KIELA -22
Kaukapartio kutsuu sinut ja kaverisi Kaukapartion 50-vuotisjuhlavaellukselle
Inariin. Lähde valloittamaan tuntureita, tutustumaan Lapin luontoon ja
kokemaan ennennäkemätöntä ohjelmaa tunturipurojen solinassa.

Kenelle?
● Tarpoja, samoaja, vaeltaja tai aikuinen.
● Seikkailijat voivat lähteä ilman omaa aikuista, kun kotona ollaan
punnittu, että lapsi jaksaa reissun (seikkailijat eivät osallistu vaellukselle,
mutta heille on muuta ohjelmaa johon sisältyy maastossa liikkumista
=päiväretkiä)

● Sudenpennuille täytyy lähteä oma aikuinen mukaan. Yhtä aikuista
kohtaan voi lähteä useampi lapsi. Esim. Lapsi voi lähteä kaverin ja hänen
vanhempansa kanssa, mutta jokaisella sudenpennulla tulee olla nimetty
aikuinen. Lippukunnasta lähtee myös aikuisia (johtajia) mukaan
järjestämään ohjelmaa, aikuiset eivät ole yksin lapsien kanssa.
● Tärkeää muistaa, että leiri järjestetään Lapissa, joten välimatka on
pitkä. Koti-ikävä tapauksissa kotiin lähteminen on vaikea järjestää.
Ajankohta:
Lähdemme ma 6.6. aamulla Levonmäen srk-talolta
su 12.6. lähdemme illalla Nukkumajoelta olemme perillä Tampereella n. 16
tunnin päästä
Ilmoittautuneille lähtee leirikirje lähempänä, jossa tarkempaa tietoa
aikataulusta, varusteista ja ohjelmasta.
Hinta: 180€
Leirin hintaan kuuluu: bussikuljetus, majoitusmaksut Nukkumajoella, ruuat
leirillä sekä meno- että paluumatkalla ruokailut ja muu ohjelma.

Maksun voi suorittaa kerralla tai kahdessa osassa. Eräpäivät:
● 15.4. (100€ tai koko summa)
● 15.5. (80€)
Tarkemmat maksuohjeet tulevat sähköpostiin ilmoittautumisen päätyttyä.
Paikka:
Majoitumme Nukkumajoella Inarissa. Nukkumajoen kämppä sijaitsee Inarissa,
n. 5 km Inarin eteläpuolella Nukkumajoen rannalla. Sauna on lompolon
rannalla, jossa on mahdollista uida sekä lähellä on Nukkumajoen järvi. Leirin
aikana vaellamme kolmen yön mittaisen vaelluksen Kiilopään maisemissa
UKK:n kansallispuistossa Saariselällä. Vaellusreitit on laadittu siten, että
kaikkien voimille löytyy sopiva reitti, mutta itseään pääsee myös haastamaan.
Yövymme koko leirin ajan teltoissa.
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 31.3.2022
Leirille ilmoittaudutaan sähköisesti kuksan kautta
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=48696
(linkki löytyy myös kaukapartion kotisivuilta)
Leirille ilmoittautuminen on sitova ja viimeinen ilmoittautumisen
perumispäivä on 31.3. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen tämän ajan
jälkeen, ole yhteydessä leirin johtajiin välittömästi.
Leiri-ilmoittautumisella on kesätyö takuu. Eli tämän sitovan ilmoittautumisen
voi perua 13.5. asti jos ei leirille pääse lähtemään kesätöiden takia.
● Leiristä pidetään infotilaisuus 11.4 klo 18.00 Levonmäen
seurakuntasalissa mukaan ilmoittautuneille ja huoltajille.
● Leirille ilmoittautuneille lähtee 15.4 jälkeen lisätietoa muun muassa
aikatauluista, varusteista ja ohjelmasta.
Kaikissa leiriä koskevissa kysymyksissä otathan yhteyttä yhteen leirinjohtajaan:
Vilma Kuutti 045 6185904 vilma.kuutti@kaukapartio.fi
Kaale Kelloniemi 040 6559923 kaale.kelloniemi@kaukapartio.fi

Avustus leirimaksuun:
Kaukapartio haluaa tarjota mahdollisimman saavutettavan leirin kaikille jäsenilleen ja
taloudellista saavutettavuutta tuetaan avustuksilla leirimaksuun. Tavoitteena on että
kaikki halukkaat pääsevät lähtemään mukaan. Partion jäsenmaksun maksaneet voivat
hakea avustusta. Alle 18-vuotiaiden osalta huoltaja tekee hakemuksen.
Kirjoita vapaamuotoinen hakemus ja lähetä se sähköpostilla lippukunnanjohtaja, Inka
Lindströmille, inka.lindstrom@kaukapartio.fi hakemuksen tiedot ovat
luottamuksellisia ja niitä käsittelee hallituksen hyväksymä työryhmä (3 hlö).
Hakemuksessa tulee käydä ilmi: Osallistujan nimi, Huoltajan nimi + yhteystiedot ja
Miksi avustusta haetaan. Jokainen hakemus käsitellään tapauskohtaisesti,
myönnettävän avustuksen summaan vaikuttaa mm. hakemusten määrä.
Hakemuksen voi tehdä ilmoittautumisajan ollessa käynnissä. 26.2.-31.3.2022
Harrastustoimintaan voi saada tukea myös muilta tahoilta:
● Toimeentulotuen piirissä olevat voivat hakea kunnan sosiaalitoimen kautta
täydentävää toimeentulotukea harrastusmenojen kattamiseksi.
● Tukikummit-säätiön tuki hallinnoidaan kirkon diakoniatyön kautta ja sen saamiseksi
tulee olla yhteydessä paikallisen seurakunnan diakoniatyöntekijään.
● Myös jotkut järjestöt, kuten Hope ry ja Pelastakaa lapset ry myöntävät tukea
harrastustoimintaan.

Koronatilanne: Koronaohjeistuksissa lippukunta seuraa ja noudattaa viranomaisten
tuoreimpia ohjeita. Partiotoimintaa ohjaavat ensisijaisesti määräykset lasten ja
nuorten harrastustoiminnasta ja siihen liittyvistä rajoituksista, sekä
kokoontumisrajoituksista yleisesti. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan
järjestäminen terveysturvallisuus huomioiden on toimintamme keskeinen periaate.
Koronatilanne saattaa vaihdella alueittain ja seuraamme paikallisia ohjeistuksia
tiiviisti. Kaikessa partiotoiminnassa noudatamme tarkkaa hygieniaa ja huolehdimme
osallistujien turvallisuudesta. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse lisätietoa
mikäli leirin järjestämiseen on luvassa muutoksia. Leirimaksua pyritään palauttamaan
osallistujalle mahdollisimman paljon, mutta täysimääräisenä summaa ei
todennäköisesti pystyttäisi peruuntumistilanteessa palauttamaan.
Tällä hetkellä ei ole tiedossa sellaisia rajoituksia kesälle, etteikö Kiela- 22 leiriä voisi
järjestää. Seuraamme tilannetta aktiivisesti.

