KIRJE LIPPUKUNNILLE
Saagan valmistelu käynnissä
Etelä-Karjalan Partiolaisten piirileiri Saaga siirtyi koronaviruksen vuoksi kesälle 2021. Leiri järjestetään
19.-26.7.2021. Koronavirustilanteen epävarmuudesta huolimatta valmistelemme leiriä täydellä
vauhdilla. Tässä kirjeessä kerromme, mitä seuraavaksi tapahtuu. Liitteenä on myös kirjepohja, jota voitte
hyödyntää huoltajille tiedottamisessa.
Kaikessa Saagan valmistelussa otetaan huomioon koronavirustilanne ja noudatetaan Suomen
Partiolaisten sekä THL:n ohjeistusta. Toivomme, että mahdollisimman moni lippukunta rohkaistuu silti
markkinoimaan leiriä ja lähtemään mukaan.
Koska leiri on siirtynyt vuodella eteenpäin, osa Saagan tekijöistä on joutunut jättämään pestinsä. Pestejä
on tulossa hakuun runsaasti lähiaikoina. Ota siis viimeistään nyt seurantaan saaga2020.fi sekä Saagan
Facebook ja Instagram Saaga2021.

Yhteyshenkilöt
Jokainen lippukunta nimeää oman Saaga-yhteyshenkilön. Hänen pestinsä merkitään Kuksaan. Lippukuntien
tiedottaminen kulkee jatkossa yhteyshenkilön kautta. Tarkistattehan, että Saaga-yhteyshenkilönne pesti on
ajan tasalla tai nimeätte tarvittaessa uuden.
Yhteyshenkilö tulee merkitä Kuksaan 31.1.2021 mennessä. Pesti löytyy Kuksassa nimellä E-KP Saaga 2021
yhteyshenkilö.
Yhteyshenkilön merkitseminen onnistuu Kuksassa henkilön profiilissa “Jäsenyydet” ja lisää pesti.
Yhteyshenkilön tehtävänä on lippukunnassa tiedottaa leiristä kaikille lippukunnan jäsenille ja heidän
huoltajilleen.
Jos yhteyshenkilön merkitsemisessä on ongelmia, kannattaa kysyä piiritoimistolta.

Lippukuntien ilmoittautuminen
Lippukuntien, kuten myös yksittäisten leiriläisten, tulee ilmoittautua Saagalle uudestaan. Lippukunnat
ilmoittautuvat 31.1.2021 mennessä Kuksaan. Samalla merkitään mahdollinen toive samassa alaleirissä
majoittuvasta lippukunnasta. Ilmoittautumisen tekee lippukunnan Saaga-yhteyshenkilö.
Jos lippukunta tukee osallistujia, tukisumma tulee ilmoittaa piiritoimistoon 31.1.2021 mennessä.
Ilmoittautumisen ongelmissa auttaa piiritoimisto, puh. 0400 554 024, ekp@partio.fi

Avoimia pestejä
Saagalla on avoinna useita pestejä. Kaikki pestit löytyvät osoitteesta www.saaga2020.fi. On myös hyvä
miettiä, ketkä lippukunnan aikuisista ja vaeltajista toimivat alaleireissä ja ketkä muissa pesteissä.
Samoajat osallistuvat omaan ohjelmaan, jonka osana on toimiminen pestissä. Tästä kerromme lisää
seuraavassa kirjeessä.
Saagalla on kesätyötakuu, joka on voimassa 31.5.2021 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, sudenpennut), 90 euroa (pestissä toimivat ja
pitkän leirin olevat sudenpennut), päivähinta 25 euroa. Päivähinta ei ole mahdollinen leiriläisille. Alle 3vuotiaat leireilevät ilmaiseksi.
Ilmoittautuminen Saagalle alkaa alkuvuodesta. Kesän 2020 leirille tehdyt ilmoittautumiset on poistettu ja
kesälle 2021 ilmoittaudutaan uudelleen.
Leirimaksu laskutetaan yhdessä erässä. 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 tai
lippukunnan myöntämä tuki.
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 julkaistaan Saagan nettisivuilla 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 31.5.2021 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 @saaga2021 ja kutsu kaveritkin
tykkäämään!

Leirin tärkeät päivämäärät
Helmikuu 2021 Ilmoittautuminen alkaa
31.3.2021 Osallistujien ilmoittautuminen
leirille päättyy.
31.3.2021 Stipendien haku päättyy.

31.5.2021 Kesätyö- ja kesälomatakuu
päättyy.
16.-18.7.2021 Rakennusleiri
19.–26.7.2021 Pitkä leiri
22.–25.7.2021 Lyhyt leiri (sudenpennut)

