Yhteyshenkilölle ja savunjohtajalle tiedoksi
Lippukuntasi on ilmoittautunut Partiokannuksen kesäleirille ensi kesäksi. Toimit yhteyshenkilönä ja/tai
savunjohtajana Mahti 14 -kesäleirillä, joka järjestetään vantaalaisten lippukuntien voimin kesällä 2014.
Leirille on tavoitteena saada 700 (!) osallistujaa. Tarvitsemme tavoitteen saavuttamiseksi juuri Sinun apuasi.

TÄRKEÄÄ
Yhteyshenkilönä ja tämän paperin saaneena pidä huoli näistä asioista:
❏

jaa ilmoittautumislaput ja -infot heti lippukuntaan

❏

mainosta ja tiedota lippukuntaasi leiristä

❏

kerää laput 13.4. mennessä

❏

savupestien täyttö 20.4. mennessä

❏

syötä tiedot Polkuun 20.4. mennessä

❏

kerää osallistumismaksut ilmoittautumisen yhteydessä.

Päivämäärät
Leiriaika on 26.7.–2.8.2014 ja sudenpennuilla 26.–30.7.2014.

Hinta
Leirin hinta on 130 euroa ja sudenpennuilla 85 euroa. Jälki-ilmoittautuneena hinta on 150 euroa ja
sudenpennuilla 95 euroa. Vuorokausimaksu on 20 euroa ennakkoon ilmoittautuneena ja 25 euroa suoraan
leirille tullessa. Vuorokausimaksu on tarkoitettu vain yli 15 vuotiaille.
Ei-partiolaisille hintaan lisätään vakuutusmaksu, joka on 20 euroa.
Leiripaidan tilaus onnistuu mahti14.fi-nettisivujen kautta.

Leiriläisten ilmoittautuminen
Yhteyshenkilön tehtävänä on kopioida tai tulostaa lippukuntaan riittävä määrä tiedotteita ja
ilmoittautumisohjeita. Liitä niihin omat yhteystietosi sekä maksuohjeet. Muokattavia versioita löytyy
mahti14.fi.
Ilmoittautumisaika alkaa vuoden alussa 7.1. ja loppuu 13.4. Yhteyshenkilö kirjaa tiedot Polkuun 20.4.
mennessä. Jälki-ilmoittautuminen alkaa varsinaisen ilmoittautumisen jälkeen ja jatkuu 18.5. saakka. 7.1
ilmoittautumislinkki aukeaa Polussa. Ilmoittautumislaput voi jakaa ennen sitä. 13.4 sinulla on kaikki
ilmoittautuneet ja sinulla on viikko aikaa syöttää tiedot Polkuun. Linkki lakkaa toimimasta 20.4 jälkeen.
Saat kootut tiedot osallistujista ilmoittautumisajan jälkeen tietojen tarkistusta ja koontia varten. Pidäthän
silti paperiset laput tallessa leirin ajan.

Alle 18-vuotiaat täyttävät paperisen ilmoittautumislapun ja palauttavat sen yhteyshenkilölle. Täysi-ikäiset
syöttävät tietonsa Polkuun itse (ohjeet www.mahti14.fi) sekä palauttavat yhteyshenkilölle täytetyn
ilmoittautumislapun.
Ilmoittautumisajan (13.4. ja ei-partiolaiset 18.5.) päätyttyä leirimaksuja ei palauteta. Peruneen tilalle on
mahdollista etsiä toinen leiriläinen ja sopia osallistumismaksun jakamisesta. Sairastapauksen tai
tapaturman sattuessa voi osallistumismaksun periä lääkärintodistusta vastaan partiovakuutuksen kautta.

Leiripestit
Avoimet pestit löytyvät leirin nettisivuilta osoitteesta mahti14.fi. Samoajaikäisillä on leirillä puolipäivätyö,
mutta halutessaan he saavat isommankin pestin. Vaeltajat ja aikuiset voivat etsiä itselleen mieluisan
leiripestin ennen leiriä itse. Ilmoittautumislapussa kysytään pestikiinnostuksista ja niiden perusteella
leirinjärjestäjät ottavat yhteyttä. Mieluisia pestejä kannattaa kysyä myös suoraan staabilta. Savunjohtaja
sopii savupesteistä osallistujien kanssa.

Muonitus leirillä
Leirillä ruoka tarjoillaan kyläkeittiöstä tai koko leirin keittiöstä. Savujen ei tarvitse itse ruokaa tehdä. Malli
on todettu jo aikaisemmin toimivaksi isommilla leireillä.
Jokaisesta savusta kaivataan vapaaehtoista keittiöhenkilökuntaa. Savunjohtaja pitää huolen, että innokkaat
kokit ilmoittautuvat viimeistään ilmoittautumislapussa keittiöön. Lisäksi keittiöllä on taakkaansa
helpottaakseen käytössä keittiövartio. Vartiot kootaan päiväksi kerrallaan esimerkiksi kuorimaan perunoita
tai sekoittamaan soppaa. Keittiövartioista tiedotetaan lisää keväällä.

Savut
Savun koko on noin 50 henkeä ja savu koostuu yhdestä tai useammasta lippukunnasta. Savussa asuvat
leiriläiset elävät leirielämää yhdessä. Liikkuminen ohjelmiin ja ruokailuihin tapahtuu savunjohtajan ja
ikäkausivastaavan johdolla.

Huolto
Leirillä on oma huolto. Lippukunnilta tarvitaan yhteistä leirikalustoa huoltoon ja keittiöön. Lippukunta
huolehtii savun sisällä teltoista ja omista rakennelmistaan itse. Leirin puolesta rakennusmateriaalia on
rajoitetusti. Huolto ottaa yhteyttä lippukuntiin kevään aikana.

Kuljetukset
Yhteiskuljetukset järjestetään leirin puolesta leirin alkaessa ja loppuessa. Raksalle ja purulle hoidetaan
tarvittaessa yhteiskuljetuksia. Savukaluston kuljetukseen kannattaa varautua omalla kuljetuksella.
Erilaisista mahdollisuuksista tiedotetaan lisää keväällä.

Laskutus
Lippukuntasi kerää osallistujilta leirimaksut ja maksaa ne kootusti Partiokannuksen tilille. Eräpäivä tähän
on 15.5. Tiedot laskutusmääristä saat ilmoittautumisen jälkeen. Leiriläiselle menevään kirjeeseen tai
erilliseen ohjeeseen kannattaa heti lisätä maksuohjeet. Vastuu leirimaksujen keräämisestä on sinulla.
Jälki-ilmoittautuneiden laskut ovat myös lippukunnan vastuulla. Niistä Partiokannus lähettää laskun
lippukuntaan jälki-ilmoittautumisen jälkeen ja sen eräpäivä on 15.6.

Savupestit
Yhteyshenkilön tehtävänä on nimetä savupesteihin henkilöt sekä samassa savussa asuva ystävälippukunta
ilmoittautumisen loppuun mennessä. Ilmoita tietosi sähköpostilla leirinjohtajalle. Savunjohtajalle,
ikäkausivastaavalle ja ea-vastaavalle järjestetään oma tilaisuus kevään aikana.

Savunjohtaja
Ennen leiriä savunjohtaja on yhteydessä savukaverilippukuntiin, sopii savun pesteistä, nimestä ja portista
sekä leirille tarvittavista yhteisistä tavaroista.
Leirillä savunjohtaja pyörittää savun arkea eli huolehtii herätyksistä, ruokailuiden sujuvuudesta ja
iltatoimista – tai siis delegoi vastuita muille savussa toimiville johtajille. Savunjohtaja tietää savun
leirivahvuuden, sen muutokset sekä ikäkausien määrät. Hän osallistuu savunjohtajien tapaamisiin ja vie
viestiä leirinjohdon ja savun johtajien välillä.
Savunjohtaja huolehtii jokaisen savun leiriläisen sekä johtajan jaksamisesta ja hyvinvoinnista sekä pitää yllä
mahtia leirihenkeä!

Ikäkausivastaava
Savun ikäkausivastaava huolehtii, että savu on oikeassa ohjelmassa oikeaan aikaan. Hän myös tietää,
kuinka paljon mitäkin ikäkautta savussa on, kuka on missäkin ohjelmassa ja mitä tavaroita tarvitaan
mukaan. Ikäkausivastaava on tietoinen myös johtajaohjelmasta!

EA-vastaava
Savun EA-tyyppi on se, keneltä saa laastaria, koti-ikäväpillereitä ja apua nyrjähtäneeseen nilkkaan. Tämä
kaitsija myös muistuttaa kesäkuumalla riittävästä juomisesta, syömisestä sekä lepäämisestä.
Ensiapuvastaava on tietoinen kaikkien savulaisten sairauksista ja lääkityksistä, sekä tarvittaessa avustaa ja
muistuttaa leiriläisiä lääkkeiden otossa. EA1-kurssi on mielellään tuoreessa muistissa!
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