
 

Lounais-Suomen partiopiirin piirileiri Otava 2020 järjestetään Rymättylän Maisaaressa. Leirin ajan-
kohta on 22.–29.7.2020. Voit osallistua leirille, jos olet nyt seikkailija tai sitä vanhempi. Jos siis olet 
sudenpentu ja siirryt syksyllä seikkailijaksi, osallistut lippukunnan kesäleirille. Lippukunnan kesälei-
ristä on lisää tietoa alempana. 
 
Otava2020 on piirileiri, jolle osallistuu partiolaisia ympäri Lounais-Suomea ja todennäköisesti myös 
Suomen ulkopuolelta. Pääset viettämään aikaa omien partiokavereiden kanssa, mutta lisäksi saat 
mahdollisuuden tutustua mahtaviin ihmisiin ympäri piiriä!  
 
Seikkailijat ja tarpojat osallistuvat täyspäiväisesti ohjelmaan. Samoajilla on kahden päivän leiripesti, 
jossa voi kartuttaa omaa osaamista, mutta muuten samoajat saavat osallistua samoajaohjelmaan. 
Vaeltajat ja aikuiset ovat leirillä leirilippukunnan johtajistossa tai pestissä.  
 
Leiriohjelman teemoja ovat meri, avaruus, tiede ja teknologia sekä media. Luvassa on elämyksiä 
merellisessä ympäristössä, uuden oppimista yhdessä kavereiden kanssa ja itsensä ylittämistä! Lei-
rin nettisivuilta löytyy lisää tietoa ohjelmasta. https://www.piirileiriotava.fi/fi/leirilaiselle/ohjelma 
 
Leiri kestää kaikilla osallistujilla 8 päivää. Leiri järjestetään saaressa, joten sieltä ei noin vain lähdetä 
koti-ikävän vuoksi. Ennen ilmoittautumista jokaisen tulee miettiä, pystyykö olemaan kahdeksan päi-
vää poissa kotoa. Lippukuntamme suosittelee, että jokaisella leiriläisellä olisi kokemus kahden yön 
yli kestävästä retkestä. Jos et ole ollut vielä niin pitkällä retkellä, ei hätää! Keväällä tulee vielä mah-
dollisuuksia kartuttaa retkitaitoja. Mikäli et oikein haluaisi lähteä niin pitkälle leirille, mutta haluaisit 
kuitenkin partioleirille, on lippukuntamme kesäleiri sinulle sopiva. Järjestämme kesäleirin sudenpen-
nuille, mutta leirille voi osallistua myös vanhemmat partiolaiset! Lippukuntaleiristä tulee lisätietoa 
myöhemmin. 
 
Otava2020-leirille ilmoittaudutaan itsenäisesti Kuksan kautta, linkki löytyy liitetiedostosta. Ilmoittau-
tuminen on käynnissä 1.11.2019 - 30.1.2020. Leirin hinta on 220€. Sähköpostin liitteinä on muita 
tiedostoja, joissa on tarkempaa tietoa ilmoittautumisesta, sen ehdoista, perumisesta ja leirin saavu-
tettavuudesta sekä taloudellisen tuen hakemisesta. Luethan ne huolellisesti!  
 
Kiinnostuitko leiristä, mutta kesätöiden ja leirin mahdollinen päällekkäisyys huolettaa? Otavalla on 
käytössä kesätyö- ja kesälomatakuu eli ilmoittautumisen voi perua 31.5.2020 mennessä työnanta-
jan vapaamuotoisella todistuksella.  
 
Kysymyksiä? 
Ota yhteyttä lippukuntamme Otava2020-yhteyshenkilöön Iida Yliniskalaan  
(0440706991, iida.yliniskala@gmail.com) 
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