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A

ABC-OPAS
kertoo oleellisia fakta-tietoja Taruksesta. Se löytyy myös netistä www.partio.fi/tarus. Sitä
päivitetään ajoittain, joten kannattaa käydä kurkkaamassa koska uusin versio abc-oppaasta
on ilmestynyt.

AIKATAULU
Tammikuussa aukeaa vartioille Tarus-treffit netissä.
20.1.2004 mennessä ilmoittautumislomakkeet palautetaan lippukuntien Tarusyhteyshenkilölle ja ilmoittautuneet maksavat ensimmäisen erän leirimaksusta (95 euroa)
lippukunnalle (lippukunnan antamien ohjeiden mukaan).
31.1.2004 mennessä Tarus-yhteyshenkilö syöttää tiedot leiriläisistä Polkuun.
Tammikuussa Tarus-yhteyshenkilö täyttää netissä lpk- / savukohtaisen kyselylomakkeen,
jossa kysytään mm. savunjohtajaa, muonittajaa, samassa savussa olevia
yhteistyölippukuntia, vj:t yms.
13.2.2004 (eräpäivä) lpk maksaa Tarukselle ensimmäisen erän leirimaksuista.
Helmikuussa savunjohtajat saavat kirjeen, josta selviää mm. mihin alaleiriin lippukunta
sijoittuu.
Maaliskuussa lippukunnat saavat leirikirjeen jaettaviksi leiriläisille.
Huhtikuun alussa leiriläinen maksaa lpk:lle toisen erän leirimaksusta (80 euroa)
Keväällä selviää mihin palvelutehtäviin ilmoittautuneet ovat päässeet.
8.4.2004 mennessä on mahdollista vaihtaa leirille lähtijää lippukunnan sisällä. Sen jälkeen
peruminen on osoitettava lääkärintodistuksella, jotta rahat saa partiovakuutuksesta takaisin.
23.4.2004 (eräpäivä) lpk maksaa Tarukselle toisen erän leirimaksuista
Toukokuussa savunjohtajat saavat 2. kirjeen.
Touko-kesäkuussa Tarus-yhteyshenkilö täyttää netissä 2. savukohtaisen kyselylomakkeen.
Kesäkuussa leiriläiset saavat 2. leirikirjeen, jonka mukana tulee leiriläisen kirja.
22.-28.7.2004 on rakennusleiri.
28.7.-5.8.2004 on TARUS.
31.7. ja 1.8.2004 on vierailupäivät.
5.-9.8.2004 on purkuleiri.

ALALEIRIT
Taruksella on seitsemän alaleiriä. Alaleirin koko on arvion mukaan noin 1800 leiriläistä.
Taruksen alaleirien nimet ovat: Kulo, Uitto, Justeeri, Patikka, Korpi, Stocken ja Savotta.
Patikka-alaleiriin kuuluu myös perheleiri, joka on nimeltään Lastu.
Alaleirien staabit on koottu piireittäin, mutta savut jaetaan alaleireihin ilman piirirajoja.
Kaikissa alaleireissä on savuja lähes kaikista piireistä eri puolilta Suomea. Lippukunta saa
tietää keväällä mihin alaleiriin savu kuuluu. Leirin ulkomaalaiset leiriläiset jakaantuvat myös
mahdollisimman tasaisesti eri alaleireihin.
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BUSSIT
Leiriläiset tulevat Tarukselle busseilla 28.7.2003 kello 8.00 ja 14.00 välisenä aikana. Tarkat
saapumisaikataulut ja –ohjeet tulevat huhtikuussa. Vierailupäivinä kannattaa ehdottomasti
järjestää bussikuljetuksia. Bussit pääsevät ajamaan lähelle leirialuetta, henkilöautot jätetään
kilometrien päähän leirialueesta.

CELSIUSASTEITA
on tilattu leiriajaksi lämpimän puolelle… ☺

D Y N A M I I T T I A , muita räjähteitä tai luoteja ei pitäisi leirialueella olla, vaikka sitä onkin
käytetty Puolustusvoimien harjoitusalueena. Intin väki on toki jättänyt alueelle jälkensä mm.
pieninä maastokuoppina.

ENGLANTI, RUOTSI JA SUOMI
ovat Taruksen viralliset kielet.

FINNJAMBOREE
on harvinaista herkkua. Tarus on 5. Finnjamboree. Edellisestä suurleiristä Loistosta on
kulunut kahdeksan vuotta. Tarus on tämän ajan vartiolaisten tilaisuus päästä kokemaan
elämyksellistä ja huumaavaa suurleirihenkeä.

HAIKKI
on vartiolaiselle Taruksen kohokohta! Vartiolaiset pääsevät vartionjohtajien kanssa
perinteiselle yön yli kestävälle metsähaikille, jossa korostuvat luonnossa selviytyminen,
sopiva fyysinen rasitus, vartion yhteistoiminta sekä vartionjohtajan rooli.
HINTA
•
•
•

leirimaksu on 175 euroa / leiriläinen.
Perhealennukseen oikeutetuilta 95 euroa eli perheen kaksi ensimmäistä leiriläistä
maksavat koko leirimaksun 175 euroa, kolmas ja sitä seuraavat saman perheen samassa
osoitteessa asuvat jäsenet maksavat 95 euroa.
Perheleirillä olevat sudenpentuikäiset (synt. 1994-1996) maksavat 70 euroa. Alle
kouluikäiset eivät maksa leirimaksua lainkaan.
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•
•

Leirimaksu maksetaan kahdessa erässä: 1. erä 95 euroa tammikuussa ja 2. erä 80 euroa
huhtikuussa. Leiriläisten leirimaksut maksetaan lippukunnalle, joka maksaa koko
lippukunnan leirimaksut kootusti laskulla Tarukselle.
Päivämaksu palvelutehtäviin muutamaksi päiväksi tuleville on 25 euroa etukäteen
ilmoittautuneilta. Leirin portilta päivämaksu on 30 euroa. Päivämaksu sisältää päivän
ruuat ja ohjelman sekä yöpymisen seuraavaan aamuun klo 9 saakka.

HOME HOSPITALITY
Tarukselle tuleville ulkomaalaisille partiolaisille tarjotaan mahdollisuus 3-4 päivän
kestoiseen perhevierailuun mielellään leirin jälkeen suomalaisissa perheissä. Suomalaiset
partiolaiset voivat ilmoittautua HH-isänniksi Tarus-ilmoittautumisen yhteydessä.

I

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumislomake oli syksyn 2003 Partion 4/03 ja Scoutpostenin 5/03 välissä. Sama
lomake ilmestyi syyskuun lpk-postissa ja on nettisivuilla. Lomaketta voi monistaa tarpeen
mukaan. KAIKKI leirille tulevat ilmoittautuvat, olivat sitten leiriläisiä tai palvelutehtävissä
tai osallistuvat perheleirille.
Tarus-yhteyshenkilö tulee ilmoittaa Tarus-toimistoon lomakkeella, jonka saa netistä. Näin
Tarus-yhteyshenkilö saa suoraan Tarus-informaatiota ja voi ilmoittaa lippukuntalaisiaan
Polku-jäsenrekisterin kautta Tarukselle.
Ilmoittautuminen Tarukselle tapahtuu LIPPUKUNNITTAIN, vaikka menisi yhteistyölpk:n
kanssa leirille samaan savuun. Jokaisella lpk:lla tulee olla oma Tarus-yhteyshenkilö, joka
hoitaa ilmoittautumiset Polku-jäsenrekisteriin ja säilyttää ilmoittautumislomakkeet
15.9.2004 saakka. Polun Tarus-ilmoittautumisesta on lähetetty ohjeet lippukuntien Tarusyhteyshenkilöille.
Ilmoittautuminen päättyy 20.1.2004 ja yhteyshenkilön on ilmoitettava lähtijät Polkuun
31.1.2004 mennessä.

ISÄNTÄLIPPUKUNNAT
Kaikille Tarukselle tuleville ulkomaalaisille partiolaisille hankitaan suomalaiset
isäntälippukunnat, joiden kanssa ulkomaalaiset majoittuvat samaan savuun leirin aikana.
Lippukunnat voivat ilmoittautua isäntälippukunnaksi netissä tammikuun lpk- /
savukohtaisella kyselylomakkeella. Lisätietoja isäntälippukuntana toimimisesta Perhe- ja
lippukunta -mestari Katariina Koskiselta, kajoko@utu.fi.

J

JOHTAJAT
Savun johtajistoon kuuluvat ovat yli 16-vuotiaita. Johtajistoon pitää ja saa nimetä
savunjohtaja sekä yksi johtaja jokaista alkavaa kymmentä leiriläistä kohden (leiriläisiin
lasketaan vain alle 16-vuotiaat partiolaiset). Savunjohtajan tulee olla täysi-ikäinen. Tämän
lisäksi vähintään yhden muista johtajista tulee olla täysi-ikäinen, jos savussa on yli 50
leiriläistä.
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Poikkeuksen johtajien määrään tekevät pienet savut: johtajien vähimmäismäärä on aina
savunjohtaja + kolme muuta johtajaa.
Myös savun muonittaja/-t kuuluvat savun johtajakiintiöön.
Esimerkki 1.
Lippukunnasta lähtee 35 partiolaista Tarukselle. Heistä 19 on leiriläisiä ja 16
palvelutehtävään tulevaa. Savun johtajistossa pitää ja saa olla silloin yksi yli 18-vuotias, joka
toimii savunjohtajana, sekä kolme yli 16-vuotiasta, jotka toimivat savun johtajistossa. Tässä
astuu siis pienen savun poikkeus johtajien lukumäärässä kuvaan mukaan (vähintään 4
johtajaa joka savussa). Savuun kuuluvat muut 12 palvelutehtävissä olevaa partiolaista
toimivat leirin yleisissä palvelutehtävissä sekä auttavat savussa.
Esimerkki 2.
Lippukunnasta lähtee 62 partiolaista Tarukselle. Heistä 42 on leiriläisiä ja 20
palvelutehtäviin tulevaa. Savun johtajistossa on yksi yli 18-vuotias, joka toimii
savunjohtajana. Muita savun johtajia on viisi. Eli yhteensä savun johtajissa on kuusi
palvelutehtävissä olevaa. Loput 14 palvelutehtävissä olevaa ovat leirin yleisissä tehtävissä
sekä auttamassa savussa.

K

KANOOTIT
ovat osa Taruksen vesistöohjelmia. Ne myydään leiriaikaisen käytön jälkeen varusteineen
lippukunnille ja yksittäisille partiolaisille varausjärjestyksessä. Ostovaraukset tehdään jo nyt.
Kanootit sopivat hyvin lippukuntakäyttöön. Lisätietoja netistä www.partio.fi/tarus.
K U R S S I T (sampo, akela, hankeohjaaja, vj-jatkis)
Leirillä järjestetään neljä 2-päiväistä kurssia: sampo-, akela-, hankeohjaaja- ja vj-jatkokurssit.
Hankeohjaajakurssiin kuuluu lisäksi kurssiviikonloppu, joka on ennen Tarusta. Kursseille
ilmoittaudutaan etukäteen ilmoittautumislomakkeella. Kurssimaksu kuuluu leirimaksuun.
Kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti näissä tehtävissä syksyllä 2004 aloittaville tai tehtävissä jo
toimiville, mutta muidenkin osallistuminen on myös mahdollista. Kurssipaikkoja ei
todennäköisesti riitä kaikille halukkaille, joten pääsääntöisesti noudatetaan periaatetta, että
kullekin kurssille mahtuu yksi partiolainen/lpk kurssia kohden. Kursseille valituille
ilmoitetaan suoraan kurssille pääsystä ilmoittautumisten päätyttyä.
KV
Kansainvälisyys on tärkeä osa Tarusta. Ulkomaalaisia partiolaisia on kutsuttu maailman
kaikista partiomaista ja heitä sijoitetaan Taruksen jokaiseen alaleiriin. Ulkomaalaiset
partiolaiset toimivat leirin aikana suomalaisten tapaan joko leiriläisinä, osallistuen ohjelmaan
tai palvelutehtävissä olevina suorittaen palvelutehtävää. Ulkomaalaisista huolehditaan myös
ennen leiriä järjestämällä vastaanotto Turussa tai Helsingissä, tarvittaessa majoitus sekä
kuljetus leirille sekä leirin jälkeen tarjoamalla mahdollisuus home hospitalityyn tai pieneen
kiertomatkaan Suomessa.
Lippukunnilta kysytään tammikuun kyselylomakkeessa halukkuudesta ottaa savuunsa
ulkomaalaisia partiolaisia leirin ajaksi. Ilmoittautumisen yhteydessä leiriläiset voivat ilmoittaa
halukkuudestaan majoittaa ulkomaalaisia kotiinsa leirin jälkeen (home hospitality).
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KÄTTENTAIDOT
tulevat tutuksi leiriläisille kättentaito-ohjelmalaaksoissa. Leiriläiset pääsevät vielä
jännittämään tehdäänkö Taruksella käyttöesineitä kankaasta, kivestä, luusta, villasta vai
mistä.

L

LEHTIJUTTUJA
Piirilehdet ja lippukuntalehdet voivat hakea juttuja Tarus-netistä, hyvä tietää –osiossa on
valmista materiaalia. Tilauksestakin kirjoitetaan juttuja, etsitään haastateltavia ja vinkataan
hyvistä aiheista. Jutut kirjoittaa Tarus-tiedotuksen partiomediaryhmä ja sille voi vinkata
juttuaiheista sähköpostitse anita.isokaanta@sp.partio.fi.
anita.isokaanta@sp.partio.fi
Taruksen lehdistöpalvelu huolehtii tiedottamisesta partion ulkopuoliselle lehdistölle. Olisiko
teillä päin paikallinen sanomalehti kiinnostunut kertomaan etukäteen Taruksesta?
Haluatteko liittää piiristä kertovaan lehdistötiedotteeseenne pätkän Taruksesta?
Lehdistöpalvelun mestari Sari Summanen ottaa vinkit ja pyynnöt vastaan
sari.summanen@sp.partio.fi.

LEIRIALUE
Tarus pidetään metsän keskellä Padasjoella Metsähallituksen ja Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestön (SPEK) mailla. Leirialue on ollut pääasiassa Puolustusvoimien
harjoitusalueena. Leirialueella on useampi pieni järvi mm. Vähä-Tarus ja Iso-Hervo. Leirin
uimaranta on Iso-Tarus –järven hiekkarannalla. Alueella on kiinteitä rakennuksia hyvin
leirin tarpeisiin. Leirialue on hyvää kangasmetsämaastoa, jolle on helppo nostaa teltat
pystyyn.

LEIRIKIRJEITÄ
tulee ennen leiriä kaksi kappaletta. Ensimmäinen postitetaan maaliskuulla lippukuntiin
leiriläisille jaettavaksi. Toisen leirikirjeen leiriläiset saavat leiriläisen kirjan kera suoraan
koteihinsa kesällä.

LEIRILÄISET
•
•
-

Vartioikäiset
toiminut vartiossa ainakin edellisen kauden eli siirtyy vartioon viimeistään jouluna 2003
lippukunnanjohtajan mielestä riittävät retki- ja leiritaidot
olisi hyvä täyttää 11 vuotta v. 2004. Ehdotonta ikärajaa ei ole, lippukunnalla on
harkintavalta tässä asiassa.
Vaeltajat ja johtajat
yli 16 v. eli syntynyt vuonna 1988 tai aikaisemmin, ovat palvelutehtävissä savussa tai
leirin yhteisissä tehtävissä
palvelutehtävien lisäksi omaa ohjelmaa
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LEIRIMAKSUT JA LASKUTUS
Leirimaksujen laskutus tapahtuu lippukunnittain. Lippukunta kerää leirimaksut ja maksaa
ne Tarus-toimiston lähettämän laskun mukaan. Maksu tapahtuu kahdessa erässä, joista
ensimmäisen eräpäivä on helmikuussa ja toinen huhtikuussa 2004.
•
•
•
•
•
•

leirimaksu 175 euroa
95 euroa perhealennukseen oikeutetuilta (=alkaen kolmannesta saman perheen
jäsenestä)
70 euroa sudenpentuikäisiltä
Lippukuntien maksaman 1. laskuerän eräpäivä on 13.2.2004 - 95 euroa
1. laskutuserässä maksetaan perhealennukseen oikeutettujen sekä
sudenpentuikäisten koko maksu
Lippukuntien maksaman 2. laskuerän eräpäivä on 23.4.2004 - 80 euroa

LEIRITOIMIKUNTA
Leiritoimikunnan jäsenet suunnittelevat, koordinoivat ja ohjaavat leirin tekemistä. Kaikille
menee sähköposti perille osoitteella etunimi.sukunimi@sp.partio.fi.
leirinjohtaja

Marjukka Rehumäki

leirin apulaisjohtaja

Kaj ”Kaitsu” Kanervavuori

huoltojohtaja

Pertti ”Pertsa” Lampinen

kv-johtaja

Elli Koistinen

ohjelmajohtaja

Kari ”Poppis” Suomela

talousjohtaja

Olavi Laitala

tekniikkajohtaja

Juha ”Jeo” Lehto

tiedotusjohtaja

Johanna ”Nonnu” Valento

projektipäällikkö

Aki Tuominen

LEMMIKIT
pääsevät nauttimaan olostaan kotona tai hoidosta Taruksen aikana, sillä leirille ne eivät ole
tervetulleita.

LOGO
Taruksen logossa kahden teltan hahmot luovat leiritunnelmaa, muodostaen samalla
ääriviivoillaan metsäisen kuusen. Leirillä taivas on korkealla ja tunnelma myös, teltan ovi on
vauhdissa mukana. Tähdet tuikkivat viidennen suomalaisen suurleirin ja viiden Taruksen
tavoitteen merkiksi.
Merkin on suunnitellut teollinen muotoilija Kari "Poppis" Suomela - Taruksen
ohjelmajohtaja.
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Taruksen logoja saa käyttää vapaasti Taruksesta kerrottaessa. Kaikki kaupallinen käyttö on
kuitenkin kielletty. Logoa ei saa muuttaa tai leikata, eikä sen värejä saa vaihtaa. Käytettävä
koko on vapaasti valittavissa, kunhan logon mittojen oikea suhde säilyy.

M

MATKUSTUS LEIRILLE JA KOTIIN
Lippukuntien tulee järjestää kuljetuksensa itse, kuljetukset eivät sisälly leirimaksuun.
Yhteistyötä naapurilippukuntiin järjestelyissä kannattaa tehdä. Piirit voivat koordinoida tai
järjestää lippukuntien matkustusta leirille ja sieltä pois. Leirille saapumisesta annetaan tarkat
aikataulut ja ohjeet huhtikuussa.

MUONITUS
Kaikki ruokailevat leirin aikana savuissaan, myös palvelutehtävissä olevat.
Lippukunta tai lippukuntayhtymä muodostaa yhteisen ruokakunnan (syö samasta keittiöstä)
ja tätä kutsutaan savuksi. Savussa asuu 30-100 partiolaista. Jokaisessa savussa pitää olla
muonituksesta vastaava johtaja.
Ruoka valmistetaan mahdollisuuksien mukaan perusraaka-aineista, valmiita eineksiä ei
tarjoilla. Ruuanvalmistusohjeita ja –koulutusta on luvassa muonittajille kevään aikana.
Ruoka-aineallergioista ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

N
O

NIMIKKEET
Taruksella on oma terminologiansa, jokaiselle tekijälle ja ryhmälle on oma nimikkeensä.
Taruksella on kahdenlaisia nimityksiä: pestien ja ryhmien. Tarus-pestin taso voi olla johtaja,
päällikkö, mestari, kymppi tai tekijä. Ryhmien nimityksiä ovat puolestaan osa-alue, jaos,
ryhmä ja tiimi. Leiritoimikunnan jäsenet ovat johtajia, ja he johtavat osa-alueita (esim.
huoltojohtaja johtaa huolto- osa-aluetta) ja jaoksia päälliköt (esim. lääkintäpäällikkö johtaa
lääkintäjaosta). Mestareilla (esim. EA-pistemestari) on puolestaan omat ryhmänsä, joiden
”vartionjohtajina” he toimivat. Jos ryhmässä on paljon ”vartiolaisia” eli tekijöitä, voidaan
ryhmä jakaa vielä tiimeihin, joita vetävät kympit.

OHJELMA
Taruksen ohjelmassa keskitytään suurempiin kokonaisuuksiin, leiriläisillä on mahdollisuus
kokea sisällöllisesti samanlainen suurleiri. Valinnaisuutta ei juurikaan ole, lähinnä ikäluokan
ja kokemustaustan mukaan on hiukan erilailla painotettuja ohjelmasisältöjä. Ohjelma
perustuu yhdessä tekemiseen oman vartion kanssa. Leiriohjelma painottuu retkeilyyn,
vesistöohjelmiin, partioaate- ja kädentaito-ohjelmiin, joista jokaisesta on ohjelmalaaksoja.
Leirin kruunaa yön yli kestävä haikki. Yhteiset koko leirin kokoontumiset ovat tietysti
suuria elämyksiä nekin.
Palvelutehtävissä toimiville oma palvelutehtävä on se tärkein ohjelma, mutta sen lisäksi on
erillistä vaeltaja- ja johtajaohjelmaa, jossa voi rentoutua, virkistäytyä ja oppia uutta.

P
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PADASJOKI
Padasjoki on lähes 4 000 asukkaan kunta Päijät-Hämeen maakunnassa. Kunta sijaitsee
Päijänteen länsirannalla 150 km Helsingistä pohjoiseen ja 120 km Jyväskylästä etelään.
Lähin kaupunki on Lahti, jonne on matkaa 50 km.
Lähin
www.padasjoki.fi

PALVELUTEHTÄVÄT
Yli 16-vuotiaat (v.2004 aikana täyttää 16v.) johtajat toimivat leirillä palvelutehtävissä.
Palvelutehtäviä ovat myös savun johtotehtävät. Leirin yhteisiin palvelutehtäviin
ilmoittaudutaan ilmoittautumislomakkeella tai tehtäviin voi hakeutua jo etukäteen
seuraamalla Taruksen rekry-ilmoituksia.
Leirille voi tulla myös vain muutamaksi päiväksi palvelutehtäviin, jolloin päivämaksu on 25
euroa etukäteen päivät ilmoittaneilta. Siinäkin tapauksessa täytetään ilmoittautumislomake
normaalisti.

PARTIOAATE
ei jää vieraaksi leiriläisillä, sillä siihen paneudutaan erityisesti partioaate-ohjelmalaaksoissa,
joiden aiheina ovat partioaate ja kansalaistaidot. Tylsää ei siellä tule olemaan, vaan tekemistä
riittää niin aivoille kuin muutenkin partioaatteen eri alueiden parissa.

PERHELEIRI LASTU
kuuluu Patikka-alaleiriin. Perheleirissä voivat asua perheet, joissa vähintään toinen
vanhemmista on leirin palvelutehtävissä. Perheeksi voidaan katsoa myös esimerkiksi kaksi
äitiä ja heidän lapsensa. He muodostavat Taruksen ajaksi ”perheen”, jolloin toinen äideistä
on palvelutehtävässä ja toinen hoitaa molempien lapsia. Muutenkin perheleirissä on sallittua
tehdä yhteistyötä lasten kaitsemisessa.
Perheleirissä asutaan omissa teltoissa, mutta myös asuntovaunussa tai asuntoautossa
asuminen on mahdollista. Huolto toimii eli mm. vaipanvaihtopisteessä on lämmintä
pesuvettä saatavana ja keittiön suunnittelussa huomioidaan erityisesti lapsiperheiden
tarpeet, esim. pilttien lämmittäminen.
Lisätietoja saa perheleirinjohtajalta Ahti ”Silli” Norjalta, sillin@co.inet.fi.

PERUUTUKSET
Mikäli leiriläinen peruu ilmoittautumisen Tarukselle
•
•
•
•

30.1. asti Tarus-yhteyshenkilöt voivat muuttaa ja poistaa vapaasti oman
lippukunnan ilmoittautumisia Polussa
8.4. asti leirimaksun saa takaisin, jos lippukunta ilmoittaa toisen leiriläisen peruneen
tilalle
9.4. jälkeen leirimaksua ei palauteta.
Jos 9.4. jälkeen tulleen peruutuksen syy on leiriläistä tai hänen lähiomaistaan
kohdannut sairaus tai tapaturma, korvaa partiovakuutus leirimaksun
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POWER POINT
–esitys on netissä, www.partio.fi/tarus, hyvä tietää -kohdassa. Sitä voi käyttää Taruksen
esittelyssä lippukunnan omissa tapahtumissa, kokouksissa, vanhempainilloissa yms.

PÄIVÄMÄÄRÄT
Rakennusleiri
22.- 28.7.2004, torstai-keskiviikko

R

TARUS 2004

28.7.-5.8.2004, keskiviikko-torstai

Purkuleiri

5.-9.8.2004, torstai-maanantai

Vierailupäivät

31.7.2004 lauantai ja 1.8.2004 sunnuntai

RAKENNUS- JA PURKULEIRI
Rakennusleiri on 22.-28.7.2004 ja purkuleiri 5.-9.8. Rakennus- ja purkuleirit ovat ilmaisia ja
niille ilmoittaudutaan normaalin ilmoittautumisen yhteydessä. Purkuleirille osallistujille
palautetaan leirimaksusta 10 euroa / purkupäivä purkuleiriltä lähdettäessä.
Rakennus- ja purkuleirille voivat osallistua palvelutehtävissä toimivat henkilöt tai vastaavan
ikäiset muut partiolaiset. Rakennusleirillä keskitytään yhteisten rakennelmien tekoon. Savut
saavat tuoda materiaalia leirialueelle tiistaina 27.7. klo 8 jälkeen ja aloittaa savujen
rakentamisen keskiviikkona 28.7. klo 6. Tarkoitus on, että leiriläiset rakentavat oman
savunsa.

RETKEILY
on kahden ohjelmalaakson aiheena. Siellä tulevat tutuiksi perusretkeilytaidot ja suunnistus.
Opittuja taitoja pääsee testaamaan tosioloissa ohjelmalaaksoissa ja haikilla.

S

SAVU
Leirillä eletään savuissa lippukunnittain tai yhteistyölippukunnan kanssa. Kaikki
lippukunnan jäsenet asuvat savussa.
Lippukunta tai lippukuntayhtymä muodostaa yhteisen ruokakunnan (syö samasta keittiöstä)
ja tätä kutsutaan savuksi. Savussa asuu 30-100 partiolaista.
Savun johtajistoon kuuluvat ovat yli 16-vuotiaita. Johtajistoon pitää ja saa nimetä
savunjohtaja sekä yksi johtaja jokaista alkavaa kymmentä leiriläistä kohden (leiriläisiin
lasketaan vain alle 16-vuotiaat partiolaiset). Savunjohtajan tulee olla täysi-ikäinen. Tämän
lisäksi vähintään yhden muista johtajista tulee olla täysi-ikäinen, jos savussa on yli 50
leiriläistä.
Poikkeuksen johtajien määrään tekevät pienet savut: johtajien vähimmäismäärä on aina
savunjohtaja + kolme muuta johtajaa.
Myös savun muonittaja/-t kuuluvat savun johtajakiintiöön.
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Savun johtajiston tehtäviin kuuluu yleinen savun johtaminen, ruuan tekemisen organisointi.
ohjelmissa käyminen leiriläisten kanssa (vähintään yksi johtaja aina mukana ohjelmissa) ja
niin edelleen.
Savun varusteista ja kalustosta on julkaistu luettelo lpk-postin 6 / 2003 ja se löytyy myös
netistä www.partio.fi/tarus. Pääperiaate on, että savut tuovat kaikki tarvitsemansa varusteet
itse leirille ja sieltä pois. Ruoka valmistetaan kaasukeittimillä.
Savu saa tiedon mihin alaleiriin kuuluu helmikuun lopussa.

SISUPARTIOLAISET
Tarukselle ovat sisutkin tervetulleita. Sisupartiolaiset asuvat pääosin omien lippukuntiensa
kanssa. Erillinen sisusavu toimii kahdessa jaksossa 29.7.-1.8. ja 2.-5.8. Stocken-alaleirissä.
Sisut ilmoittautuvat, kuten muutkin leiriläiset, tammikuun loppuun mennessä.
Lisätietoja sisusavun johtajalta Pekka ”Upi” Uurrolta, pekka.uurto@sp.partio.fi.

T

TARUS
on ikivanha saamenkielisen sanan muunnos, jonka jo muinaiset lappalaiset antoivat nimeksi
paikalle, jossa olivat heidän metsästysalueensa ja kalavetensä ja jota he pitivät myös
metsästysretkien levähdyspaikkanaan.
Partiolaisten suussa Tarus tietysti jo tarkoittaa viidettä suomalaista kansainvälistä suurleiriä,
mutta paikalliset mieltävät Taruksen käyttämämme leirialueen nimeksi. Taruksen alueeksi
kutsutaan metsäistä kaistaletta Iso-Tarus ja Vähä-Tarus –järvien lähistöllä.
Tarus on Tarus myös ruotsiksi ja englanniksi – ja kaikilla muillakin kielillä.

TARUS-TOIMISTO
Tarus-toimisto on Partiotalossa, ja siellä työskentelevät päätoimisesti
projektipäällikkö Aki Tuominen ja projektisihteeri Anu ”Uppis” Koiranen.

TARUS-TREFFIT
toimivat netissä www.partio.fi/tarus. Tarus-treffeillä vartiot ja vaeltajaryhmät voivat hakea
ystävävartioita tutustuakseen toisiinsa ennen Tarusta ja suunnitella yhteistä tapaamista ja
tekemistä leirille.

TAVOITTEET
Taruksella on viisi tavoitetta, jotka ohjaavat leirin tekemistä ja suunnittelua.
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Osaaminen
Tarus on taidonnäyte partiolaisten monipuolisesta ja korkeatasoisesta osaamisesta.
Tarusta tekevät partiolaiset hoitavat pestiinsä liittyvät tehtävät huolella ja valmiiksi. Eri
pesteissä tarvittava osaaminen yhdistyy ja samalla osaaminen ja kokemukset siirtyvät
henkilöiltä toisille. Leiristä välittyy partion ulkopuolelle positiivinen mielikuva partiolaisista
ja heidän osaamisestaan.
Valmistautuminen & vaikutus
Jokaisen huolellinen valmistautuminen takaa Taruksen onnistumisen ja varmistaa hyvän
partiokokemuksen.
Tarukselle valmistautuminen sisältää harjoittelua, yhdessä oppimista ja tarpeen mukaan
järjestettyä koulutusta. Lippukunnat saavat valmistautumisen ja leiriin osallistumisen kautta
malleja ja kokemuksia omaan toimintaansa. Leiritaitojen osaaminen vahvistuu.
Leiriläinen
Taruksella käytetään vartiojärjestelmää vartionjohtajan asemaa korostaen.
Leiriläisen kokemusta turvallisesta leiristä lisäävät oma vartio ja vartionjohtaja sekä muut
leirillä olevat johtajat. Taruksella on vartio- ja vaeltajaikäisille omaa ohjelmaa. Leirin
ohjelma mahdollistaa luokkasuoritukset, tukee henkistä kasvua sekä tarjoaa kansainvälisiä
kokemuksia.
Lippukunta
Taruksella jokainen lippukunta ja vartio on toteuttamassa yhteistä leiriä osallistuen leirille
lippukuntana.
Tarusta tekevät kaikki leirille osallistujat yksilöinä ja ryhminä. Leirillä eletään lippukunnittain
tai yhdessä yhteistyölippukuntien kanssa.
Teema
Tarus ja sen ohjelma suunnitellaan “Matkalla Metsään“ -teemaa ja tarkistettua
ikäkausiohjelmaa toteuttaen.
Taruksen ohjelma on ikäkausiohjelmaa, jossa retki- ja leiritaidot ovat tärkeässä osassa
ympäristö huomioiden. Ohjelmakokonaisuuksien alla on valinnaisuutta ikäluokan ja
kokemustaustan mukaan.

TATU JA TYTTI
Taruksen omat Veijarit ovat nimeltään Tatu ja Tytti. He seikkailevat ennen leiriä eri
paikoissa kuten Partiossa ja Tarus-netissä. He ennakoivat leiriä esimerkiksi pistäytymällä
jossain alaleirissä haistelemassa tunnelmia ennen leiriä. Lisäksi he järjestävät pieniä kilpailuja
nimissään leiriläisten lisäksi myös muille partiolaisille.
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Tatua ja Tyttiä piirtää tuttu henkilö Jyrki Vainio. Veijareita saa käyttää kuvituksena
Tarukseen liittyvissä jutuissa. Piirtäjän nimi on aina mainittava.

TEKIJÄT – REKRY
Tekijät eli palvelutehtävissä toimivat ovat vuonna 1988 tai aiemmin syntyneitä partiolaisia.
Tekijöitä on rekrytoitu jo vuoden 2003 aikana. Rekryilmoitukset löytyvät Taruksen omilta
nettisivuilta. Tekijöitä tarvitaan runsaasti, joten yhteydenotot ilmoituksessa mainittuihin
henkilöihin kannattavat. Palvelutehtäviin voi ilmoittautua myös ilmoittautumislomakkeella
numeroimalla toivepaikat. Toisiin paikkoihin on useampia hakijoita, joten kaikkien
ensisijaista toivetta ei voida täyttää. Ilmoittamalla kolme vaihtoehtoa on todennäköistä
päästä johonkin haluamaansa.

U

ULKOMAALAISIA
leiriläisiä odotellaan saapuvan noin tuhat. Ulkomaalaisten leiriläisten ilmoittautuminen
päättyi vuoden 2003 lopussa. Sen jälkeen voidaan ulkomaalaisia vielä ottaa maaliskuun
loppuun asti, jos he maksavat 30 euroa suuremman leirimaksun. Lisää kv-kohdasta ja
Tarus-netin englanninkielisiltä sivuilta.

VAELTAJA- JA JOHTAJAOHJELMA
on tarkoitettu palvelutehtävissä toimiville vapaa-ajan ohjelmaksi. Siellä pääsee
irrottautumaan leiriarjesta, virkistäytymään ja kouluttautumaan. Johtajakylä Majakka on
ydinpaikkana, mutta vaeltaja- ja johtajaohjelmiin pääsee osallistumaan myös muualla, mm.
kahviloissa ja kursseilla.

VARTIONJOHTAJA
Vartionjohtaja on Taruksella tärkeässä roolissa ohjatessaan vartiolaisiaan leirin touhuissa.
Jonain iltoina hänellä on mahdollisuus osallistua vain vartionjohtajille tarkoitettuun
ohjelmaan, esim. alaleirien kahviloissa kiertävään vj-klubiin.

V
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VARUSTELUETTELO
lippukuntien tarvitsemista tavaroista Taruksella on lpk-postin 6/2003 mukana ja netissä
www.partio.fi/tarus. Henkilökohtaisten varusteiden luettelo tulee toisen leirikirjeen mukana
kesällä.

VESISTÖOHJELMAT
tutustuttavat veteen monella eri tavalla. Vesistöohjelmalaaksossa mm. melotaan ja
tutkaillaan vesistöturvallisuutta.

VIERAILUPÄIVÄT
ovat lauantai 31.7. ja sunnuntai 1.8. Vierailupäivästä, maksuista ja ilmoittautumisesta tulee
tarkempia ohjeita keväällä.

W
Y

WWW
http://www.partio.fi/tarus
Katso ensin netistä – ja kysy vasta sitten Tarus-toimistosta!
Tarus-netti, josta löydät ajankohtaisimman tiedon, uusimman abc-oppaan ja useimmin
kysytyt kysymykset (UKK) Taruksesta partiolaisille ja vanhemmille.

YHTEISET OHJELMAT
kokoavat yhteen kaikki Taruksella olevat 13 000 partiolaista avajaisiin, suurelle iltanuotiolle,
sunnuntaiaamun Partiomessuun ja päättäjäisiin. Tunnelma nousee korkealle, eikä yksin
tarvitse olla!
YHTEYSTIEDOT
Tarus-toimistosta saa apua ja tietoa, sinne voi lähettää sähköpostia osoitteella tarustoimisto@sp.partio.fi.

Ä

ÄITIÄ
voi tulla joskus ikävä leirillä. Postia voi laittaa leiriläiselle sekä leiriltä kotiin. Vierailupäivänä
vanhempien on mahdollista käydä leirillä katsomassa miten oma Tatu tai Tytti pärjää leirillä.
Leirillä ei ole kännykkäkieltoa – mutta toisaalta ei myöskään latauspaikkoja puhelimien
akuille. Nettiyhteyksiä ei ole leiriläisten käytössä.

Ö

Ö - M A P P I I N ei kuulu ainakaan tämä ohje-paketti. Säilytä sitä kuin kukkaa kämmenellä,
lue ja pistä tietoa eteenpäin. Tarus on partioleiri - meidän yhteinen leirimme!

