Tervetuloa vierailulle Tammileirille ja
Lieskalaaksoon!
Tammileirin sunnuntainen vierailupäivä
12.6.2016 on yksi leirin kohokohdista!
Leiriläiset ovat innokkaita esittelemään
leirinaikaisia seikkailujaan, ja vierailijoilla
on mahdollisuus päästä tutustumaan
lounaissuomalaiseen partiotoimintaan
parhaimmillaan. Sunnuntaipäivän
ohjelmaan kuuluu vapaata tutustumista
leirialueeseen, leirin päättäjäiset sekä leirin
purkaminen.
Sunnuntaina vierailupäivän aikaan leirin
väkimäärä vähintäänkin tuplaantuu, joten
joustavuutta ja kärsivällisyyttä tarvitaan
kaikilta. Tähän vierailijan oppaaseen
olemme koonneet muutamia tärkeitä ohjeita, jotta kaikkien päivä sujuisi
mahdollisimman mukavasti!
Tämä opas lähetetään sähköisesti jokaisen leiriläisen ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen ja se julkaistaan Tammileirin nettisivuilla
www.tammileiri.fi, josta löytyy paljon muutakin leiri-infoa. Lisäksi oppaita on
jaossa leirialueelle saavuttaessa. Tervetuloa mukaan seikkailuun!
Saapuminen Tammileirille
Vierailupäivä alkaa tasan klo 11.00 eikä leirialueelle pääse ennen sitä.
Leirialueen lähistöllä tulee olemaan ruuhkaa, joten matkaan kannattaa varata
aikaa. Autojen pysäköinti leirialueen lähellä on ohjattua, ja liikenteenohjaajien
antamia ohjeita on noudatettava. Parkkipaikalta on noin kilometrin
kävelymatka leirialueelle. Leirille ei voi saapua veneellä.
Leirille saavuttaessa on tärkeää tietää, mistä oman leiriläisensä löytää!
Vierailupäivän alkaessa ovat leiriläiset alaleireissään, joten vierailijoiden täytyy
tietää, missä alaleirissä leiriläisen lippukunta majoittuu. Tämä tieto löytyy
kotiin postitetusta leiriläisen kirjasta. Kirjan keskiaukeamalta toimii
irrotettavana muistilappuna, johon tiedot voi täyttää ja ottaa mukaan vierailulle
lähtiessä. Muistilapun kääntöpuolelta löytyvät myös tarkemmat ajo-ohjeet.

Ohessa on leirialueen kartta, johon alaleirien sijainnit on merkitty. Leirillä
alaleirien johtajat osaavat kertoa tarkemmin, miten lippukunnat ovat alaleirin
alueelle majoittuneet.
Toiminta leirialueella
Tammileiri on perinteinen partioleiri, jossa kaikki toiminta tapahtuu metsässä
luonnon keskellä. Vierailijoidenkin on syytä huomioida tämä varusteissaan!
Metsässä kävelyyn sopivat kengät ja säänmukainen vaatetus ovat ehdottomat.
Leirialueen puhelinverkko ei kestä tuhansien vieraiden kännykänkäyttöä ja
verkko tulee säilyttää vapaana mahdollisia hätätilanteita varten. Asioiden
hoitamista ei voi siis jättää puhelimessa hoitamisen varaan. Leirialueelle ei saa
tuoda eläimiä, joten lemmikit tulee jättää kotiin odottamaan leiriläisen paluuta!
Tupakointi on sallittu vain merkityillä paikoilla.
Vierailupäivän aikana osallistujat ja vierailijat saavat tutustua leirialueeseen
vapaasti. Ympäri leirialuetta on kahviloita, joista voi ostaa syötävää ja juotavaa.
Kahviloiden tuotto menee partiotoiminnan hyväksi. Varaa kahvilaostoksia
varten pientä rahaa, pankkikortti ei käy, sekä oma muki.
Leirin päättäjäisiä vietetään klo 13.00 ja vierailijat ovat tervetulleita mukaan!
Päättäjäisiin siirtyminen alkaa jo klo 12.20 ja sitä varten kaikki kokoontuvat
omiin alaleireihinsä. Huolehdittehan siitä, että olette ajoissa takaisin
alaleirissä. Osallistujien omat johtajat antavat päivän aikana täsmällisemmät
ohjeet aikatauluista ja siirtymistä. Noudatattehan näitä ohjeita, jotta esim.
tuhansien ihmisten siirtyminen päättäjäispaikalle sujuu turvallisesti.
Päättäjäispaikalla rantalavalla leiriläiset ohjataan istumaan ”katsomoon” ja
päättäjäisiä seuraamaan tulevat vierailijat ohjataan leiriläisten taakse ja sivuille.

Kotiinlähtö leirialueelta
Leiriläisten kotina olleen alaleirin purkaminen alkaa pääsääntöisesti vasta
päättäjäisten jälkeen. Silloin vierailijoiden apua tarvitaan muun muassa
telttojen purkamisessa ja tavaroiden pakkaamisessa.
Leiripäivä päättyy ja poistuminen leiristä alkaa vasta, kun leiri on purettu eli
noin kello 15. Kukaan osallistuja ei saa lähteä leiristä ilman oman johtajan
lupaa. Lähijohtajat kirjaavat ylös leiriläisen poistumisen, jotta leirin päättyessä
tiedetään kaikkien päässeen turvallisesti matkaan kohti kotia!
Suurin osa leiriläisistä lähtee kotiin vierailijoidensa kyydissä. Mahdollisista
”kimppakyydeistä” kotiin kannattaa sopia ennakkoon oman lippukunnan
muiden osallistujien tai oman lippukunnan Tammileiriyhteyshenkilön kanssa,
jotta kotiinlähtökyyti on leiriläisen tiedossa jo ennen leirille lähtöä.
Osa osallistujista lähtee kotiin järjestetyillä yhteiskuljetuksilla. Kuljetuksilla
lähtevät lippukunnat tietävät sen jo ennakkoon, ja lähtevät leiriltä heille
annetun aikataulun ja ohjeiden mukaan.
Koska kaikki leiriläiset ja vierailijat lähtevät kotiin päin suunnilleen yhtä aikaa,
on ruuhkia odotettavissa! Kotimatkalle kannattaa varata aikaa, vettä ja evästä,
jotta hyvä leirimieli säilyy kotiin asti. Myös poistuttaessa on noudatettava leirin
liikenteenohjaajien ja järjestyksenvalvojien ohjeita.
Mukavaa vierailupäivää kaikille!
Lieskalaakson asukkaat
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