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Rymättylän Maisaaressa 

Ensi kesänä Otava 2020 valtaa Maisaaren, Turun kaupungin ulkoilualueen         
Naantalin Rymättylässä. Otavan leiriläiset Maisaareen kuljettaa      
Puolustusvoimien laivasto omilla veneillään. Leirille ei voi saapua tai lähteä          
yksityisveneillä. 
 
Liedon Eränkävijät (LEK) lähtee leirille isolla porukalla. Olet siis lämpimästi          
tervetullut ilmoittautumaan. Leiri on suunnattu seikkailijoille, tarpojille, samoajille,        
vaeltajille ja aikuisille. Muuta yhteistä kesäleiriä LEK ei järjestä kesällä 2020.           
Vain sudenpennuille LEK järjestää oman kesäleirin ensi kesänä.  
 
 
Otava 2020 leirille ilmoittaudutaan Kuksassa osoitteessa: kuksaan.fi/26026.       
Ilmoittautumislinkki löytyy myös Otavan verkkosivuilta osoitteesta:      
www.piirileiriotava.fi joilla on erittäin suotavaa vierailla etsimässä lisätietoa        
nyt ja myös lähempänä leiriä.  
 

Ilmoittautuminen alkaa perjantaina 1.11.2019. Ilmoittautuminen päättyy      
torstaina 30.1.2020. Jokaisen ilmoittautuminen tapahtuu kuksassa; muita       
ilmoittautumisia ei oteta huomioon. 
 

Leiri-ilmoittautumiseen tarvitaan Kuksassa partioID-tunnus. Mikäli sinulla on       
ongelmia PartioID:si kanssa, olethan ensisijaisesti yhteydessä LEK:n       
jäsenrekisterihoitajaan. (elina.a.lahteenmaki@gmail.com)  
 

Huoltaja ilmoittaa alle 18-vuotiaan partiolaisen huoltajan omalla       
partioID-tunnuksella. Pienellä punaisella tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia.  

 

 

 

http://www.piirileiriotava.fi/


Stipendit 

Otavan osallistumismaksuun on mahdollista hakea stipendiä joko koko        
maksuun tai puoleen siitä. Stipendiä haetaan Kuksassa leirille ilmoittautumisen         
yhteydessä (1.11.2019-30.1.2020). Stipendit jaetaan hakemusten perusteella      
siten, että stipendeistä on apua mahdollisimman monelle osallistujalle.        
Stipendiryhmä kertoo päätöksestään suoraan stipendiä hakeneelle ja päätös        
huomioidaan automaattisesti laskutuksessa.  

Leirimaksu on 220 € koko leirin osalta, mutta Liedon Eränkävijät maksavat osan            
leirimaksua seuraavasti ottaen huomioon sen, että vaeltaja- ja aikuisikäiset ovat          
leirillä koko ajan töissä ja samoajat toimivat omissa pesteissään osan aikaa           
leiriä. Leirimaksuun kuuluu kuljetus Liedosta Rymättylään ja takaisin leirin         
päätyttyä. Leirimaksut ovat Liedon Eränkävijöiden partiolaisilta:  
 

● Seikkailijat ja tarpojat 190 € 
● Samoajat 160 € 
● Vaeltajat ja aikuiset 100 € 

Tarvittaessa rekrytoimme partiolaisten vanhempia lähijohtajiksi leirille; muutaman       
päivän osallistuminen on jo hyvin tärkeää, jotta kaikki leirillä toimii turvallisesti.  

Kaikki Otavalle osallistujat ilmoittautuvat koko leirin ajaksi 22.-29.7.2020.        
Poikkeuksen muodostavat vain vaeltajat ja aikuiset sekä mahdolliset pestiä         
tekevän aikuisen mukana tulevat perheleiri-ikäiset lapset (0-9-vuotiaat), joilla on         
mahdollisuus ilmoittautua leirille osaksi aikaa päiväleirimaksuilla. Päiväleirimaksu       
sisältää 24 tuntia ja saareen pääsee kulkemaan vain Otavan leiriorganisaation          
ilmoittamien aikojen mukaisesti.  

Voit olla yhteydessä Liedon Eränkävijöiden leiriyhteyshenkilöön, jos       
ilmoittautumisen kanssa tulee pulmaa. Mukaan ilmoittautuneet saavat lisäinfoa        
tapahtumasta lähempänä leiriä useampaan otteeseen, ja leiristä informoidaan        
Liedon Eränkävijöiden facebook-sivulla ja sähköpostitse.  

 

ystävällisesti koko LEK:n puolesta,  

Suvianna Seppälä 
 
Suvianna Seppälä 
suvsep@gmail.com 
040-845 4643 (iltaisin ja/tai vkl) 
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