RUUKIN RAPINAA 11.-15.7.2018
Pääskyparven juhlavuoden leiri järjestetään
Noormarkussa Ahlströmin ruukkialueella. Leiri sijaitsee
entisen ampumaradan paviljongin alueella. Leirille
saapuvat vanhimmat ikäryhmät keskiviikkona klo 18 ja
sudenpennut perjantaina klo 9. Perheleirille saavutaan
joustavasti perjantai-illan aikana. Kaikkien ikäryhmien
leiri päättyy sunnuntaina 15.7. klo 13. Leirille saavutaan ja sieltä poistutaan omilla kyydeillä.
Turvallisuus
Leiriläisten turvallisuus on kaiken perusta. Koko leirin turvallisuuteen on kiinnitetty jo ennen
leiriä paljon huomiota ja pyritty kartoittamaan ja huomioimaan kaikki mahdolliset
riskitekijät.Jokainen leiriläinen on velvollinen huolehtimaan omalta osaltaan leirin
turvallisuudesta noudattamalla annettuja ohjeita. Kaikenlainen tulenteko on leirillä kielletty.
Ethän siis pakkaa mukaan tulitikkuja tai sytyttimiä. Leirialueella on valvonta ympäri
vuorokauden.
Partioperhe
Partiotoiminta on avointa kaikille. Olemme yhtä suurta perhettä, jossa pyrimme kuuntelemaan
kaikkia jäseniä sekä huomioimaan ja tukemaan kaikkien viihtyisää oloa leirillä. Kannustamme
sekä partiolaisia että heidän perheitään hyväntuuliseen partioelämään ja nauttimaan
elämyksistä ja ystävistä suurella partiosydämellä.
Partiotoiminta
Partioleirin toiminta perustuu Suomen partiolaisten ikäkausiohjelmaan. Leirillä tehtävät
aktiviteetit tukevat kasvua partiolaisena ja ovat partioperiaatteen mukaisia.
Eettisyys
Leirillä on pyritty toteuttamaan eettisiä valintoja. Ruoka on mahdollisuuksien mukaan
kotimaista, laadukasta ja se valmistetaan aina leiripaikalla. Leireillä ei käytetä
kertakäyttöastioita ja pesuaineet ovat ekologisia.
Luontoarvot
Leirin jälkeen maasto näyttää samalta kuin sinne saapuessamme tai mahdollisesti
siistimmältä. Ethän sinäkään halua leireillä roskista muistuttavassa ympäristössä - auta
kaikkia viihtymään viemällä roskasi roska-astioihin. Partiolaiset arvostavat ja kunnioittavat
luontoa.

Käyttäytyminen
●
Partioleirillä noudatetaan hyviä käytöstapoja.
●
Lipunnosto- ja laskutilaisuuksissa on juhlava tunnelma. Kaikilla on yllä virallinen
partiopaita.
●
Koko leirin ajan käytetään partiohuivia.
●
Matkapuhelinta ei leirillä tarvita. Jos sellainen on mukana, sen käyttö muina kuin
sovittuina hetkinä on epäkohteliasta.
●
Partiolainen ottaa muut huomioon kaikessa toiminnassa ja on ystävällinen,
kohtelias sekä avulias. Ketään ei kiusata, sanoin eikä teoin.
●
Hiljaisuuden jälkeen leirissä on hiljaista, ei häiritä telttakuntia.
Juhlailtanuotio
Pääskyparven 60-vuotisjuhlaa vietetään lauantaina 14.7. Noormarkun urheilukentällä.
Juhlassa käyttäydytään juhlaan sopivalla tavalla ja tilaisuuden kulkuun annetaan tarkat ohjeet
etukäteen. Juhlaan kuljetaan yhtenä kulkueena leirialueelta, paluu leirille tapahtuu samoin.
Siisteys ja uiminen
Leirialueella on Bajamaja-wc:t käytössä. Käsienpesua varten on vesipiste ja ennen ruokailua
puhtaus varmistetaan desinfioivalla nesteellä. Uimassa käydään vain johtajan kanssa ja
valvonnassa. Rantaan meneminen on kielletty.
Tärkeää:
Päivärepulla tarkoitetaan olkahihnallista reppua (ei kassia/pussia), jossa lapsi voi kuljettaa
muutaman kilon painoisia tarvikkeita (esim. vesipullo, retkikeitin, vaihtovaatteet) mukavasti.
Partiolaisen varusteisiin kuuluu puukko. Puukko pidetään tupessa ja sitä käytetään vain
tarvittaessa ja johtajan ohjauksessa. Puukon turvallista käyttöä opetetaan kaikille
partiolaisille. Mikäli leiriläinen rikkoo leirin yhteisiä-, tai muiden leiriläisten turvallisuuteen
sekä viihtyvyyteen liittyviä sääntöjä, hänen kanssaan keskustellaan ja tarvittaessa poistetaan
leiriltä. Pääskyparvi ei vastaa leiriläisten henkilökohtaiselle omaisuudelle tapahtuvista
vahingoista, joten jätä kaikki arvokas suosiolla kotiin.

