Kepeli 2015
Ensimmäinen leirikirje

Kepeli – ensimmäinen leirikirje
Tervetuloa Kepelille!
Vespan kesäleirille Kepelille on ilmoittautunut reilu 430 leiriläistä 9 eri lippukunnasta. Hienoa, että sinäkin
lähdet leirille!
Tässä kirjeessä saat tärkeää leiriin liittyvää tietoa mm. vierailupäivään ilmoittautumisesta ja leirin
yhteiskuljetuksista. Kesäkuussa saat vielä 2. leirikirjeen, jossa on tarkempaa tietoa leiristä.

Päivämäärät
2.8.
3. – 9.8.
3. – 6.8.
6.8.

Rakennusleiri
Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien ja vaeltajien leiriaika
Sudenpentujen leiriaika
Vierailupäivä

Leiripaikka
Leirin osoite on Säynäväntie 130, 34320 Parkkuu.
Huomaathan, että leirialueelle ei saa ajaa omaa autoa. Myöskään leirille johtavalle tielle ei saa
pysäköidä, sillä tie on kapea ja sille pysäköidyt autot haittaavat muita kuljetuksia. Autot pysäköidään
Parkkuun koululle (ks. kohdat Autolla saapuminen ja Vierailupäivä / Henkilöautot).

Leirille kulkeminen
Lähtö
Kaikki leiriläiset lähtevät matkaan tilausbusseilla Leppävaarasta maanantaina 3.8. klo 8.30. Tarkempi
lähtöpaikka kerrotaan 2. leirikirjeessä.
Paluu
Seikkailijat, tarpojat, samoajat, vaeltajat sekä aikuiset palaavat leiriltä tilausbusseilla Leppävaaraan
sunnuntaina 9.8. noin klo 16.30. Tarkempi paluupaikka kerrotaan 2. leirikirjeessä.
Sudenpennut lähtevät leiriltä vierailupäivän yhteydessä (ks. seuraava kohta).

1

Kepeli 2015
Ensimmäinen leirikirje
Sudenpentujen poistuminen leiriltä
Sudenpennut poistuvat leiriltä vierailupäivän yhteydessä jollain seuraavista tavoista:
a) huoltaja tulee omalla autolla vierailupäivään ja ottaa sudenpennun mukaansa
b) huoltaja sopii jonkun muun vierailupäivään osallistuvan kanssa sudenpennun noudosta
c) huoltaja saapuu vierailupäivään yhteiskuljetuksella ja ostaa sudenpennulle paluukyydin (15 euroa /
sudenpentu)
d) lippukunta / leiritoimikunta järjestää sudenpennulle kyydin vierailupäivään osallistuvien autoista
Vierailupäivästä ja vierailupäivän kyydeistä on tarkempaa tietoa myöhemmin tässä kirjeessä!
Ilmoitathan lippukuntasi Kepeli-yhteyshenkilölle ja leiritoimistolle toimisto@kepeli.fi hyvissä ajoin, jos
sudenpentusi poistuu leiriltä d-kohdan mukaisesti!

Päiväleiriläisten saapuminen leirille
Päiväleiriläisille ei ole järjestettyjä yhteiskuljetuksia (ellei leirille lähde 3.8. tai sieltä palaa 9.8.).

Autolla saapuminen
Leirille saapumista omalla autolla ei suositella.
Leirin aikana auton voi pysäköidä Parkkuun koululle (Parkkuuntie 209, 34320 Parkkuu), josta on noin 5
kilometrin kävelymatka leirialueelle. Parkkipaikan ja leirialueen välillä ei ole säännöllisiä kyytejä. Leirin
huoltoon voi kuitenkin olla yhteydessä ja tiedustella kyytimahdollisuutta tietylle ajalle. Varauduthan
kuitenkin kävelemään!
Omaa autoa ei saa missään nimessä pysäköidä leirialueelle tai leiriin johtavalle tielle. Omat tavarat voi
kuitenkin käydä jättämässä leirialueelle ennen auton viemistä parkkipaikalle.
Ilmoitathan leiritoimistolle, jos tulet leirille autolla: toimisto@kepeli.fi

Rakennusleiri 2.8. ja purkuleiri
Kepelillä on pienimuotoinen rakennusleiri sunnuntaina 2.8. Rakennusleirille ei ole erillistä
ilmoittautumista, kiinnostuneet voivat olla yhteydessä huoltojohtaja Henry Konnokseen
henry.konnos@gmail.com
Leiri puretaan mahdollisimman pitkälle yhdessä leiriläisten kanssa eikä erillistä purkuleiriä pidetä.
Viimeisetkin leirin purkajat poistuvat leiriltä sunnuntai-iltana 9.8.
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Leiripesti
Lähtökohtaisesti kaikilla leirillä johtajina toimivilla on jokin leiripesti. Tiedustele lippukunnastasi, jos et ole
varma toimitko Kepelillä johtajana. Useimmissa lippukunnissa nuorimmat johtajat ovat joko vuonna 1999
tai 2000 syntyneitä.
Jos sinulla ei vielä ole leiripestiä, voit etsiä sitä esimerkiksi Kepelin nettisivuilta:
www.kepeli.fi/avoimet-pestit .
Kannattaa olla itse aktiivinen pestin hankkimisessa, sillä pestit kyllä ennemmin tai myöhemmin löytävät
sinut!
Kepelin johtajaikäisille on olemassa oma Facebook-ryhmä. Jos et vielä ole ryhmässä, niin pyydä
lippukuntasi johtajia lisäämään sinut!

Kesäduuniturva ja leiriläisen vaihto
Vuonna 2000 ja sitä aiemmin syntyneillä on kesäduuniturva eli leiri-ilmoittautumisen voi perua
viimeistään 19.6. ilmoittamalla siitä osoitteeseen toimisto@kepeli.fi .
Vuonna 2001 ja sitä myöhemmin syntyneet eivät enää voi perua leiri-ilmoittautumistaan. Leiriläisen tilalle
voi kuitenkin vaihtaa toisen leiriläisen ilmoittamalla siitä viimeistään 19.6. osoitteeseen
toimisto@kepeli.fi . Tällöin leirimaksua ei palauteta, vaan leiripaikkaa vaihtaneet sopivat keskenään
leirimaksun jakamisesta.
Sekä kesäduuniturvaperuutuksesta että leiriläisen vaihdosta on ilmoitettava viimeistään 19.6. Kepelin
toimistolle osoitteeseen toimisto@kepeli.fi . Saat vastauksena vahvistusviestin.

Vierailupäivä torstaina 6.8. – tervetuloa Kepelille!
Kepelillä voi vierailla torstaina 6.8. klo 12-16. Perheet ja ystävät ovat tervetulleita tutustumaan
leirielämään ja tapaamaan leiriläisiä.

Vierailupäivän liput
Ohjeet vierailupäivän lipun ostamiseksi löydät osoitteesta www.kepeli.fi/vierailupaiva . Liput ostetaan
Holvi-palvelusta, josta saatu maksukuitti toimii lippuna.
Vierailupäivän liput maksavat autolla tai muulla omalla kuljetuksella saapuville 7 euroa / henkilö ja
yhteiskuljetuksella saapuville 27 euroa / henkilö. Sudenpennuille, jotka lähtevät vierailupäivästä
yhteiskuljetuksella huoltajansa kanssa lippu maksaa 15 euroa / sudenpentu.
Yhteiskuljetuslippuja voi ostaa perjantaihin 19.6. asti. Autolla tai muulla omalla kuljetuksella saapuvien
lippuja voi ostaa perjantaihin 31.7. asti.
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Lasten vierailupäiväliput
Yhteiskuljetukseen osallistuvalle lapselle on ostettava oma lippu, jos lapsi istuu omalla paikalla (eikä
aikuisen sylissä). Autolla tai muulla omalla kyydillä saapuvalle on ostettava lippu, jos lapsi on yli 4-vuotias.

Vierailupäivän yhteiskuljetus
Vierailupäivän yhteiskuljetus lähtee Leppävaarasta torstaina 6.8. klo 8.30. Tarkempi lähtöpaikka
ilmoitetaan vierailupäivään osallistuville myöhemmin. Paluu Leppävaaraan on noin klo 18.30

Henkilöautot
Autot pysäköidään Parkkuun koululle (Parkkuuntie 209, 34320 Parkkuu) noin 5 kilometrin päähän
leirialueesta. Koulun ja leirialueen välillä kulkee sukkulabussi noin klo 11.30 alkaen.
Omaa autoa ei saa missään nimessä ajaa leirialueelle tai pysäköidä leiriin johtavalle tielle. Tie on kapea
eivätkä bussit tällöin pääse kulkemaan tehokkaasti. Jos teidän täytyy liikuntarajoitteen tai muun vastaavan
syyn vuoksi päästä lähemmäs leirialuetta, ole hyvissä ajoin yhteydessä Kepelin toimistoon:
toimisto@kepeli.fi

Leirilounas
Vieraille tarjotaan leirilounas. Varaathan omat ruokailuvälineet (syvä lautanen, lusikka, muki ja astiapyyhe)
mukaan. Leirillä on astianpesumahdollisuus.

Leirikioski
Leirikioski on vierailupäivänä avoinna. Maksuvälineeksi kannattaa ottaa pientä käteistä, maksukortteja ei
voi leirillä käyttää.

Lisätietoa vierailupäivästä
Vierailupäivään osallistuvat saavat vierailupäivästä tarkempaa tietoa sähköpostitse lähempänä leiriä!

Toinen leirikirje
Toinen leirikirje lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla kesäkuun lopussa. Toisessa leirikirjeessä on
mm. leirin varustelista, tietoa leirin perumisesta leiriläisen sairastuessa, lopulliset tiedot yhteiskuljetuksien
lähtö- ja paluupaikoista ja ohjeet postin lähettämisestä leiriläisille.

Lisätietoa Kepelistä
Lisätietoa Kepelistä saat lippukuntasi Kepeli-yhteyshenkilöltä, nettisivuilta www.kepeli.fi ja Facebooksivulta www.facebook.com/kepeli2015 .

Kepelillä nähdään!
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