VÄISKIN KOKOUSOHELMA
Tarkoituksena on toteuttaa näitä aktiviteetteja ryhmien kokouksissa, jotta
mahdollisimman moni innostuu Väiskistä ja haluaa ilmoittautua mukaan :)

1) Väiski-tietovisa
Kysymyksiä
▪

1) Missä ensi kesän Väiski

▪

ensimmäinen Väiski?

järjestetään?

a. 1973

a. Tammisaaressa

b. 1983

b. Hangossa

c. 1993

c. Inkoossa
d. Espoossa
▪

▪

2) Millä sanalla Väiskibiisi alkaa?

4) Minä vuonna järjestettiin

d. 2003
▪

5) Mitkä ovat leirinjohtajien
nimet?

a. Aarnimetsään

a. Ville & Petrus

b. Aamuaurinkoa

b. Eemeli & Akseli

c. Selvää

c. Kasper & Joonatan

d. Toiset

d. Samu & Simo

3) Kuinka paljon Väiskille
odotetaan osallistujia?
a. Alle 500
b. Noin 1000
c. Noin 1500
d. Yli 2000

▪

6) Minkä värinen on leirin logo?
a. Punainen
b. Violetti
c. Oranssi
d. Sininen

▪

7) Kuinka monta seuraajaa
Väiskillä on Instagramissa?

▪

8) Kuinka monta päivää
seikkailijoiden leiri kestää?

a. Noin 630

a. 4

b. Noin 1020

b. 5

c. Noin 1140

c. 6

d. Noin 1570

d. 7
Oikeat vastaukset: 1b, 2c, 3d, 4a, 5a,
6d, 7a, 8b

2) Rakentelu
Väiskiteemaiset nimikyltit huiviin, esim. Pyykkipoika. Lisäksi rakennellaan laudasta
"savussa" "ohjelmassa"
• Koristeluinspiraatiota esimerkiksi Väiskin ikoneista
• Tarvitset: pyykkipoikia ja vedenkestäviä tusseja tai muita haluamiasi
askartelumateriaaleja

3) Sudarit, Leiritaidot -jälki
Valmistaudutaan leirille lähtöön harjoittelemalla esim. lipunnostoa, pakkausta ja
telttailua (pj:n pystytys) https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9v/suhde-itseen/leiritaidot/ Sopivia aktiviteetteja ovat esimerkiksi:
▪

Lipunnosto

▪

Rinkan pakkaaminen

▪

Puolijoukkueteltan pystyttäminen

▪

Pohditaan, mitä päivärepussa kannattaa olla kesäleirillä (aurinkorasva,
juomapullo, hattu jne)

4) Tarpojat: Suhde ympäristöön
Kuvittele Väiski 2050, mitä leirillä tehdään tai syödään. Miltä leirialueella näyttää?. Mitä
näistä jutuista voisi toteuttaa jo nyt? https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-1215v/paussit/suhde-ymparistoon/kestava-kehitys/visio-tulevaisuudesta/

5) Kaikki ikäkaudet
Ommellaan partiopaidan merkit kuntoon ajoissa ennen Väiskiä. Onko tonttumerkki jo
löytänyt tiensä paidan hihaan vai kenties jäänyt taskuun? Entä onko tapahtumamerkin
paikalla vanha merkki? Nyt on oiva tilaisuus kerääntyä porukalla yhteen ja jutustelun
lomassa päivittää partiopaidat särmään kuntoon!

6) Laululeikkejä Väiski-twistillä
Tuolta he saapuvat busseillansa pitkillä paksuilla busseillansa. Tuolta he saapuvat
busseillansa suoraan Väiskille! Huivi huivi huivii vasten, merkki merkki merkkii
vasten, rinkka rinkka rinkaa vasten ja sitten he huutavat näin HEI!

