
Selviytyjät Tammero – 

paluu normaaliin 
 

 

Tammeron kesäleiri Selviytyjät Tammero pidetään Pajaniemessä 1.-6.7.2021. 

Sudenpennut (2011-2013 syntyneet) ovat leirillä 1.-4.7. ja seikkalijat ja tarpojat 

(2010 ja aiemmin syntyneet ) koko ajan. Matkat leirille ja takaisin kuljetaan 

vanhempien kyydeillä. Leirillä majoitutaan teltoissa. Tammerolla on riittävästi 

majoitteita kaikille, mutta oman teltan saa halutessaan ottaa mukaan. 

 

Ilmoittautuminen leirille tapahtuu alla olevan linkin kautta 21.6. mennessä. Sen 

jälkeen ilmoittautuminen on sitova, eikä sitä voi perua maksutta (paitsi 

sairastumistapauksessa). Jälki-ilmoittautuminen on auki 28.6. asti ja siitä tulee 

lisämaksua 15 €. Leirin hinta sudenpennuille on 45 € ja muille 70 €, ja lasku 

lähetetään ilmoittautuneen huoltajalle sähköpostilla ilmoittautumisen päätyttyä. 

Taloudellisilla perusteilla voi pyytää lisää maksuaikaa tai alennusta leirimaksuun 

ottamalla yhteyttä niina.raevaara@gmail.com. 

 

Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä:  

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=42045  

 

Ilmoittautuneet saavat toisen leirikirjeen lähempänä leiriä ja siinä on yksityiskoh-

taisempaa tietoa leiristä. 

 

Otamme huomioon voimassa olevat rajoitukset ja koronavirustartuntariskin leirin 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Noudatamme THL:n ja Suomen partiolaiset ry:n 

toimintaohjeita, jotka löytyvät osoitteesta  

https://hp.partio.fi/ajankohtaista/hameen-partiopiirin-alueelliset-tarkennukset-

valtakunnalliseen-koronaohjeeseen/ 

 

Jos rajoitukset eivät salli leirin järjestämistä, saatamme joutua lippukunnan puo-

lesta perumaan leirin pikaisellakin aikataululla. 

 

Leirille ei saa osallistua sairaana (flunssa, kuume, vatsatauti jne.). 

Leiriosallistumisen voi perua ilman leirimaksua äkillisen sairastumisen vuoksi 

milloin tahansa ennen leiriä. Jos partiolainen kuuluu vakavan 

koronavirusinfektiovaaran riskiryhmään, ilmoittautumista tulee huoltajien 

harkita tarkasti. Jos leiriläinen sairastuu leirin aikana, leirin johtajalla on oltava 

tieto, kuka tulee hakemaan lapsen pois leiriltä. Tästä on oma kysymyksensä 

ilmoittautumislomakkeella. 
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Koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi on tehty mm. seuraavat 

suunnitelmat: 

1. Leirille tullaan ja sieltä poistutaan huoltajien autokyydeillä. Samaan autoon voi 

tulla sellainen partiokaveri, jonka kanssa nukutaan samassa teltassa tai asutaan 

samassa perheessä. Kyytijärjestelyistä sovitaan huoltajien kanssa lähempänä 

leiriajankohtaa, ja siitä on oma kysymyksensä ilmoittautumislomakkeella. 

2. Leirillä nukutaan teltoissa. Samaan telttaan majoitutaan oman partioryhmän 

kanssa.  

3. Hygieniasta huolehditaan käsien pesulla ja käsihuuhteen käytöllä. 

4. Yhteisissä ohjelmissa huolehditaan riittävästä väljyydestä. 

 

 

 

Kysymyksiin vastaa leirinjohtaja, 

 

Manar Dahan 

044 320 9131 

manardahan@hotmail.com 
 


