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MARRASKUU 2020

LANKONGI ON

noin puolentoista kuukau-

den välein lippukunnille lähetettävä viestintäkirje. Kirjeessä kerrotaan lippukunnille Valka-

TÄSSÄ LANKONGISSA:
•

suhteen juuri nyt

ma 2020+1-leirin edistymisestä, sekä siitä, mitä
valmisteluja lippukuntien pitäisi juuri kulloisellakin hetkellä tehdä leiriä koskien. Lankongiin
kootaan asioita kaikilta leirin eri osa-alueilta.
Viesti lähetetään aina sinulle lippukunnanjohtaja ja/sekä kuksaan merkitty Valkama-yhteyshenkilö. Jaattehan viestin asioita tarpeen mu-

•

Kysely lippukunnille

•

Leirin infopaketti lippukunnille

•

Valkama-infoliite osallistujille tulossa
Partio-lehden välissä

kaan eteenpäin lippukuntanne johtajistolle ja
aikuisille.

•

kama 2020-leiriä koskien ilmestyi keväällä 2020.

Lippukunnan ja johtajan rooli leirin
markkinoimisessa

Tämä Lankongi on Valkama 2020+1-leirin ensimmäinen Lankongi. Edellinen Lankongi Val-

Mitä lippukunnassa pitäisi tehdä Valkaman

•

Ennakko- ja etätehtävät sekä
#ajanaallokossa -merkki

Seuraava Lankongi ilmestyy tammikuussa 2021.
•

Peruutusehdot, stipendiasiat,
leirilippukuntapestit

•

Leirin stipendirahaston kartuttaminen

•

Leirituotekauppa on jälleen auki

•

Korona-päätösten aikataulu
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MITÄ LIPPUKUNNASSA PITÄISI TEHDÄ
VALKAMAN SUHTEEN JUURI NYT
VIIMEISTÄÄN NYT

on aika herättää uinuva Valkamaprojekti lippukunnassanne. Lukekaa

huolella tämä Lankongi ja tehkää tässä esitetyt toimet.
VALKAMA 2020+1 YHTEYSHENKILÖN NIMEÄMINEN KUKSAAN
TARKISTAKAA,

että lippukunnallanne on

KÄYKÄÄ LÄPI

lippukuntanne tilannetta

merkittynä Valkama-yhteyshenkilö kuksaan ja

Valkama 2020+1-leirin suhteen. Minkälaisella

että ko. henkilö on edelleen halukas tekemään

kokoonpanolla suunnittelette lähtevänne leiril-

leirivalmisteluja myös vuoden 2020+1 leiriä

le? Ketkä johtajat lippukunnastanne ovat läh-

varten. Mikäli teillä on tarvetta vaihtaa Valka-

dössä leirille? Kuinka pitkäksi aikaa? Minkä-

ma-yhteyshenkilö tehkää se kuksassa. Mikä-

laisiin pesteihin? Teettekö edelleen yhteistyötä

li lippukuntanne osalta ei vielä ole merkitty

samojen lippukuntien kesken? Onko leirilippu-

Valkama-yhteyshenkilöä kuksaan (valitkaa ja)

kunnallanne edelleen leirilippukunnanjohtaja

merkitkää yhteyshenkilö kuksaan.

ja muut tarpeelliset johtajat?

•

Pesti löytyy Kuksasta nimellä Uusimaa – lippukunnan Valkama-yhteyshenkilö. Yhteyshenkilön merkitseminen onnistuu Kuksassa henkilön profiilissa “Jäsenyydet” ja lisää
pesti.

•

MIKÄLI TILANNE oman lippukunnan osal-

ta näyttää joltakin osalta hankalalta, tarttukaa
härkää sarvista, ja ottakaa yhteyttä naapurilippukuntaan/naapurilippukuntiin ja miettikää,
saisitteko yhdessä sovittua kaikkia hyödyttävis-

Yhteyshenkilön ilmoittaminen kuksaan
15.12. mennessä.

tä yhteistyöratkaisuista. Kesän 2020 Valkamalle
oli ilmoittautunut melkein tuhat aikuista, joten
yhdistämällä voimamme, kenenkään ei tarvitse jäädä leiriltä pois siksi, että ei löydy aikuisia!

KYSELY LIPPUKUNNILLE
LEIRIORGANISAATIO HALUAA

kuulla mietteitänne, toiveitanne ja tarpeitanne leiriä

koskein. Vastatkaa Valkama 2020+1-lippukuntakyselyyn 1.12.2020 mennessä. Kyselyyn vastaaminen toimii myös hyvänä runkona lippukuntanne Valkama-tilanteen mietinnässä.
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INFOA LEIRISTÄ
•

11.-18.7.2021 Hangon Syndalenissa

•

Alku leiri 11.-14.7.

•

Loppu leiri 14.-18.7.

•

Vierailupäivä 14.7.

•

Valkama on tarkoitettu kaikille ikäkausille,

LIPPUKUNNAN
JA JOHTAJAN
ROOLI LEIRIN
MARKKINOIMISESSA
VAIKKA LEIRIÄ MAINOSTETAAN

partiomedioissa ja somessa, on lippukunnalla
ja ryhmän omalla johtalla keskeinen ja erittäin
tärkeä rooli ryhmäläistensä innostamisessa leirille lähtemiseen. Varmistakaa lippukunnassan-

aikuisille, perheille ja ei-partiolaisille
•

Osallistujia odotetaan yhteensä jopa 3000

•

Partiomaista ohjelmaa jokaiselle ikäkaudelle
aikuiset mukaan lukien

ne, että ryhmienne johtajat tietävät lippukuntanne tilanteen leirin suhteen ja että he osaavat
kertoa ryhmäläisilleen lippukuntanne tilanteen
ja yleisinfon leiristä.
ILMOITTAUTUMISEN TUEKSI

ja leirin

mainostamiseen saatte joulu- ja tammikuussa
useampia vinkkejä ja ryhmänjohtajan infopa-

Linkki: Leirihinnat ja ilmoittautumisaalto-

ketin. Näitä kannattaa hyödyntää mainostami-

jen ajankohdat

sessa ja innostamisessa. Katso myös kohta ennakko- ja etätehtävät.

VALKAMA-INFOLIITE

JAKAKAA TIETO

Valkama-ilmoittautu-

ilmestyy

misen alkamisesta lippukuntanne Facebook

3.12.2020. Sen välissä Uusmaalaisten partio-

- ja/tai Intagram -kanavilla aihetunnisteilla

laisten koteihin jaetaan Valkama-infoliite. In-

#Valkamailmoittautuminen

foliitteessä kerrotaan mistä leirissä on kyse,

ma2020plus1 #partioscout #uusimaapar-

leirin ajankohta, yleisinfoa leiristä ja leirille il-

tio. Kaikki näin tehneet lippukunnat osallistu-

moittautumisen ajankohta sekä leirimaksujen

vat karkkiämpärin arvontaan!

SEURAAVA PARTIO-LEHTI

#Valka-

suuruudet.
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ENNAKKOTEHTÄVÄT JA
ETÄTEHTÄVÄT
VALKAMAN MARKKINOINNIN tueksi ja Valkama-in-

nostuksen nostamiseksi on leiriorganisaatio valmistellut useita
erilaisia ennakko- ja etätehtäviä. Näihin kannattaa tutustua
jo nyt ja kertoa näistä myös lippukunnassa toimiville ryhmän
johtajille, jotta näitä voi hyödyntää kevään 2021 kokouksissa:

PERUUTUSEHDOT, STIPENDIASIAT, LEIRILIPPUKUNTAPESTIT
PERUUTUSEHDOISTA ,

stipendiasioista ja leirilippukuntapesteistä saat lisää tietoa
Valkaman sosiaalisen median kanavissa sekä seuraavassa Lan-

#VALKAMARETKI
MERKITKÄÄ LIPPUKUNNAN

toimintakalenteriin

kongissa.

jo nyt viikonloppu 6.-7.3.2021. Tarkoituksena on, että kaikki
uusmaalaiset lippukunnat retkeilisivät ja näkyisivät somessa tuona viikonloppuna, Valkama-retken merkeissä. Retken
ajankohta on valittu niin, että retken innoittamana osallistujat ehtivät vielä ilmoittautua Valkamalle ennen toisen ilmoittautumisaallon loppua (ennen 15.3.2021). Mikäli tämä

LEIRIN STIPENDIRAHASTON KARTUTTAMINEN
stipendirahastoa kar-

ajankohta ei sovi lippukunnallenne, voitte toki toteuttaa ret-

LEIRIN

ken myös muulloin.

tutetaan muutamilla keinoilla.
Yksityishenkilöillä on mahdol-aihetunnisteella julkaistujen kuvien

lisuus tukea stipendirahastoa

kesken arvotaan ämpärillinen karkkia lippukunnalle, jonka

ostamalla aineeton (joulu)lahja

retkestä on kyse! Mitä enemmän kuvia, sen isompi todennä-

leirituotekaupasta. Yrityksillä on

köisyys voittaa!

mahdollisuus lahjoittaa joulu-

#VALKAMARETKI

muistamiseen tarkoitetut varat
on tuotettu leiriorganisaation

stipendirahastoon. Voitte vinka-

puolesta valmis ohjelmapaketti, jonka toteuttamalla nostate-

ta myös lippukunnan tiedotuska-

taan lippukunnan Valkama-innostusta ja henkeä.

navissa näistä sopiville tahoille.

#VALKAMARETKELLE

#AJANAALLOKOSSA -MERKKI
VIRITTÄYDY

Valkamatunnelmaan #ajanaallokossa -mer-

kin avulla. Lisätietoa ja suoritusohjeet: https://valkama2020.
fi/lippukunnalle/astuajanaallokkoon/ Merkin suorittaneet
saavat tilata Valkama 2020+1 hihamerkin, joka maksaa 2 €.
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LEIRITUOTEKAUPPA ON
JÄLLEEN
AUKI

KORONA-PÄÄTÖSTEN AIKATAULU
KORONA LASKEE EPÄVARMUUTTA

leirille valmistautu-

misen päälle. Kukaan ei voi luvata leirin toteutuvan sellaisena perinteisenä lähileirinä, kuten me kaikki toivoisimme. Peruuntumisen
aiheuttama pettymys olisi valtava sekä järjestäjille että osallistujille.

VALKAMAN

leirituote-

kauppa on avattu 1.11.2020

VALKAMA KUITENKIN

ja on avoinna kesäkuu 2021

ten puitteissa.

toteutetaan ajankohtaisten rajoitus-

alkuun saakka. TIlaa leiripaita tai muita Valkaman

VALKAMA 2020+1-PIIRILEIRIÄ

suunnitellaan yhdessä

logolla varustettuja tuotteita.

huhtikuun loppuun saakka normaalina kesäleirinä, jonne pitkästä
aikaan pääsemme kokoontumaan 3000 hengen voimin.

Valkama 2020+1 FatWoodin meille suunnittelemia

LEIRIN TÄRKEÄT

päätöshetket ovat huhti-toukokuun ja tou-

puukoru tai avaimenperä

ko-kesäkuun vaihteessa. Näinä ajanhetkinä tarkastellaan tilannetta

on tilattavissa osoitteesta:

huomioiden viralliset määräykset ja suositukset. Päätöshetkiä on

https://bit.ly/valkaman_

valittu kaksi, jotta saamme tehtyä oikean leiripäätöksen. Kuukau-

puukorut

den väli päätöshetkissä antaa vielä mahdollisesti epävarmassa tilanteessa huhti-toukokuun vaihteessa tarkastella tilannetta.

Valkama dedikoituja puukkoja omalla nimellä varus-

VIRANOMAISTEN

ohjeita seurataan kuitenkin koko ajan ja

tettuna (tai lahjaksi) voi ti-

leirin suunnittelussa reagoidaan niihin heti, kun viralliset ohjeet

lata Iisakki Järvenpään

ulottuvat leirin ajankohtaan.

Puukkotehtaan verkkokaupasta osoitteesta: https://

MIKÄLI VAIN

www.iisakkijarvenpaa.fi/

riskin ja noudatamme viranomaisten ohjeita korostetusti. Onneksi

tuotteet-ala/puukot/valka-

partiolaisilla on pitkät perinteet leirin hygienian ylläpitämisessä:

ma2020.html

olemmehan tottuneet organisoidusti pesemään ja desinfioimaan

saamme pitää leirin, niin huomioimme tartunta-

kädet monta kertaa leiripäivässä. Se myös vähentää tartuntariskiä,
että leirillä ollaan ulkoilmassa. Leirin puolesta pyrimme mahdollistamaan riippumatoissa nukkumisen, jolloin automaattisesti tulee
pidettyä etäisyydet toisiin ihmisiin.
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