Etelä- Karjalan Partiolaisten piirileiri Saaga 20.-27.7.2020
Hepohiekalla Kyläniemessä
Kesän huipentuman piirileiri Saagan ilmoittautuminen on alkanut!
Piirileiri Saaga on tarkoitettu kaikille ikäkausille. Sudenpentujen leiri kestää neljä päivää 23.-26.7.2020 ja
muut ikäkaudet ovat leirillä koko viikon tai vapaavalintaisen ajan vuorokausimaksun mukaan.
Ilmoittautumisaikaa on 31.3. asti.
Leirille ilmoittaudutaan tuttuun tapaan Kuksassa.
https://etelakarjala.partio.fi/nyt/saaga2020/osallistujalle/ilmoittautuminen/
Lisäksi linkki ilmoittautumiseen löytyy Saagan nettisivuilta osoitteesta
www.saaga2020.fi
Kysy rohkeasti apua lippukunnan Saaga yhteyshenkilöltä lpkj Juho Pelliseltä juho.pellinen@gmail.com
p. 0400 733 651 tai oman ryhmän johtajilta kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa.

Alaleirit
Saagalla majoitutaan alaleireissä, joita on viisi. Alaleiriläiset tunnistaa ja erottaa niiden eri värisistä
osmonsolmuista.
Korven Vaeltajat majoittuvat alaleirissä:
Vuotava noidankattila, jonka johtajana toimii Linda Kiviluoma, TKH
Vuotavan noidankattilan tunnistaa neonvihreästä osmonsolmusta. Tässä alaleirissä majoittuvat oman
lippukuntamme lisäksi Taavetin Korpihaukat, Kymen Kotkat,
Lappeenrannan Walliveljet, Lappeenrannan Wallisirkut ja Vuorenveikot.

Muita alaleirejä ovat:
Rääkyvä Röttelö, johtajana Tommi Kiukas, LSS
Rääkyvässä Röttelössä yöpyvät Saimaan Sissit, Tarmontytöt, Lappeen
Siniset, Jaalan Jalopeurat ja Ylämään Kiltit.
Pikku Hirttivaara, johtajana Kia Kilappa, EPS
Tässä alaleirissä ovat Joutsenon Nuotioveljet, Joutsenon Ainotytöt, Parikkalan Ilvekset, Taipalsaaren
Taivaltajat ja Saimaan Vartiot.
Apoteekki, johtajana Henna Porras, LTT
Apoteekissa majoittuvat Lauritsalan Siniveljet, Lauritsalan Sinisiskot, Lappeen Tuulitytöt, Enson
Partiosiskot ja Ruokolahden Erätoverit.
Perheleiri Kotikolo, johtajana Onerva “Omppu” Ruoho
Saagan perheleiri Kotikolo on paikka, jossa voit leireillä alle kouluikäisten kanssa. Lasten kanssa leirille voi
osallistua koko ajaksi tai vain osaksi aikaa. Sudenpentuikäiset lapset voivat majoittua perheleirissä
vanhempiensa kanssa ennen ja jälkeen sudenpentuleirin. Kotikolossa leirielämä ja olosuhteet rakennetaan
lapsiperheitä varten.

Saaga- leiri tehdään yhdessä. Jokainen aikuinen leirillä on mukana mahdollistamassa lasten ja nuorten
leiriseikkailua. Kahden vanhemman perheissä toisella tulee olla kokopäiväinen pesti leirillä ja toinen huolehtii
lapsista. Vaihtoehtoisesti molemmilla voi olla puolipäiväinen pesti. Kaikki perheleirissä majoittuvat aikuiset
osallistuvat perheleirin yhteisiin “kotitöihin”. Kotikolossa majoittaudutaan itse mukana tuoduissa teltoissa.
Perheleiriläiset osallistuvat sovelletusti sudenpentu-ja seikkailijaohjelmaan. Luvassa on myös perheleirin omaa
ohjelmaa.

Samoajat ja aikuiset

Samoajat osallistuvat omaan ohjelmaan, jonka osana on toimiminen pestissä. Tästä lisätietoja kevään
edistyessä.
Saagalla on kesätyötakuu, joka on voimassa 31.5.2020 asti. Tällä kannustetaan ilmoittautumaan leirille,
vaikka kesätyöt eivät olisi ilmoittautumisen loppuun mennessä tiedossa. Jos kesätyö sattuu leirin päälle,
osallistuja saa leirimaksun kokonaisuudessaan takaisin. Kesätyö-ja kesälomaturva kattaa sitä hakeneen
leiriläisen, tämän perheleiri-ikäiset (0-6 -vuotiaat) lapset sekä puolison. Osallistumisen perumiseen tarvitaan
todistus työnantajalta.

Leirin hinta

Leirin hinnat:
130 euroa (pitkä leiri), 60 euroa (lyhyt leiri), 90 euroa (pestissä toimivat), päivähinta 25 euroa. Alle 3vuotiaat ilmaiseksi.
Leirimaksu laskutetaan yhdessä erässä 20.4.2020 alkaen. Lasku lähetetään suoraan jokaiselle osallistujalle
tämän Kuksassa määrittelemällään tavalla. Vaihtoehtoina on paperilasku, sähköpostilasku tai verkkolasku.
Laskun maksuaika on 14 vuorokautta. Laskulla on huomioitu automaattisesti mahdollinen stipendi.
Maksettu osallistumismaksu on edellytys leirialueelle pääsyyn. Maksettuja leirimaksuja ei palauteta, paitsi
kesätyöturvan tapauksessa.
Saagalle on mahdollista hakea stipendiä leirimaksun osittain tai kokonaan kattamiseksi. Stipendiä haetaan
ilmoittautumisajan sisällä. Ohjeet ja hakulomake löytyvät Saagan nettisivuilta osoitteesta www.saaga2020.fi
Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.
Leirillä ei ole käytössä erillistä sisaralennusta, vaan sen sijaan voi hakea stipendiä. Kielteisen stipendipäätöksen
saaneet voivat halutessaan peruuttaa osallistumisensa maksutta 31.5.2020 mennessä.

Ohjelma
Saagalla osallistujat pääsevät nauttimaan partiomaisesta ohjelmasta satumaisella twistillä. Saagalla jokainen
osallistuja pääsee kehittämään kädentaitojaan ja tutustumaan partioaluksiin. Saagalla leiriläiset kokevat
elämyksiä, joita voi kokea vain piirileirillä. Jokaiselle ikäkaudelle on räätälöity omaa ohjelmaa. Samoajien
ohjelmaan kuuluu elämysten lisäksi myös pestissä toimiminen.
Ota Saaga seurantaan!
Saagan löydät Facebookista ja Instagramista. Käy kurkkaamassa @saaga2020 ja kutsu kaveritkin
tykkäämään!

