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Tervetuloa Atlasleirille Tervolaan
 9-12.9.2021

Majoituspaikan osoite on Ammattiopisto Lappia, Kätkävaarantie 69,
95340 Loue. Toivomme, että yöpymään saavutaan torstaina 9.9. klo
21.00 mennessä.

Leirin vetäjinä ovat Matti Kulju (kääväkkäät), Tapio Kekki ja Mika Toivonen (helttasienet).
Maastossa voit halutessasi lyöttäytyä heidän mukaansa oppiaksesi uusia lajeja. Kartoitamme
valittuja kohteita ja kirjaamme lajeja muistiin sekä keräämme näytteitä myöhempää määritystä
varten.

Leiri toteutuu, mikäli saamme mukaan riittävästi osallistujia eikä korona ei rajoita leirin pitämistä.
Majoitus on varattu 25-30 henkilölle. Majoitus on kahden hengen solutyyppisissä huoneissa.

ENSIN KÄYTÄNNÖN ASIOITA

Ota leirille mukaan säänmukainen sieniretkivarustus. Muista myös tarvittavat välineet näytteiden
keruuta varten: pusseja, muistiinpanovälineet, puukko, ym. Keräämme sieninäytteitä ja
dokumentoimme maastossa, joten myös kamera (kännykkäkamera) on syytä olla mukana.
Älypuhelimeen voit etukäteen ladata Mobiilivihko-sovelluksen.

Ota mukaan kompassi tai muu vempele ja sovellus, jonka avulla osaat metsästä pois. Jos et ole
varma suunnistustaidostasi, huolehdi siitä, että pysyt porukan mukana. Halutessasi voit liikkua
omatoimisesti, kunhan saavut lähtöpaikalle sovittuun aikaan. Kuljemme kohteisiin
mahdollisuuksien mukaan kimppakyydein.

Suositeltavaa mukaan otettavaa:

- Oma kuivuri, jos niin haluat. Käytössämme on talon puolesta kaksi isoa kuivuria.
- Oma kannettava tietokone.
- Termospullo.
- Sisäkengät.
- Jos sinulla on laitteita, jotka haluat sähköverkkoon, ota mukaan oma jatkojohto, jos sellainen

on helposti saatavillasi.
- Omia sienikirjoja.
- Leirillä ei juuri ole aikaa mikroskopointiin, mutta jos sinulla on oma mikroskooppi ja haluat

opastusta sen käytössä tai säätämisessä, voit ottaa skoopin mukaan.

Majoituspaikassa on käytössä liesi, mikro, jääkaappi, kahvinkeitin sekä astiat. Suihku- ja WC-tilat
ovat yhteiset. Saunomismahdollisuus on. Lisää tietoa majoituspaikasta ja missä se sijaitsee, löydät
osoitteesta https://www.lappia.fi/toimipisteet/loue-tervola/
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TERVOLAN LEIRIOHJELMA 9.-12.9.2021
Ohjelma on alustava. Siihen voi tulla pieniä muutoksia.

torstai 9.9.
Saapuminen majoitukseen. Toivomme, että tulisit paikalle viimeistään klo. 21.00 mennessä. Mikäli se
tuottaa ongelmia, kerro siitä meille. Tälle päivälle ei ole järjestettyä ohjelmaa.

perjantai 10.9.
klo 6.30-8.30 Aamupala ja retkieväiden teko.
klo 9.00 Lähtö maastoon kimppakyydein.
klo 15.00-16.00 Paluu maastosta majoituspaikalle.
klo 16.00 Ruokailu.
klo 17.30 -> Kerättyjen sienten käsittelyä ja määritystä sekä havaintojen kirjaamista.

Esitelmä, jonka kellonaika sovitaan paikan päällä.
lauantai 11.9
klo 6.30-8.30 Aamupala ja retkieväiden teko.
klo 9.00 Lähtö maastoon kimppakyydein.
klo 15.00-16.00 Paluu maastosta majoituspaikalle.
klo 16.00 Ruokailu.
klo 17.30 -> Kerättyjen sienten käsittelyä ja määritystä sekä havaintojen kirjaamista.

Esitelmä, jonka kellonaika sovitaan paikan päällä.
sunnuntai 12.9.
klo 6.30-8.30 Aamupala
klo 9.00 Lähtö lähimaastoon kimppakyydein.
klo 11.30-12.00 Paluu retkeltä
klo 12.00 Ruokailu
klo 13.00-14.00 Lopetus, tavaroiden pakkaamista ja keskeneräisten asioiden loppuun

saattamista. Kurssisalin siivous porukalla. Huoneiden luovutus
viimeistään klo 15.00-16.00.

LEIRIMAKSUT

Leirimaksu on 95 euroa, joka sisältää ruokailut, yöpymiset omilla petivaatteilla (lakana,
tyynynpäällinen, pussilakana ja peitto (tai makuupussi) kahden hengen huoneessa (to 9.9 - su
12.9). Yhden hengen huoneessa vastaava hinta on 113 euroa. Huoneiden siivous ja ruokailut
kuuluvat majoituspaketin hintaan. Retkieväiden teko ei ole vielä hinnassa mukana. Mikäli
petivaatteiden tuominen tuottaa ongelmia, ota yhteyttä. Niitä on mahdollista saada muutamille
lisämaksusta. Kaikille niitä ei riitä.

Leirimaksu tulee maksaa etukäteen ja mikäli joudut perumaan osallistumisesi, voit saada maksun
takaisin vain siinä tapauksessa, että peruutus tehdään ennen 10.8.2021. Mikäli et yövy, leirimaksu
on 20 euroa. Mahdollisuus on valita maaston jälkeisiä ruokailuja ilman majoitusta.
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RUOKAILUJEN HINNAT:
Retkieväiden teko 3,10 €

(sis. 4 leipäviipaletta, juusto + leikkele, Vichy 0,33 l, kahvi omaan termospulloon)
Illallinen 13,00 €

TAPAHTUMAN KORONAOHJEET

Leirillä noudatetaan alueellisia rajoituksia ja suosituksia sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjeita turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.
Tällä hetkellä emme voi tietää, mitä rajoituksia, suosituksia tai ohjeita syksyllä on voimassa. Leirin
turvallisuusohjeet kirjataan ylös ja osallistujia informoidaan ennen leiriä.

Leirille on mahdollista osallistua riskejä eri tavoin välttäen. Lähikontakteja tuskin kuitenkaan on
täysin mahdollista välttää tai turvaetäisyyksistä kaikissa lyhytkestoisissa tilanteissa pitää kiinni.
Tämä on syytä ymmärtää, mikäli ilmoittaudut mukaan. Toisaalta osallistuminen edellyttää, että
huomioit muut niin, ettet itse ehdoin tahdoin riko annettuja suosituksia ja rajoituksia. Leirille ei
saa osallistua, jos on hengitystieinfektioon viittaavia oireita.

Majoitamme 2 hengen huoneeseen vain ne, jotka ovat keskenään sopineet yhteisestä huoneesta.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumiset Matti Kuljulle, mielellään sähköpostilla m.kulju@kolumbus.fi (puh. 044-
3357440). Saat paluupostissa tilinumeron, johon voit maksaa leirimaksun. Maksu tulee suorittaa
heti, sillä vasta maksettuasi olet varannut paikkasi. Samalla kysymme mitä ruokailuja valitset,
myös onko sinulla erityisruokavalio, sillä meidän pitää ilmoittaa ne etukäteen keittiötä varten.
Ilmoittaudu ajoissa, jotta varmistat mukaan mahtumisen, kuitenkin viimeistään 10.8.2021.


