
Välkomna på POYKOT 2021

Äntligen är det dags för sommarläger igen och den här gången beger
vi oss mot Kyrkslätt och närmare bestämt lägerområdet Eliseberg.
Lägerområdet ligger precis vid havsstranden i Porkala.

På Spanarnas sommarläger kommer vi att sova i tält, njuta av god mat
och roligt program.
Vi kommer att få användning för alla scoutfärdigheter vi övat oss i;
orientering, skogsliv, surrning och knopar, laga mat på trangia, sjövett, mm.
Till scoutlägerliv hör också simning, lägerbål i solnedgången (kvällssamling vid en lägereld
med sång och program), tokigheter, lekar, spel och skratt.

I detta lägerbrev står allt som du behöver veta om lägret, hur du tar dig dit och allra längst ner
om vad du behöver med dig så läs noga!

Har du frågor eller funderingar så kan du vända dig till lägerchef Matilda Wenman
(0443200296), programchef Gustav Söderholm (0401767090) eller kårchef Ellen Wenman
(0440870926). Vi nås alla även via spanarmejlen.

Det här blir ett kort men fartfyllt veckoslut som du inte vill missa!

Var? Häggesbölevägen 223, Porkala

När? 30.7/31.7-1.8

Vem?
Dagsläger: 31.7, kl.9-18
Vargungar: 31.7-1.8
Äventyrsscouter: 30.7-1.8
Spejarscouter: 30.7-1.8
Explorerscouter och ledare: 29.7-1.8
Familjeläger: flexibelt deltagande, fyll i datum i anmälan



Hur tar jag mig till lägret?
Kåren ordnar gemensam skjuts till och från lägret fredag/lördag-söndag.
Fredag 30.7 (äventyrsscouter och spejarscouter):
Träff kl.09.00 vid tidtabellstavlan för Esbo-tågen på Järnvägsstationen (vid spår 13-17)

Lördag 31.7 (vargungar och dagslägerdeltagare):
Träff kl.09.00 vid Aleksis Kivi - statyn i norra delen av Järnvägstorget

Hemfärd söndag 1.8:
Vi åker med buss från lägerområdet kl.15 och anländer till Järnvägstorget (Aleksis Kivi -
statyn) kl.16.00

Deltagaravgift:
Dagsläger: 20 euro
Vargungar: 45 euro
Äventyrsscouter: 60 euro
Spejarscouter: 60 euro
Explorerscouter och ledare: 0 euro vid deltagande på byggläger/infra/planering, i annat fall
10 euro per lägerdag.
Familjeläger: fredag-söndag 30 euro per vuxen, lördag - söndag 20 euro per vuxen

Deltagaravgiften betalas in på konto till Helsingfors Scoutkår Spanarna
FI96 31313001072297 eller direkt genom MobilePay till 17566.
OBS! Kom ihåg att i meddelandefältet (både konto och MP) skriva in scoutens namn,
åldersgrupp och sommarläger 2021.

Ifall lägeravgiften är ett hinder för att delta kan ni vara i kontakt med kårens ekonom Emelie
Thodén-Selin på emelie.thoden@gmail.com för understöd till deltagaravgiften.

Vid insjuknande eller avanmälning senast 2 veckor före evenemanget betalas hela
lägeravgiften tillbaka.

Covid-19
Vi håller oss uppdaterade om de rådande säkerhetsföreskrifterna som gäller för anordnande
av läger.
Vi förutsätter att deltagarna är friska och symptomfria då de deltar i lägret, vid eventuellt
insjuknande under lägervistelsen skickas deltagaren omedelbart hem för att förhindra
smittospridning.
Vi strävar till att minimera antalet närkontakter och undviker onödig fysisk kontakt.
Under lägret ser vi även till att ha god hand- och hosthygien.

mailto:emelie.thoden@gmail.com


FAQ
- Jag vill komma till lägret med egen skjuts!

Äventyrs- och spejarscouter, träff på Kyrkslätt tågstation kl.10.00 fredag 30.7.
Vargungar, dagslägerdeltagare, träff på lägerområdet Häggesbölevägen 223, kl.10.00 lördag
31.7.
Hem med egen skjuts? Upplockning kan ske kl.15.15 från lägerområdet söndag 1.8.

- Jag deltar i familjelägret och vill parkera min bil vid lägerområdet, går det?
Det finns bara ett par parkeringsplatser men det går säkert att lösa, skriv gärna det i din
anmälan så vi har koll på hur många bilar som är påväg.

- Jag vill gärna delta i lägret men bara på dagslägret på lördag, hur gör jag då?
Du kan komma ut till lägret med den gemensamma skjutsen från Järnvägstorget men behöver
kunna ta dig hem från lägret på egen hand, antingen bilskjuts eller be om att få skjuts till
tåget. Du kommer att få lunch, mellanmål och middag på lägret så se till att packa med dig
matsaker, simkläder (om du vill simma), kläder enligt väder och en fylld vattenflaska.

- Jag vill gärna delta men behöver komma ut senare/åka hem tidigare, går det?
Inga problem, fyll i det i din anmälan så har vi koll!

- Jag har aldrig deltagit på scoutläger förut, hur funkar det?
Vad roligt, på lägret deltar bekanta och trygga ledare från veckoverksamheten och vi rör oss i
liknande grupper som under veckomötena så du har säkert en eller flera kompisar som också
är påväg på läger. Telefoner tar man med på egen risk, under lägret ska de inte synas eller
höras men man får ringa hem vid mellanmålstid (ca. kl.14-15) antingen med egen telefon
eller ledarnas. Det finns alltid en vuxen ledare eller kompis nära till hands så att du vet vad
som händer till näst och vad du behöver med dig.
På läger har vi nästan hela tiden något kul på gång och det finns mycket att upptäcka och göra
tillsammans!

- Får man vara på telefonen på lägret?
Telefoner tar man med på egen risk, under lägret ska de inte synas eller höras men du får vara
på telefonen och t.ex. ringa hem vid mellanmålstid (ca kl.14-15). Telefoner förvaras i tältet i
din väska då den inte behövs. Ledarna är alltid nåbara via telefon om det är något speciellt.



Utrustningslista

Packa i en rinka/ryggsäck så du inte har flera saker att bära i händerna. Packa gärna i skilda
tyg/plastpåsar i ryggsäcken så är det lättare att hitta dina rena t-skjortor eller pyjamasen inne i
tältet. Matsakerna mår bra i en tygpåse högst upp i väskan så är de nära till hands. Skriv gärna
namn i kläderna så kan ledarna lättare hjälpa till om något tappas bort.

Alla åldersgrupper:
Scouthalsduk
Spanartröja (om du har)
Varm tröja
Vindtät jacka
Regnjacka- och byxor
Långbyxor, slitstarka (jeans eller vandringsbyxor)
Shorts
T-skjortor
Pyjamas
Underkläder
Strumpor, gärna några extra par
Solhatt eller keps
Vandringskängor eller stövlar
Gympaskor eller sandaler
Simkläder
Handduk
Necessär

Tandborste och tandkräm
Solkräm och myggmedel
Tvål, schampo etc.
Personliga mediciner

Sovsäck
Liggunderlag
Pann- eller ficklampa
Fylld vattenflaska, 1 liter
Matkärl; djup tallrik, bestick och mugg + ev en liten kärlhandduk
Lite snacks
Litet mjukisdjur
Anteckningsblock och penna

Äventyrs- och spejarscouter:
Puukko
Kompass om du har
Tävlingsutrustning (vad kan hjälpa din patrull lite extra på en kontroll; sandpapper,
liten sax, extra rep, målfärg/pennor, sytråd, lite jesustejp?)



Liten ryggsäck som rymmer allt som du kommer att behöva på fredag kl.9-14
Lite 1:a hjälpen utrustning. t.ex. plåster
En extra (fylld) vattenflaska vid varmt väder

Kom ihåg att kolla väderprognosen innan ni packar!


