Ennakkotehtävät 1
● Sudenpentu- ja seikkailijaikäkausille (ja miksei vanhemmillekin) valmistautuminen
Valkama-kesään voi alkaa esimerkiksi seuraavilla Valkama-aiheisilla tehtävillä:

Meri–Vene–Valkama -leikki (maa–meri–laiva -leikki)
Leikkiin tarvitaan jonkin verran tilaa. Parhaiten leikki toimii ulkona.
Leikkialueelle merkitään maahan kolme viivaa n. 10 metrin välein (tai muuten merkitään
kolme paikkaa), jotka nimetään ”meri”, ”vene” ja ”valkama”. Leikkijät asettuvat
keskimmäiselle viivalle, joka on ”vene” ja jäävät odottamaan leikinjohtajan huutoa, mihin
siirtyä. Leikinjohtaja huutaa jonkin viivoista
(meri, vene tai valkama) ja kaikki leikkijät juoksevat kyseiselle viivalle.
Jos juoksee väärälle viivalle, tippuu pelistä. Se, joka on viimeisenä huudetulla viivalla, tippuu
myös. Jos huutaja huutaa sen viivan, jolla leikkijät jo seisova ja joku ottaa askeleenkin pois
viivalta, myös hän tippuu. Se leikkijä, joka on viimeisenä mukana, voittaa.
Leikkiin voi ottaa myös mukaan yksi tai kaksi lisätoimintoa:
- Jos leikinjohtaja huutaa ”leiri loppuu!” käyvät kaikki leikkijät maahan makaamaan
vatsalleen ja selälleen ja takovat jaloillaan ja käsillään maata samalla huutaen EI EI EI!
(Itkupotkuraivarit), kunnes leikinjohtaja huutaa seuraavan huudon.
- Jos leikinjohtaja huutaa ”lankongi” käyvät leikkijät maahan ”lankkuasentoon” ja ovat siinä,
kunnes leikinjohtaja huutaa seuraavan huudon. (Lankongi eli laivasilta, on veneen/laivan ja
valkaman/rannan/laiturin välissä oleva yleensä puinen, lankuista rakennettu siltarakenne)

Valkama-tarina (täydennä adjektiivit)
Täyttäkää alla olevaan tarinaan adjektiivit niin, että pyydät ryhmän ensin keksimään 30
erilaista kuvaavaa “minkälainen” sanaa. Sijoita sen jälkeen adjektiivit viivoille ja lukekaa
ääneen tarina ryhmälle. Samalla voitte keskustella mitä lapset odottavat leiriltä ja mitä
leirillä yleensä tehdään.

__________________ leiripäivä ________________ Valkamalla

Heräsin aamulla __________________ omasta _____________________
makuupussistani. Päivä oli vasta alkanut ja sää näytti _________________________ . Mikä
___________________ leiripäivä tästä tulisikaan! Leirinjohtajamme Minnis ei meinannut
millään herätä _______________ uniltaan ja päätimmekin laulaa hänelle _____________
laulun _______________ äänillämme, jotta herätys olisi vieläkin _____________________.
Tämän jälkeen juoksimme _______________ aamiaiselle, jolloin ystäväni Ige kertoikin
_________________ vitsin. Igen vitsi oli suorastaan ___________________ ja muistikin
kertoa sen kaikille __________________ kavereilleni, kun pääsin kotiin
_____________________ partioleiriltä.
Vitsi kuului näin: Mitä yhteistä on ____________________ äideillä ja ________________
perunoilla? Molemmilla on mukuloita.

Olin unohtanut pakata mukaan _______________ unikaverini, joten _________________
Satu lainasi minulle __________________ sukkaansa. Täytin sukan _____________
kävyillä ja otin yöksi ________________ kainalooni, se toimi hyvin, tosin aamuisin
johtajamme jaksoi ihmetellä ________________ kävyn kuvia poskissani. Parasta leirillä oli

________________ ohjelma, jolloin pääsimme uimaan _________________ veteen ja
kaverin kanssa huomasimme, miten vastaamme ui ________________ ahven. Lähtiessä
pakkasin tottakai itse _____________ reppuni, mutta jostain syystä olin pakannut mukaani
myös Villen _______________ partiohuivin. Voi miten ______________________ leiri
meillä olikaan,
kesän oikea ______________ kohokohta!

Valkama-maskotti
Sudenpentu- ja seikkailijaikäkausille on 6.1.2020-4.3.2020 avoinna maskottikilpailu, joka
kannattaa hyödyntää leiriin valmistautumiseksi. Kilpailuohjeen löydät t äältä.

● Vanhempien ikäkausien kanssa voitte kokeilla myös vaikka tätä:

#valkamavarusteet
Miettikää ryhmänne kesken mitä varusteita ainakin aiotte ottaa mukaan Valkama-leirille.
Tarvitsetteko matkaan mukaan kenties aurinkolasit, havaijilais-leit, toppatakit tai
riippumatot? Vai kenties hunajapurkit tai kaiken edellä mainitun? Huolehditteko sittenkin
lippukuntanne teltat leirille? Vai onko teillä kenties mielessänne jokin täysin uusi,
tulevaisuuden leirivaruste?
Kuvatkaa ryhmänne Valkama-varusteissa ja jakakaa kuva instagramissa tai facebookissa
kesäkuun 2020 loppuun mennessä hastagilla #valkamavarusteet. Parhaan kuvan jakanut
ryhmä palkitaan pienimuotoisesti leirillä.
HUOM! Osallistuaksenne kuvallanne #
 valkamavarusteet -kisaan, tulee teidän asettaa kuva
julkisesti näkyväksi. Huomaattehan, että kuvaanne voidaan käyttää Valkaman viestinnässä
ja muissa partiomedioissa.

● Ennakkovalmistautumista koko lippukunnalle:

Valkama-logo vaikka paitaan!
Haluatteko koko ryhmällenne samanlaiset Valkama-paidat? Valkama on hankkinut
silkkipainoseuloja Valkaman logolla. Voitte lainata seulan lippukunnallenne ja painaa
Valkama-logon vaikkapa kaikkien lähtijöiden ruokailuvälinepusseihin tai paitoihin.
Silkkipainoseulat saa hakea Partioasemalta ja ne pitää myös palauttaa Partioasemalle. Voit
varata ne lippukuntasi käyttöön osoitteesta valkama@partio.fi. Käyttöohjeet tulevat
seulojen mukana.

