LANKONGI
HELMIKUU 2021

LANKONGI ON

noin puolentoista kuu-

kauden välein lippukunnille lähetettävä
viestintäkirje. Kirjeessä kerrotaan lippukun-

TÄSSÄ LANKONGISSA:
•

KILÖN PÄIVITTÄMINEN KUKSAAN

nille Valkama 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 mukaan eteenpäin lippukuntanne johtajistolle ja aikuisille.
TÄ M Ä

L A N KO N G I

•

LEIRI-ILMOITTAUTUMINEN ON NYT AVATTU

•

ILMOITTAUTUMISKLINIKAT OSALLISTUJILLE

•

INFOILTA JOHTAJILLE + ALUETAPAAMISET

•

STIPENDIMAHDOLLISUUS JA KESÄTYÖTURVA

•

LIPPUKUNNAN MAHDOLLISUUS TUKEA JÄSENIENSÄ OSALLISTUMISTA LEIRILLE

on Valkama

2020+1-leirin toinen lankongi. Edellinen
lankongi Valkama 2020+1-leiriä koskien
ilmestyi joulukuussa 2020. Seuraava lankongi ilmestyy maaliskuussa 2021.

LEIRILIPPUKUNNANJOHTAJAN JA YHTEYSHEN-

•

KUKSAOHJEET

•

LEIRILIPPUKUNNAN PESTIRAKENNE

•

PÄÄTÖS LEIRIN PITÄMISESTÄ

•

VALKAMA-RETKI #VALKAMARETKI

•

ENNAKKOTEHTÄVÄT JA #ASTUAJANAALLOKKOON-MERKKI

•

MATERIAALIA VIESTINNÄN TUEKSI

•

PALVELUMAKSU
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LEIRILIPPUKUNNANJOHTAJAN JA YHTEYSHENKILÖN PÄIVITTÄMINEN KUKSAAN
PÄIVITÄTTEHÄN

leirilippukunnanjohtajan pestin ajan tasalle ensi kesän leiriä varten 20.2.

mennessä. Varmistakaa myös onko mahdollinen leirilippukunta yhteistyö edelleen voimassa Valkama 2020 -leirin mukaisesti. Jos muutoksia on tullut, päivittäkää ne kuksaan tai olkaa yhteydessä valkama@partio.fi.

LEIRI-ILMOITTAUTUMINEN ON NYT AVATTU
ILMOITTAUTUMI-

•

Kiinnittäkää huomiota, että leirill voi huoletta ilmoittautua heti, kos-

ta-

ka leiri-ilmoittautuminen vahvistetaan maksamalla palvelumaksu

pahtuu kolmessa vai-

eräpäivään mennessä. Ensimmäisessä aallossa ilmoittautuneet saa-

heessa 18.1.-5.5.2021

vat vielä miettimisaikaa maaliskuun alkupuolelle saakka.

NEN LEIRILLE

välisenä aikana. Aikaisille ilmoittautujille lei-

•

rimaksu on edullisempi!

Stipendiä voi hakea ainoastaan ensimmäisessä
ilmoittautumisaallossa

I

II

III

ILMOITTAUTUMISAALTO

ILMOITTAUTUMISAALTO

ILMOITTAUTUMISAALTO

18.1. – 22.2.

23.2. – 15.3.

16.3. – 5.5.

/ kokoleiri

195€

(7 yötä, 11.–18.7.)
105 €

/ alkuleiri

(3 yötä, 11.-14.7.)
140€

/ loppuleiri

(4 yötä, 14.-18.7.)

LUE LISÄÄ

205 €

/ kokoleiri

(7 yötä, 11.–18.7.)
115 €

/ alkuleiri

(3 yötä, 11.-14.7.)
150€

/ loppuleiri

(4 yötä, 14.-18.7.)

230 €

/ kokoleiri

(7 yötä, 11.–18.7.)
135 €

/ alkuleiri

(3 yötä, 11.-14.7.)
170€

/ loppuleiri

(4 yötä, 14.-18.7.)

ilmoittautumis- ja peruutusehdoista täältä: https://valkama2020.fi/wp-content/

uploads/2021/01/Ilmoittautumis-ja-peruutusehdot-Valkama-2021.pdf
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ILMOITTAUTUMISKLINIKAT HUOLTAJILLE
JÄRJESTÄMME KEVÄÄN AIKANA

ilmoittautumistukiklinikoita, jonne voit liittyä kysy-

mään ja saamaan neuvoa ilmoitauttumisessa. Seuraa tiedotusta Valkaman nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Välitättehän viestiä klinikoista lippukuntalaisten vanhemmille.

PALVELUMAKSU

STIPENDI

vahvistetaan mak-

LIPPUKUNNAN KANNATTAA viestiä pii-

samalla palvelumaksu. Palvelumaksua ei palau-

rin stipendimahdollisuudesta ja kesätyöturvasta

teta, jos osallistuja päättää perua leiriosallistumi-

eteenpäin lippukunnassaan. Osallistujan on

sensa muusta kuin peruutusehdoissa erikseen

mahdollista hakea piiriltä stipendiä leiriosal-

mainituista syistä. Valkama toteutetaan jollain

listumisen kokonaan tai osittain kattamiseksi.

tavalla joka tapauksessa. Jos leiri muuttaa muo-

Stipendit haetaan nopean ilmoittautumisajan

toaan, niin myös osallistumismaksu muuttuu.

sisällä (18.1.–22.2.2021), minkä jälkeen hake-

Palvelumaksua ei siis palauteta vaikka leiri

minen ei ole enää mahdollista. Stipendihake-

muuttaisi muotoaan koronan takia eikä osallis-

mus tehdään Kuksassa leiri-ilmoittautumisen

tuja haluaisi osallistua muuttuneeseen leiriin.

yhteydessä.

ILMOITTAUTUMINEN

ERITTÄIN HEIKOSSA

KESÄTYÖTURVA
LEIRILLÄ ON KÄYTÖSSÄ

taloudellisessa ti-

lanteessa olevien kohdalla pyydämme olemaan
suoraan yhteydessä

kesätyö- ja

vuosilomaturva, joka on voimassa 31.5.2021

STIPENDIRYHMÄ

kertoo päätöksistään

asti. Tällä kannustetaan ilmoittautumaan lei

suoraan osallistujalle ja myönnetty summa

rille, vaikka lomavuorot tai kesätyöt eivät ilmoit-

huomioidaan automaattisesti laskutuksessa.

tautumisen päättymiseen mennessä olisikaan

Myönnettävä stipendi saattaa olla eri suurui-

vielä selvillä. Mikäli kesätyö sattuu juuri leirin

nen kuin haettu stipendi. Kielteisen tai alen-

päälle tai vuosiloma-anomus hylätään leirin

netun stipendipäätöksen saaneet voivat halu-

ajalta, osallistuja saa leirimaksun takaisin pe-

tessaan peruuttaa osallistumisensa maksutta

ruutusehtojen mukaisesti.

5.5.2021 mennessä.
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LIPPUKUNNAN MAHDOLLISUUS TUKEA
JÄSENIENSÄ OSALLISTUMISTA LEIRILLE
mahdollista tukea

Lippukuntien tukisumma on ensisijainen ja

leirille lähteviä osallistujiaan Valkaman lei

sen jälkeen osallistuja voi saada piirin sti-

rimaksussa. Tukisumma on lippukunnan itse

penditukea.

LIPPUKUNTIEN ON

päättämä osuus leirimaksusta, joka laskutetaan
lippukunnalta ja vähennetään lippukunnan jä-

Piirin stipendi on ensisijainen tuki osallis-

senten leirilaskuista.

tujille, eli mikäli osallistuja on hakenut piirin stipendiä, käytetään se ensin ja sitten

LIPPUKUNTIEN MERKITYT

tukisum-

mat huomioidaan automaattisesti osallistujan

lippukunnan tukea, jos leirimaksua jää katettavaksi.

laskussa ja piiri laskuttaa summan sen jälkeen
yhdellä laskulla lippukunnalta.

JOS LIPPUKUNTANNE HALUAA TUKEA RAHALLISESTI
OSALLISTUJIAAN SIIHEN ON KAKSI VAIHTOEHTOA:
LIPPUKUNNAT VOIVAT

valintansa mukaan tukea joko kaikkia lippukuntansa leirille lähti-

jöitä samalla summalla tai tukea jäseniään eri tukisummilla. Osallistujakohtaiset tukisummat voivat
olla erisuuruiset eri osallistujille, esimerkiksi leiriläisille, lähijohtajille ja pestissä toimiville johtajille.
1) KAIKKIA OSALLISTUJIA TUE-

2) LIPPUKUNTANNE TUKEE

TAAN SAMALLA RAHAMÄÄRÄLLÄ

OSALLISTUJIA ERI SUMMILLA

voi il-

OHJEET OSALLISTUJAKOHTAISTEN

moittaa tukisumman lippukuntailmoittautumi-

tukisummien merkitsemiseen löytyvät Valka-

sen yhteyteen Kuksassa tai ilmoittaa summan

man nettisivuilta. Huomaathan, että nämä tuki-

22.2. mennessä sähköpostilla osoitteeseen valka-

summat pitää merkitä jokaiselle lippukuntanne

ma@partio.fi, jotta ne pystytään huomioimaan

osallistujalle erikseen, joten kannattaa harkita

automaattisesti osallistujien laskutuksessa. Lai-

onko vaivan valmis näkemään. Summat tulee

ta viestiin selkeästi lippukunta ja summa jolla

merkitä 22.2. mennessä.

VALKAMA-YHTEYSHENKILÖ

oman lippukunnan jäsenten osallistumista halutaan tukea.
Ohje osallistujakohtaisten tukisummien merkitsemiseen lippukunnille
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LEIRILIPPUKUNNAN PESTIRAKENNE
LEIRILIPPUKUNNAN JOHTAMISESTA

Valkamalla vastaa leirilippukunnan johtokol-

mikko. Leirilippukunnanjohtokolmikon lisäksi leirilippukuntan nimetään tarvittava määrä muita johtajia (aikuisia).
JOHTOKOLMIKON

muodostavat leirilip-

•

Yksi saattaja jokaista 5-7 sudenpentua koh-

pukunnanjohtaja, leiripestijohtaja ja leirioh-

ti. Yksi saattajista nimetään sudenpentujen

jelmajohtaja (yli 18 v). Johtokolmikon jäsenten

ikäkausivastaavaksi.

tulee olla eri henkilöitä.
•

Jos leirilippukunnassa on yhteensä yli 30 tarpojaa ja samoajaa tulee heille nimetä erikseen yhteinen tarpojien ikäkausivastaava,

•

•

Yksi saattaja 10 seikkailijaa kohti. Yksi saattajista nimetään seikkailijoiden ikäkausivastaavaksi.

muussa tapauksessa tätä roolia voi leirilip-

LEIRILIPPUKUNNASSA

tulee olla myös

pukunnan päätöksellä hoitaa yksi johtokol-

perhepartiovastaava, jos leirilippukunnassa on

mikon jäsenistä.

perhepartiolaisia.

Lisäksi jokaista seuraavaa kymmentä alle

LEIRILIPPUKUNNAN TURVALLISUU-

18-vuotiasta kohti tulee olla yksi täysi-ikäi-

DEN

nen johtaja. Tämä kannattaa tarkistaa eri-

järjestyksenvalvojakortin haltija) on linkki leirin

tyisesti loppuleirin osalta.

turvaorganisaation ja leirilippukunnan välillä.

tekijä (yli 18v, uimataitoinen, mielellään

Hän vastaa turva-asioista, sääntöjen noudat•

Jokaista 50 leiriläistä kohti tulee yhden

tamisesta ja hiljaisuuden toteutumisesta lei-

johtajista tulee olla yli 22 vuotias.

rilippukunnassa. Yhteisohjelmien aikana hän

JOHTOKOLMIKON

lisäksi leirilippukun-

nassa tulee olla ikäkausivastaavat ja saattajat
sudenpennuille ja seikkailiijoille.

osallistuu massojen liikuttelussa opastukseen
ja valvontaan. Lisäksi hänellä on leirin aikana
myös kaksi vuoroa turvan muissa tehtävissä.
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SEURAAVIA HENKILÖT

nimetään leirlip-

•

Turva-aikuinen: (yli 18v) Tuntee SP:n tur-

pukunnan johtokolmikosta, ikäkausivastaavis-

vallisesti yhdessä -ohjeistuksen ja on suo-

ta tai saattajista. Nämä roolit siis eivät edellytä

rittanut koulutuksen. Huolehtii, että kaikki

erillistä henkilöä vaan pestiä hoidetaan toisen

leirilippukunnassa tietävät, että häneltä voi

pestin rinnalla.

kysyä ja hänelle voi kertoa häirinnästä, kiusaamisesta tai muusta kaltoinkohtelusta sekä

•

EA-vastaava, joka hallitsee ajantasaiset ensiaputaidot. EA-vastaava tietää leirilippu-

omalta. Pestiä voi hoitaa yhtä aikaa toisen
leirilippukunnan pestin kanssa.

kuntansa kriittisistä sairauksista tietosuojasäännön rajoissa sekä vastaa lippukunnan

KAIKILLE AIKUISILLE

ja vaeltajille ei

ensiaputarvikkeista. Huolehtii leirilippukun-

välttämättä riitä leirilippukunnan pestejä. Hei-

nan terveys- ja hygienia-asioista myös en-

dän tulee ilmoittautua leiripesteihin, joilla on

naltaehkäisevästi. EA-vastaavan pestiä voi

tärkeä rooli leirin toteutumisessa. Leiripestiin

hoitaa yhtä aikaa toisen leirilippukunnan

voi esittää toiveita ilmoittautumislomakkeessa.

pestin kanssa.

Leiripestit annetaan ennen leiriä kaikille aikuisille. Johtajat ja vaeltajat voivat myös etsiä
unelmiensa leiripestin Valkaman nettisivujen
“avoimet pestit”-kohdasta.

SAMOAJAT LIIKKUVAT

joko samoajavartionsa kanssa erilaisissa pesteissä tai pestautuvat

puolikkaaseen pestiin haluamaansa tehtävään. Puolet ajasta samoajilla on ikäkauden ohjelmaa.
Pesti

Lukumäärä

Leirilippukunnanjohtaja

1

Leiripestijohtaja

1

Leiriohjelmajohtaja

1

Samoaja/
tarpojaikäkausivastaava

1

Seikkailijaikäkausivastaava

1

Saattaja

Kuka on
turvaaikuinen?

+1 jokaista 10 seikkailijaa kohti
1

Saattaja
Perhepartiovastaava

Kuka on EAvastaava?

+1 jokaista kymmentä osallistujaa
kohti, jos leirilippukunnassan
vahvuus on yli 30

Turvallisuudentekijä

Sudenpentuikäkausivastaava

Kuka on yli 22v?
(yksi jokaista 50
henkilöä kohti)

+1 jokaista 5-7 sudenpentua kohti
1
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PERHEPARTIO
VALKAMALLA

ei ole erillistä Perheleiriä

VALKAMA-RETKI
#VALKAMARETKI

vaan perheet majoittuvat leirilippukunnissa.

VALKAMA NÄKYVÄKSI

Leirin perheleirikoordinaattori vastaa leirilip-

sesti että fyysisesti ympäri Uuttamaata kaikkien

pukuntien perheleirivastaavien kautta perhe-

lippukuntien samanaikaisella lippukuntaretkil-

leiriläisten koordinoinnista. Perheleiri liikkuu

lä! Tavoitteena on, että kaikki lippukunnat to-

ohjelmalaaksoissa ja yhteisohjelmissa muiden

teuttaisivat päivä- tai yöretken lippukuntansa

ikäkausien tavoin.

tai rajoitusten voimassaollessa pienryhmiensä

PÄÄTÖS LEIRIN
PITÄMISESTÄ
KEVÄÄN MITTAAN

tarkastellaan pande-

miatilannetta ja seurataan viranomaisten ohjeistuksia. Leiri on hyvin odotettu niin tekijöiden kuin osallistujien puolesta, joten jos vaan
tilanne sallii, pyritään leiri pitämään. Jos emme
pysty järjestämään leiriä tällä mittakaavalla,
keksimme vaihtoehtoisia tapoja järjestää Valkamaohjelmaa ensi kesänä. Ilmoittautuminen

sekä virtuaali-

kesken viikonloppuna 6.-7.3. (tai muuna sopivana aikana).
TEEMAN HENKEÄ

noudattavien #Valka-

maRetki -tunnisteella julkaistujen postausten
kesken arvotaan ämpärillinen karkkia lippukunnalle, jonka retkestä postaus on!
RETKEN OHJELMA:

https://valkama2020.fi/wp-content/uploads/2020/11/Valkama-20201-retkipaiva.pdf

alkaa normaalisti 18.1. ja jatkuu toukokuulle
saakka. Toukokuulla teemme viimeistään lopullisen päätöksen leirin suhteen.

ENNAKKO- JA ETÄTEHTÄVÄT +
#ASTUAJANAALLOKKOON MERKKI
Ennakko- ja etätehtävät tempaavat mukaansa ennen leiriä ja nostattavat leirifiilistä lippukunnassa ja kotona.
Ennakkotehtävistä löytyy jotain kaikille ikäkausille sudenpennuista aikuisiin. Tehtäviin voi varata kokoontumisen tai
pari tai ennakkotehtäviä voi tehdä vaikka leirilippukunnan
tapaamisessa. Lue lisää https://valkama2020.fi/lippukunnalle/ennakkotehtavat/
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MATERIAALIA VIESTINNÄN TUEKSI
KIRJEPOHJA LIPPUKUNTIEN

FLYERI VALKAMAN

VANHEMMILLE VIESTIMISEEN 2021

PERUSTIEDOISTA

Tämän kirjepohjan voit lähettää suoraan lip-

Flyerin Valkaman perustiedoista voit laittaa

pukuntasi vanhemmille oman lippukuntasi

sähköpostin liitteeksi ja jakaa muuten kiin-

tiedoilla täydennettynä.

nostuneille.

https://valkama2020.fi/wp-content/up-

https://valkama2020.fi/wp-content/up-

loads/2021/01/Kirjepohja-lippukuntien-van-

loads/2021/01/Valkama-lippukuntain-

hemmille-viestimiseen-2021.docx

fo-2021-1.pptx

VALKAMA

VALKAMA

VANHEMPAINILTAPOHJA

LOMAKEPOHJA

Lippukunnassa kannattaa järjestää Valkama-in-

Valmista tyhjää Valkaman asiakirjapohjaa voi

foilta. Tätä esityspohjaa voit käyttää Valkamasta

hyödyntää lippukunnan Valkama-viestinnässä.

kertovassa vanhempainillassa. Kopioi tiedosto
itsellesi ja muista täydentää loppuun oman lip-

https://valkama2020.fi/wp-content/up-

pukuntasi tiedot.

loads/2020/12/Valkama-20211-lomakepohja.pdf

https://drive.google.com/file/d/1KGbhF-aP8MAaHHlYSDfeCC4A_zgC-p61/view?usp=sharing

Lisää materiaaleja osoitteessa: https://valkama2020.fi/lippukunnalle/materiaalit/
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