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Tervetuloa Väiskille! 
 
 
Kevät on kovaa vauhtia vaihtumassa kesäksi ja Väiskiin on enää muutama kuukausi! Superia, että 
sinäkin lähdet mukaan kokemaan todellista leirielämää. Espoon Partiotuen (EPT) järjestämälle Väiskille 
on tulossa lisäksesi yli 2 000 uutta ja vanhaa kaveria, niin partiolaisia kuin partioon tutustujiakin. Isolla 
porukalla on hauskempaa! 
 
Perinteinen Väiski-leiri järjestetään noin joka neljäs vuosi. Väiski-huumasta on EPT:ssä saatu nauttia jo 
vuodesta 1973 eli nyt tulossa on jo 11. espoolaisten ja kauniaislaisten oma leiri. Tänä vuonna Espoon 
Partiotuki täyttää 50 vuotta ja tuleva Väiski on EPT:n vuoden suurin tapahtuma. 
 
Väiskin ydinjuttu on koko EPT:ssä vallitseva yhteishenki. Viimeistään leirin jälkeen kaikki ovat toisilleen 
tuttuja ja Väiski-muistoista puhutaan vielä vuosikymmentenkin jälkeen. EPT-henki ja juhlavuosi 
välittyvät erityisesti koko leirin yhteisissä ohjelmissa. Avajaisissa, päättäjäisissä ja yhteisissä iltanuotioissa 
pääset aistimaan leirin todellisen koon ja fiiliksen sekä kokemaan, miltä tuntuu laulaa Väiski-laulua 
kahden tuhannen kaverin kanssa! 
 
Tässä kirjeessä saat tärkeää leiriin valmistautumiseen liittyvää tietoa. Lähetämme sinulle toisen 
leirikirjeen kesäkuussa postitse ja se tulee sisältämään mm. varustelistan, leiribussien aikataulut ja 
leiriläisen kirjan.  
 

PÄIVÄMÄÄRÄT 
25. – 27.7.     Rakennusleiri 
28.7. – 5.8.    Seikkailijat ja tarpojat 
28.7. – 6.8.    Samoajat, vaeltajat ja aikuiset 
1.8. – 5.8.      Sudenpennut 
7.8.                Purkuleiri 
 
Mikäli olet vuonna 1999 syntynyt ja olet ollut tämän vuoden tarpojissa, sinulla on ollut mahdollisuus 
ilmoittautua pidemmälle leirille. 
 
ALALEIRIT  
Väiskillä leiriläiset on jaettu lippukuntien mukaan kolmeen alaleiriin: Metsolaan, Hiitolaan ja Tapiolaan. 
Leirin aikana esimerkiksi ohjelmalaaksoihin osallistutaan oman alaleirin kanssa. Alaleirit on jaettu 
savuihin eli pieniin yksiköihin, joissa majoitutaan. Yhdessä savussa on 1 – 3 lippukuntaa eli noin 60 – 
150 henkilöä. Jokaisessa savussa on savunjohtaja ja ikäkausivastaava sekä muita johtajia huolehtimassa 
omista leiriläisistään. 
 
Metsolassa majoittuvat Muuttolinnut, Merimetsot, Olarin Eräkotkat, Olarinmäen Samoojat, 
Leppäpirkot, Pitkäjärven vaeltajat, Toimen Pojat, Kara-Karhut, Oravanmarjat, Kilon Kipinät ja 
Viherlaakson Peurat. 
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Tapiolassa asustavat Mankkaan eräsudet, Leppävaaran Korvenkävijät, Kelotytöt, Kelovartijat, 
Hakasiskot, Otavaeltajat, Tapiolan Eräpojat, Tapiolan Metsänkävijät, Laajalahden Eräveikot, 
Mastonvartijat, Mesikämmenet, Kaskenpolttajat, Karhunvartijat, Kivenlahden Piilevät, Lounapartio ja 
Haukkavuoren Haltiat. 
 
Hiitolassa leiriään viettävät JärviHaukat, Kauka-Kuutit, Espoon Metsänkävijät, Nuuksion Eräkarhut, 
Pohjois-Espoon Kalahaukat, Niipperin Nuolihaukat, Suvelan Samoojat ja Vaaran vaeltajat sekä 
perhekylä. 
 
LEIRILLE KULKEMINEN 
 
Lähtö 
Kaikki kulkevat leirille tilausbusseilla Barona - areenan parkkipaikalta. Seikkailijat, tarpojat, samoajat, 
vaeltajat ja aikuiset lähtevät maanantaina 28.7. kahdessa aallossa seuraavasti: 
1. aalto klo 8.00 
2. aalto klo 12.00 
 
Lista lippukuntajaosta 1. ja 2. aaltoon julkaistaan toisessa leirikirjeessä kesäkuussa. Sudenpennut lähtevät 
perjantaina 1.8. kaikki samaan aikaan klo. 8.00. 
 
Paluu 
Sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat palaavat leiriltä 5.8 ja Samoajat, vaeltajat sekä aikuiset palaavat 6.8. 
Tarkempi paluuaika selviää lähempänä leiriä. 
 

VAKUUTUS 
Jokainen leirille osallistuva vähintään 7-vuotias on vakuutettu leirin puolesta. Tämä tarkoittaa että 
partiolaisilla tulee olla vuoden 2014 jäsenmaksu maksettuna. Jos et ole partiolainen, olet maksanut 
vakuutuksesta leirimaksun yhteydessä. Perheleirin alle 7-vuotiaat lapset eivät lukeudu näihin vaan 
perheet vastaavat itse heidän vakuutuksistaan. Lisätietoja partiovakuutuksesta, vakuutusehdoista ja 
vahinkoilmoitusten täyttämisestä on osoitteessa www.partio.fi/partiolaisille/partiovakuutus.  
 
Leirille ilmoittautuminen on sitova. Mikäli olet estynyt osallistumasta leirille, voit vaihtaa tilallesi toisen 
henkilön samalle leiriajalle 20.6. asti kertomalla vaihdoksesta osoitteeseen vaiski.toimisto@partio.fi. 
Tilalle tulevan leiriläisen tulee täyttää ilmoittautumislomake ja palauttaa se lippukunnan yhteyshenkilölle 
20.6. mennessä. Leirimaksusta leiriläiset/heidän huoltajansa sopivat keskenään. 
 
Mikäli joudut perumaan leirisi eikä sinulla ole ketään, joka voisi tulla leirille tilallesi, ilmoitathan silti 
asiasta osoitteeseen vaiski.toimisto@partio.fi ja lippukuntasi yhteyshenkilölle tai savunjohtajalle. 
Espoon Partiotuki ei missään tapauksissa palauta leirimaksuja. Mahdolliset sairastumistapaukset 
hoidetaan aina vakuutusyhtiön kautta. 
 

 

http://www.partio.fi/partiolaisille/partiovakuutus
mailto:vaiski.toimisto@partio.fi
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PUNKKI-INFO 
Punkit viihtyvät erityisesti rannikolla ja saaristossa. Väiskin leirialue Tammisaaren Skutvikenissä kuuluu 
tähän alueeseen ja se on hyvä ottaa huomioon leirille valmistautuessa. Punkit imevät verta ja voivat 
levittää borrelioosia sekä harvinaista puutiaisaivokuumetta. Puutiaisaivokuumeeseen, jota aiheuttavaa 
virusta 0,4 % punkeista kantaa on olemassa rokote, jota voitte oman harkintanne mukaan tiedustella 
omalta terveysasemaltanne. 
 
Leirillä pidetään joka ilta punkkitarkastus, jossa jokainen leiriläinen tarkastaa itsensä ja auttaa myös 
kaveria tarkistamaan itsensä punkkien varalta. Leiriläisen kanssa on hyvä käydä läpi jo kotona ennen 
leiriä, miten punkki tunnistetaan. On myös tärkeää kehottaa leiriläistä ilmoittamaan johtajille heti, jos 
havaitsee punkin ihollaan. 
 
Punkkia ei saa poistaa itse, vaan poistaminen jätetään ensiapuvastaavan tehtäväksi! Punkkitartuntaa voi 
ehkäistä pitämällä pitkälahkeisia housuja tai käyttämällä hyönteiskarkotetta, jota onkin hyvä ottaa 
mukaan leirille (esim. OFF:n Punkki ja mäkäräneste). Karkotteen käyttöä tulee opetella yhdessä ennen 
leirille tuloa varsinkin pienimpien leiriläisten kanssa. 
 
Lisää tietoa punkeista löytyy internetistä (esim. www.punkki.net tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
sivut www.thl.fi). Lisätietoja saa myös ottamalla yhteyttä leirisairaalaan (iida.gardemeister@gmail.com). 
 

VÄISKI-HUPPARIT TILATTAVISSA! 
Väiski-huppari on American Apparellin laadukas, vetoketjullinen leirituote, jota löytyy monessa 
raikkaassa eri värissä! Tuotteen hinta on 45€/kpl ja tilaukset noudetaan Partioasemalta osoitteesta 
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki tai jaetaan leirillä. Tuotteen kokovalikoima on XS-XXL. Jos 
lippukunnastasi/ryhmästäsi on useampi tilaamassa samaan aikaan, voitte sopia että yksi hakee kaikkien 
hupparit kololle. 
 
Tilaukset ja maksu hoituu suoraan Holvin kautta osoitteesta https://holvi.com/shop/vaiski/, josta 
löydät tarkempaa tietoa tuotteesta. Tilaukset tehdään kootusti 50 kpl välein. Tilaamalla hupparin 
kesäkuun loppuun mennessä ehdit saada sen mukaasi Väiskille!  
 
 
PÄIVÄLEIRILÄISTEN ILMOITTAUTUMINEN YHTEISKULJETUKSEEN 
Mikäli osallistut leirille vain osaksi aikaa ja saavut/poistut samaan aikaan Väiskin yhteiskuljetusten 
kanssa, on sinun mahdollista hypätä mukaan bussiin. Päiväleiriläiselle bussipaikan hinta on 15€/suunta. 
Ilmoittautuminen tulee tehdä 30.5. mennessä osoitteessa https://spfs.clubonweb.com/book/paivaleiri. 

Yhteiskuljetuksen päivät leirille saapumiseen ovat 28.7., 1.8. ja 2.8. ja lähtemiseen 2.8., 5.8. ja 6.8. Kaikki 
bussit kulkevat väliä Barona-areena–Skutviken–Barona-areena. 
 
 
 
 
 
 

http://www.punkki.net/
http://www.thl.fi/
https://holvi.com/shop/vaiski/
https://spfs.clubonweb.com/book/paivaleiri
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RAKENNUSLEIRIN 25. – 27.7. JA PURKULEIRIN 7.8. ILMOITTAUTUMINEN 
Rakennus- ja purkuleirille voivat ilmoittautua tänä vuonna 15 -vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat. 
Jokaisen rakennus- ja purkuleirille haluavan tulee vahvistaa ilmoittautumisensa, sillä leirin 
ilmoittautumislomakkeessa kysyttiin vain alustavaa ilmoittautumista. Ilmoittautumisen vahvistus 
tehdään Polkuun 30.5. mennessä. Lisätietoja ja ilmoittautumislinkin löydät myös Purkista. Linkki 
ilmoittautumiseen: https://spfs.clubonweb.com/book/RaPuIlmoittautuminen 
 
 

LISÄTIETOJA VÄISKISTÄ 
Lisätietoja leiristä saat oman lippukuntasi yhteyshenkilöltä, osoitteesta www.väiski.fi tai Väiskin 
Facebook-ryhmästä. Sieltä saat ripeästi vastauksia askarruttaviin kysymyksiin ja pääset mukaan 
leiritunnelmaan jo ennakkoon. Kurkista myös Väiskin nettisivujen Usein Kysytyt Kysymykset -osio! 
 
Lisäksi kirjoitamme Espoon Partiotuen 50-vuotis juhlavuoden blogiin leirin valmistelusta ja luvassa 
saattaa olla joidenkin leirisalaisuuksien paljastamista! Blogin löydät Väiskin nettisivun etusivulta. 
 

VIERAILUPÄIVÄ - TERVETULOA VÄISKILLE! 
 
Väiskillä on mahdollista vierailla lauantaina 2. elokuuta kello 10−16. Perheet ja ystävät ovat tervetulleita 
tutustumaan leirielämään sekä tapaamaan leiriläisiä. Ohjelmaa on eri-ikäisille ja alueella voi kierrellä 
vapaasti. Päivä huipentuu kaikille yhteiseen ohjelmaan rannalla.   

                                                                                                 
VIERAILUPÄIVÄN LIPUT                                         
Vierailupäivään ilmoittautuminen ja maksu hoidetaan Holvin kautta osoitteessa 
https://holvi.com/shop/vaiski14vierailupaiva/ ja maksukuitti toimii bussilippuna yhteiskuljetuksissa ja 
sukkulabusseissa. Yhteiskuljetuksen liput ovat myynnissä 30.6. asti ja henkilöautolle lippu tulee ostaa 
viimeistään 31.7. Yhteiskuljetusta käyttäville vierailupäivän lipun hinta on 20 euroa henkilöltä sisältäen 
yhteiskuljetuksen, lounaan ja ohjelman. 
 
Henkilöautoa käyttäville vierailupäivän lipun hinta on 100 euroa autolta sisältäen kaikille lounaan, 
ohjelman ja bussikuljetuksen parkkipaikan sekä leirin välillä. Mikäli sinulla on erityistarpeita, esimerkiksi 
jokin liikuntarajoite, ota yhteyttä Väiski-toimistoon osoitteeseen vaiski.toimisto@partio.fi. 
 

VIERAILUPÄIVÄN YHTEISKULJETUKSET 
Kuljetukset lähtevät Barona - areenalta Espoosta kello 8.30. Yhteiskuljetuksella pääsee leirialueen 

läheisyyteen ja paluubussit la  htevät takaisin kello 15.30. 

 
HENKILÖAUTOT 
Autot pysäköidään noin 5km päähän leirialueesta. Parkkipaikalle vievä osoite on Järnönsalmentie 115. 
Pysäköintialueelta lähtee sukkulabussi-kuljetus leiriin klo 10 ja leiristä pysäköintialueelle klo 15. 
Toivomme mahdollisimman monen saapuvan yhteiskuljetuksella, jotta muun muassa liikenteenohjaus ei 
veisi monen leiriläisen työpanosta ja siten karsisi vieraiden kanssa vietettävää aikaa.  
 

https://spfs.clubonweb.com/book/RaPuIlmoittautuminen
http://www.väiski.fi/
https://holvi.com/shop/vaiski14vierailupaiva/
mailto:vaiski.toimisto@partio.fi
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LEIRILOUNAS 

Lounas tarjoillaan savuissa. Varaathan omat ruokailuva  lineet (syvä lautanen, lusikka, muki ja astiapyyhe) 
mukaasi. Leirillä on mahdollisuus tiskata astiat. 
 
KAHVILA JA KISKA, tuttavallisemmin CaKi 
CaKi on avoinna kello 10.00–13.30 Varaathan oman mukin mukaan. Maksuvälineeksi kannattaa ottaa 
pientä käteistä. Holvin kautta on myös mahdollista ostaa etukäteen kahvi + pulla-lippuja 4€ hintaan. 
Näin säästät rahaa ja nopeutat asiointia. 
 
Lisätietoa vierailupäivän ohjelmasta tulee toisessa leirikirjeessä. Se postitetaan sinulle kesäkuussa. Sen 
mukana saat mm. varustelistan ja leirisi tärkeän infopaketin eli leiriläisen kirjan, joka toimii 
infopakettinasi Väiskillä. 
 

Väiskillä nähdään! 
 

 


