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.

SAMOAJAT
Ennen kesäleiri Avaraa ja sen aikana suoritetaan vartioittain tehtäviä, jotka ohjelmapäälliköt
ja -mestarit pisteyttävät. Tehtäviä suoritetaan 5-10 hengen vartioissa, jotka tulee ilmoittaa
ennakkotehtäviä palauttaessa. Vartion voi myös ilmoittaa mukaan leirin aikana. Tällöin
ennakkotehtävien pisteiksi merkitään 0p.
Vartion kokoonpanon ei tarvitse olla täysin sama ennen leiriä ja sen aikana, mutta sen koon
tulee pysyä annetulla välillä.
Tehtäviin kannattaa panostaa, sillä parhaiten suoriutuneet palkitaan leirillä.
Ennakkotehtävät tulee palauttaa vartion nimen ja vahvuuden kera viimeistään 1.6.
Whatsappin kautta numeroon +358 443009033.

1. 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!
Todisteeksi suorituksesta tarvitaan kuva ryhmästä siivoamassa sekä ilmoitus siitä, millä
nimellä ja mistä rantaviivaa on siivottu.

2. 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
Todisteeksi suorituksesta tarvitaan kuvia illallisesta sekä koko illallisen yhteenlaskettu
hiilijalanjälki.

3. Salakieliä ja kiperiä kysymyksiä
Tehkää alla olevat tehtävät parhaan kykynne mukaan.

Trivia
1. Vesi on ainoa aine, joka esiintyy kolmessa muodossa luonnossa.
Tosi/Epätosi
Jos tosi mitkä ovat kyseiset kolme olomuotoa?
2. Montako prosenttia maapallon pinta-alasta on vettä?
3. Paljonko ihmisen pitää juoda vettä päivässä pitääkseen yllä normaalia nestetasapainoa?
4. Montako prosenttia maailman vedestä on käsittelemättä juomakelpoista?
5. Paljonko keskiverto suomalainen käyttää vettä päivässä ja kuinka suuri osa siitä on
lämmintä vettä?
6. Mitä eroa on meteorilla ja meteoriitilla?
7. Mitä on Xylem?
8. Mitä yhtälö E=mc2 tarkoittaa?
9. Minkä takia Tsunamit syntyvät?
10. Mitä kasvien yhteyttäminen tarkoittaa?
11. Mikä nimi annettiin ensimmäiselle järjestäytyneiden leiriläisten ryhmälle?
a. Nature lovers
b. Tin can tourists
c. tent dwellers
12. Milloin ensimmäinen teltta kehitettiin?
a. 1855

b. 1800
c. 1914
13. Partioliike perustettiin 1907, mutta kuka oli sen perustaja?
14. Nikolaj III julisti partion lailliseksi vuonna 1911, mutta miksi?

Salakielet
Selvitä oikeat lauseet.
1. …. . ._.. … .. _. _._ .. , .__. ___ …. .___ ___ .. _. . _.

2. Yazın ən yaxşı həftəsi

3. 122118112121 1395125121227 11519272714

4. ritilälle avataan
Todisteeksi suorituksesta tarvitaan kuva paperista tai tiedostosta, johon vastaukset on
selkeästi merkitty.

4. 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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Todisteeksi suorituksesta tarvitaan kuva paperista tai tiedostosta, johon vastaukset on
selkeästi merkitty.

5. Bailujen hohtavimmat bilehileet
Suunnitelkaa ryhmän disko-asuteema ja jokaiselle siihen sopivat asut ja asusteet. Muistakaa
ottaa asut myös leirille mukaan.
Todisteeksi suorituksesta tarvitaan (ainakin suuntaa antava) kuva tiimiasuista.

