KESÄLEIRIN LEIRIKIRJE 1

”Båk, pooki. Se on ulommaisiin meren saariin tahi
niemiin, merenkulkijoille maitten tuntomerkiksi
rakennettu torni. Nämät pookit ovat monenmuotoisia,
puisia tahi kivisiä, korkiampia tahi alempia sen jälkeen,
kuinka kauwas veden alaiset matalat maista pistävät
ulos mereen.”

POOKIN MÄÄRITELMÄ, ALBIN STJERNCREUTZ, 1863

Vuonna 2022 maalippukunta Toimen Pojat ja merilippukunta Navigatores
suuntaavat ensimmäiselle yhteisleirilleen merisellä teemalla. Leirillä maa- ja
merilippukuntien tavat ja perinteet kohtaavat.
Navigatoresille tutusti leirillä on mukana vene, joka muodostaa suuren
osan ohjelmasta. Kaikki leirille osallistuvat pääsevät kokemaan minkälaista
veneily on, ja osallistumaan veneellä toimimiseen.
Toimen Pojille tutusti leirillä toimitaan keittovartioissa eli savuissa. Kaikki
leirin seikkailijaikäiset tai vanhemmat osallistujat jaetaan leirin ajaksi vartioihin, jotka muodostavat oman leirinsä, jossa yöpyvät ja tekevät ruokaa.
Tämä muodostaa toisen ison osan leirin ohjelmasta, ja samalla mahdollistaa
eri lippukuntien jäsenten toisiinsa tutustumisen.
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Navigatores on aktiivinen vuonna 1969 perustettu meripartiolippukunta, joka toimii Helsingin Lehtisaaressa. Lippukunta
edustaa korkeatasoista merenkulkuosaamista. Tällä hetkellä
käytettävissä olevalla kalustolla lippukunnan kipparit pystyvät purjehtimaan turvallisesti partiopurjehduksia kaikissa Itämeren olosuhteissa. Merenkulkukoulutus kuuluu olennaisesti kaikkien ikäkausien ohjelmaan. Lippukunnalla on oma vene
331 Jonmeri S/Y Jonie.

Toimen Pojat on vuonna 1910 perustettu, Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut partiolippukunta, joka toimii nykyään
Kauniaisista. Erälippukuntana Toimen Pojat painottaa toiminnassaan retkiä, vaelluksia ja kisoja, sekä omien kesäleirien järjestämistä. Retkeilyä mahdollistaa lippukunnan kaksi kämppää Nuuksiossa ja leirintäalue Mikkelissä.

LEIRIALUE

LEIRIN AJANKOHTA:

Leirin leirialue on vielä selvityksessä. Koska
purjevene ja purjehtiminen on leirin keskeinen
osa, etsimme leirialuetta meren rannalta. Alue
lukitaan alkuvuodesta ja ilmoitetaan kaikille
osallistuneille seuraavassa leirikirjeessä. Paikalle kuljetaan yhteiskuljetuksella lippukuntien kotikaupungeista.

Sudenpennut:
3.-7.8.2022
Muut:
30.7.-7.8.2022
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Leirin ilmoittautuminen on nyt käynnissä, ja jatkuu 24.4.2022 asti. Leirin
hinta on sudenpennuille 75€ ja muille 100€. Mikäli olet leirin johtajan kanssa
sopinut, että osallistut leirille vain osaksi aikaa, sovitaan ilmoittautumisesi
hinnasta erikseen.
Jos perut oman ilmoittautumisen ennen ilmoittautumisajan päättymistä, tai
osallistumisesi estyy kesätöiden takia, leirimaksu voidaan palauttaa. Ilmoittautumisajan jälkeen peruttuja ilmoittautumisia ei korvata.
Leirikirje 2 tullaan lähettämään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan loputtua. Siinä kerrotaan tarkemmat tiedot leirille saapumisesta ja kotimatkasta.
Kirjeessä on myös muut leiriä koskevat tarpeelliset tiedot kuten pakkauslista.
NAVIGATORESIN JÄSENET ILMOITTAUTUVAT LEIRILLE FORMILLA:
Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen on maksuton. Maksutiedot lähetetään ilmoittautumisen jälkeen.

Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä aktiivisesti. Leirillä tullaan
noudattamaan erityisen tarkkaa hygieniaa ja henkilökontaktit tullaan rajaamaan minimiin. Kontakteja on kuitenkin mahdotonta kokonaan välttää. Tästä syystä leirille ei voi osallistua, mikäli on lieviäkin oireita ennen lähtöä. Sairastumis- tai tapaturmatapauksissa osallistumismaksua ei palauteta, mutta
maksun kattamiseksi on mahdollisuus hakea korvausta, ensisijaisesti omasta vakuutusyhtiöstä tai toissijaisesti partiovakuutuksesta. Jos leiri perutaan,
tullaan osallistumismaksut palauttamaan lähtökohtaisesti täysin.
Leirillä on käytössä varusmies- ja kesätyötakuu. Jos satut saamaan kesätöitä leirin ajalle tai astut palvelukseen leirin aikana, voi osallistumismaksun
periä takaisin.

LEIRIN VASTUUHENKILÖT:
TOIMEN POJAT:

NAVIGATORES:

Matias “Myntti” Nyländen
Presidentti / Leirinjohtaja
matiasnylanden@gmail.com
050 343 4288

Emmi von Gruenewaldt
Lippukunnanjohtaja / Leirinjohtaja
emmivongruenewaldt@gmail.com
050 460 5861

toimenpojat.fi/pooki
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