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On koittanut aika pakata rinkat ja palata retkeilemään luonnon äärelle koko lippukunnan
voimin! Rokuanvaaralla sijaitsee elokuvamuseo, jota johtaa Leif Teatter ja hänen tyttärensä
Saga Teatter. Leif on jo eläköitynyt elokuvaohjaaja, joka on perustanut elokuvamuseon
yhdessä tyttärensä Sagan kanssa. Elokuvamuseon kokoelmat sisältävät tunnettujen
elokuvien esineistöä. Kuitenkin tänä kesänä Leif ja Saga tarvitsevat sinun apuasi. Tule
selvittämään Rokuanvaaran elokuvateatterin mysteeriä Pohjan Veikkojen Jäljillä ’21kesäleirille!
Tavoitteena on järjestää Pohjan Veikkojen ensimmäinen täysin hiilineutraali leiri. Lähde siis
oppimaan uutta, kertaamaan retkeilytaitoja ja ennen kaikkea pitämään hauskaa kavereiden
kanssa kesäisissä maisemissa!
Tarpojat ja sitä vanhemmat lähtevät leirille Ynniltä (Raatintie 7) 8.6. ja palaavat takaisin
Ynnille 14.6. Sudenpennut ja seikkailijat lähtevät leirille 11.6. Sudenpennut palaavat
leiriltä Ynnille 13.6. ja seikkailijat 14.6. Leirille kuljetaan bussilla.
Osallistumismaksu
Sudenpennut 55 €
Seikkailijat 70 €
Tarpojat ja samoajat 90 €
Perhepartiolainen 55€
Leiriä mahdollistava johtaja 45€ (koko leiri), 35€ (sudenpentu-seikkailijaleiri) tai 10€/pv

Johtajaksi leirille? Yli 18-vuotiaat partiolaiset ja ei-vielä-partiolaiset voivat osallistua leirille
johtajana, vaikkeivat olisi johtajina viikkotoiminnassa. Leirillä johtajat auttavat keittiöllä,
ohjaavat leiriläisiä ja mahdollistavat muilla tavoin ohjelmaa. Tervetuloa!
Ilmoittaudu leirille osoitteessa http://kuksaan.fi/40453 17.5. mennessä.
Leirin johto seuraa koronatilannetta aktiivisesti. Leirillä pyritään välttämään ryhmien
sekoittumista ja leiriläisten turvallisuus huomioidaan kaikessa.
Jos tulee kysyttävää, otathan rohkeasti yhteyttä leirinjohtajaan!
Valtteri Kuorilehto
044 034 2340
vkuoril@gmail.com

Hiilijalanjäljen jäljillä
Mikä hiilineutraalius?
“Yleisesti hiilineutraaliudella tarkoitetaan sitä, että tuotetaan vain sen verran
hiilidioksidipäästöjä kuin niitä pystytään sitomaan. Hiilineutraalin yhteiskunnan, tuotteen
tai systeemin hiilijalanjälki koko elinkaaren ajalta on siis nolla." -Sitra
Suomen Partiolaisten jäsenkokous päätti syksyllä, että partio pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen
2030 mennessä. Tästä innoittuneena Pohjan Veikkojen Jäljillä ’21-kesäleiri pyritään
toteuttamaan hiilineutraalisti. Leiriprojektin aikana kerrytetään kokemusta partiotoiminnan
päästöjen laskemisesta ja vähentämisestä, jotta voimme aloittaa matkan kohti
ilmastokestävää partiota.
Hiilineutraaliuteen päästään, kun leirin hiilijalanjälki (= tuotetut hiilidioksidipäästöt)
kutistetaan mahdollisimman pieneksi ja leirin jälkeen kompensoidaan tuotetut päästöt.

Käytännössä kohti hiilineutraaliutta edetään seuraavin askelin:
1. Lasketaan “tavalliseen tapaan” järjestettävän kesäleirin hiilijalanjälki ja tunnistetaan osaalueet, joissa päästövähennyksiin on parhaat mahdollisuudet.
2. Suunnitellaan ja toteutetaan leiri mahdollisimman pienin päästöin.
3. Lasketaan leirin toteutunut hiilijalanjälki.
4. Kompensoidaan leirin tuottamat päästöt.

Koronaepidemian vaikutukset toimintaan
Lippukunnan toiminnassa on pyritty ottamaan korona-epidemia huomioon mahdollisimman
kattavasti. Kaikista varotoimenpiteistä huolimatta lähipartiossa on aina jonkin asteinen
tartuntariski. Ota yhteyttä omiin johtajiin tai tapahtuman järjestäjiin, jos tapahtumaan
osallistuminen mietityttää. Riskiryhmään kuuluvan henkilön osallistumisen partiotapahtumaan
arvioi osallistuja itse tai osallistujan huoltaja. Tarvittaessa voi konsultoida lääkäriä (PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin koronainfo).
Kaikista tapahtumista (retket, leirit, kokoukset, tapaamiset jne.) voi jäädä pois omalla
ilmoituksella ilman perumiskuluja, jos tuntee olonsa sairaaksi tai epäilee koronatartunaa.
Tapahtumiin ei saa osallistua sairaana tai edes lieväoireisena tai jos on altistunut koronalle.
Perumissäännöt
Tapahtumiin, kuten retkille ja leireille, on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään
mennessä. Ilmoittautuminen on sitova.
Ilmoittautumisen voi perua ilman kustannuksia ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Jos
peruutus tapahtuu vähintään kaksi vuorokautta ennen tapahtuman alkua, peritään puolet
osallistumismaksusta ja sen jälkeen koko osallistumismaksu.
Jos tapahtumalla ei ole osallistumismaksua, viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleista
peruutuksista peritään siihen mennessä lippukunnalle aiheutuneet todelliset kulut.
Jos peruutus tapahtuu sairauden takia, ei osallistumismaksua tai muita kuluja peritä. Sairaudesta
on annettava kirjallinen selvitys mielellään lääkärintodistuksella varustettuna. Peruutukset
ilmoitetaan leirikirjeessä mainitulle tapahtuman vastuuhenkilölle.

