Muisku' 20
Vantaan alueleiri
28.7.-4.8.2020

Mikä on Muisku?
• Muisku ’20 on Partiokannuksen ja koko Vantaan alueen partiolaisten yhteinen kesäleiri.
Leiri järjestetään Palotarus-leirialueella Padasjoella. Alueleirin ajankohta on 28.7.-4.8.2020,
sudenpentuleiri on 28.7.–1.8.2020. Leirille odotetaan noin 700 leiriläistä, joista suurin osa on vantaalaisia
partiolaisia. Leirille on kutsuttu myös kansainvälisiä partiolaisia Partiokannuksen pohjoismaisista
ystävyyskaupungeista, Ranskasta ja Belgiasta.
• Leirin tavoitteet: Yhtenäinen Vantaa, Helppo tulla ja tehdä, Kestävä kehitys
• Vantaan partiolippukuntien kesken on ollut jo pidempään melko selkeä jako Itä- ja Länsi-Vantaan
välillä. Jotta Vantaalla partiotoiminta olisi yhtenäistä, haluamme keskittyä leirillä Vantaan
yhteishengen luomiseen ja vantaalaisen partiotoiminnan brändin kehittämiseen.
• Partio on ennen kaikkea harrastus, mutta myös vapaaehtoistyötä. Leirillä haluamme välittää tekijöille ja
leiriläisille niin hyvän leirikokemuksen, että partioharrastusta halutaan jatkaa vielä leirinkin jälkeen.
Haluamme, että jokainen leiriläinen kokee olevansa tervetullut leirille juuri sellaisena kuin itse on.
• Kestävä kehitys huomioidaan leirin suunnittelussa mm. seuraavasti: leirille ei osteta mitään turhaa,
leirin hiilijalanjälki pyritään pitämään mahdollisimman matalana ja välttämättömät päästöt yritetään
kompensoida mahdollisuuksien mukaan, suositaan kotimaista ja kestävää sekä tehdään kierrätys
mahdollisimman helpoksi.

Leirifaktat
• Pitkä leiri ti 28.7.- ti 4.8.2020, lyhyt leiri (pääasiassa sudenpennuille) ti 28.7. - la 1.8.
• Palotarus, Padasjoki
• Ilmoittautuminen on avoinna la 1.2.- ti 17.3.
– Automaattisesti voimassa oleva kesätyöturva päättyy 31.5.
– Erikseen haettava inttitakuu päättyy 14.7.

• Leirin hinta:
–
–
–
–
–
–

Lyhyt leiri 28.7.-1.8. 100€ (sudenpennut)
Pitkä leiri 28.7.-4.8. 150€ (seikkailijat, tarpojat ja samoajat)
Pitkä leiri 28.7.-4.8. 90€ (vaeltaja, aikuinen)
Pitkä leiri 3-6v. 28.7.-4.8. 100€
Pitkä leiri 0-2v. 28.7.-4.8. 0€
Päiväleiri 25€/17€ (3-6v., vaeltajat ja aikuiset)

• Vierailupäivä lauantaina 1.8. Vierailupäivään ilmoittautumisen ohjeet julkaistaan leirin
nettisivuilla myöhemmin keväällä
• Johtajaikäisille tarjolla lisäksi rakennusleiri pe 24.- ma 27.7. ja purkuleiri ke 5.- pe 7.8.,
ilmoittautuminen erikseen myöhemmin.

Leirifaktat
• Muiskulle saavutaan ja sieltä poistutaan leiribussilla. Bussit kulkevat kahdelta
noutopisteeltä, Itä- ja Länsi-Vantaalta.
• Muiskulla eletään leirilippukunnissa. Omien tuttujen lippukuntalaisten lisäksi
samassa leirilippukunnassa asustaa muitakin vantaalaisia partiolaisia.
Yöpyminen tapahtuu ulkona teltoissa. Ruokailemme yhteiskeittiössä.
• Innostavaa ja mielenkiintoista ohjelmaa päästään kokemaan yhdessä
oman leirilippukunnan saman ikäkauden muiden lasten kanssa.
• Ohjelman lomassa aikaa jää uimiselle, jäätelön syönnille ja kavereiden kanssa
leikkimiselle.
• Kahviloissa asioidaan maksurannekkeella tai maksukortilla. Käteistä rahaa ei
käytetä leirillä.

Muiskun leiritunniste = maksuranneke
• Muiskun leiritunnistetta pidetään ranteessa koko leirin ajan.
• Leiritunniste (maksuranneke) ja maksukortit toimivat ainoina maksuvälineinä
Muiskulla. Käteinen raha ei käy.
• Maksurannekkeen käyttöä ja rahan lataamista koskien tarkemmat ohjeet
lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin keväällä.
• Maksurannekkeen toiminta lyhyesti:
–
–
–
–
–

Rannekkeen käyttöä varten leiriläinen tai huoltaja avaa asiakastilin.
Ranneke kytketään asiakastiliin.
Rannekkeet jaetaan leiriläisille leiriin saavuttaessa.
Ranneke toimii leirillä maksuvälineenä ja leiritunnisteena.
Käyttämättömät rahat leiriläinen tai huoltaja siirtää leirin jälkeen asiakastililtä pois.

• Maksurannekkeen etuja:

– Rahat eivät häviä eikä kastu.
– Vanhemmat voivat seurata rahankäyttöä asiakastilin kautta.
– Sujuvampi maksutapahtuma -> lyhyemmät kahvilajonot.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Muiskulle
tapahtuu osoitteessa https://muisku20.fi/ilmoittautuminen/
– Ilmoittautuminen on auki lauantaista 1.2. tiistaihin 17.3.
– Ilmoittautuminen tapahtuu kuksa-lomakkeella, johon kirjaudutaan kuksatunnuksilla.
– Alle 18-vuotiaan osallistujan ilmoittautumisen tekee huoltaja.
– Ilmoittautuessa sitoudutaan ilmoittautumisehtoihin sekä leirin sääntöihin.
– Ilmoittautumisongelmissa ota yhteyttä ensisijaisesti oman
lippukunnan jäsenrekisterihoitajaan ____________.
– Jos et tiedä, onko ilmoittautuminen mennyt läpi, lippukunnan Muiskuyhteyshenkilö voi tarkistaa sen Kuksasta.

Ilmoittautumisen ehdot
• Ilmoittautumisen ehdot netissä
• Ilmoittautumisen ehdot lyhyesti:
–
–
–
–
–
–

Ilmoittautuminen tapahtuu 1.2.-17.3. partiorekisteri Kuksassa eikä muita ilmoittautumisia huomioida.
Lyhyen ja pitkän leirin leirimaksu sisältää kuljetukset leirille ja takaisin, ruokailut ja leiriohjelman.
Alle 18v ilmoittautumisen tekee huoltaja omilla tunnuksillaan.
Leirille voi hakea stipendiä ilmoittautumisen yhteydessä.
Leirillä on voimassa sisaralennus.
Leiriosallistuminen on mahdollista perua omatoimisesti maksutta 17.3. asti Kuksassa.

• 17.3. jälkeen peruminen on seuraavissa tapauksissa mahdollista projektitoimiston
kautta: ia.poikulainen@ partio.fi
–
–
–
–

Kielteinen stipendipäätös 30.4.
Kesäleiriturva 31.5.
Leiriosallistumisen siirto toiselle partiolaiselle 31.5.
Inttitakuu 14.7.

Leirin säännöt
•
•
•
•
•
•

Leirillä kaikkia kohdellaan asiallisesti ja kunnioittavasti.
Leirillä kiusaaminen on ehdottomasti kielletty myös sosiaalisessa mediassa.
Leiri on päihteetön.
Avotulen sytyttäminen ilman lupaa on kielletty.
Poistuminen leirialueelta ilman lupaa on kielletty.
Sitoudun kertomaan kaikesta epäilyttävästä tai
leirille sopimattomasta aikuiselle.
• Kohtelen leirin ja lippukunnan omaisuutta kunnioittavasti. Leiriläinen
on korvausvelvollinen ja mahdollinen korvaus saatetaan periä leirin jälkeen.
• Kunnioitan luontoa ja leiriympäristöä.
• Toistuvat ja vakavat sääntörikkomukset (esim. päihteiden käyttö) johtavat
leiriltä poistamiseen. Kotimatka on tällöin omakustanteinen.

Kysymyksiä Muiskusta?
• (Leirilippukunnanjohtaja / lpk:n Muisku-yhteyshenkilö
xx, xx@xx.xx, puh. Xxxxxxxxx)
• Lisätietoa leiristä ja leiriorganisaation yhteystiedot löydät
osoitteesta www.muisku20.fi
• Usein kysyttyihin kysymyksiin
vastaukset löytyvät https://muisku20.fi/muisku/ukk/
• Ilmoittautumisen ehdot: https://muisku20.fi/wpcontent/uploads/2020/01/Muiskun_ilmoittautumisen_ehdot.p
df
• Ota Muiskun some seurantaan:
–Instagram @muisku20

Lippukunnan omia lisätietoja
• Täydennä esitystä halutessasi lpk:n omilla tiedoilla tai poista tämä dia.

Nähdään Muiskulla!

