Uutiskirje lippukuntien yhteyshenkilöille
joulukuu 2019
Ilmoittautumistilanne
Otavan ilmoittautuminen on käynnissä, ja ilmoittautuneita on jo 450! Ilmoittautuminen on mahdollista 30.1.2020 asti, eli käy klikkaamassa itsesi mukaan ensi kesän loistavaan seikkailuun osoitteessa https://kuksaan.fi/26026.
Kv-ilmoittautuminen on myös avoinna 30.1.2020 asti, eli kannattaa vinkata ulkomailla
asuville partioystäville! Kv-ilmoittautumisen ohjeet sekä ilmoittautumislinkki löytyvät
osoitteesta www.piirileiriotava.fi/en.
Lippukuntien markkinointimateriaalit sekä UKK verkossa
Leirin markkinoinnin avuksi Otavan verkkosivuilta löytyy nyt markkinointimateriaalia
lippukunnille sisältäen valmiita somekuvia sekä Word-pohjan. Tulossa on pian myös
valmis PowerPoint -pohja sekä Otavan juliste. Markkinointimateriaalit löytyy osoitteesta https://www.piirileiriotava.fi/fi/lippukunnille/markkinointimateriaali-lippukunnille. Otavan verkkosivuille on koottu myös usein kysyttyjä kysymyksiä, mikäli jokin asia
vielä askarruttaa! UKK löytyy osoitteesta https://www.piirileiriotava.fi/fi/leirilaiselle/usein-kysytyt-kysymykset.
Leirilippukunnat
Leirilippukuntailmoittautuminen alkaa alkuvuodesta 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.
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.
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Mikäli leirilippukuntien muodostamisesta nousee mieleen kysymyksiä, voitte ottaa yhteyttä alaleiripäällikkö Janne Hänniseen (janne.hanninen@partio.fi).
Kurkistus ohjelmaan Otavalla
Otavan ohjelmassa on neljä ohjelmalaaksoa. Airisto-laaksossa tutustutaan saaristomereen niin maalla kuin vedessäkin ja päästään liikkumaan vesillä monipuolisesti niin uiden, suppaillen kuin purjein. Kirjokansi-laaksossa sukelletaan tieteen&teknologian
kiehtovaan maailmaan. Messuhenkisessä laaksossa saat tehdä juuri niitä aktiviteetteja,
jotka kiinnostavat ja pisteitä löytyy moneen lähtöön. Kosmos-laaksossa seikkaillaan
avaruudessa vauhdikkaasti ja tutustutaan monipuolisesti niin tähtiin kuin astronautteihin. Meteoriitti-laaksossa päästään erilaisten medioiden maailmaan.
Seikkailijat ja tarpojat osallistuvat kaikkiin laaksoihin. Seikkailijajoukkue tarvitsee ohjelmaan mukaansa saattajan – seikkailija-johtaja suhteessa lippukunnat saavat käyttää
omaa harkintaansa, mutta suosittelemme yhtä johtajaa n. 10 seikkailijaa kohden. Tarpojien odotetaan pärjäävän ohjelmassa itsenäisesti, mutta leirilippukuntien on huolehdittava, että tarpojat löytävät perille laaksoon ajallaan. Samoajille on ohjelmaa Airistossa, Kosmoksessa ja Kirjokannessa. Ikäkausien erilaiset tarpeet on laaksoissa huomioitu ja kaikille ikäkausille on oman tasoista ohjelmaa.
Tähtitaival-haikilla kukin ikäkausi suuntaa omalle haikilleen. Seikkailijoiden haikki sijoittuu Maisaareen ja kestää aamupalasta päivälliseen. Tarpojat lähtevät matkaan jo haikkipäivää edeltävänä iltana ja heidät kuljetetaan mantereen puolelle, jossa yövytään ja
liikutaan haikilla. Samoajat lähtevät niinikään edeltävänä iltana matkaan ja melovat
tiensä läheiselle Karhuluodon saarelle.
Horisontti-alaleiripäivä on tarkoitettu seikkailijoille ja tarpojille. Päivässä ohjelma rantautuu alaleiriin ja päästään tutustumaan Otavan tarinan hahmoihin lähemmin. Leirilippukunnat saavat valita valmiista aktiviteettipaketeista mieleisiään tehtäväksi omassa
leirilippukunnassa. Päivässä on myös enemmän vapaa-aikaa esimerkiksi uimista, kahvilassa käyntiä ja lepäämistä ajatellen.
Saapumis- ja lähtöpäivään on niin ikään tarjolla pientä hauskaa tekemistä odottelun
ratoksi Maisaaren puolella. Ennakkomateriaalia löytyy jo nyt Otavan verkkosivuilta –
oletko jo ottanut osaa someotava-haasteeseen? Toinen ennakkomateriaalipaketti julkaistaan tammikuussa. Kevään aikana lippukunnille julkaistaan myös sudarileiripaketti,
jossa on ohjelmaa yhdeksi päiväksi lippukuntien omille sudarileireille.

2

Aikuisia ja vaeltajiakaan ei ole unohdettu! Vaeltajaohjelmapiste Tuulivei ja aikuisohjelmapiste Kari tarjoavat tekemistä aamusta iltaan (ja välillä yöhönkin). Aktiviteetteja löytyy monipuolisesti monenlaiseen makuun! Myös johtajakahvila palvelee vaeltajien ja
aikuisten tarpeita.

Alkuvuodesta 2020 on aika tehdä leirilippukuntailmoittautumiset ja merkitä lippukuntien tukisummat Kuksaan. Tammikuun uutiskirjeen yhteydessä lähetämme ohjeet näiden tekemiseen!
Otavan leiriorganisaatio toivottaa kaikille rauhallista joulun odotusta!
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