VAELTAJALUOTSIN OPAS
Tämä tietopaketti on suunnattu Ilves19-leirillä vaeltajaluotsiin pestatulle aikuiselle. Se sisältää
tärkeää tietoa vaeltajien leiristä, pesteistä, ohjelmasta ja vaeltajien tarvitsemasta tuesta.

VAELTAJIEN OHJELMA
Ilves19-leirillä vaeltajien on mahdollisuus tehdä vaeltajaohjelman rasteja osana leiriohjelmaa.
Suositeltavaa on, että vaeltajat rakentavat itselleen leirin ajaksi vaelluskartan mahdollisesti
olemassa olevan vaelluskarttansa liitteeksi. Jos vaeltaja on siirtymäikäinen, tarjotaan leirillä myös
iltaohjelmana siirtymä vaeltajasta aikuiseksi. Vaeltaja jatkaa leirin loppuun kuitenkin vielä
vaeltajana.
Vaeltajien leiriohjelma julkaistaan ilmoittautumisen päätyttyä ja tällöin vaeltajat pääsevät
kokoamaan omaa leirivaelluskarttaansa. Tämän jälkeen tulee huolehtia yhdessä pestaajansa
kanssa, että vaeltaja ehtii osallistua haluamaansa ohjelmaan. Tarvittaessa vaeltajaluotsi voi olla
tukena tässä.
Vaeltajaluotsin tehtävä on huolehtia, että vaeltaja tietää leirillä hänelle järjestetystä ohjelmasta
ja osallistuu haluamiinsa aktiviteetteihin. Kaikki ohjelmalaaksot tarjoavat ohjelmaa myös
vaeltajille tiettyinä ajankohtina. Lisäksi vaeltajille on omaa ohjelmaa myös alkuillasta ja
myöhempään aikaan erikseen ilmoitettavina ohjelmailtoina. Lähes kaikki vaeltajille suunnattu
ohjelma toistetaan samansisältöisenä leirin aikana kahtena eri ajankohtana, jotta osallistuminen
pestien lomassa helpottuu.
Vaeltajien tukikohta leirillä on hengailualue, tuttujen kesken Tardis. Ohjelma tapahtuu osittain
siellä, mutta myös eri puolilla leirialuetta.

VAELTAJIEN PESTIT
Tärkeää on, että kaikilla vaeltajilla on pesti ennen leiriä. Loppuvuonna 2018 on vielä avoinna
paljon eri tasoisia vaeltajille sopivia pestejä. Pestautuessa vaeltajille on hyvä muistuttaa, että
sopivat pestaajansa kanssa pestin vaatimasta ajankäytöstä myös leirin aikana.
Vaeltajat voivat pestautua 50-100 prosenttisesti leirille. 100% prosentin pesti ei tarkoita pestissä
työskentelyä sataa prosenttia leirin ajasta vaan vastaavaa pestiä kuin esim. leirille osallistuvalla
aikuisella. Leirin lähestyessä pestaajan kanssa sovitaan tarkemmista työajoista ja molemmin
puolin on hyvä korostaa sitä, että niistä pidetään kiinni.

VAELTAJALUOTSI ON
NUOREN AIKUISEN TUKI
Luotsin on tärkeää muistaa, että vaeltajat eivät ole vielä aikuisia ja voivat olla partiourallaan
merkittävässä risteyskohdassa. Suurleirit tarjoavat hyvän mahdollisuuden löytää uusia haasteita
partion parissa ja verkostoitumismahdollisuuden muiden vaeltajien kanssa.
Ennen leiriä vaeltajaluotsin tehtävä on tunnistaa lippukunnasta myös mahdolliset
viikkotoiminnasta irtaantuneet vaeltajat ja innostaa heitä lähtemään leirille. Vaeltajaluotsi ohjaa
vaeltajia pestautumaan leirille. Kaikki vaeltajat eivät osaa löytää leiripestiä ilman apua ja
tarvitsevat aikuisen ohjausta.
Leirin aikana voi ilmetä paljon tilanteita, jossa aikuisen tuki on tarpeen: pestiin voi liittyä
epäselvyyksiä, se voi viedä odotettua enemmän aikaa tai vaeltaja ei tiedä mihin ohjelmaan voi
milloinkin osallistua. Oman ohjelman lisäksi vaeltajilla on oikeus osallistua johtajahuoltoon, tähän
kannustaminen on myös vaeltajaluotsin tehtävä. Vaeltajaluotsi edesauttaa myös sujuvaa
kommunikaatiota vaeltajien ja leirilippukunnan johdon välillä.

TIEDOTTAMINEN
Leiriorganisaatio viestii sekä vaeltajaluotseille että suoraan vaeltajille leiriin liittyvissä asioissa.
Ennen leiriä leiriorganisaatio viestii useita kanavia pitkin. Tärkeitä viestintäkanavia ovat Ilves19.fisivusto ja Instagramin @Ilves19-tili. Pestiin liittyvissä asioissa viestitään paljon sähköpostitse,
joten tärkeää on muistuttaa vaeltajia seuraamaan pestihaussa ilmoittamaansa sähköpostia ja
tarkistamaan, että Kuksassa on ajantasainen sähköpostiosoite. Pestaajan kanssa sovitaan tiimin
tarkemmat viestintäkanavat.
Leirin aikana viestintää tehdään koko leirin vaeltajien ja vaeltajaluotsien whatsapp-ryhmässä.
Ryhmässä kerrotaan päivän vaeltajaohjelmasta ja ilmoitetaan mahdollisista muutoksista. Tietoa
mm. ohjelmasta on saatavilla myös leiritoimistosta ja vaeltajien Tardiksesta. Vaeltajaluotsin on
hyvä leirillä huomioida myös, että vaeltajat tuntevat leirin säännöt ja auttaa heitä leirin sääntöjen
noudattamisessa. Säännöistä luotsit saavat tarkemmat tiedot lähempänä leiriä
leirilippukuntainfojen kautta. Mahdollisille uusille vaeltajille on hyvä kertoa, että
partiotapahtumat ovat aina päihteettömiä.
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Lisätietoa vaeltajien Ilves19-leiristä saatte leirin vaeltajakasvatuspäälliköiltä:
Saana Koskinen saana.koskinen@partio.fi
Ellinoora Hakala ellinoora.hakala@partio.fi

