AVARA 2020
Miltä kuulostaisi, jos voisit yhdistää partion, perheen sekä leirielämän yhdeksi
ikimuistoiseksi viikoksi? Aika hyvältä, eikö?
Pohjois-Helsingin partiolippukunnat eli Kuksat, Käpytytöt, Oulunkylän
Käskynhaltijat, Vuokot, Vuorenhaltiat, Kaskipartio, Kulman kiertäjät ja Toimen
Tytöt järjestävät kesäleirin, Avaran, Kavalahden leirikeskuksessa 20.-26.7.2020.
Kyseessä on koko alueen yhteinen alueleiri, jonne odotetaan noin 500 osallistujaa.
Leirille osallistuakseen ei tarvitse olla partiolainen, vaan kaikki ovat tervetulleita
mukaan.
Mikä ihmeen partio?
Partio on ehdottomasti enemmän kuin perinteiset käsitykset solmuista ja
suunnistuksesta. Nekin toki kuuluvat usein asiaan, mutta partio on myös paljon
muuta: erä- ja selviytymistaitoja, leikkimistä, askartelua ja nikkarointia,
vertaisjohtajuutta, yhteistyötaitoja sekä siinä sivussa kasvamista
ympäristötietoiseksi, vaikuttavaksi ja vastuuta ottavaksi kansalaiseksi, jonka
sanaan voi luottaa. Ei mitään pieniä tavoitteita, eikä takuulla turhia.

Niin siis mikä perheleiri?
Nyt partiotoimintaan on mahdollista tutustua helposti ja turvallisesti koko perheen
voimin, sillä Avaralla pyörii tavallisen leirin rinnalla myös perhepartio
vanhemmille ja heidän alle kouluikäisille lapsilleen. Ohjaajia tai hoitajia ei ole,
vaan vanhempi/vanhemmat huolehtivat omista lapsistaan ja pyörittävät perheleirin
arkea omalla panostuksellaan. Ruokailut ovat muun leirin kanssa yhteisiä, ja
perhepartiolaiset voivat vapaasti vierailla leirin ohjelmalaaksoissa (kuitenkin vain
torstaihin 23.7. saakka) sekä osallistua yhteisohjelmiin, kuten leirin avajaisiin,
keskiäisiin, päättäjäisiin ja lipunnostoihin. Lisäksi perheen pienimmille on
suunniteltu omaa kivaa tekemistä, jota voi suorittaa omaan tahtiin perheleirin
alueella.
Kaikilla Avaralle lähtevillä johtajaikäisillä eli ryhmänohjaajakurssin käyneillä on
leirissä jokin pesti eli työ, jota he toteuttavat leiriarjessa. Perheleirille lähteviltä
vanhemmilta ei kuitenkaan edellytetä pestin ottamista, sillä perheleirissä riittää
pieniä kunnossapitotöitä sekä siivoilua. Jos lapsella/lapsilla on mukana kaksi
vanhempaa, toivoisimme toisen heistä kuitenkin ottavan leiripestin hoitaakseen.
Pestin voi myös jakaa puoliksi vanhempien kesken, jos intoa riittää. Näin kumpikin
pääsee kokemaan sekä perheleirin että koko muun leirin arkea. Eikä ole ihme, jos
perheleirin aikuiset myös tutustuvat ja solmivat jopa elinikäisiä ystävyyksiä
keskenään, sillä kesäleirin tunnelmassa on selittämätöntä taikaa, joka täytyy itse
kokea.
Perheleirille voi osallistua koko leirin ajaksi tai vain päiväleirille valitsemanaan
ajankohtana. Varsinaista ohjattua toimintaa ei kuitenkaan ole enää perjantain ja
sunnuntain välillä, sillä vanhemmat leiriläiset ovat haikkaamassa eli kävelemässä
eräänlaista rastirataa. Ensisijaisesti suosittelemme perheleiriläisille siis lyhyttä
leiriä 20.-23.7., mutta muutkin ajankohdat ovat toki mahdollisia. Jos perheessä on
jo kouluikäisiä lapsia, he majoittuvat ja osallistuvat ohjelmaan muiden ikäistensä
kanssa, eivät perheleirissä.

Avaralla kaikki osallistujat majoittuvat teltoissa, ja perhepartiolaiset tuovat omat
teltat mukanaan. Jos tarvitset lainaksi majoitetta, olethan yhteydessä omaan
lippukuntaasi lainateltan järjestämiseksi. Perheleiriläisille on käytössä vesivessa ja
jääkaappi omia eväitä varten, ja nukkumisrauha pyritään tarjoamaan yleisen
hiljaisuusajan puitteissa parhaiden mahdollisuuksien mukaan. Perheleiri sijoitetaan
leirialueen hiljaisimpaan nurkkaan, mutta käytännössä täyden hiljaisuuden
takaaminen kesäleiriympäristössä on mahdotonta. Joka päivä perheen pienimmille
rauhoitetaan kuitenkin hiljainen aika päiväunia varten.

Mitä maksaa?
Avaran perheleiri on 0-3-vuotiaille ilmainen. Tätä vanhemmille lapsille pitkä leiri
(20.-26.7.) maksaa
140 € ja lyhyt leiri (20.-23.7.) 110 €. Perheleirille lähtevän vanhemman kiinteä
leirimaksu on 100 €, päiväleirin hinta niin lapselle kuin vanhemmallekin on 25 €.

Miten pääsen mukaan?
Ilmoittautuminen Avaralle tehdään sähköisesti 30.3. mennessä osoitteessa
http://bit.ly/2T6LRnW

3-6-vuotiaiden lasten ilmoittautuminen tehdään jokaisen lapsen kohdalla erikseen,
tätä nuoremmat ilmoitetaan vanhemman ilmoittautumisen yhteydessä. Jos
ongelmia ilmenee, ota yhteyttä oman lippukunnan jäsenrekisterinhoitajaan.
Ilmoittautumisen voi perua vielä 31.5. asti, jos työvuorot osuvatkin leirin päälle.

Muissa kuin työhön liittyvissä tapauksissa ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi
30.3. Leiritoimikunta tiedottaa mahdollisimman pian siitä, miten leirimaksujen
kanssa toimitaan, mikäli leiri joudutaan perumaan koronavirustilanteen takia.
Sairastumis- ja tapaturmatapauksissa leirimaksu laskutetaan, mutta osallistujan on
mahdollista hakea korvausta omasta vakuutusyhtiöstä tai toissijaisesti
partiovakuutuksesta
https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/
Tästä poikkeuksena jo aiemmin mainittu kesätyötakuu.

Tässäkö kaikki?
Leiriarkeen liittyen kaikille osallistujille lähetetään tarkemmat tiedot (esim.
pakkauslistat ja -ohjeet, lähtöajat ja -paikat) ilmoittautumisajan päätyttyä. Leirille
on tulossa yhteiskuljetukset eikä sinne siis saavuta omalla autolla. Tarvittaessa
epäselvistä asioista voi kysellä osallistujajohtaja Hanna Östermanilta:
hanna.osterman@partio.fi
Avaralle tullaan nimeämään myöhemmin myös oma perheleirivastaava, ja itse
leiriviikon aikana perheleirille on osoitettu päivystäviä johtajia, jotka auttavat ja
vastaavat mieltä painaviin kysymyksiin. Apua saa toki myös kaikilta leirin
johtajaikäisiltä.
Jos haluat päästä tekemään leiriä jo ennen kesää, vapaita pestejä voi katsella
esimerkiksi Avaran nettisivuilta. Voit myös milloin tahansa ottaa yhteyttä
leiritoimikuntaan ja ilmoittautua innokkaaksi tekijäksi. Leiritoimikunnan
yhteystiedot löytyvät leirin nettisivuilta avara2020.fi.
Voit seurata leirin meininkiä myös sosiaalisen median kanavilla facebookissa
(avara2020) ja instagramissa (avara2020official).
Toivottavasti näemme Avaralla ja olemme yhdessä luomassa vankkaa
perheleiri-perinnettä alueelle. Lämpimästi tervetuloa mukaan partioon ja
perheleiriin!

