TERVETULOA LOISTAVAAN SEIKKAILUUN!
Otava 2020 on Lounais-Suomen Partiopiirin piirileiri, joka järjestetään 22.–29.7.2020 Rymättylän
Maisaaressa. Otavalla monipuolista tekemistä riittää jokaiselle, kun tarjolla on vesilaakso Airisto,
medialaakso Meteoriitti, tiede- & teknologialaakso Kirjokansi sekä avaruuslaakso Kosmos. Tähtitaival-haikki
ja alaleiripäivä Horisontti täydentävät kokonaisuuden, ja samalla leiriläinen pääsee nauttimaan
ainutlaatuisesta, idyllisestä saaristoympäristöstä. Mukaan kutsutaan kaikki lounaissuomalaiset seikkailijat ja
sitä vanhemmat partiolaiset.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Otavalle on nyt käynnissä! Leirille ilmoittaudutaan 1.11.2019-30.1.2020 välisenä aikana jäsenrekisteri
Kuksassa. Ilmoittautuminen on sitova. Alle 18 -vuotiaan osallistujan ilmoittautumisen tekee tämän huoltaja omilla
huoltajatunnuksillaan. Huoltajatunnusten luomiseen liittyvissä kysymyksissä partiolainen tai tämän huoltaja voi olla
yhteydessä lippukunnan jäsenrekisterinhoitajaan (Minttu Viiristö, 044 099 0416 / minttu.viiristo(a)gmail.com) Alaikäisen
partiolaisen ja huoltajan olisi hyvä täyttää ilmoittautumislomake yhdessä. HUOM! Leirille mahtuu 5000 ensimmäistä
ilmoittautunutta, joten ilmoittautumista ei kannata jättää aivan viime tippaan.
Ilmoittautumislinkki: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=26026
(linkki löytyy myös leirin nettisivuilta osoitteesta piirileiriotava.fi)

Leirin hinta ja stipendit
Piirileiri Otavan leirihinta on 220 euroa. Hintaan sisältyvät ruokailut, merikuljetukset, ohjelmat ja mitä mahtavimmat
kokemukset. Lippukuntamme tukee leirille osallistujia maksamalla ainakin yhteiskuljetuksen Röölään. Tiedotamme tästä
ja lippukunnan mahdollisista lisätuen määristä lisää myöhemmin.
Otavan osallistumismaksuun on mahdollista hakea stipendiä joko koko maksuun tai puoleen siitä. Stipendijärjestelmän
tarkoituksena on mahdollistaa leirikokemus mahdollisimman monelle. Stipendiä haetaan Kuksassa leirille ilmoittautumisen
yhteydessä, jonka jälkeen hakeminen ei ole enää mahdollista. Lisää stipendistä voi lukea /leirilaiselle/stipendi.
Hakeminen edellyttää perheen tilanteen ja tulotietojen selvittämistä. Stipendin hakemiseen liittyvät tiedot käsitellään
luottamuksellisesti eivätkä ne tule esimerkiksi lippukunnan tietoon. Stipendihakemukset käsittelee Otavan
leiriorganisaatiosta erillinen stipendiryhmä ja hakemuksessaan hakija antaa suostumuksensa siihen, että hakemuksen tiedot
annetaan stipendiryhmän käyttöön.
Stipendit jaetaan hakemusten perusteella hakijan kokonaistilanne huomioon ottaen siten, että stipendeistä on apua
mahdollisimman monelle osallistujalle. Myönnettävä stipendi saattaa olla eri suuruinen kun haettu stipendi, ei kuitenkaan
haettua eikä osallistujan leirimaksua suurempi. Stipendiryhmä kertoo päätöksestään suoraan stipendiä hakeneelle ja päätös
huomioidaan automaattisesti laskutuksessa. Kielteisen tai haettua pienemmän stipendipäätöksen saanut osallistuja voi
halutessaan peruuttaa ilmoittautumisensa maksutta 31.3.2020 mennessä.

Ohjelma
Otavalla ohjelmassa on seikkailijoille ja tarpojille 4 ohjelmalaaksoa, joiden aktiviteetit pyörivät median,
tieteen&teknologian, meren ja avaruuden ympärillä. Lisäksi luvassa on alaleirin oma päivä, jolloin tehdään aktiviteetteja
yhdessä oman leirilippukunnan kanssa, tutustutaan tarkemmin leirin hahmoihin ja ehditään viettää vapaa-aikaakin
enemmän. Samoajat viettävät päivät kolmessa ohjelmalaaksossa, joiden aktiviteeteissa ammenetaan niinikään avaruudesta,
tieteestä&teknologiasta ja merestä. Kahden päivän ajan samoajat pääsevät tutustumaan leiriin myös tekjiän näkökulmasta
toimimalla leiripestissä. Leirillä päästään myös haikille; seikkailijat lähtevät päivähaikille tutustumaan Maisaareen, tarpojat
pääsevät yön yli mantereen puolelle ja samoajat melovat tiensä viereiselle saarelle. Haikilla liikutaan omasta
leirilippukunnasta muodostettavien vartioiden kanssa.
Vaeltajat ovat leirillä pesteissä ja lisäksi luvassa on vaeltajaohjelmaa niin päivisin kuin iltaisin. Aktiviteetteihin saa osallistua
oman kiinnostuksen ja aikataulun mukaan. Myöskään aikuisia ei ole unohdettu, ja tarjolla on ohjelmaa sekä päivisin että
iltaisin.

Kuljetukset
Leirille ilmoittautuessa osallistuja tiedostaa ja hyväksyy sen, että leirille ja leiriltä pois kuljetaan leirilippukunnan
järjestämällä bussikuljetuksella (Röölään) sekä leiriorganisaation järjestämällä merikuljetuksella (Röölä-Maisaari), joka
hoidetaan Merivoimienaluksilla. Leirille ja leiriltä ei pääse millään muulla tavalla. Yksityisveneillä Maisaareen saapuminen on
kielletty koko leirin ajan. Merivoimat keräävät matkustajarekisterin, joka hävitetään lokakuun 2020 loppuun mennessä.

Peruutusehdot
Leiriosallistuminen on mahdollista perua maksutta 30.1.2020 asti.
Sairastumis- ja tapaturmatapauksissa osallistumismaksu laskutetaan osallistujalta, mutta hänellä on mahdollisuus hakea
korvausta, ensisijaisesti omasta vakuutusyhtiöstä tai toissijaisesti partiovakuutuksesta
(https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/). Näissä tapauksissa ota yhteyttä suoraan
vakuutusyhtiöön.
Mikäli syystä tai toisesta olet estynyt osallistumaan leirille, on leiriosallistumisen siirto toiselle partiolaiselle mahdollista
30.6.2020 asti. Estynyt etsii itse leirille osallistuvan korvaavan henkilön ja ilmoittaa asiasta lippukunnalleen sekä Otavan
projektityöntekijälle Heli Matintalolle, heli.matintalo@partio.fi ja puh. 050 312 9430. Ilmoitus on tehtävä myös silloin, jos
osallistumismaksu jää kokonaan käyttämättä. Osallistumismaksua ei palauteta.

Kesätyö- ja kesälomatakuu
Otavalla on käytössä kesätyö- ja kesälomatakuu! Jos et kesätöiden tai kesäloman ajankohdan vuoksi pysty osallistumaan
leirille, voit peruuttaa osallistumisen työnantajan antamaa vapaamuotoista todistusta vastaan 31.5.2020 mennessä. Toimita
työnantajantodistus Otavan projektityöntekijälle Heli Matintalolle, heli.matintalo@partio.fi ja puh. 050 312 9430. Tällöin
koko maksettu leirimaksu palautetaan. Lisäksi henkilö voi takuun turvin perua 0-9 -vuotiaan lapsen/huolettavan sekä
mahdollisen puolison osallistumisen. Ilmoittaudu siis rohkeasti mukaan Otavalle!

Laskutus- ja maksuehdot
Leiri laskutetaan yhdessä erässä maaliskuussa 2020. 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 tai lippukunnan myöntämä tuki.
Maksettu osallistumismaksu on edellytys leirialueelle pääsyyn. Leirille lähtevällä partiolaisella on oltava maksettuna myös
Suomen Partiolaisten jäsenmaksu. Poisjäänti leiriltä ilman syytä ei oikeuta maksun palautukseen, lukuun ottamatta kesätyöja kesälomatakuuta.

Ilmoittautumisajan jälkeen lähetämme alkuvuoden ja kevään aikana leirille ilmoittautuneille uusia leirikirjeitä,
jotka sisältävät lisää tärkeää tietoa leiristä. Sitä ennen leiristä, sen ohjelmasta ja ilmoittautumisesta voi lukea lisää
Otavan nettisivuilta osoitteesta piirileiriotava.fi tai kysyä lippukuntamme Otava-yhteyshenkilöltä Salla Mattilalta.
Tätä leiriä ja partiokokemusta et halua missata! Nähdäänhän ensi kesänä
Maisaaressa sankoin Sarpiojoukoin?

Leirikesää odottaen ja Otava 2020-terveisin,
KorSan Otava-yhteyshenkilö

Salla Mattila
0442840265
sallamattila99@gmail.com

