
VANHEMPAINILTA
Aloitetaan pian.



Agenda

• Internet of Veikkos

• Suositukset

• Toimintakauden jatkaminen

• Kesäleiri: Veikko 2020 27.7.-2.8. 

• 1-luokan vaellus 10.-11.6

• Talkoot 6.-7.6

• Miehistökurssi 13.-14.6

• Saariston rengasreitin vaellus 26.-29.6



Internet of Veikkos [IOV]
Metsäveikkojen etäpartio-ohjelma Vartiolaisille

• Etätoiminta aloitettiin heti poikkeustilan alkaessa

• Etätoiminta koostuu Task-suorituksista joista jaetaan toimintapisteitä 
(Geokätkö-taskeja voi suorittaa max 40)

• Kukin task täytyy palauttaa ohjeistetulla tavalla juhannukseen 
mennessä

• Merkkiä varten täytyy Taskeista olla suoritettuna puolet



Suositukset toiminnan järjestämiseen

• Seuraa viranomaisten ja lippukunnan johdon suosituksia

• Suosi tapahtuman järjestämistä ulkoilmassa sisätilan sijaan.

• Järjestä tapahtuma ensisijaisesti vasta heinä-elokuussa, jolloin epidemiatilanne on paremmin tiedossa.

• Mikäli päädyt järjestämään yön yli kestävän tapahtuman, pyri järjestämään yöpyminen tavanomaista 
väljemmin tai esimerkiksi omissa majoitteissa.

• Osallistu tapahtumaan vain terveenä ja muistuta tästä myös muita osallistujia. Lieväoireisenakaan ei voi 
osallistua partiotapahtumaan. Mahdollista ilmoittautumisen peruminen lähelläkin tapahtumaa.

• Riskiryhmään kuuluvan henkilön osallistumisen partiotapahtumaan arvioi osallistuja itse tai osallistujan 
huoltaja. Konsultoi tarvittaessa hoitavaa lääkäriä.

• Huolehdi tehostetusti hyvästä hygieniasta tapahtumassa. Varmista, että tapahtuma pystytään järjestämään 
erityisen hyvää hygieniaa noudattaen. Katso tarkemmat partion ohjeet ja THL:n ohjeet.

• Pidä yllä turvavälejä kaikessa toiminnassa.

• Varaudu siihen, että tapahtuma saatetaan joutua perumaan lyhyelläkin varoitusajalla. Vältä kulujen 
kiinnittämistä ennen tapahtumaa.

https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/ohjeita-korona-aikaan-lippukunnille/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19


Toimintakauden jatkaminen

Vartiolaiset:

• Kautta jatketaan Juhannukseen saakka

• Kokouksia voidaan pitää ulkona

• Majaretkiä Touko-Elokuussa 

Sudenpennut ja Seikkailijat:

• Kesälle luvassa molemmille oma retki

Kololle palataan toivottavasti elokuun lopulla



Veikko 2020

Eeppisen vuoden eeppinen seikkailu!

• Kaikille ikäkausille!

• ma-su  27.7.-2.8. 

• Ilmoittautuminen toukokuun aikana auki

• 100€

• Osallistujia max 50hlö

• Jos koronatilanne huononee tai ohjeistukset 
muuttuvat tapahtuma perutaan



1-luokan Vaellus 10.-11.6

• Ensimmäistä luokkaa suorittavien vartiolaisten vaellus

• Vaellus järjestetään Vaasan alueella 

• Tapahtuma on ilmainen

• Tarkemmat aikataulu ja paikka tiedot kerrotaan osallistujille 
lähempänä ajan kohtaa. 

• Ilmoittautuminen sulkeutuu 31.5.



Talkoot 6.-7.6
• Talkoot alkavat lauantaina klo 10 Inkelinmaalla

• Tapahtumassa on 13-vuoden ikäraja (riittää, että täyttää kuluvana vuonna).

• Pidetään huolta meidän upeista  

Muidenkin kuin partiolaisten on myös mahdollista osallistua talkoisiin 
ilmoittautumalla sähköpostitse. Ilmoita viestissä mille aikavälille olet tulossa 
ja mahdolliset ruoka-allergiat

Jaakko Perttu

jaakko.perttu@gmail.com



Miehistökurssi 13.-14.6

Kurssista on kaksi tasoa joista valita:

• MEPA 1 on tarkoitettu 11-vuotta tänä vuonna täyttäville ja sitä 
vanhemmille. Kurssi tarjoaa pohjaperehdytyksen metsäveikkojen 
meripartiotoimintaa, eikä vaadi aiempaa kokemusta purjehtimisesta.

• MEPA 2 joka on tarkoitettu 13-vuotta tänä vuonna täyttäville ja sitä 
vanhemmille. Kurssi vaatimuksena on MEPA 1 tai vastaava osaaminen 
ja se on tarkoitettu syventäväksi kurssiksi niille, jotka ovat olleet 
mukana purjehdustoiminnassa ja samalla myöhempään 
veneenohjaajakurssiin valmistavaksi kurssiksi.



Miehistökurssi 13.-14.6

• Kurssi järjestetään sään salliessa saaristossa

• Yövytään saaristossa ja tarjoamme ruuat kurssin aikana

• Lippukunta tarjoaa kurssin osallistujille



Lisätietoja

Vartiolaisille:

• 1-luokan vaellus 10.-11.6 kuksaan.fi/34841

• Talkoot 6.-7.6 kuksaan.fi/34843

• Miehistökurssi 13.-14.6 kuksaan.fi/34842

Joonas Puska 

050 9193747 

joonas.puska@gmail.com

Muidenkin kuin partiolaisten on myös mahdollista 
osallistua talkoisiin ilmoittautumalla sähköpostitse. 
Ilmoita viestissä mille aikavälille olet tulossa ja 
mahdolliset ruoka-allergiat

Jaakko Perttu
jaakko.perttu@gmail.com

kuksaan.fi/34841
https://kuksaan.fi/34843?fbclid=IwAR1Q2mBrdGkRjzinZEc72LD5F7n_Gb4CjOrYJnYGt4XMCIcaBJC1Km7bwD0
https://kuksaan.fi/34842?fbclid=IwAR3cvm1breBP6oUjNXYqPT-WfWAPeMQz3uDFGu1BK4ePq_keSz-PJQmJQn4


Saariston rengastien vaellus
26.-29.6.



Saariston rengastien vaellus

• Saaristo on ainutlaatuinen MAAILMASSA

• Rengastie kierretään pyörillä

• Majoitus teltoissa

• Pe-ma 26.-29.6.

• Hinta noin 70€ (+pyörän vuokra 75€ tarvittaessa)

• Vaasa-Turku logistiikka järjestetään ilmoittautumismäärän perusteella



Vaatimukset
• Osallistujat terveitä

• Voimaa polkea 40km päivässä

• Kalusto kunnossa: 
• Vaihdepyörä

• paksut renkaat

• kuorma tarakalle kiinni



Vaellus tehdään turvallisesti

Mukaan pääsee 

• Oireeton

• Lähipiiri oireeton

• Pyöräretki on suoritettu (ohje tulee)

• Pyörä katsastettu (ohje tulee)

Turku-Vaasa –matkat ollaan lähekkäin.

Reitillä kontaktien välttäminen helppoa.

Jos koronatilanne huononee tai ohjeistukset muuttuvat, vaellus perutaan.

Turkulaiset Metsäveikot antavat logistista tukea



Vaellus tehdään turvallisesti

Lisätiedot ja ilmoittautuminen www.vaasanmetsaveikot.fi

Ilmoittautuminen toukokuun loppuun mennessä.

Perumisaikataulu kustannusten muodostumisen mukaan, aikataulu 
tiedotetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisätiedot lähimmältä Silliltä:

mikko@sillander.com

050-4821579

mailto:mikko@sillander.com

