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Tapahtumanjohtajien terveiset
Moikka ja tervetuloa Väreelle, vaeltajien omaan tapahtumaan!
Värettä on tehty tiiviin, mutta tehokkaan poppoon voimin jo lähes vuosi. Väre on vaeltajien
ikioma tapahtuma, sillä te – lippukuntien, piirien ja keskusjärjestön aktiivitekijät - ansaitsette
jotain aivan omaa ja arvoistanne. Väreellä on sinun lisäksesi lähes 500 muuta partiolaista ja
muutama ei-vielä-partiolainenkin ympäri Suomen. Väre on tapahtuma juuri teitä varten.
Viikonlopun aikana pääset tekemään vaeltajaohjelmasta erilaisia aktiviteetteja, tutustumaan
Suomi- ja ulkomaanprojekteihin sekä tapaamaan uusia kavereita.
Ota viikonlopusta kaikki ilo irti, osallistu ohjelmiin, haasta itsesi ja kaverisi, tee jotain uutta,
puhu tuntemattomalle, anna hetki itsellesi, nauti! Värettä elämään ja hauskaa viikonloppua!
Värettä fiilistellen
Siiri & Paapi

IG: @vare_vaeltajatapahtuma
FB: VÄRE vaeltajatapahtuma
SC: vare2018
vare.partio.fi
#väre2018 #värettäelämään #partioscout #parastapartiossa

Varustelista
Partiohuivi
Perusretkeilyvarusteet (yöpymisvarusteet, säänmukainen vaatetus, ruokailuvälineet)
Majoite
Otsa-/taskulamppu
Henkilökohtaiset hygieniavälineet ja saunakamat, uima-asu
Omat lääkkeet (särkylääke, jota olet tottunut käyttämään (esim. Ibuprofeeni tai
parasetamoli))
Laastaria
Kela-kortti tai sen kopio
Muistiinpanovälineet
Powerbank/vara-akku
Istuinalusta
Käyttämätön postimerkki (tai useampi halutessasi)
Tonttulakki
CV (Töitä päin-aktiviteettiin)
Mikäli haluat voit ottaa mukaasi OEK:n, riippumaton (muista puunhalaajat!), soittimen ja
muuta hauskaa.

Aikataulu
Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

8.00

Aamupala

Aamupala

9.00

Seikkailu, Löytäminen ja

Ulkomaanprojekti

Parempi maailma @Raffu
9.30
10.00

Luotsitreffit 10.30-12.00
kahvilassa

12.00

Lounas

Lounas

13.00

Vaeltajaohjelman

Päättäjäiset Raffulla 13.30

aktiviteetit 13.00-17.00
14.00
17.00

Kotia kohti
Saapuminen alkaa

18.00

Päivällinen
Yhteislaulutuokio Raffulla
18.00-19.00

19.00

Suomi-projekti

Saunat 19.00-21.00

21.00

Iltapala

Iltapala

22.00

Avajaiset & yhteinen

Yöjuoksut

elokuvahetki Raffulla
00.00

Hiljaisuus

Hiljaisuus

Yleisiä ohjeita
Pidä tapahtumatunniste ranteessa koko tapahtuman ajan. Ja huivi kaulaan!
Avotulen sytyttäminen on tapahtumassa kiellettyä.
Tupakointi on sallittua vain karttaan merkityillä tupakkapaikoilla. Muiden päihteiden käyttö
on tapahtumassa kiellettyä.
Uimarannalla ei ole uimavalvontaa. Älä mene uimaan yksin.
Väreellä on oma häirintäyhdyshenkilö. Mikäli havaitset tapahtumassa minkäänlaista häirintää
tai esimerkiksi kiusaamista, häirintäyhdyshenkilö auttaa ja kuuntelee tilanteessa.
Häirintäyhdyshenkilön tunnistat punaisesta “häirintäyhdyshenkilö”-tunnuksesta hänen
huivissaan.
Kuvien ja fiilisten julkaisu tapahtumasta someen on suositeltavaa. Kysy kuitenkin kuvassa
näkyviltä kavereilta lupa kuvan julkaisuun! Jos et itse ottanut julkaisemaasi kuvaa, mainitse
kuvaajan nimi. Muista myös #värettäelämään #väre2018 #partioscout #parastapartiossa

Turvallisuus
Hätätilanteiden yleinen ohje:
•

Pelasta

•

Sammuta/anna ensiapua

•

Rajoita lisävahingot

•

Hälytä apua

Turva auttaa kaikissa hätätilanteissa. Hengenvaarallisissa tilanteissa soita ensiksi 112 ja sen
jälkeen ilmoita asiasta Turvalle. Pidetään kuitenkin toisistamme huolta ja autetaan kaikkia
omien taitojemme mukaan. Tässä kuitenkin muistin virkistykseksi muutama hyvä vinkki:
Uimassa pitää muistaa seurailla myös kavereita. Hukkuva ihminen kun ei heiluttele käsiään,
vaan näkyy lähinnä päälakena vedessä.
Mikäli jossain tehdään tulta, katso että lähellä on sammutusvettä. Tulipalon aikana ei
välttämättä ole aikaa etsiä vettä.
Älä siis epäile ottaa yhteyttä, mikäli näet sille tarvetta. Muista että Turva on auttamassa ja
mahdollistamassa tätä tapahtumaa.
Turvan tavoittaa portilta missä päivystys on 24/7. Mikäli siis herää kysymyksiä tai muuta
asiaa, niin sieltä löytyy.
Turvan puhelinnumero 044 765 0674.

Ensiapu
EA-tiimi tarjoaa Väreen aikana apua niin tapaturman hoitoon kuin muihin murheisiinkin. EApisteen löydät toimiston vierestä keskuskolmiosta. Tiimistä löytyy lähihoitajia ja
ensiapukurssin käyneitä. EA-piste on avoinna 08-24 ja muina aikoina ensiapu päivystää
puhelimen päässä. Ensiavun tavoitat koko tapahtuman ajan numerosta 044 766 0670.

Toimisto ja löytötavarat
Väreen toimisto ottaa vastaan ilmoittautumiset. Poikkea siis toimistolla heti kun saavut
alueelle, tällöin saat myös tapahtumatunnisteen. Toimistossa vastataan koko viikonlopun
ajan mieltä painaviin kysymyksiin. Muista myös ilmoittaa toimistoon, jos poistut ennen
tapatuman päättymistä sunnuntaina.
Hukkasitko jotain? Löytötavaroita voit tiedustella Väreen toimistolta toimiston
aukioloaikoina. Mikäli löysit toisen omaisuutta, viethän sen toimistolle.
Toimisto on avoinna:
Pe 17.00 – 22.00
La 08.00 – 22.00
Su 08.00 – 14.30
Toimiston puhelinnumero 041 478 2460.

Kahvila Paahto
Väreen kahvila Paahto tarjoaa paikan tavata uusia ja vanhoja kavereita kahvikupin ääressä.
Paahdon valikoimasta löytyy jokaiselle jotakin. Maksut kortilla tai käteisellä.
Paahdon aukioloajat:
Pe 19.00 – 23.00
La 08.00 – 02.00
Su 08.00 – 12.00

Ohjelma
Ennakkotehtävä
Jokaisen osallistujan ennakkotehtävänä on tehdä oma vaelluskartta. Mikäli olet tehnyt jo
vaelluskarttasi jossain muussa yhteydessä, ota omasi siitä huolimatta mukaan! Tarvitset
vaelluskarttaa viikonlopun aikana, ja todennäköisesti saat siihen myös monta aktiviteetti
suoritettua! Lisätietoa ennakkotehtävästä, ideoita, esimerkkejä ja tarkemmat ohjeet löydät
Väreen nettisivuilta http://vare.partio.fi/osallistujalle/ennakkotehtava/ tai suoraan QR-koodin
takaa.

Suomi-projekti
Suomi-projektissa pääset kokemaan koko projektin aina suunnittelusta toteutukseen ja
purkuun! Tarkemmat ohjeet sekä tarvittavat varusteet saat tietoosi projektin edetessä.
Ohjelmaan osallistutaan omissa vartioissa, mikäli sinulla ei ole omaa vartiota, muodostetaan
sinulle sellainen ohjelman alkaessa. Ohjelmassa pääset kokeilemaan kolmen kohdekaupungin
tunnettuja erikoisuuksia hauskojen tehtävien muodossa. Mitä tekemistä löytyy esimerkiksi
Lapista tai Savosta?
Ohjelma alkaa Roihu-monumentilta (leirisuoran päässä).
Mukaan tarvitset oman vartiosi sekä ohjelman alussa annettavan pakkauslistan mukaisesti
erinäisiä esineitä, älä siis hautaa rinkkaasi liian syvälle teltan uumeniin!

Vaeltajaohjelman aktiviteetit
Väreellä pääset tekemään vaeltajaohjelmasta monipuolisesti aktiviteetteja. Ohjelmassa on 15
eri rastia vaeltajaohjelmasta ja vielä useampia aktiviteetteja. Vaeltajaohjelman aktiviteetit
pyörivät lauantaina klo 13-17 ja voit itse valita mieleisesi rastit, joille osallistut. Jokaisella
rastilla on noin tunniksi tehtävää. Osaan ohjelmista on ennakkoilmoittautuminen. Näihin
ohjelmiin ilmoittaudutaan perjantai-iltana Väreen toimistolla.
1. Vesillä liikkuja
Rannassa pääset mutapainimaan, harjoittelemaan vesillä liikkuessa käytetyimpiä solmuja ja
laskemaan vesiliukumäkeä treenaten samalla pelastusliiveillä uimista ja toimimista veden
varaan joutuessa. Mukaan tarvitset pyyhkeen ja uimapuvun tai vaatteet, jotka saavat kastua ja
likaantua. Ohjelmaan osallistuvat pääsevät saunaan lämmittelemään.
Ohjelma pidetään ohjelmapisteellä 1.

2. Painavaa partioasiaa
Kenen partioaate roihuaa kirkkaimmin? Kuka on valmis laittamaan itsensä likoon partion
arvojen puolesta? Mafekingin taisteluun voit osallistua yksin tai porukassa! Tunnin
mittaisessa pelillisessä metsäseikkailussa pääset porautumaan partion arvoihin: siihen miten
ne voivat näkyä konkreettisina tekoina ja miten juuri sinä miellät eri arvot. Mukaasi tarvitset
älypuhelimen ja sopivasti kilpailuhenkeä.
Uusi peli alkaa klo 13, 14, 15 ja 16.
Ohjelma pidetään ohjelmapisteellä 2.

3. Tietotekniikka (PartioAppin demo)
Tule ottamaan selvää kehitteillä olevasta PartioAppista!
Ohjelma pidetään ohjelmapisteellä 3. Ohjelmaan mahtuu kerrallaan maksimissaan 10 henkeä
ja kestää noin 15 minuuttia.

4. Oma talous, Lippukunta ja Raha liikkuu
Oma talous
Tutustutaan sijoittamiseen, lainoihin ja oman taloudellisen tilanteen seuraamiseen. Mietitään
talouteen liittyviä riskejä ja tehdään varasuunnitelmia. Harjoitellaan budjetointia. Mukaan
tarvitset istuinalustan sekä halutessasi muistiinpanovälineet.
Järjestetään klo 13-14 ja 14-15
Lippukunta
Mietitään partion perinteitä, pohditaan missä kaikkialla yhdistyksissä tehdään päätöksiä.
Pelataan piiritoimintaan tutustuttavaa peliä. Lopuksi viilataan kolokynnystä.
Mukaan tarvitset istuinalustan, sekä halutessasi muistiinpanovälineet.
Järjestetään klo 15-16 ja 16-17.
Raha liikkuu
Käytännön esimerkkejä lippukunnan toiminnansuunnittelusta ja taloudenhallinnan
suunnittelusta. Työpajahenkisessä ohjelmassa pääset huomaamaan kuinka toiminnan ja
talouden suunnittelu kulkevat käsi kädessä ja ymmärrät, ettei paletin ymmärtäminen vaadi
kauppakorkeakoulututkintoa. Tämä ohjelma pidetään klo 16-17.
Ohjelmat pidetään ohjelmapisteellä 4.

5. Vaikutan ympäristöön
WWF:n kanssa yhteistyössä toteutettu rasti, jonka puitteissa vaeltaja ymmärtää olevansa osa
globaalia ympäristöä ja että hänen toiminnallaan, valinnoillaan ja esimerkin näyttämisellään
on suuri vaikutus ympäristöön. Vaeltaja osaa toimia kestävästi ja ympäristöä kunnioittaen.
Vaeltaja löytää itselleen sopivia vaikutusmahdollisuuksia ja ratkaisuja ympäristön
suojelemiseksi. Vaeltaja tutustuu erilaisiin ympäristöhaasteisiin ja mahdollisuuksiinsa
vaikuttaa ympäristöön ja sen tilaan.
Ohjelma pidetään ohjelmapisteellä 5.

6. Planeettamme rajat
WWF:n ympäristökasvattajan pitämä workshop, johon mahtuu kerrallaan 20 osallistujaa.
Workshopeja järjestetään kolme kappaletta ja niihin ilmoittaudutaan ennakkoon perjantaiillan aikana toimistolla. Työpajassa vaeltaja kertaa nykyiset tietonsa globaaleista
ympäristöasioista ja ympäristön tilasta sekä niiden kehittymisestä. Hän selvittää, mitä
kestävän kehityksen periaate tarkoittaa ja miten itse voi toteuttaa sitä omassa elämässään.
Vaeltaja miettii omaa kantaansa ja asennettaan globaaleihin ympäristöongelmiin ja niiden
ratkaisuihin sekä tarkkailee oman lähipiirinsä, esimerkiksi oman kotikuntansa, toimintaa
kestävän kehityksen toteuttamiseksi.
Mukaan tarvitset istuinalustan, sekä halutessasi muistiinpanovälineet.
Ohjelma pidetään ohjelmapisteellä 6.

7. Kestävä kulutus
LIDL:n kanssa yhteistyössä toteutetulla rastilla pohditaan omaa kuluttamista ja kaupan
tuotteiden vastuullisuutta. Tehtäväpisteellä pohditaan tuotteen vastuullisuuden eri
näkökulmia ja mistä päivittäistavarakaupan tuotteiden vastuullisuus koostuu.
Mukaan muistiinpanovälineet.
Ohjelma pidetään ohjelmapisteellä 7.

8. Minä johtajana
Millainen on hyvä johtaja? Onko minusta hyväksi johtajaksi? Onko minusta johtajaksi? Miten
johdan projektia?
Tule laatimaan oma reseptisi johtajuuteen. Ota mukaan muistiinpanovälineet ja istuinalusta.
Ohjelma pidetään ohjelmapisteellä 8.

9. Minä ryhmän jäsenenä, Moninaisuus&asenteet, Me ihmiset
Rasteilla pääset pohtimaan omia arvojasi ihmissuhteissa, testaamaan millainen olet ryhmän
jäsenenä sekä tunnistamaan omat vahvuutesi ja miettimään kuinka toimia erilaisissa
vahvuutta tarvitsevissa tilanteissa! Rasteilla pääset myös tutkimaan teidän lippukuntanne
toimintatapoja ja poimimaan talteen ideat toiminnan kehittämiseen!
Varaa mukaasi muistiinpanovälineet.
Ohjelmat pidetään ohjelmapisteellä 9.
10. Henkisyys ja hengellisyys

Henkisyys- ja hengellisyysohjelmassa voit valita sinua kiinnostavaa tekemistä omasta
katsomuksestasi riippumatta. Voit koristella itsellesi tuikkukipon syksyn pimeneviin iltoihin,
testata tietosi erilaisia uskontoja ja uskomuksia käsittelevässä tietovisassa. Sinulla on myös
mahdollisuus osallistua keskusteluun uskonnon ja partion suhteesta. Täällä sinulla on myös
mahdollisuus rauhoittua metsän huminassa ja etsiä itsellesi oma voimalause. Mukaan
tarvitset vain itsesi ja avointa mieltä!
Ohjelma pidetään ohjelmapisteellä 10.

11. Pinkkipartio
Pinkkipartio edistää tasa-arvoista partiotoimintaa riippumatta ihmisten seksuaalisesta
suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Tule tutustumaan
Pinkkipartioon ja oppimaan uutta sukupuolista, seksuaalisuudesta ja seksuaalisesta
suuntautumisesta.
Ohjelma pidetään ohjelmapisteellä 11.

12. Globaalikasvatus
Globaalikasvatuksen rastilla perehdytään ihmiskauppaan, sen syihin ja seurauksiin.
Ohjelma pidetään ohjelmapisteellä 12.

13. Erätaidot
Syttyykö? Tule tekemään diy-sytytyspala käyttäen vain muutamaa materiaalia. Ohjelmaan
voit tulla ja lähteä klo 13-17 silloin kun mieli tekee.
Ohjelma pidetään ohjelmapisteellä 13.

14. Vaikuttaminen
Miten saa äänensä kuulumaan omassa toimintaympäristössään? Entäpä yhteiskunnassa?
Muun muassa näitä asioita käsitellään vaikuttamisen rastilla. Tule ja opi, kuinka yksilöllä on
merkitystä yhteisössä ja kuinka itse voit asioihin vaikuttaa.
Ohjelma pidetään ohjelmapisteellä 14.

15. Partiohistoria

Tule testaamaan tietosi ja osaamisesi partiohistoriasta! Missä pidettiinkään ensimmäinen
partioleiri ja kuinka monta Finnjamboreeta onkaan järjestetty? Oletko partiohistorian guru vai
vasta-alkaja? Tule ottamaan selvää ja samalla tutustumaan Suomen suurimman
nuorisojärjestön historiaan!
Ohjelma pidetään ohjelmapisteellä 15.

16. Töitä päin
Tulevaisuuden työtaidot ja monipuolistuva työelämä
Mitä taitoja tarvitaan tulevaisuuden työelämässä pärjäämiseen? Ja miten niitä voi kehittää
työelämässä ja sen ulkopuolella, esimerkiksi partiossa.
Miksi yhä useampi on tulevaisuudessa yrittäjä, ja vakituinen palkkatyö käy yhä
harvinaisemmaksi? Miten kannattaa toimia maailmassa, jossa suurin taloudellinen turva
onkin osaaminen, ei työsuhde?
Näihin kysymyksiin saat vastauksen ja muitakin uusia näkökulmia tulevaa työuraasi varten
psykologi ja rekrytointikouluttaja Juho Toivolalta, joka on ollut urallaan mukana
rekrytoimassa tuhansia ihmisiä, ja kouluttanut kymmeniä rekrytoijia työhönsä. Hän on
työelämän näköalapaikalla Elisan työvoiman hankinnasta vastaavana johtajana, ja toimii sen
lisäksi yrittäjänä mm. kouluttaen moderniin rekrytointiin liittyviä taitoja.
Klo 13-14 Raffun katoksella, yhteisten ohjelmien lavalla
Työelämätaitoja partiosta
Miten sanoitan partiossa hankittua osaamistani CV:ssä? Mitä kerron itsestäni ja osaamisestani
videohakemuksessa? Miten hyvä työhakemus syntyy? Miten haen partion osaamismerkkejä?
Työpajoissa pääset harjoittelemaan oman osaamisesi hissipuhetta ja kuvaat videon omalla
puhelimellasi. CV-klinikalla pohditaan yhdessä mitä partiopesteistä kannattaa kirjoittaa
omaan CV:hen. Työhakemuksien laatiminen on taitolaji. Harjoittele kirjoittamista ensin toisen
osaamisilla. Digitaalinen osaamismerkki on kuin miniportfolio pestissä hankitusta
osaamisesta. Keräämällä muistiin omat pestit, on niitä helppo pudotella tuleviin
työhakemuksiin liitteeksi.
Mukaan oma CV, muistiinpanovälineet ja puhelin sekä vara-akku.
Klo 14-15.30 Raffun katoksella, yhteisten ohjelmien lavalla

Työhaastattelunäytelmä
Työhaastattelutilanteet voi olla kuumottavia paikkoja ja olisi mukava nähdä miten toiset
selviävät niistä. Nyt voit tulla kärpäseksi kattoon tai jakaa omat viisaat vinkkisi näyttelijöille,
jotka esittävät nuoren työhaastattelutilanteen. Päästäänkö neuvojen avulla parempaan
ymmärrykseen työnantajan kanssa partiolaisen osaamisesta. Eläydy tilanteeseen ja sparraa
nuori töihin teatterin keinoin!
Klo 15.30-17.00 Raffun katoksella, yhteisten ohjelmien lavalla

Yöjuoksut
Väreen Yöjuoksuissa on tarjolla yösuunnistusta, metsäinen leffaelämys ja rentoa chillailua
kahvilassa. Päälavalla illan elokuvana pyörii Järven tarina alkaen klo 22. Yösuunnistuksen
lähtö on Roihu-monumentilla.

Ulkomaanprojekti
Vaeltajatapahtuman kruunaa sunnuntaina, mikäpä muukaan kuin ulkomaanprojekti - ei vain
tapahtuman eikä vaeltajaohjelman vaan koko partio-ohjelman huipennus!
Lounaaseen mennessä olette saaneet kokonaisvaltaisen näkemyksen projektista ja olette
valmiita lähtemään toteuttamaan haaveitanne!
Ohjelma sisältää 9 eri rastia, jotka kuljetaan vartioittain. Jokaiselta rastilta saatte sivun omaan
taskukokoiseen u-projektioppaaseenne, joka siis on kokonainen kierrettyänne kaikki rastit.
Aloittakaa vartionne kanssa ohjelmapaikalta 3 eli monumentilta. Ohjelmapaikalta saatte
kirjeen, jossa kerrotaan vartionne rastijärjestys ja ohjeistetaan ensimmäinen tehtävä.
Mukaan tarvitsette muistiinpanovälineet, älypuhelimen ladattuna, saunavermeet ja
osallistujan oppaan kartan, josta ohjelmapaikat löytyvät sekä ennakkoluulottoman asenteen!

Luotsitreffit
Väreen Luotsitreffit on tarkoitettu kaikille paikalla oleville luotseille - olet sitten
ilmoittautunut tapahtumaan osallistujana tai luotsina, olet tervetullut jakamaan kokemuksia
luotsina olemisesta ja saamaan vertaistukea. Luotsitreffit pidetään Kahvila Paahdossa klo
10.30-12.00.

