
Milloin?
22. - 29. heinäkuuta 2020
 
Missä?
Rymättylän luonnonkauniissa 
Maisaaressa, venematkan päässä 
Turusta. Leiriläisten kuljetuksessa 
laineilla avustaa yhteistyökumppani 
Merivoimat. 
Et sunkas sää kyytiä tarttis?
 
Kenelle?
Seikkailijat, tarpojat, samoajat, 
vaeltajat ja aikuiset, tervetuloa! 
Ohjelmaa löytyy teille kaikille.
 
Mitä?
Kesäinen seikkailu Turunmaan 
saaristossa! Viikkoon mahtuu 
haikkia, merta, tähtiä ja tarinoita, 
siis monta upeaa elämystä
 – eikä sovi unohtaa yhdessäoloa, 
yllätyksiä ja uusia partioystäviä. 

Miten sinne pääsee?
Lippukunnat ovat jo ilmoittautuneet 
ja yhteyshenkilöt lippukunnista on 
nimetty. Seuraa leirin viestintää ja 
ilmoittaudu mukaan! 
Älä unohra tehrä tätä ajois!
 
Olen samoaja / vaeltaja / aikuinen. 
Tulisinko pestiin?
Pesteihin ilmoittautuminen on jo 
osittain auki, ja syksyn ja talven 
mittaan alkaa hakuun tulla 
myös kymppitason pestejä. 
Tul sääki mukan!

Entäs sudenpennut?
Ei hätää! Lippukunnat saavat 
käyttöönsä sudenpenturyhmille 
suunnitellun teemaan liittyvän 
kesäisen retkiohjelmapaketin. 
Kyl me piänistäki piitatan!
 

Otava 2020
Lounais-Suomen Partiopiirin piirileiri

IG @otava2020
#otava2020 #lspartiopiiri #partioscout
http://www.piirileiriotava.fi

 Loistava seikkailu!

60°19'54.4"N 
21°53'30.2"E



Otava 2020 haastaa 
kaikki lippukunnat ja leirille 
osallistuvat partioryhmät 
pohtimaan, mitä juuri 
omassa lippukunnassa voisi 
tämän toimintakauden aikana 
tehdä Itämeren suojelun 
hyväksi. 

Ympäristöteko voi olla esimerkiksi 
johonkin keräykseen osallistuminen, 
hyväntekeväisyystempaus, 
tiedotusprojekti, suojelutyöhön 
liittyvät somejulkaisut, roskankeräys-
talkoot rannalla tai vaikkapa 
lippukunnan oman veneen 
käytäntöjen pohtiminen Itämeren 
puhtauden kannalta.
Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja meri 
muodostuu pienistä pisaroista. 

Miten partiolaiset voisivat 
auttaa Itämerta?



Pieniä esimaistiaisia Otavan teemoista tehtävien muodossa:
 
SOMEOTAVA-KILPAILUHAASTE 
Toteuttakaa valokuva, jossa partioaiheisista tavaroista, 
ihmisistä tai vaikkapa luonnonmateriaaleista muodostuu OTAVA. 
Kuvassa täytyy näkyä jollain tapaa sekä partioaihe että piirileirin tunnus 
(vaikka paperille kirjoitettuna jossain nurkassa tai itse kuva-aiheena). 
Kekseliäisyys on sallittua ja suotavaa. Kuvaan ei saa lisätä mitään elementtejä 
jälkikäteen muokkaamalla, vain värin ja valoisuuden säätö on tarpeen. 
Kaikki muu sisällytetään itse otokseen. 
Kukin vartio saa osallistua vain yhdellä kuvalla, mutta useampi vartio voi osallistua 
samasta lippukunnasta omilla kuvillaan. 
Paras kuva palkitaan Otavan ennakkomateriaalitiimin toimesta!

Postatkaa kuva 30.11.2019 mennessä lippukunnan tai ryhmän omalle Instagram-tilille 
ja merkitkää kuvatekstiin ryhmän nimi, lippukunta sekä seuraavat tunnisteet: 
@otava2020 @lspartiopiiri #otava2020 #lspartiopiiri #partioscout
 

  
 

LINTU VAI KALA -LEIKKI 
Ryhmänjohtaja luettelee listasta kala- ja lintulajien nimiä. 
Osallistujien tehtävänä on arvata, kumpi on kyseessä: lintu vai kala. 
Leikin voi toteuttaa liikunnallisena – vaikkapa kahden 
seinän tai puun väliä juoksemalla, kyykkyyn ja ylös 
menemällä, uinti- ja lentoliikkeitä tekemällä 
– tai pelkkänä arvausleikkinä, äänestyslapuilla tai 
muilla keinoin ihan ryhmän toiveista ja tarpeista lähtien. 
Omia lajeja saa lisätä listaan, tietysti, mutta ideana on
valita enimmäkseen aika vieraita ja usein äänteellisesti 
lähellä toisiaan olevia lajinimiä. 

Tämä on hauskaa sudenpennuista aikuisiin, 
toteutustapaa vaihdellen. 

(jatkuu seuraavalla sivulla)

TUTUSTUKAA SAARISTOON JA SEN ELÄMÄÄN 
Etsikää Maisaari kartalta. Mitä sen ympärillä on? Millaista on saariston luonto? Keitä saaristossa asuu, 
miten siellä kuljetaan eri vuodenaikoina, missä on esimerkiksi lähin koulu / urheiluhalli / kauppa / 
terveyskeskus / elokuvateatteri / partiolippukunta? Mitä saaristossa voi tehdä kesällä ja mitä siellä 
voi tehdä talvella? Miten sää ja keli vaikuttavat saaristolaisten elämään?

Ikäkaudesta riippuen voitte keskittyä pohtimaan vaikkapa saaristolaisten elämäntapoja, luontoa, 
ympäristöä, ekologiaa, aluepolitiikan haasteita tai elinkeinoja. Millaisia ovat saariston maisemat? 
Mitä eläimiä, kasveja ja muita eliöitä siellä on (vinkkinä, seuraavassa tehtävässä 
oleva lista pitää sisällään enimmäkseen saariston eliöitä)? 
Miten luonto ja ihminen vaikuttavat toisiinsa? Voitte toteuttaa tämän kuvakirjojen, videoiden, 
nettisivujen tai vaikkapa matkailuesitteiden kanssa ja halutessanne koostaa tutkimuksenne 
tuloksista julisteen kolon seinälle.



Salakka  K

Ruokki  L Etelänkiisla L

Kivisimppu  K
Räyskä L

Hietatokko K

Teisti K

Telkkä L

Suula L

Sulkava K

Mutu K

Pasuri K
Kaakkuri L

Alli L

Nieriä K

Pikkutylli L

Liro L

Kuore K

Vimpa K

Merisirri L Riskilä L

Harjus K

Sulkava K

Kivinilkka K

Kivitasku L

Viiksitimali L

Partasimppu K

Kymmenpiikki K

Siloneula K

Kuningaskalastaja L

Merikihu L
Meritaimen K

Mustapyrstökuiri L

Uivelo L

Turpa K

Rantanuoliainen K

Rantasipi L

Elaska K

Nahkiainen K

Luhtahuitti L

Avosetti L

Vimpa K

Lajin perään on lisätty L (lintu) tai K (kala) ihan johtajan iloksi. 
Kaikki luetellut lajit esiintyvät Suomen alueella!

Joukkoon voi halutessaan lisätä "vääriä johtolankoja" tunnistettavaksi ja osallistujien 
osoitettavaksi

SIENIÄ: Hammasrisakas, Sironahikas, Helavalmuska, Tulvarisakas, Sillihapero, Lohisieni, 
Sukatali, Pikkuhytykkä, Punaloisikka, Kystikkä, Silmälakki, Isoneulakka, Sänkiäinen, Littutipakka
 
KASVEJA: Särmäkuisma, Merikaali, Rantakukka, Yövilkka, Leväkkö, Rantapalpakko, Sarjarimpi, 
Merisuolake,  Uistinvita, Ruokopuntarpää, Itämerensara, Villapääluikka, Merisätkin, Ruskoärviä,
 Salava, Rantanätkelmä, Rätvänä, Närvänä, Tyrni, Rantakanankaali, Harmio, Hörtsö, Suomukka, 
Raate, Meriasteri, Karvakirveli, Sorsanputki, Villaheisi, Palleroahdinparta, Pikkuhauru, Punanukka
 
Leikin vaikeustasoa voi lisätä vielä lisäämällä vaikeammin tunnistettavia asioita

SELKÄRANGATTOMIA: Isosiplari, Rantusiipikorri, Merkkitinkeli, Särkkäponsikas, Saaristokemppi, 
Synkkälatikka, Jokisurviainen, Isojuoksiainen, Näkinhitukärsikäs, Dyynisulkanen, Kirjopapurikko, 
Nätkelmäryhäkoi, Rantapikkumittari, Punahärö (hyönteisiä); Hietasimpukka, Leväkotilo, Liuskamerietana,  
Korvameduusa, Hiusmeduusa, Pikkumaneetti (nilviäisiä); Kilkki, Valkokatka, Jäännemassiainen, Vesisiira, 
Okakatka (Niveljalkaisia), Murtovesisieni (sienieläin)

SELKÄRANKAISIA ELÄIMIÄ: Vesisiippa (lepakko), Piisami, Vesikko, Halli, Pyöriäinen
 
tai vaeltajille ja aikuisille jopa esimerkiksi:
PAIKKOJA: Ranta-Kerttu, Ullakko, Saaro, Kuuva, Rento, Kaita, Kihti, Airisto, Heinänokka
tai ILMIÖITÄ: Merisuola, Kymmensormi, Nirvana, Parsinneula, Partavaahto, Ahti-silli...
 

Pitäkäätten niim pal kovasti hauskaa!



 
SAARISTOLUONTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU
Vartionne voi selvittää, mitkä ovat Itämeren suurimmat ongelmat tällä hetkellä. 
Jo seikkailijat voivat keskustella rehevöitymisestä, vedenpuhdistuksesta, roskaamisesta ja öljypäästöistä. 
Etenkin meripartiolippukunnissa voidaan keskustella siitä, mihin partioveneen jätevesitankki tyhjennetään, 
mutta myös uutisotsikoiden ja esimerkiksi mökkiläisten ohjeiden kautta voidaan tutustua siihen, miten 
pienetkin määrät erilaisia kemikaaleja, ravinteita ja mikrobeja vaikuttavat vedenlaatuun ja eliöiden 
mahdollisuuksiin selviytyä, kun niitä kertyy vesistöön tarpeeksi. Selvittäkää, mitä sinileväkukinnot ovat ja 
mistä ne johtuvat. 

Tutustukaa uutisartikkeleihin Itämeren tilanteesta ja pohtikaa, miten yksilöinä, ryhmänä ja yhteiskunnan 
osana voitte toimia Itämeren ja muun luonnon hyväksi. Voitte myös tutustua vedenlaatuun, näkösyvyyteen 
ja leväsameuteen lähirannassa tai esimerkiksi syysretkellä. Tämän voi toteuttaa myös sisävesillä. 
Etsikää netistä tieto siitä, mikä on ns. Secchi-levy ja miten sitä käytetään näkösyvyyden mittaamiseen. 
Askarrelkaa sellainen tai käyttäkää lippukunnan tai jonkin vartiolaisen perheen omaa levyä ja mitatkaa 
näkösyvyys lähirannassa tai retkellä. Pohtikaa, mitkä tekijät vaikuttavat näkösyvyyteen juuri sillä paikalla. 

Vanhimmat ikäkaudet voivat myös tutustua (bio)kemiallisiin ilmiöihin rehevöitymisen taustalla ja veden-
puhdistuksen vaikutukseen sekä valuma-alueisiin ja viljelmien suojavyöhykkeiden merkitykseen. 
Jos mahdollista, vierailkaa vedenpuhdistamolla, maatilalla tai vaikkapa maatalousoppilaitoksessa, 
joka huomioi suojavyöhykkeet, kosteikot ja vesiekologian monimuotoisuuden! 

Toteutusvinkkejä ja tietoa: 
Ammattiopisto Livia, Tuorla: alueella on mm. kosteikkoa ja suojavyöhykkeitä. 
Turun keskustassa geokätkö (Earth Cache) GC270BT. 
Mallikosteikot osoitteessa http://www.kosteikko.fi/. Kaupunkien ja kuntien omat ympäristönsuojelusivut. 

Centrum Balticum -säätiön ylläpitämät sivustot. WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto. 
 

LOISTAVA SEIKKAILU
Tehkää päiväretki tai viikonloppuretki yhdessä vartion kanssa ja laatikaa sen ohjelma 
Otavan teemoista. Niitä ovat yhdessä tekeminen, saaristo, hügge (eli kotoisuus), 
luonnonmukaisuus ja kestävä kehitys. Menkää vaihteeksi mökille keskenänne, leipokaa pullaa, 
puuhailkaa jotain pientä kierrätysmateriaalista ja onkikaa vaikka kalaa mato-ongella! 

Loistavan seikkailun ei aina tarvitse olla kalliokiipeilyä, melontaa, popkonserttia tai upeita somekuvia 
auringonlaskuista. Tällä kertaa se voi olla myös pienimuotoista yhdessäoloa, myrskylyhtyjä syyskuisella 
kuistilla, kummitustarinoita saunan lauteilla ja villalangasta neulomista takassa vaahtokarkkeja paistaen. 
Jättäkää kännykät tekemisen ajaksi pöydälle yhteiseen laatikkoon (lukuunottamatta yhtä vastuuhenkilöä, 
joka ei kuitenkaan saa somettaa koko aikana). 

Ensi kesänä on sitten vuorossa se suuri spektaakkeli, älkää missatko sitä! 

Olkka torel syrämellisest tervetulleet Otaval, vuare 2020 heinäkuus! Siäl nährän, eiks vaan?

terveisin Otava-oheisohjelmatiimi ja staabi

OTAVA OSOITTAA POHJOISEEN
Selvittäkää yhdessä vartion kanssa, miten Otavan tähtikuviota voi käyttää pohjoisen 
ilmansuunnan löytämiseen. 
Tehkää siitä yhdessä juliste kolon seinälle! Mitä kansanperinnettä liittyy Otavaan? 
Mitä tarinoita siitä kerrotaan meidän omassa perinteessämme 
ja muiden maiden perinteissä? Mitä sen erikieliset nimet merkitsevät? 
Missä kaikkialla olette tottuneet näkemään Otavan kuviota?



Kirje on tarkoitettu yhdessä
ääneen luettavaksi
Kirje on tarkoitettu yhdessä
ääneen luettavaksi

Mitä sulle ny k�lujen ale�ua kuuluu? Oli mukavaa, kun k�tosit mu�ille kuulumisia kesäl�an seikkailuistasi! Mu�a kuule, �vaatko, mitä mää 

kuulin tässä ju�i naap�eilta? Tänne sa�elle tulee ensi kesänä p�ti�e�i! Niin justiinsa, ja �kein vielä semmo�is iso pi�ile�i, 

ja ta�at �la ju�ikin siellä L�nais-Su�essa p�ti�aisena, sehän t�k��aa, e�ä kai si�en sääki �et tulossa tänne le�ille! 

Et sunkkas sää tämmö�istä hian��a väliin jätä?

 Maisa�i � heinäkuussa just niin k�ia kun vaan v�, ja tänne � kuulemma tulossa �kkem pal väkeä ja veneitä ja kaikki. On m�iv�mien laivaa 

ja p�jevene�ä sun muuta paatia, ja eihän tänne siltaakaan tule, niin veneellä tänne tiätysti kuljetaan. Lupasivat, e�ä sa�isto näy�ää hien�mmat 

pualesa, eivät tiä�y a�inkoa v� luvata, mu�a vihjailivat kuulemma �i�ävänsä manata ja maanitella säänhaltijaa suapeaksi siitä hualimata. 

Se � kuulkas kylän väki innostunu nyt vallan ja suunni�elee sitä sun tätä ohjelmaa le�ille. Miltäs kuulostaa tekn�ogialaakso tai av�uusohjelma? 

Lupaava�en myös mediaohjelmaa, vaikka emmää vanha mu�i semmo�osen päälle �kein ymmä�ä - no, hah, ei sunkkas, ota huum�il, mu�i � 

villillä päällä, kyllähän s�e � täälläkin tu�u ja ne�i löytyy me�änkin tuvasta nykypäivänä. K�j�stakin siälä medialaaksossa puhutaan. 

Mu�a viälä le�iin - � kansainvälistä t�mintaa ja sok�ina nisun pääl viäläpä haikki. Mää toki j�tusin kysymään, e�ä mikä se semmo�inen 

haikki �, kun � vi�as sana. Miäleen tuli vaan netissä näkemäni kuva, jossa �i risteyte�y hai ja lokki, siis haikki. T�mo�is n�n. 

Sitä v�ki sit miä�i, e�ä �ko kaikki to�a, mitä netisä näkke. Vaan �keasti haikki p�tiokiälessä � kuin �ki päiväretki. Kui semmo�is sana �es �! 

Tähän t��is v�maan lai�aa p�äti na�uhymiö, mu�a käsin kun k�jo�aa, niin se näy�ää vallan pölöltä...

K�t�vat myös, e�ä Itäm�en su�elu � nyt tapetilla k�asti. Näkyyhän se ven�annassakin, e�ä kun mu�i �i lapsi, niin pohjaan näki 

lait�in päästä. Nyt näkyy vaan vihreetä. On se p�antunnu reilusti pahimmasta kumminki, ei �e leväpu�oa eikä haisua enää, eikä öljyäkään 

kellu lau��na, vaan t��is silti tehrä jo�ain lisää. Se � kuulemma le�illä teemana, ja se kestävä kehitys myäs. Mu�inkin tupaan tulee 

sähkö a�ink�aneelista kesällä! Se � melkkos palj� u�emp öljylampusta, eikös? Sitä siis pohritaan ens kesänä täällä Maisa�en kylässä myäs. 

 
Meillä kyläläisillä �is teille p�ti�aisille piän haaste. Miä�ikäs jo nyt syksyn aikana, kuin ju�i teillä siälä lippukunnassa v�tais Itäm�ta 

au�aa, jo�a tulevinakin kesinä viälä v�s uida, sukeltaa, kalastaa ja veneillä, ja jo�a luantokin pärjäis p�emmin. Sit v��e k�toa siitä 

muillekin vaikka netissä siälä lippukunnan s�essa. 

 
Niin, ja mää muistinki tässä viälä, e�ä kuulin jo sen le�in nimenki tuossa päivällä. Arvaakko jo? Ei, se ei �e sentäs Maisa�i, Leisa�i,

eikä edes Maile�i, vaan Otava. Nimesivät sen mu�in rakkaimman tähtikuvi� mukaan. Otavan mukaan löytää Pohjantähden ja sitä mukaa pohj�sen, 

kun tietää, mihinkä tuata kats�. Joko sää osaat? 

 
K�j�tellaan tuasa syksyn ja talven mi�aan, niin mää ja muutkin sa�elaiset k�t�llan teille kuulumisiamme Maisa�esta. 

Orotan jo vallan k�asti ens kesän le�iä ja teitä nu�ia tänne vi�ailulle! Nähränkös tuall�n, eikö vaan? Tuu ja tua kav�iski mukana! 

 
Syyskesän t�veissi Maisa�esta lähe�ää
Mu�i eli sa�ist� mummo 
 
PS. Ai niin, unohrin jo vallan, postaa syksyn s�ekuvat niillä tägeillä niin mu�iki löytää etsimä�ä

#otava2020 #lsp�ti�i�i #p�tiosc�t #maisa�i ja m�ki�e me�ätki täältä mukaan @otava2020

Hei mu�in nu�i ystävä!


