
PIIRILEIRI OTAVA
22.-29.7.2020 Maisaaressa



Lounais-Suomen Partiopiirin seuraava piirileiri Otava 
järjestetään Rymättylän Maisaaressa 22.-29.7.2020.

Piikkiön Tammipartiosta leirille on lähdössä seikkailijat, 
tarpojat, samoajat, vaeltajat sekä toki aikuiset!

– Myös perheleiri mahdollisuus löytyy

Leirin kuljetukset:

– Piikkiö – Röölä väli kuljetaan leirilippukuntien 
järjestämillä bussikuljetuksilla

– Röölä – Maisaari väli kuljetaan Merivoimien aluksilla

– Muilla tavoilla leirille kulkeutuminen ei ole mahdollista.

Otava:



Ilmoittautumisaika leirille on 1.11.2019-30.1.2020 ja 
ilmoittautuminen tapahtuu kuksa-linkin kautta joka löytyy 
esimerkiksi osoitteesta 
https://www.piirileiriotava.fi/fi/leirilaiselle/ilmoittautumisohjeet

Ennen ilmoittautumista tulisi kaikkien lukea 
ilmoittautumisohjeet sekä –ehdot: 
https://www.piirileiriotava.fi/fi/leirilaiselle/ilmoittautuminen

https://www.piirileiriotava.fi/fi/leirilaiselle/ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollisuus hakea stipendiä 
joko koko leirimaksuun tai puoleen siitä

Otavalla on myös 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 myös 
siirtämään toiselle 30.6.2020 asti. 

Ilmoittautuminen:



Tammipartiosta tarvitaan paljon lähijohtajia! Lähijohtajat
mahdollistavat mahdollisimman monen lapsen lähtemisen
leirille.

Jos lähijohtajia on tarpeeksi, pystyvät leirille tulevat
lähijohtajat myös osallistua oman ikäluokkansa ohjelmaan
päivällä tai illalla. 

Lähijohtajat:



Seikkailijoille ja tarpojille on Otavalla 4 erilaista
ohjelmalaaksoa, joiden teemat liikkuvat median, 
tieteen&teknologian, meren ja avaruuden ympärillä.

Lisäksi ohjelmassa alaleirin oma päivä, jossa tehdään erilaisia
aktiviteetteja oman leirilippukunnan kanssa ja tutustutaan
tarkemmin leirin hahmoihin.

Seikkailijat osallistuvat päivän haikille, jossa kierretään
Maisaarta. Tarpojat pääsevät yön yli kestävälle haikille
mantereen puolelle.

Seikkailijoiden ja tarpojien ohjelma:

Kris Loim
aala



Samoajille on otavalla 3 ohjelmalaaksoa, joiden teemat ovat
avaruus, tiede&teknologia sekä meri.

Lisäksi samoajat osallistuvat yön yli kestävälle haikille, jossa
melotaan lähisaareen. 

Samoajat pääsevät myös tutustumaan leirielämään tekijän
näkökulmasta kahden päivän ajan suorittaessaan leiripestiä. 
Tästä tulee lisätietoa myöhemmin.

Samoajille on tarjolla myös ohjelmaa illalla sekä päivisin
leiriltä löytyy samoajille tarkoitettu hengailupaikka. 

Samoajien ohjelma:



Otavalla järjestetään myös seuraavat koulutukset:

– PJ-PK (Partiojohtajan peruskoulutus) 

– Luotsikoulutus

– Tervetuloa partioon sekä Takaisin partioon –koulutukset
uusille aikuisille

– KO-GI-tapaaminen

Lisäksi Otavalle tulee ohjelmaa luotseille sekä järjestetään
ohjelmaa myös vaeltajille ja aikuisille pestien ohella

Kouluttaudu Otavalla!



Seikkailijat, tarpojat ja samoajat 170€

Johtajat 125€

Leirin hinta:



KIITOS!
WWW.Piirileiriotava.FI


