Ennakkotehtävät
Vuoden huikein leiri koittaa kesällä, mutta onneksi sinne asti ei tarvitse
odotella, sillä kaikille on tarjolla leirifiilistelyä jo ennakkoon! Olemme koonneet
kaikille Pohjois-Helsingin partiolaisille kokouksiin sopivia, Avaran teemoihin
liittyviä tehtäviä.
Tehtäviä voi myös suorittaa itsenäisesti!
Ohjeissa on selkeästi kerrottu mitä niiden suorittamiseen tarvitaan ja kuinka
tehtävät suoritetaan.

VAELTAJAT JA AIKUISET
1. Päivän hyvä työ -haaste
Keksikää yhdessä jokin palvelutehtävä tai päivän hyvä työ alueen toisen
lippukunnan toteutettavaksi. Vastaavasti te saatte joltain toiselta alueen lippukunnalta
toteutettavaksi heidän päättämänsä tehtävän. Tehtävien tulee olla suhteellisen helposti
toteutettavissa. Lähettäkää keksimänne tehtävä(t) osoitteeseen
avaravima@gmail.com, muistakaa mainita lippukuntanne!
Postatkaa tehtävän toteuttamisen jälkeen kuva toteuttamastanne hyvästä työstä ja
muistakaa haastaa seuraava lippukunta! Annetaan hyvän kiertää ;)
Lippukuntien tehtävänantokierto kulkee alla olevan listan mukaisesti:

Oulunkylän Käskynhaltiat → Kaskipartio
Kaskipartio
→ Kuksat
Kuksat
→ Kulman Kiertäjät
Kulman Kiertäjät
→ Käpytytöt
Käpytytöt
→ Toimen Tytöt
Toimen Tytöt
→ Vuokot
Vuokot
→ Vuorenhaltiat
Vuorenhaltiat
→ Oulunkylän Käskynhaltiat

2. Leffahetki
Katsokaa Avaran teemaan liittyvä omavalintainen elokuva. Elokuvan katsomisen
jälkeen käykää yhdessä läpi seuraavat asiat ja kirjoittakaa elokuva-arvostelu.
Arvostelun ja leffahetken voitte halutessanne postata instagramiin
#AVARA2020 kera! Muistakaa myös tägätä meidät @avara2020official julkaisuun!
-

Keskustelkaa yleisesti elokuvan teemasta. Mikä on mielestänne elokuvan
välittämä viesti?
- Millä tavalla tämä viesti on yritetty tuoda esille elokuvassa?
- Suosittelisitteko elokuvaa muille? Miksi?
Esimerkiksi elokuvat The Martian, Wild, The Hunger Games ja Men in Black
ovat hyviä tärppejä tähän tehtävään.

3. Kierrätystalkoot
Järjestäkää kierrätyspäivä. Jokainen voi kerätä kotoaan käyttämättömiksi jääneitä
vanhoja vaatteita sekä muita tavaroita. Lahjoitettavat tavarat voi esimerkiksi tuoda
lippukunnan kololle, minkä jälkeen ne lajitellaan ja viedään yhdessä päättämiinne
hyväntekeväisyysjärjestöihin.
Hyödyntäkää tehtävässä koko lippukuntaanne!
Esimerkkejä lahjoituskohteista:
HESY ry: (Helsingin eläinsuojeluyhdistys) Tarvetta on mm. lakanoille, pyyhkeille,
peitoille ja toppavaatteille. Niitä käytetään eläinten makuualustoina.
https://www.hesy.fi/tavaralahjoitukset/

Punaisen Ristin Kontti: Konttiin voi lahjoittaa mm. astioita ja muita kodin
tarvikkeita, koriste-esineitä, tekstiilejä, vaatteita ja asusteita, kenkiä ja laukkuja –
etenkin miesten vaatteille on aina kysyntää! Lisäksi kirjat, lahjatavarat,
urheiluvälineet, lelut sekä lastentarvikkeet ovat erittäin tervetulleita.
https://kontti.punainenristi.fi/lahjoita-konttiin
Tästä linkistä löytyy lisää hyviä lahjoituskohteita:
http://www.sujuvampiarki.fi/vaatteiden-ja-tavaroiden-lahjoitus-helsingissa/

4. Ekogourmet-illallinen
Valmistakaa ylellinen illalliskokonaisuus, jonka kokonaishiilijalanjälki on mahdollisimman
lähellä nollaa.
Hiilijalanjäljen voitte laskea esimerkiksi Unileverin laskuria käyttäen:
https://www.unileverfoodsolutions.fi/teemat-ja-ratkaisut/tyokalu/co2-laskuri.html

5. HePo-turistikierros
Alla on lähikuvia HePon lippukuntien toiminta-alueilta. Tunnistakaa paikat ja kirjoittakaa
paikan/kadunnimet paikoilleen. Muistakaa, että tuttunne muissa lippukunnissa saattavat olla
suureksi avuksi kiperimmissä kuvissa!
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Vastaukset julkaistaan Avaran nettisivuilla 1.6.2020!

6. Pelastetaan Itämerta askel askeleelta!
Menkää osoitteeseen www.satakolkyt.fi ja noudattakaa etusivun ohjeita:
1. Valitse kartalta pätkä rantaa ja ilmoita siivousajankohta. Järjestäjä-kohdassa käyttäkää
nimimerkkiä “Avara2020/vartionne nimi”.
2. Hae roskapihdit lainaan kirjastosta.
3. Vietä hauska päivä ja siivoa ranta roskista.
4. Jätä roskat isoihin jäteastioihin, jotka löydät kartalta.
5. Ilmoita ranta siivotuksi!

