, ilmoita siitä Hannalle.

Sairastumis- ja tapaturmatapauksissa osallistumismaksu laskutetaan osallistujalta, mutta hänellä on
mahdollisuus hakea korvausta, ensisijaisesti omasta vakuutusyhtiöstä tai toissijaisesti partiovakuutuksesta.
Näissä tapauksissa ota yhteyttä suoraan vakuutusyhtiöön.

Mikäli ilmoittautunut on jostain syystä estynyt osallistumaan leirille, on leiriosallistumisen siirto toiselle
partiolaiselle mahdollista 15.5.2022 asti. Mikäli et löydä tilalle toista osallistujaa, osallistumismaksua ei
palauteta. Karanteeniin määrätty voi hankkia tilalleen toisen osallistujan vielä 15.5.2022 jälkeen.

Leirillä on käytössä kesätyö- ja kesälomatakuu (sisältää myös varusmiespalveluksen). Jos ilmoittautunut ei
kesätöiden tai kesäloman ajankohdan vuoksi pysty osallistumaan leirille, osallistumisen voi perua 15.5.2022
asti. Tämä edellyttää työnantajan antamaa vapaamuotoista todistusta. Tällöin koko maksettu leirimaksu
palautetaan.

https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/


Kielteisen tai alennetun stipendipäätöksen saanut osallistuja voi halutessaan peruuttaa ilmoittautumisensa
maksutta 31.3.2022 mennessä.

Mikäli tapahtuma joudutaan perumaan tai keskeyttämään viranomaissuositusten takia, on Lounais-Suomen
Partiopiirillä oikeus pitää osallistumismaksusta palvelumaksu ja se osuus, joka on jo tilitetty eteenpäin
tapahtuman järjestämiseksi ja jota ei ole mahdollista saada takaisin. Loppu osallistumismaksusta
palautetaan osallistujalle. Osallistujalle maksetaan lippukunnan tuki (25 euroa/osallistuja) myös mikäli leiri
peruuntuu ja mikäli leirimaksu peritään osittain tai kokonaan.

Tarkat peruutusehdot löydät Tammileirin nettisivuilta.

KORONA

Partiossa on tavoitteena terveysturvallisen harrastustoiminnan mahdollistaminen viranomaisten asettamien
rajoitusten puitteissa. On mahdollista, että yli 16-vuotiailta leirin osallistujilta edellytetään koronapassia.
Mikäli leirillä vaaditaan koronapassi, sen puuttuminen ei ole peruste peruuttaa Tammileirin
leiri-ilmoittautumista maksutta 20.2.2022 jälkeen.

Leiriterkuin,

Hanna ja Elmiina

Hanna vastailee mielellään kaikkiin leiriä koskeviin kysymyksiin ja Elmiinalta saat avun ilmoittautumiseen ja
Kuksaan liittyvissä kysymyksissä.

YHTEYSTIEDOT

Tammileiriyhteyshenkilö
Hanna Varjonen, 050 3064959, hanna.varjonen@outlook.com

Sudenpentujen ikäkausivastaava ja Kuksa-vastaava
Elmiina Huhtala, 040 4132567, elmiina.huhtala@partio.fi

Lisätietoa leiristä:

www.tammileiri.fi

Facebook: Tammileiri

Instagram: Tammileiri

www.mynamaenmaahiset.fi > Tapahtumat > Tammileiri 2022


