Uutiskirje lippukuntien yhteyshenkilöille
lokakuu 2019
Ensi kesän parhaan tapahtuman eli Otavan ilmoittautuminen lähenee kovaa vauhtia!
Olethan jo merkannut ilmoittautumisajan 1.11.2019–30.1.2020 kalenteriisi?
Otavalla on käytössä kesätyö- ja kesälomatakuu, eli voit peruuttaa ilmoittautumisen
työnantajan vapaamuotoista todistusta vastaan 31.5.2020 mennessä. Mikäli oma osallistumisesi leirille syystä tai toisesta estyy, leiriosallistumisen pystyy siirtämään toiselle
30.6.2020 asti. Ilmoittaudu siis rohkeasti mukaan Otavalle!
Olethan tutustunut jo Otavan nettisivuihin osoitteessa www.piirileiriotava.fi? Kannattaa pitää silmällä myös näitä, sillä kaikki tärkeä info ilmoittautumisesta sekä leiristä ilmestyy tänne.
Lippukuntailmoittautumiset
Onhan lippukuntasi tehnyt lippukuntailmoittautumisen Otavalle? Mikäli ei, niin teethän sen pikaisesti! Kaikkien Otavalle lähtevien lippukuntien on tehtävä Kuksaan lippukuntailmoittautuminen. Lippukuntailmoittautumisen tarkoituksena on kerätä mukaan
lähtevien lippukuntien yhteystiedot ja saada alustavaa tietoa lippukuntien osallistujamääristä Otavan suunnittelun tueksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lippukuntailmoittautuminen on välttämätöntä myös siksi, että lippukuntanne näkyy ilmoittautumislomakkeella ja sen voi valita majoituspaikakseen. Ohjeet lippukuntailmoittautumisen tekoon liitteenä.
Leirilippukunnat
Leirilippukuntailmoittautuminen alkaa helmikuussa 2020, ja nyt kannattaa miettiä
oman leirilippukunnan vahvuus sekä johtajisto jo valmiiksi! Leirilippukuntailmoittautumisesta Kuksaan lähetetään tammikuussa 2020 kuvalliset ohjeet kaikille Otavan yhteyshenkilöille.
Leirilippukunnat muodostetaan yhdestä tai useammasta luonnollisesta lippukunnasta.
Toivomme, että muodostatte itse leirilippukuntia omien sisar-, veljes- ja yhteistyölippukuntienne kanssa. Leirilippukunnan koko henkilömäärä on noin 100.

1

Leirilippukunnan johtajisto koostuu vähintään kahdesta leirilippukunnanjohtajasta,
vaeltaja-, samoaja- ja tarpojaluotseista sekä seikkailijoiden lähijohtajista. Seikkailijat
tarvitsevat ohjelmiin tutun johtajan mukaan. Jokaista alkavaa kymmentä leiriläistä kohden tulee olla vähintään yksi 18-vuotias johtaja ja jokaista alkavaa viittäkymmentä kohden yli 22-vuotias johtaja.
Mikäli leirilippukuntien muodostamisesta nousee mieleen kysymyksiä, voitte ottaa yhteyttä alaleiripäällikkö Janne Hänniseen (janne.hanninen@partio.fi).
Aikuisrekryvinkki! Muistattehan kysyä esimerkiksi vanhempia, isovanhempia tai johtajien kavereita mukaan Otavalle joko leirilippukunnan johtajistoon tai pestiläisiksi. Tästä
voitte saada avun johtajapulaan tai tehdä kasvutekoja! Pesteihin ei tarvitse välttämättä
mitään erityisosaamista ja pestiin saa perehdytyksen. Ei-vielä-partiolaisten tulee ilmoittaa, minkä lippukunnan kanssa osallistuu leirille (jäsenyyttä ei vaadita).
Ennakko-ohjelmamateriaalit
Ohjelman ennakkomateriaali löytyy piirileiri Otavan nettisivuilta osoitteesta
https://www.piirileiriotava.fi/fi/lippukunnille/ohjelman-ennakkomateriaali. Materiaalista löytyy Otavan teemoihin sopivaa tekemistä kololle ja tapahtumiin ennen leiriä.
Koko ennakkomateriaalin voi ladata itselleen pdf-muodossa. Muistakaa käyttää tätä
materiaalia lippukunnissa hyväksenne toimintaa suunnitellessanne!
Lippukuntien tukisummat
Lippukuntien on mahdollista tukea leirille lähteviä osallistujiaan Otavan leirimaksussa.
Lippukunnat voivat valintansa mukaan tukea joko kaikkia lippukuntansa leirille lähtijöitä samalla summalla tai asettaa osallistujakohtaiset, eli eri suuruiset tukisummat eri
osallistujille, esimerkiksi leiriläisille, lähijohtajille ja pestissä toimiville johtajille. Nämä
lippukuntien asettamat tukisummat huomioidaan automaattisesti laskutuksessa. Tukisummat syötetään Kuksaan, ja lähetämme kaikille Otavan yhteyshenkilöille kuvalliset
ohjeet tukisummien asettamiseen tammikuun 2020 aikana.
Stipendit
Otavan osallistumismaksuun on mahdollista hakea stipendiä joko koko maksuun tai
puoleen siitä. Stipendijärjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa leirikokemus mahdollisimman monelle.
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Stipendiä haetaan Kuksassa leirille ilmoittautumisen yhteydessä, jonka jälkeen hakeminen ei ole enää mahdollista. 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.

Seuraava uutiskirje yhteyshenkilöille tulee lokakuun lopulla viikolla 43, jossa on lisätietoja ilmoittautumisen alkamisesta!
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