Toiset lähtee etelään mut minä leirille.
No hiivat eiks mee jakeluun,
mä haluun Väiskille!
Kuka jäisi koko kesäks himaan kykkimään?
Mä haluun kokee todellista leirielämää!

Tervetuloa Väiskille!
Väiski on Espoon Partiotuen eli EPT:n järjestämä perinteinen kesäleiri – tiesitkö, että
Väiski järjestetään kesällä jo 12. kerran? Tänä vuonna leiri järjestetään Hangon
Syndalenissa. Paikalle on arvioitu tulevan yli 2 000 partiolaista Espoosta ja Kauniaisista,
minkä lisäksi osallistujia odotetaan myös muualta Suomesta ja jopa ulkomailta asti.
Väiski tehdään yhdessä. Tavoitteena on, että kaikki aina sudenpennuista aikuisiin
pääsevät osallistumaan leirin eri tehtäviin. EPT:ssä ollaan tuttuja toistemme kanssa – tai
jos ei vielä olla, niin pian tullaan tutuiksi. Tuttujen kavereiden kanssa toimiminen on
mukavaa ja takaa sen, että kaikilla on hauskaa.
Koska Väiski on suurleiri, mahdollistaa se erilaista toimintaa, kuin lippukunnan
perinteinen kesäleiri. Esimerkiksi tarpojat ja samoajat pääsevät kokemaan Reissun,
jonka vaeltajat ja aikuiset suunnittelevat ja järjestävät. Suurleiri ei kuitenkaan tarkoita
suurkulutusta, vaan Väiskillä otamme ympäristön huomioon ja teemme rohkeita
päätöksiä ympäristön hyväksi, vaikka ne maksaisivat hieman enemmän.
Juuri ennen Väiskiä järjestetään Uudenmaan Partiopiriin piirileiri Valkama. Väiski ja
Valkama tekevät tiivistä yhteistyötä: leireillä on esimerkiksi yhteiset rakennus- ja
purkuleirit. Yhteistyöllä säästetään sekä kustannuksia, vapaaehtoistyötunteja että
ympäristöä. Lisää tietoa voit lukea Väiskin nettisivuilta.

Aikataulut
Yhteinen rakennusleiri Valkaman kanssa 10.–14.7.2020.
Välirakennusleiri 24.–28.7.2020.
Sudenpennut leireilevät 30.7.–2.8.2020.
Seikkailijat leireilevät 29.7.–2.8.2020.
Tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset leireilevät 29.7.–5.8.2020.
Yhteinen purkuleiri Valkaman kanssa 6.–9.8.2020.

Majoittautuminen
Leiriläiset majoittautuvat oman lippukuntansa kanssa savussa, jossa voi myös olla
muita lippukuntia. Oman lippukuntasi savun saat tietää lippukuntasi yhteyshenkilöltä.
Väiskin alaleirit muodostuvat seuraavasti:
Metsola – OMA, TP, PitVa, KKP, KarKa, ViPe, HuuVa, APA sekä perheleiri (Väinölä).
Ainola – HaHa, Kava, KaPo, KiPi, MaVa, MeKä, LouPa ja OMS.
Tapiola – TapMe, Otava, KeTy, KeVa, MES, MeMe, MuLi, LePi, LEV ja ELV.
Hiitola – KauKu, JäHa, EsMe, NiiNu, KaHa, LeKo, OEK-WE, NuKa, SuSa ja VaVa.

Ohjelma
Väiskin ohjelma jakaantuu kolmeen blokkiin, jotka ovat teemoiltaan:
•
•
•

Urheilu ja kädentaidot (seikkailijat ja tarpojat)
Erä ja aivot (kaikki)
Vesi ja globaalikasvatus (kaikki)

Blokkeja kierretään tutulla porukalla päivien aikana. Iltaisin kokoonnutaan erilaisiin
yhteisohjelmiin, joita vietetään sekä koko leirin kesken että oman lippukunnan kanssa.

Reissu
Tarpojien ja samoajien leiri päättyy Reissuun, joka on urbaani haikkikokemus twistillä.
Reissu kestää kaksi yötä ja sen aikana pääsee viettämään aikaa porukalla ja
seikkailemaan leirissä ja sen lähialueella. Ei siis hätää, vaikka perinteinen haikki ei
innosta – Reissulla on varaa valita.
Kaikki leirin vaeltajat ja aikuiset pääsevät osallistumaan Reissun toteuttamiseen. Koska
Reissu tehdään yhdessä koko leirin voimin, tarvitaan jokaisen panosta sen
toteuttamiseen. Kannattaakin siis jo hyvissä ajoin miettiä, mitä haluaisit tehdä Reissulla.

Pestit
Väiskillä on kolmen tason pestejä. Leiritoimikunnan kaikki pestit on jo täytetty. Näiden
lisäksi on päällikköpestejä ja tekijäpestejä. Tsekkaa avoimet pestit nettisivuilta
“Tehdään Väiski yhdessä” -osion alta.
Samoajat suorittavat Väiskin aikana pestinsä päiväpesteissä. Me haluamme, että
useammassa pestissä leirin eri osa-alueilla toimiessa löydetään tekemisen hauskuus ja
opitaan itsestä sekä leiriarjen pyörittämisestä jotain uutta! Lisää tietoa päiväpesteistä
tulee lähempänä leiriä.
Vaeltajat ja aikuiset pääsevät tekemään oman pääpestinsä lisäksi myös Reissua, eli
jokainen saa myös sieltä pestin itselleen.

Rakentaminen ja purkaminen
Yhteinen rakennusleiri Valkaman kanssa

Väiski ja Valkama tekevät yhteistyötä leirialueen infran kanssa. Me väiskiläiset
osallistumme raksalle ennen Valkamaa. Tällöin pystytetään isoja rakennelmia sekä
vedetään esimerkiksi vettä ja sähköä. Valkamalaiset puolestaan tulevat auttamaan
meitä purussa Väiskin jälkeen. Suurin tekijätarve on Valkaman kanssa yhteisellä
raksalla 10.-14.7.

Väliraksa ja purku

Väliraksan aikana pystytetään ne meidän omat jutut – koska kyllähän Väiskillä pitää
näkyä EPT:n oma henki! Tule siis tekemään leirialueesta juuri meidän näköisemme.
Yhteisen purun aikana leirialue puretaan ja siistitään yhdessä valkamalaisten kanssa.
Rakennus- ja purkuleireille julkaistaan oma ilmoittautuminen myöhemmin keväällä.
Päivämäärät:

Yhteinen rakennusleiri 10.-14.7.
Väliraksa 24.-28.7.
Yhteinen purkuleiri 6.-9.8.

Vierailupäivä
Vierailupäivän järjestetään sunnuntaina 2.8. aamupäivästä. Vierailupäivään ovat
tervetulleita kaikki leiriläisten läheiset tutustumaan leiripaikkaan ja leirin tunnelmaan.
Sudenpentujen ja seikkailijoiden leiri päättyy sopivasti vierailupäivään, ja muut
suuntaavat siitä kohti Reissua.
Vierailupäivän ilmoittautumisohjeet sekä hinta tiedotetaan nettisivuilla sekä toisessa
leirikirjeessä, joka ilmestyy ilmoittautumisajan päätyttyä.

Perheleiri Väinölä
Väiskillä järjestetään myös perheleiri. Mukaan ovat tervetulleita kaikki alle 7-vuotiaat
aikuisen kanssa. Perheleiristä löytyy lisää tietoa nettisivuilta ilmoittautumisen auettua.
Perheleirin pienimpien eli 0-6-vuotiaiden osallistuminen on maksutonta oman aikuisen
seurassa.

EVP eli ei-vielä-partiolainen
Väiskille ovat tervetulleita myös ei-partiolaiset tutustumaan leiriin ja partioon, joten ota
kaverisi mukaan Väiskille. Ei-partiolainen ilmoittautuu saman linkin kautta, kuin
partiolaiset, mutta hän ei kirjaudu partio-ID:llä Kuksaan.

Ilmoittautuminen ja hinnat
Väiski 2020 -leirille ilmoittaudutaan 1.2.–12.3.2020 välisenä aikana. Ilmoittautuminen
tapahtuu partiorekisteri Kuksassa eikä muita ilmoittautumisia huomioida.
Ilmoittautuminen on sitova. Rakennus- ja purkuleireille ilmoittautuminen ohjeistetaan
keväällä erikseen. Leiri laskutetaan ilmoittautumisen päätyttyä.
Ilmoittautumisen osoite: kuksaan.fi/31174
Leiri-ilmoittautumisen voi tehdä kolmelle ajalle:
•

•
•
•

•

Koko leiriksi 29.7.–5.8.2020 (pääsääntöisesti tarpojat, samoajat, vaeltajat ja
aikuiset).
Hinta: 180€
Seikkailijoiden leiriajaksi 29.7.–2.8.2020.
Hinta: 130€
Sudenpentujen leiriajaksi 30.7.–2.8.2020.
Hinta: 120€
Leirille voi ilmoittautua myös leirivuorokausimaksulla. Leirivuorokausimaksu
oikeuttaa 24 tunnin leireilyyn sisältäen ruokailut, leiriohjelman sekä
telttamajoituksen omassa majoitteessa. Leirivuorokausimaksulla voivat
osallistua vain samoajat ja sitä vanhemmat.
Hinta: 40€
Perheleirin pienimmät (0-6v) ilmaiseksi aikuisen kanssa (aikuinen maksaa
normaalisti oman leiriosallistumisensa).

Alle 18-vuotiaan osallistujan ilmoittautumisen tekee tämän huoltaja omilla
huoltajatunnuksillaan. Huoltajatunnusten luomiseen liittyvissä kysymyksissä
partiolainen tai tämän huoltaja voi olla yhteydessä lippukunnan
jäsenrekisterinhoitajaan. Projektitoimisto varmistaa alle 18-vuotiaan ei-partiolaisen
luvan osallistumiseen.

Peruutusehdot
Leiriosallistuminen on mahdollista perua maksutta 12.3.2020 asti. Peruutuksen voi
tehdä itse Kuksassa omassa profiilissa Tapahtumat-välilehdellä. Tämän jälkeen
laskutetaan ilmoittautumisen mukainen leirimaksu (kts. alta mahdolliset poikkeukset).
Sairastumis- ja tapaturmatapauksissa osallistumismaksu laskutetaan osallistujalta,
mutta hänellä on mahdollisuus hakea korvausta, ensisijaisesti omasta vakuutusyhtiöstä
tai toissijaisesti partiovakuutuksesta
(https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/). Näissä tapauksissa
ota yhteyttä suoraan vakuutusyhtiöön.
Kielteisen tai alennetun stipendipäätöksen saaneet voivat halutessaan peruuttaa
osallistumisensa maksutta 31.5.2020 mennessä.
Leiriosallistumisen siirto toiselle partiolaiselle on mahdollista 15.6. asti. Osallistujan on
ilmoitettava omalle savunjohtajalle, jos ei ole saanut osallistumistaan siirrettyä toiselle
partiolaiselle tai ei muista syistä osallistu leirille, vaan osallistuminen jää käyttämättä.
Osallistumismaksua ei tällöin palauteta.

Kesätyöturva ja inttitakuu
Väiskin kesätyö- ja kesälomaturva sekä inttitakuu ovat voimassa 31.5.2020 asti.
Kesätyöturva tarkoittaa oikeutta leiriosallistumisen perumiseen niille, joiden kesätyö
osuu leirin päälle sekä niille, jotka eivät saa työstään lomaa leirin ajalle. Lisäksi henkilö
voi takuun turvin perua 0-9-vuotiaan lapsen/huollettavan sekä mahdollisen puolison
osallistumisen. Osallistumisen perumiseen tarvitaan vapaamuotoinen todistus
työnantajalta tai kopio palveluksenaloittamismääräyksestä.

Stipendit
Osallistujan on mahdollista hakea stipendiä leiriosallistumisen tueksi. Stipendiä voi
hakea koko leiriin tai lyhyihin leireihin. Stipendit haetaan ilmoittautumisen
yhteydessä.
Stipendihakemukset ovat luottamuksellisia, ja ne käsittelee leiriorganisaatiosta erillään
toimiva stipendiryhmä. Osallistuja antaa suostumuksensa tietojen luovutukseen
hakemuksen yhteydessä. Stipendit myönnetään puhtaasti hakemukseen kirjattujen
tietojen perusteella, eikä siihen laiteta mukaan liitteitä.
Stipendiä voi hakea 100 % tai 50 % osallistumismaksusta. Myönnettävä stipendi
saattaa olla eri suuruinen kuin haettu stipendi, ei kuitenkaan haettua eikä osallistujan
leirimaksua suurempi.
Stipendiryhmä kertoo päätöksistään suoraan osallistujalle ja ne huomioidaan
automaattisesti laskutuksessa.

Esteettömyys
Leirillä on käytössä Partion Helppo tulla -tunnus, eli myös esteettömyyden eri muodot
huomioidaan. Leirin esteettömyyteen kiinnitetään huomiota jo leirin
suunnitteluvaiheessa ja yritämme huomioida asian mahdollisimman monella leirin
osa-alueella. Jos sinulla tai huollettavallasi on jokin sairaus tai erityistarve ja mietit,
onnistuuko leirille osallistuminen, voit olla jo ennen ilmoittautumista yhteydessä leirin
esteettömyysyhdyshenkilöön (tuuli.piiroinen@partio.fi) niin mietitään yhdessä, miten
leirille osallistuminen parhaiten onnistuisi tai mitä järjestelyitä osallistuminen vaatisi.
Yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti.
Osallistujan henkilökohtaisen avustajan on mahdollista tulla Väiskille avustettavansa
kanssa. Lue lisää henkilökohtaisen avustajan kanssa osallistumisesta Väiskin
nettisivuilta.

Keneltä saan lisää tietoa?
Oman lippukunnan Väiski-yhteyshenkilö on useimmissa tapauksissa paras tietolähde.
Lippukunnan Väiski-yhteyshenkilön nimen saat tietää omalta lippukunnaltasi.
Voit myös olla yhteydessä Väiskin projektipäällikköön Elsa Hanniseen sähköpostitse
(vaiski@partio.fi).
Myös leiritoimikuntaan voi olla yhteydessä. Leirinjohtajat Ville Vuorenmaa
(ville.vuorenmaa@partio.fi) ja Petrus Holm (petrus.holm@partio.fi) vastaavat
mielellään esiin nouseviin kysymyksiin.
Väiskiä kannattaa seurata myös somessa. Erityisesti nettisivuille päivittyy kevään
aikana hyödyllistä tietoa leiriin liittyen. www.väiski.fi

