KIITELE 2006 LEIRI - INFO
Tämän infokirjeen tarkoitus on ohjeistaa lippukuntia Kiitele talvileiriin liittyvistä pakollisista
järjestelyistä ja tiedottaa jo tehdyistä leirivalmisteluista ja suunnitelmista.

Sitoutumismaksu
Leirille lähteviä lippukuntia pyydetään suorittamaan sitoutumismaksu. Sitoutumismaksu
riippuu (leiri)lippukunnan koosta. Pieniä lippukuntia (10 leiriläistä tai vähemmän) pyydetään
suorittamaan 50 euron suuruinen sitoutumismaksu ja Suuria lippukuntia pyydetään
suorittamaan 100 suuruinen sitoutumismaksu. Leiritoimikunta kehoittaa suorittamaan
sitoutumismaksun ensimmäisenä sopivana hetkenä, mieluiten kesäkuun aikana.
Sitoutusmismaksu suoritetaan, koska:
Leirillä ei ole olemassa taustayhteisöä, joka tukisi leirin tekemistä
Se kattaa kuluja ennen leirimaksuja
Sitoutumismaksu palautetaan kokonaisuudessaan leirin jälkeen. Kuitenkin, mikäli leiri on ollut
yli / alijäämäinen sitoutumismaksuun lisätään / vähennetään jokaisen lippukunnan osuus
suhteutettuna osallistumismäärään. Sitoutumismaksua ei ole merkitty tuloksi leiribudjettiin.
Sitoutumismaksu tulee suorittaa tilille 159035 - 253347. Maksun yhteydessä kirjoittakaa
maksun viesti osioon Lippukunnan nimi ja arvio osallistujamäärästä.

Leiri - idea
KIITELE 2006 Leiri järjestetään yhteisesti Suomen Mensänkävijälippukuntien kesken. Leirin
suunnitelee ja toimeenpanee Leiritoimikunta. Leiritoimikunta koostuu vapaaehtoisista
mänkijöistä, jotka tulevat eri mänkijälippukunnista. Leirillä leiritoimikunta toimii leirin johtajina.

Lippukuntien vastuu
Lippukuntien vastuu on on toteuttaa niille annetut tehtävät. Lippukunnille jaetaan tehtäviä
lippukunnan koon ja kykyjen mukaan. Lippukuntien vastuu jakautuu kahdelle pääalueelle:
Vastuuhenkilöt, lippukunnista nimetään vastuuhenkilöitä, jotka vastaavat tietyn
vastuualeen ylläpidosta ja järjestyksestä (Huolto / Turva / EA). Lippukunnille
jaettavien vastuuhenkilöiden määrä / laatu riippuu leirille lähtevän lippukunnan osan
koosta.
Ohjelman(pisteen) valmistaminen, lippukunnille annetaan yksi Leiriohjelman osa
toteutettavaksi, jonka lippukunta valmistaa ja testaa. Lippukunnille tehtäväksi
jaettavan leiriohjelman osan koko riippuu lippukunnan koosta ja järjestelyvalmiudesta.
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Muutokset leiri–infossa olevaan tietoon mahdollisia

Leirijärjestelyt
Leiripaikka
Leiripaikka on Taivalkosken kunnan alueelta PV:n harjoitusalue Maijanlampi (Maijanlampi
sijaitsee 72km päässä Kuusamosta Oulun suuntaan). Paikalta löytyy valmiit teltta-alueet,
nuotiopaikat, WC:t, Keittiö, Sauna ja Huolto/EA rakennukset. Leirialueen läheltä löytyy
latuverkosto. Leirialue tullaan auraamaan leiriä varten, myös polttopuut ja juokseva vesi
löytyvät valmiina paikan päältä.

Turva
Koostuu Paloturvallisuudesta ja Järjestyksenvavonnasta.
Paloturvallisuus on merkittävässä osassa leirillä, se koostuu ennaltaehkäisystä ja
valvonnasta. Ennaltaehkäisy sisältää leirille tulevien lippukuntien ohjeistuksesta ja
turvatiimin asettamista vaatimuksista. Valvonta suoritetaan leirin turvaohjesääntöjen,
turvatiimin ja turvavastaavien mukaan.
Järjestyksenvalvonta koostuu leirillä pääosin kulunvalvonnasta ja leirin järjestyksen
ylläpidosta. Leirin vahvuuden tarkastamisen suorittaa Turva sovituin aikavälein.

Ohjelma
Leirin ohjelman teema liittyy Luonnossa liikkumiseen ja selviytymiseen. Leirin ohjelman
tavoitteena on opettaa leiriläisille tietoa ja taitoa luonnossa selviämisestä – turvallisessa
ympäristössä. Leirin ohjelma kannustaa leiriläisiä liikkumaan luonnossa ja oppimaan lisää
käytännön taitoja. Alla on esitetty Kiitele leirin ohjelmarunko.
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Leirille saapuminen tapahtuu 13.4 Torstai illan aikana, ne lippukunnat jotka saapuvat kello
22.00 jälkeen sijoitetaan torstai-perjantai yöksi parakkeihin, jotta kaikille voidaan taata riittävä
yöuni.
Paluu leiriltä tapahtuu tiistain 18.4 aikana, joka on arkipäivä. Niille leiriläisille, jotka tarvitsevat
vapaapäivän tai myöhästyvät koulusta anotaan leirijohtajan kirjoittamalla anomuksella
vapautus tarvittavista oppitunneista.
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Matkustaminen leirille
Kiitele talvileirin leirimaksu ei sisällä matkustuskuluja leirille ja sieltä pois. Leiritoimikunta
kuitenkin suunnittelee kuljetuskaavion, jolla lippukunnat tullaan kuljettamaan leirille.
Todennäköinen kuljetusmuoto on bussit, jotka kiertävät ja hakevat lippukunnat
kotipaikkakunniltaan ja leirin loputtua kuljettavat lippukunnat takaisin. Tarkemmat kaaviot
tullaan tekemään kesän aikana, jolloin tiedätään leirille lähtevät lippukunnat.
Mikäli lippukunta tulee siirtymään leirialueelle ja takaisin itsenäisesti, pyydetään näitä
lippukuntia ilmoittamaan suunnitelmistaan ensi tilassa Leiritoimikunnan johtajalle
osoitteeseen t_lertola@yahoo.com.

Leirimaksu
Leirimaksu riippuu leiriläisten lukumäärästä, näin ollen tarkka kulujen laskeminen on erittäin
vaativaa. Kevään mänkijätapaamisessa leiritoimikunta laati mahdollisimman tarkan ja pitävän
arvion leirimaksusta. Leirimaksuksi sovittiin 55 euroa per leiriläinen. Leirimaksun suuruutta ei
tulla muuttamaan mikäli se on mitenkään mahdollista.

Leirin mänkijähenki
Leirin totetutetaan yhdessä eri paikkakunnilta tulevien mänkijöiden kanssa, tämä asettaa
omat vaatimuksensa leirin toteutukselle. Leiritoimikunta on rakentanut leiriä niiden
toivomusten mukaan jotka on kerätty syksyn 2004 mänkijäpäivillä. Näin ollen on pyritty
takaamaan, että leirillä tulee vallitsemaan hyvä tunnelma ja mänkijähenki.

Leiritoimikunnan terveiset
Meillä on erinomaiset puitteet Kiitele talvileirin järjestämiselle, suunnitelmat on viety jo pitkälle
ja toteutus alkaa pian. Tarvitaan vain lippukunnat, jotka osaamisellaan tuovat esille omat
tyylinsä, tietonsa ja taitonsa. Toivonkin, että tämä minun ja leiritoimikunnan kokoama Leiri –
info kannustaa lippukuntia lähtemään mukaan talvileirille!
Jos kuitenkin jotain on jäänyt mielestänne tästä infosta puuttumaan ja jokin jäi
askarruttamaan, niin kirjoita kysymyksesi minulle osoitteeseen t_lertola@yahoo.com.
Mänkijäterveisin,
Leiritoimikunnan johtaja Tatu Lertola
ja Leiritoimikunta
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