Leirikirje Askalan Ketoleirille 2021
Hei kaikki vanhat ja uudet ketoleiriläiset ja Askalankosken ystävät!
Olette tervetulleita viettämään laatuaikaa Askalaan tiistaista sunnuntaihin 13-18.7. talkoiden merkeissä.
Paimion seudun ympäristöyhdistys järjestää leirin nyt 29. kerran! Koronaturvallisuudesta huolehditaan
viime vuoden tapaan ja jos tilanne huononee ilmoitamme muutoksista leirille ilmoittautuneille.
Niitto ja haravointitöitä riittää jokaiselle ja riukuaitaakin pääsee tekemään! Leirinjohtajana toimii Rauno
Tuomikoski yhdistyksen pj, vastaten turvallisuudesta ja tehtävistä töistä. Ruokahuollosta vastaa Inna
Hirvonen. Teatteriasioista yms. huolehtii sihteerimme Viri Teppo-Pärnä. Ilmoittautumiset hoitaa Otso
Helenius (yhteystiedot kirjeen lopussa).
Menossa voi olla mukana vain päivänkin, mutta hienoa jos viihdyt vaikka koko viikon! Aloitamme tiistaina
13.7. virallisesti klo 10.00 lipunnostolla, mutta jo aamulla on paikalla olijoille töitä tarjolla! Sunnuntaina
18.7. siivoamme leirialueen ja lopettelemme puoliltapäivin.
Leiripäivät rytmittyvät ruokataukojen mukaan:
•

klo 7.30

aamiainen

•

klo 8

työnjako

•

klo 10

mehu/kahvitauko

•

klo 12

lounas

•

klo 15

kahvi/mehutauko

•

klo 17

päivällinen; Yöpyjille on varattu myös iltapalaa.

(•

klo 18-20

peseytyminen Ankkalammella)

Yöpyminen onnistuu mieluiten ketotalon ympäristössä omissa teltoissa, talossa on vain joitakin
nukkumapaikkoja. Lähistöllä asuvat pääsevät tietysti koteihinsa yöksi.
Päivittäistä peseytymistä Ankkalammen saunalla (n.6km leirialueelta) vielä selvitellään, uimaan toki pääsee
päivittäin. Ankkalammelle kuljetaan kimppakyydein. Leirialueella ei ole peseytymismahdollisuutta!
Leiriltä on mahdollista lähteä teatteriretkelle Sauvon kesäteatteriin perjantaina 16.7. Esityksenä on viime
kesältä siirtynyt Oliver Twist, lisätiedot: selku.fi. Teatteriin kuljetaan kimppakyydein.. Jokainen maksaa
lippunsa itse: aikuiset 20e ja lapset (12v. ja alle)15e. Ilmoita mahdollinen halukkuutesi Lähteä teatteriin heti
leirin alussa niin varaamme tarpeeksi paikkoja. Esitys alkaa klo 19 joten peseytymisaika jää lyhyeksi.
Mukaan leirille:
- teltta ja retkipatja
- huonoja vaatteita, jotka saavat rähjääntyä ja lakki
- kumisaappaat ja sadevaatteet
- peseytymis- ja uimakamppeet, aurinkorasva ja muut hygieniavälineet
- juomapullo; ruokailuvälineet saa talolta
Ajo-ohje Askalankoskelle: Paimion ainoista liikennevaloista Sähköyhtiöntietä pohjoiseen Tarvasjoen
suuntaan (edempänä tien nimi muuttuu Tarvasjoentieksi) noin 6 km. Käännytään vasemmalle jokilaakson
suuntaan (viitat ’Askalan voimala’ ja ’Voimalantie’). Tätä tietä laakson pohjalle noin 1,5 km. Lopussa on
jyrkkä alamäki, joka ajetaan alas asti (älä käänny patosillalle!). P-paikka on laakson pohjalla voimalan luona.
Jokiuoman yli kuljetaan riippusiltaa pitkin, matkaa P-paikalta on 100 m. Osoite: Voimalantie 116, Paimio.
ÄLÄ LUOTA HAKUKONEIDEN AJO-OHJEISIIN.

Ilmoittautumisohje: Huomioi vaihtuneet yhteystiedot(alla)! Kerro tulo ja lähtöpäiväsi, oletko yöt
leirialueella vai kotona, jos tulet julkisilla Paimioon; kerro aikataulu ja pysäkki niin järjestämme sinulle
kyydin Askalaan, kulkuvälineesi (pystytkö kuljettamaan muitakin), puhelinnumerosi ja ruokarajoitukset.
Innokkaimmat ovat saattaneet jo ilmoittautua, varmistakaa vielä tulonne ja täydentäkää em. asiat. Lähetä
tiedot uuteen osoitteeseen/numeroon!
Ilmoittautumiset mieluiten sähköpostilla: otso.helenius@metsa.fi tai 0440889566

Leiriterveisin
Otso Helenius/Paimion seudun ympäristöyhdistys ry
otso.helenius@metsa.fi
0440889566

