KESÄLEIRIN PROJEKTISUUNNITELMA

Leirin nimi
Leirin nimi on Lake Saimaa Summer Camp 2017.
Leirin ajankohta
● perheosio la 22. – 29.7.
● yhteisleiri la 29.7. – 5.8.
Leiripaikka
● Leiripaikkana on Imatran kylpylä.
● Leiriläisten majoitus
○ kuinka monta henkeä samaan huoneeseen?
○ Imatran Kylpylältä varatut huoneet:
■ 4 x 2 hlö
■ 1 x 3 hlö
■ 4 x 4 hlö
■ 1 x 5 hlö
■ 1 x 6 hlö
● Valvojien majoitus
○ Rotex-nuorille ja rotareille varataan omat majoitukset leirin ajaksi
Projektiorganisaatio
Jokaiselle projektiryhmän jäsenelle määritetään vastuualue. Jokaisella ryhmän jäsenellä
on sijainen, joka voi hoitaa vastuualueen tehtäviä mahdollisen esteen takia.
Henkilö

Vastuualue

Eero Enovaara
(Ilkka Lindqvist)

Organisointi paikan päällä eli vääpeli

Virve Eronen
(Juhani Kettunen)

Projektisihteeri ja koordinointi, rotexit, Google
Drive, leiri-FB

Mikko Heikkilä
(Jaakko Repo)

Media

Juhani Kettunen
(Laura Matikainen)

Kokonaisvastuu ja koordinointi, logistiikka
(kohdat 10-12)

Ilkka Lindqvist
(Virve Eronen)

Isäntäperheet

Laura Matikainen
(Eero Enovaara)

Budjetti & rahoitus

Jaakko Repo

Ohjelmasuunnittelu

(Mikko Heikkilä)
Projektiryhmän kokoontuminen:
● 14.10.2016
● 18.11.2016
● ma 18.1.2017 Imatran Kylpylällä klo 18.00
● ke 22.2.2017 Imatran Kylpylä klo 18.00
● ke 15.3.2017 IK klo 18.00 (leiriohjelman aikataulu valmis)
● ke 12.4.2017 IK klo 18.00
● ke 17.5.2017 IK klo 18.00
Virve varmistaa kylpylän kanssa tilat yllä oleville ajankohdille.
Projektiryhmän viestintä: sähköpostilla koko ryhmälle ja salainen Facebook-ryhmä
Leirin osallistujat
● Leiriläisten valinta
○ monipiiri valitsee ja ilmoittaa tiedot projektiryhmälle
○ Juhani on yhteyshenkilönä leiriläisiin päin.
○ monipiirin yhteyshenkilö Torsti Poutanen 044 290 7485
torsti.poutanen@kolumbus.fi
● Leiriläisten tiedot
○ allergiat
○ erityisruokavaliot
○ muut erityistoiveet
● Muuta
○ perustetaan Facebook-ryhmä leiriläisille ja rotexeille (Virve perustaa)
○ YouTubeen video leiristä
○ muista kysyä lupa ennakkoon kuvaamiseen (Juhani kysyy tervetuloa-paketin
yhteydessä)
Leirivalvojat
● Rotex-nuoret, 2 – 4 henkilöä ympäri vuorokauden (Virve on kysynyt)
● yksi aikuinen yhteisleirin ajan ympäri vuorokauden on tästä työryhmästä. Vuorot jaetaan
toukokuun kokouksessa
Isäntäperheet
● Isäntäperheiden haku
○ jokainen klubi sitoutuu etsimään vähintään 3 isäntäperhettä 30.4.2017
mennessä. Muista tiedustella onko tyttö/poika/ei väliä. Ilmoita tiedot Ilkalle
○ varalle jää kaksi isäntäperhettä
● Isäntäperheiden valmennus
○ pidetään yksi yhteinen tilaisuus isäntäperheille, jossa esitellään rotarytoimintaa ja
pidetään koulutus. Ajankohta sovitaan myöhemmin. Ilkka järjestelee ja sovitaan
tapahtumapaikaksi Imatran Kylpylä la 27.5.2017 klo 14-16 (Virve sopii tilan ja
tarjoilut)

Leiriohjelma
● patikointia (päivän mittainen vaellus alueen vaellusreitillä, ruokailu luonnossa) (Juhani)
● kirkkovenesoutua (Eero kysyy onko Imatralta veneitä), sup-laudat ja kanootit
● tutustuminen Imatraan ja Venäjän rajan läheisyyteen (Mellonmäen hyppyri) (Virve kysyy
katujunan)
● seikkailurata tyylin Atrenaliini
● veneretki Satamosaareen Joutsenon partiolaisten purjevene saadaan päiväksi hintaan 500
e
● suunnitelmat sadepäivien varalle (keilailu, Taikametsä, palloiluhalli, kuntosali), rotexit
suunnittelevat tarkemmin sekä muiden päivien “tauot”
● vapaa-aikaa pitää jättää, jotta voivat omatoimisesti tutustua kylpylän tarjontaan
● kuvernöörin ja rotarien vierailu
● leiriläiset suunnittelevat läksiäisillan ohjelman. Pidetään nuotiolla tai sateella kylpylällä.
Videoidaan ja laitetaan YouTubeen
Budjetti ja rahoitus
● Leiriläisiltä ei peritä ylimääräisiä maksuja
● Budjetti
○ Leirin budjetti on 9400 EUR. Liitteenä kustannustaulukko
○ Budjettia; ennustetta ja toteumaa seurataan koko ajan.
● Rahoitus
○ piiri: pitää toimittaa kustannusarvio Osmo Siiralle ja hän selvittää tilanteen piirin
apurahan suhteen
○ muut:
o EKSP-säätiö (Laura hakenut):
§ haetaan vuoden loppuun mennessä avustusta veneellä menoa
Satamosaareen
§ Laura hoitaa hakemuksen
§ Partiolaisten Toveri-veneellä meno (Juhani kysynyt 500 e - OK)
§ kokopäivän kustannukset eli ruokailut ja veneen hinta
o Eekoo: jonkin päivän ruokasponsori (Eero sopinut yhdelle päivälle)
o EK Osuuspankki (Mikko kysynyt T-paidat)
o Tuuliaisen säätiö (Mikko kysyy)
kirkkoveneet/kanootit/sup
Nordealta kysytty avustusta ja heiltä ei saa.
Saapuminen isäntäperheisiin
● Isäntäperheet noutavat leiriläiset lentokentältä
Saapuminen leirille
● isäntäperheet tuovat leiriläiset yhteisleirin aloituspäivän aamuna ja sovitaan tuloaika sekä
kohtauspaikka
Leiriläisten lähtö kotimaahan
● rotarit vievät

Vakuutukset
● leiriläisillä oma vakuutus. Muistutetaan varmistaa ennen leiriä, että jokaisella on vakuutus
hankittu
● järjestäjän vastuuvakuutus pitää ottaa (Juhani hoitaa helmikuun kokoukseen mennessä)
Leiriläisten informointi
● Leiriesite
○ on tehty ja Virve lähettänyt Torstille 19.11.2016
● Tarkempi kuvaus leiristä nuorille
○ Juhani tekee leiriesitteen tuleville nuorille (max. 2 sivua)
○ varusteet
○ kuvaus leiripaikasta: kuvia ja tekstiä
○ ennakkotietoa ohjelmasta
○ vakuutus
○ Facebook-ryhmään tulee tarkempaa tietoa leiristä
○ T-paita koko
○ lupa kuvaamiseen leiriaikana kysyttävä
Media
●
●
●
●
●
●
●

alueen sanomalehdet
paikallisradio
piirin internet-sivut
piirin ja nuorisovaihdon Facebook
Rotarian-lehti
mitä ja milloin julkaistaan?
rotarien vierailu leirillä

Leirin säännöt
● laaditaan yksi A4-johon tiivistetään yhteiset säännöt
● liikkuminen leiripaikan ulkopuolella
● jokainen leiriläinen on tavoitettavissa
Muuta
● leiripaita jokaiselle leiriläiselle ja valvojalle

