MuMe kesäleiri 2021
Tervetuloa Muhoksen Metsänkävijöiden 2021 kesäleirille.
Muhoksen Metsänkävijät täyttää tänä vuonna 70 vuotta, minkä johdosta kesäleiri
pidetään perinneleirinä eli leiri sijoittuu teemaltaan 1950 luvun alkupuolelle.
Perinteinen on myös leiripaikka (Kopsan saari + Koortila), Kopsassa on pidetty
useampia kesäleirejä lippukunnan alkuvuosina.

Partiolaiset leiriytyvät joko Kopsansaaressa tai Koortilassa ikäryhmästä riippuen.
Leirillä keskiviikko ja torstai ovat koko lippukunnan yhteistä toimintaa, keskiviikon
ohjelma keskittyy Kopsansaareen ja torstain ohjelma Koortilaan.
 Tarpojat, Samoajat ja Vaeltajat ovat leirillä 19-24.7 (ma-la), leiripaikkana
Kopsan saari
 Vanhemmat seikkailijat ovat leirillä 20-23.7 (ti-pe), leiripaikkana Kopsansaari
 Nuoremmat Seikkailijat ja Sudenpennut ovat leirillä 21-23.7 (ke-pe),
leiripaikkana Koortila. Partiokarhuille suositellaan ensisijaisesti tätä
vaihtoehtoa, lopullisen valinnan tekevät partiolaisen vanhemmat
ilmoittautumisen yhteydessä.
 Perhepartiolaiset (lapsi + aikuinen) ovat leirillä torstaina 22.7, ei yöpymistä.
 Sisupartiolaiset ovat leirillä torstaina 22.7, ei yöpymistä.
 Perhepartiolaisilla (lapsi + aikuinen) sekä Sisupartiolaisilla vanhempineen on
mahdollisuus vierailla Kopsassa keskiviikkona 21.7 kello 14:00 – 17:00.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 18.6.2021 kuksaan
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=42572

Leirimaksu (tarkemmat maksuohjeet leirikirjeessä 2):
Ohjeet leirimaksun maksamiseen toimitetaan leirikirjeessä 2.






Tarpojat, Samoajat ja Vaeltajat 50 euroa
Vanhemmat seikkailijat 30 euroa
Nuoremmat seikkailijat ja sudenpennut 20 euroa
Perhepartiolaiset, ei leirimaksua
Sisupartiolaiset, ei leirimaksua

Leirikirje 2, jossa on tarkat tiedot varustuksesta ym. toimitetaan ilmoittautuneille
sähköpostiin 5.7.2021.

Rakennusleiri
Ennen leiriä vanhemmat leiriläiset (tarpojat/samoajat/vaeltajat/aikuiset) pitävät
rakennus/raivauspäivän, jolloin tehdään mm. leirillä tarvittavat laiturit. Tämä
sijoittuu kesä-/heinäkuun vaihteeseen ja siitä tiedotetaan erikseen whatsapissa.

Yleistä leirin turvallisuustekijöistä:
Leiripaikka ja pandemiatilanne asettavat leirille tavanomaista enemmän turvallisuuteen / huoltoon
liittyviä haasteita.

Koronatilanne:
Koronatilanne kehittynee leiriä kohti hyvään suuntaan, mutta kokonaan tilanne ei ole ohi.
Pahimmassa tapauksessa leiri voidaan joutua perumaan juuri ennen sen alkua tai sen ohjelmaa
voidaan joutua muuttamaan. Todennäköisesti leirillä ei järjestetä perinteistä vanhempien vierailuiltaa,
jotta kontaktien määrää saadaan rajoitettua. Tällä hetkellä uskomme kuitenkin, että kesällä pystymme
järjestämään täysimääräisen leirin koronasta huolimatta.
Leirille saa osallistua vain täysin terveenä, mistä syystä myös osallistumisen voi peruuttaa
kustannuksitta.

Huolto, joen läheisyys ja leirihygienia.
Kopsansaari sijaitsee Oulujoen keskellä (toki Koortilakin on rannassa). Kopsansaaressa leiriolosuhteet
ovat alkeellisemmat (mm. puhdas vesi tuodaan Koortilasta, ei suihkuja, perinteiset huussit, ruoanlaitto
maastossa). Myös korona tuo omat hygieniahaasteensa. Saaressa on sauna, joka lämmitetään joka
ilta. Lisäksi Kopsan leiriläiset pääsevät käymään Koortilassa saunassa/suihkussa ainakin kerran leirin
aikana.. Saaressa on rajalliset kylmäsäilytystilat (1 jääkaappi), mistä syystä pääosa ruokatarvikkeista
säilytetään Koortilassa.
Sudenpennut ja nuoremmat Seikkailijat yöpyvät (teltoissa) ja ruokailevat pääosin Koortilassa,
ikäryhmien saariseikkailupäivä on keskiviikko.
Vesiaktiviteeteissa ja venekuljetuksissa partiolaisilla on päällä pelastusliivit ja aktiviteettiin
osallistuvien määrää rajoitetaan siten, että 2 aikuista voi toimia turvallisuudesta vastaavina. Saaren
sijoitetaan saaren kumpaankin päähän soutuveneet, jotka ovat vesillä aktiviteettien aikana. Lisäksi
saaressa on koko ajan paikalla yksi moottorivene, toisen moottoriveneen toimiessa huoltoveneenä.
Koortila toimii nuorempien partiolaisten leirialueena sekä leirin huoltopisteenä. Koortilan rantaan ja
Kopsansaareen rakennetaan leiriä varten laiturit, jonka kautta tavaroiden ja partiolaisten liikkuminen
leiripisteiden välillä saadaan hoidettua.
Saaressa on matalavesinen hiekkaranta, jossa käydään ryhmittäin ohjatusti kahden aikuisen
valvonnassa. Uimista ja muita vesiaktiviteetteja varten ilmoittautumisen yhteydessä kysytään
partiolaisten uimataitotiedot.
Nuorempien partiolaisten (sudenpentu- ja seikkailijaikäisten) yöpyessä leirillä, pidetään leirillä
turvallisuusmielessä yövahtia. Vanhemmat partiolaiset vastaavat Kopsan saareen yövahtivuoroista,
Koortilaan tarvitaan kahdeksi yöksi (ke-to ja to-pe) partiolaisten vanhemmista yövahteja kello 21-07
välille (esim. vuoro 1: klo 21-02, vuoro 2: klo 02-07), yövahdin tehtävänä on tarkkailla, ettei kukaan
lapsista lähde yön aikana vahingossa WC:tä kauemmaksi.

