Samoajaluotsin
infowebinar
Riikka Antikainen ja Marika Mansikkamäki

Samoajan
Ilves19
• Samoaja saa vaikuttaa jo aika paljon oman leirinsä sisältöön
• Leiri koostuu pestistä ja ohjelmasta
• Pestiä on kolmena päivänä
• Lisäksi kaikki samoajat viettävät vähintään puoli päivää jokaisessa laaksossa ja
suorittavat yhden Mestarin opissa -ohjelman. Muu ohjelma on vapaavalintaista ja
antaa tilaa omille valinnoille.
• Oma Ilves suunnitellaan samoajan Ilves-passiin
• Luotsin tehtävänä on saada jokaisen luotsattavan kanssa suunnitelma kuntoon
viimeistään ensimmäisenä leiripäivänä ja seurata sen etenemistä

Ennen ilmoittautumista
• Huolehdi, että samoaja tietää, miksi Ilves19 on just paras ensi kesän juttu
• Pohtikaa lippukunnan nuoret tuntevalla porukalla, mikä on teidän nuorille oikea
ikäkausi leirillä
• Suosittelemme, että samoajaohjelmaan osallistuu nuoria, jotka ovat jo keväällä
tehneet samoajaohjelmaa. Siirtymässä olevat tarpojat voivat osallistua
samoajaohjelmaan, jos he teidän mielestänne ovat valmiita pestivastuuseen.

• Tehkää ennakkotehtävistä mahdollisimman monta ja pidä samoajat ajan tasalla
myös leirilippukunnan Ilves -tiedotuksesta
http://www.ilves19.fi/lippukunnille/ohjelma/

Samoajan
ilmoittautuminen
• Samoajan ilmoittaa leirille Kuksassa huoltaja omilla tunnuksillaan
• Samoajan pesti- ja ohjelmailmoittautumisen tekee samoaja Kuksassa omilla
tunnuksillaan
• Keskustele ennen ilmoittautumista samoajiesi kanssa, millaisia pestejä ja ohjelmaa
on tarjolla. Ole samoajan apuna tarvittaessa ja varmista, että ilmoittautuminen
ohjelmaan ja pestiin on tehty ajallaan.

• Luotsina kannattaa huomioida: Samoajalla ei voi olla pestiä ja valittua ohjelmaa
samaan aikaan. Auta samoajaa luovimaan valintatilanteessa ja huomaa, että sekä
pestejä että osaa ohjelmista tarjotaan useamman kerran.

Viestintä
• Samoajaohjelma viestii samoajille ja luotseille pääosin Whatsappin välityksellä,
muista siis liittyä jo ilmoittautuessa Ilves19-samoajaryhmään: 0405048551

• Valitse myös luotsien oma ryhmä, saat sitä kautta vain luotseille tarkoitettua
viestintää. Saat toki halutessasi tiedotteet myös sähköpostiin, mutta samaa
nopeutta ja hyviä tarkentavia kysymyksiä emme voi sitä kautta luvata.
• Samoajille viestintää mahdollisimman vähän sähköpostilla – pääasiassa
Instagram ja Whatsapp

Leiriohjelma
Ennakkoon valittavat ohjelmat
• Pakolliset
• Mestarin opissa
• Valinta tehdään erillisellä sähköisellä
lomakkeella pesti-ilmoittautumisen
yhteydessä

• Vapaaehtoiset ohjelmat
• Ninjat
• PT-kisat
• Yöjuoksut

• Näiden aktiviteettien kuvaukset löydät
Ilves19 -sivulta ilmoittautumisen alettua

• Leirillä valittavat ohjelmat
• Samoajille tarjotaan omaa ohjelmaa joka
päivä ja ilta samoajakahvilalla
• Laaksot ovat samoajille auki
vierailupäivän jälkeen sudenpentujen
lähdettyä kotiin
• Osaan ohjelmista, vaikkapa evästauolle,
pääset joka päivä
• Pop up -ohjelma taas järjestetään vain
kerran tai kahdesti ja seuraavan päivän
ohjelma on taas erilainen
• Ohjelman tiedot löytyvät ennakkoon
Ilves19.fi ja aina samoajakahvilalta

Muu samoajaohjelma
• Samoajakahvila Puskafe Monumentissa
• Joka ilta paitsi kahvia ja musaa, myös
vaihtuvia teemoja deittailusta
pitsanpaistoon ja käsitöistä elävään
kirjastoon
• Joka päivä samoajille ja luotseille
Evästauot, joissa käydään läpi elettyä
samoajaelämää ja suunnitellaan tulevaa

• Diskot

• Iltanuotio
• Kisat
• Yhteisohjelmat (avajaiset, lippukuntaillat,
alaleiriohjelma, karnevaalit ja päättäjäiset)
• Siirtymä vaeltajaksi

Pelisäännöt
• Jotta leirielämä sujuisi, kaikilla olisi kivaa ja leirilippukunnassa hyvä yhteishenki,
huolehdi, että samoajat ovat hyödyllisiä lippukunnassa. Anna samoajalle rooli
raksalla, huoltohommissa, vastuuta pienemmistä, leikkien ja huutojen vetämistä…
• Samoajien kanssa on hyvä sopia pelisäännöt leirin alussa
•
•
•
•

Mitä teidän leirilippukunnassa odotetaan samoajalta? Mitä samoaja saa tehdä?
Hiljaisuus koskee samoajia, mutta he voivat liikkua vapaammin
Mitä tehdään, jos sääntöjä ei noudateta?
Samoajakahvilalta saa apua luotsaamiseen

• Pesti on samoajan velvollisuus, mutta vastapainoksi tarvitaan myös aika, jolloin
saa jo harjoitella vapaasti oman ohjelman valintaa

Samoajapesteistä
M. Kivinen ja M. Veiranto

Pestit ovat osa
samoajaohjelmaa
• Pestien kautta tuetaan mm. seuraavien aktiviteettien tekemistä
• Isona pienemmälle
• Sudenpentuja johtamassa
• Seikkailijoita johtamassa
• Tarpojia johtamassa
• Ikätovereita johtamassa
• Vastuutehtävä leirillä tai retkellä
• Maailmankatsomusta muodostamassa
• Toiset kulttuurit - Pesti, jossa puhutaan vieraita kieliä ja kohdataan leiriläisiä eri
kulttuureista
• Toimin lippukunnassa
• Pesti haltuun - Pesti leirilippukunnassa, pestaus

Leirilippukuntapesti
1pv (7-8h)

• Samoaja tekee yhden (1) päivän leiripestistään • Leirilippukunnan samoajaluotsi sopii yhdessä
leirilippukunnassa.
samoajan kanssa ennen leiriä mitä samoajan
pesti leirilippukunnassa pitää sisällään ja
• Pesti voi jakautua useammalle päivälle.
tukee samoajaa.
• Pesti voi koostua esim. pienistä tehtävistä tai
koko päivän pestistä.
• ESIMERKKEJÄ:
• Leirilippukuntapestin tavoitteena on tutustua
 Samoaja kulkee koko päivän sudenpentujen
johtajan rooliin leirilippukunnassa ja samalla
tai seikkailijoiden apuna päiväohjelmassa.
luoda yhteishenkeä llpk:n eri ikäkausien välille.
• Pestin leirilippukunnassa voi tehdä joko
omassa tai naapuri llpk:ssa, pareittain tai
yksin.

 Samoaja valmistelee ennen leiriä iltasadut
sudenpennuille ja/tai seikkailijoille sekä lukee
iltasadut kohderyhmälle koko leirin ajan.
 Lisää esimerkkejä samoajaluotsin oppaassa.

Leiriorganisaatiopesti
2pv (noin 15h)

• Samoajan pestit ovat luonteeltaan
tekijäpestejä.
• Pesti havainnollistaa samoajille, mitä kaikkea
piirileirin organisaatioon kuuluu, ja tarjoaa
näkymiä siihen, millaisiin pesteihin he voivat
tulevaisuudessa hakeutua.

• Samoajapesti EI OLE sellainen, jossa
seurataan aikuisen tekemistä vaan se on
oikeaa, omaa tekemistä ja vastuuta
samoajalle.
• Lähtökohtaisesti pesti on kaksi (2) kokonaista
päivää (kestoltaan 7-8h). Poikkeustapauksissa
pesti voi olla myös jaettuna lyhyempiin
jaksoihin useampana päivänä.

• Pesteihin ilmoittaudutaan pestiilmoittautumislomakkeella, joka aukeaa
samaan aikaan leiri-ilmoittautumisen kanssa,
ja sulkeutuu 30.4. jälki-ilmoittautumisen
päätyttyä.
• Samoaja valitsee tarjolla olevista
leiriorganisaatiopesteistä kolme, joista yhteen
hän pääsee.
• ESIMERKKEJÄ:





Vierailupäiväopas
Ohjelmalaakson tekijä
Huollon tekijä
Pestit ovat nähtävissä leirin nettisivuilla
(ilves19.fi) joulukuun aikana 2018.

Samoajapestauksen
karkea aikataulu 20182019
Tammikuu-huhtikuu 2019 Samoajat valitsevat haluamansa leiriorganisaatiopestit
erillisellä lomakkeella itse tai samoajaluotsin avustuksella.
Samoaja ja samoajaluotsi sopivat yhdessä leirilippukuntapestistä.
Toukokuu 2019

Samoajalle ja luotsille ilmoitetaan saatu leiriorganisaatiopesti.

Toukokuu-kesäkuu 2019

Pestaaja on yhteydessä samoajiinsa pestin yksityiskohdista mm. missä
ja koska pitää olla paikalla sekä miten varusteita tarvitaan.

TARKEMMAT OHJEET LEIRILIPPUKUNNILLE SAMOAJALUOTSIN OPPAASSA!

Kysyttävää?
Samoajakasvatuspäälliköt:
Riikka Antikainen, 040 759 4988, riikka.antikainen@partio.fi
Marika Mansikkamäki, 044 504 8555, marika.mansikkamaki@partio.fi
Pestimestarit:
Minna Veiranto, minna.veiranto@gmail.com

Maria Kivinen, maria.kivinen@gmail.com
Ohjelmamestarit:
Maria ”Pikke” Roppola, maria.roppola@partio.fi
Annamari Mäkinen, annamari.makinen@partio.fi

