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.

PERHEPARTIO
1. Uusiopaperin valmistus

Materiaalit
● Paperia esim. vanhoja tulosteita tai suttupaperia
● Kuumaa vettä
● Vati tai vastaava iso laakea astia
● Sauvasekoitin
● Vettä kestävä alusta esimerkiksi uunipelti tai leivosvuoka
● Sanomalehteä
● Ohutta kangasta esimerkiksi pala rikkinäisestä lakanasta
● 2 kpl puu- tai muovilevyjä

Valmistaminen
1. Revi paperista pieniä palasia
2. Laita paperit vatiin ja kaada kuumaa vettä paperien päälle. Liuota paperinpaloja
jonkin aikaa (yön yli jos on mahdollista). Tee sauvasekoittimella paperista tasainen
massa. Pyri tekemään mahdollisimman ohut massa. Lisää vettä tarvittaessa.
3. Vuoraa vettä kestävä alusta paksulla sanomalehti kerroksella, jonka päälle laita
kankaanpala.
4. Nostele paperimassaa kankaalle (noin 0,5 cm kerrokseksi). Anna ylimääräisen veden
valua pois.
5. Laita kankaanpala paperimassan päälle. Laita kankaan päälle ja alle sanomalehteä.
6. Nosta koko pino puu- tai muovilevyjen väliin.
7. Seiso levyjen päällä pari minuuttia. Voit vaihtaa välillä sanomalehdet kuiviin.
8. Ota pino levyjen välistä pois ja kuivata massaa kankaiden välissä.
9. Kun massa on kuivunut, voi paperiarkin irrottaa varovasti kankaista
10. Valmiista paperista voi askarrella vaikka mitä. Esimerkiksi sille voi maalata
vesiväreillä tai siitä voi tehdä onnittelukortteja.

2. Tee se itse kompassi

Tarvikkeet

● Neula
● Magneetti
● Leivinpaperia
● Pieni muovipurkki
● Vettä

Rakentaminen
1. Neulan magnetisointi; Hankaa neulan kärkeä sata kertaa magneettiin, saman suuntaisin
vedoin.
2. Neulan asettaminen; Leikkaa leivinpaperista ympyrä ja pujota neula siitä läpi kuten alla
olevassa kuvassa.

Kompassin kasaaminen
Täytä muovipurkki melkein täyteen vettä ja laita neula-leivinpaperi yhdistelmä kellumaan
veteen.

Kompassin testaus
Liikuttele magneettia kulhon reunalla. Mitä huomaat? Magneetti vastaa tässä pohjois- tai
etelänapaa, joka vetää herkkää kompassineulaa puoleensa.

3. 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!

4. Ekolima

Tee lähes syötävä lima keittiön kaapista löytyvillä tarvikkeilla. HUOM! Tässä työssä liotat
chia-siemeniä yön yli.

Tarvikkeet
● 2 rkl chia-siemeniä
● 2 dl vettä
● 2-4 dl perunajauhoja tai maissitärkkelystä
● Halutessasi elintarvikeväriä
Huom! Elintarvike saattaa värjätä.
● Kulho

Tee näin
1. Laita chia-siemenet likoamaan (värjättyyn) veteen yön yli.
2. Lisää perunajauho tai maissitärkkelys vähän kerrallaan. Joudut työstämään massaa
loppuvaiheessa käsin!
3. Ekolima on valmista, kun koostumus tuntuu sopivalta: ei liian valuvaa, ei liian kovaa.

5. 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!

6. Kirje tulevaisuuteen

Tässä tehtävänäsi on kirjoittaa itsellesi kirje tulevaisuuteen. Voit lukea kirjeen vuosien
päästä, tai vaikka kesän jälkeen, ja nähdä, miten maailma on muuttunut kuluneessa ajassa.

Tarvikkeet
- Paperia, esimerkiksi itse tehtyä. Reseptin tähän löydät kohdasta “Uusiopaperin valmistus”
- Kirjekuoren
- Kyniä ja muita valinnaisia askartelutarvikkeita

Tee näin
1. Ota (itse valmistamasi) paperi ja kynät esiin.
2. Kirjoita paperille terveiset itsellesi tulevaisuuteen! Voitte myös ryhmänne kanssa sopia
muutaman asian mitä haluatte kirjeeseen kirjoittaa esim. paras partioleikki,
lemppari-/inhokkipartioruoka, partiomuisto tai toiveita/kysymyksiä tulevaisuuteen!
Muistakaa laittaa kirjeeseen kirjoituspäivämäärä ylös!
3. Koristele halutessasi ja voit myös lisätä mukaan jonkin muiston/piirroksen/askartelun!
4. Sulje kirje kirjekuoreen ja laita se odottamaan tulevaisuuden minääsi. Muista kirjata
kuoreen nimesi ja milloin kuoren saa avata!

