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B EG E E !
- Ystävyyttä ja ympäristökasvatusta yli rajojen
Begee on Senegalissa yleisesti puhuttua wolofin kieltä ja
tarkoittaa iloa, tyytyväisyyttä ja juhlaa. “Begee!” saattaa
olla myös huudahdus, jolloin se tarkoittaa “cool!”. Begee!
oli myös Helsingin Sörnäisissä syyskuussa 2013 erityisesti samoajaikäisille järjestetty tapahtuma, jonka parhaat aktiviteettivinkit haluamme tämän vihkon avulla tuoda kaikkiin
suomalaisiin lippukuntiin, kaikkien suomalaisten partiolaisten ulottuville.
Begee! on tämä vihko, jonka avulla voi järjestää eri ikäkausille mielekästä
partio-ohjelman mukaista toimintaa kansainvälisyys- ja ympäristöteemoilla. Sudenpennuille on tarjolla oma Jälki, seikkailijoille Sepeli, tarpojille
Majakka, samoajille Tasku ja vaeltajille rakennuspalikoita Suomi-projektiin
ja jopa ulkomaanprojektiin. Lisäksi kokosimme ohjeita ja vinkkejä koko
lippukunnalle tarkoitettuun Begee! -tapahtumaan.
Tavoitteenamme on, että Begee! -vihko auttaa suomalaisia partiolaisia edistämään kestävää kehitystä, ja tutustumaan partion kansainvälisyyteen, Senegalin partiolaisiin ja kehitysyhteistyöhön.

Begee!
terveisin
Woomal 2 -projektiryhmän puolesta
tekijät

Yhteystiedot ja lisämateriaalia:
woomal.partio.fi
facebook.com/woomal
woomal.blogspot.fi
woomal@partio.fi
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S U D E N PE N N U T
/ Oma Begee! -Jälki
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Tavoite
Sudenpentu ymmärtää, että samanikäisten lasten arkipäivä koostuu
usein samoista asioista myös maailman toisella puolella Senegalissa.
Sudenpentu huomaa myös, että kulttuuri ja ympäristö muokkaavat paitsi
lapsen ja nuoren arkipäivän rytmiä,
myös unelmia ja haasteita.

Askeleet

siitä, miten erilaiset matkustusmahdollisuudet
suomalaisella sudenpennulla on verrattuna
senegalilaiseen sudenpentuun (passi, viisumit,
raha, luotettavat ja turvalliset kulkuyhteydet).
Puhukaa myös partion kansainvälisyydestä
ja kansainvälisistä leirimahdollisuuksista
Suomessa, ja miettikää mihin maahan sudenpennut haluaisivat esimerkiksi tarpoja- ta
samoajaikäisenä lähteä leirimatkalle. Ajankohtaisiin projekteihin ja tapahtumiin voi
tutustua nettisivuilla www.partio.fi.

Minä maailmankansalaisena
Katsokaa kartasta tai karttapallosta, missä
Afrikka ja Senegal ovat. Mitatkaa välimatkoja
ja miettikää mahdollisia matkustustapoja eri
maihin ja maanosiin. Keskustelkaa siitä, miten
eri matkustustavat vaikuttavat ympäristöön ja
miten esimerkiksi lomamatkan ympäristövaikutuksia voisi pienentää. Keskustelkaa myös

Puhun roskaa!
Tehkää ympäristölupauksia ja luonnonsuojeluhaasteita. Lupaukset voitte koota vaikka kolon
seinälle, post it -lapuilla tai isolle paperille. Lupausten jälkeen voitte miettiä haasteita: “Minä
lupaan _______ suojellakseni ympäristöä.

Mitä sinä lupaat?” Lähettäkää haasteet postikorteilla, esimerkiksi lippukunnanjohtajalle,
toiselle laumalle, perheenjäsenille, kummeille,
opettajille, seurakunnan nuorisotyöntekijöille,
kunnanvaltuutetuille - kenelle tahansa. Voitte
myös keskustella siitä luonnonsuojelutyöstä, jota partiolaiset ovat tehneet Senegalissa
Woomal- ja Woomal 2 - hankkeissa ja samalla
miettiä, miten Suomessa partiolaiset voisivat
paremmin toteuttaa ihannettaan “Rakastaa
luontoa ja suojella ympäristöä”.

Leikin senegalilaista leikkiä
Pantteri-leikki
Yksi leikkijöistä valitaan pantteriksi, joka asettuu piirin keskelle pesäänsä. Muille leikkijöille
annetaan kaksi erillistä nauhaa hännäksi. Pillin vihellyksestä pantteri lähtee saalistamaan
muiden leikkijöiden häntiä. Pantterin saadessa
pakenijan kiinni joutuu tämä luovuttamaan
yhden hännistään. Kun leikkijä on menettänyt
kummatkin häntänsä, hänestä tulee myös saalistava pantteri. Viimeinen häntänsä säilyttäjä
on seuraavassa leikissä pantteri.Lisää senegalilaisia leikkejä löydätte osoitteesta woomal.partio.fi kohdasta ohjelmat ja aktiviteetit.

Tutustun senegalilaisiin tarinoihin
Lukekaa tarinoita laumailtojen lopuksi. Jääkää
hetkeksi pohtimaan tarinan sanomaa. Verratkaa suomalaisiin satuihin.
Afrikkalaisia satuja löytyy esimerkiksi kirjastoista, tai Woomal 2 -projektin internet-sivuilta
kohdasta ohjelmat ja aktiviteetit.

Lähetämme kirjeen Senegaliin
Aloittakaa kirjekumppanuus senegalilaisten
partiolaisten kanssa laumana. Kirjeen voi lähettää suomen-, englannin- tai ranskankielisenä
osoitteeseen woomal@partio.fi ja se välitetään
Senegalissa sopivalle sudenpenturyhmälle.
Muistakaa lisätä oma sähköpostiosoitteenne!

Teen Begee! -merkin
Suunnitelkaa ja tehkää omanlaisenne Begee!
-merkki kierrätetystä materiaalista. Julkaiskaa
jäljen suoritettuanne kuva merkistänne Woomal Suomi-Senegalin facebook-sivulla osoitteessa https://www.facebook.com/woomal
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S E I K K A I LI J AT
/ Begee! -Sepeli

tuloerot näyttäytyvät hyvinvointivaltiossa
verrattuna kehitysmaahan?

Ympäristö ja ilmasto
Tavoite
Seikkailija tutustuu Senegaliin, kumppanuuteen Senegalin partiolaisten
kanssa, kehitysyhteistyön keinoihin
ja kestävän kehityksen edistämiseen
partioliikkeen yhteydessä.
Tutustukaa Senegaliin valtiona. Mitä tarkoittaa, että Senegalin partiolaiset on Suomen
partiolaisten kumppani? Mitä kehitysyhteistyö
tarkoittaa? Minkälaista kehitysyhteistyötä Senegalissa tehdään? Miettikää myös, mitä hyötyä Suomi ja Suomen partiolaiset voivat saada
kehitysyhteistyöstä Senegalin partiolaisten
kanssa.Tutustukaa yhteistyön haasteisiin konkreettisesti järjestämällä roolipelejä tai -leikkejä kehitysyhteistyöstä. Jakaantukaa Senegalin
partiolaisiin ja Suomen partiolaisiin, ja yrittäkää sopia yhteistyöstä molempien eduksi.

Esimerkkiroolituksia
Köyhyys ja tuloerot
Roolittukaa senegalilaisiksi köyhäksi räätälin
lapseksi ja rikkaaksi kaupunkilaispankkiirin
lapseksi sekä suomalaisiksi hyvätuloisen lääkärin lapseksi ja työttömän perheen lapseksi.
Miettikää lapsien mahdollisuuksia arkielämässä. Kertokaa jokainen päivästänne roolissanne
ja verratkaa esimerkiksi miten varallisuus
vaikuttaa lapsuuteen, koulutukseen, vapaaaikaan tai aikuistumiseen ja työhön. Miten

Roolittukaa maanviljelijäperheisiin Pohjois-,
Etelä- ja Lounais-Senegalista. Pohjois-Senegal
kuuluu kuivaan Sahelin savannivyöhykkeeseen, jossa kasvaa lähinnä piikikkäitä pensaita. Etelä-Senegalissa vallitsee runsassateinen,
trooppinen ilmasto ja savannialue on hedelmällistä. Lounais-Senegalin ilmastovyöhykkeellä on trooppista sademetsää. Minkälaisia
maanviljelytuotantomahdollisuuksia erilaisilla
ilmastovyöhykkeillä on kasvillisuutensa puolesta? Minkälaisia ympäristöongelmia ilmastonmuutos aiheuttaa eri vyöhykkeille?

Uskonto
Roolittukaa eri uskontokuntien edustajiksi Senegalista ja Suomesta. Senegalissa valtauskontona on islam, noin 91% väestöstä on muslimeja. Katolilaiseen kirkkoon kuuluu noin 6 % ja
kristityt ja muslimit ovat hyvissä väleissä keskenään ja juhlivat yhdessä molempien uskontojen juhlia. Uskonnottomuutta ei Senegalissa
juuri tunneta tai ymmärretä. Järjestäkää jokin
uskonnollinen tilaisuus, jossa rooleina on esimerkiksi muslimi, kristitty katolinen, kristitty
luterilainen ja ateisti. Mitä kunkin uskonnon
edustaja haluaisi omasta uskonnostaan erityisesti tilaisuuteen tuoda? Mitä saattaa olla vaikea hyväksyä toisen uskonnossa? Miksi? Mitä
ristiriitoja voi syntyä? Miten tilaisuuden voisi
järjestää kaikille avoimeksi?
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Koulutus- ja harrastusmahdollisuudet

Terveys

Roolittukaa senegalilaisiksi partiolaisiksi, jotka
partiokokouksessa pohtivat mahdollisuuksia
ja esteitä koulunkäyntiin ja partion harrastamiseen. Yksi nuori on maanviljelijäperheestä,
eikä voi käydä koulussa, koska joutuu työskentelemään maanviljelystöissä ja auttamaan
kotitöissä sekä pienempien sisarusten hoidossa. Yhdellä on mahdollisuus varakkaamman
kaupunkilaisperheen lapsena käydä koulussa ja
harrastaa partiota. Yksi asuu niin kaukana, että
tulee kokoukseen myöhässä joka kerta, koska
joutuu kävelemään pitkän matkan, jotta pystyy
harrastamaan ja käymään koulua. Yksi on juuri
aloittanut koulunkäynnin ja partion harrastamisen, mutta ei osaa lukea eikä kirjoittaa. Keksikää muitakin rooleja ja esteitä partion harrastamiselle ja koulunkäynnille. Miten voisitte
mahdollistaa kaikille avoimen partion? Miten
jokainen lapsi voisi saada peruskoulutuksen?

Roolittukaa suomalaisiin ja senegalilaisiin
partiolaisiin. Keskustelkaa terveydestä ja sairauksista, rokotuksista, tarttuvista taudeista
ja mahdollisuudesta terveydenhoitoon. Yksi
on saanut jalkaansa madon läheisestä mangopuusta, ja jännittää lääkäriin pääsyä. Yksi ei ole
päässyt kouluun yli kuukauteen, koska opettaja
on sairastunut malariaan, eikä sijaista ole saatu järjestettyä. Yhden isosisko on sairastunut
polioon. Yhden isä on lääkäri paikallisessa
terveyskeskuksessa, ja lapsi on saanut malarian
estolääkitystä, ja osaa kertoa malarian ehkäisystä muillekin. Yksi ei edes tiedä, missä lähin
terveyskeskus tai sairaala sijaitsee. Mitä eroja
on suomalaisessa ja senegalilaisessa terveydenhuollossa? Mitä erilaisia tauteja lapset olisivat
voineet sairastaa? Miten sairauksia hoidetaan?
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TA R P OJ AT

/ Begee! Yhteiskunta-Majakka
Tavoite
Tarpoja saa uusia kokemuksia senegalilaisesta kulttuurista, kohtaa uusia
ihmisiä partiossa ja oppii keinoja elää
yhteisymmärryksessä luonnon kanssa.
Tarpojavartio suunnittelee ja toteuttaa partiomatkan vieraalle paikkakunnalle. Begee!
-majakassa vartio hankkii ystävävartion toiselta paikkakunnalta, joiden luokse he tekevät
vierailun ja ottavat uudet ystävänsä myös vastavieraiksi. Vierailujen aikana ystävyysvartiot
tekevät yhdessä Woomal 2 - aktiviteetteja.

Matkakohteen valinta ja järjestelyt
Tarpojavartio miettii yhdessä sopivan matkakohteen. Kriteereinä voivat olla esim. etäisyys,
matkustusmahdollisuudet, valmiina olevat
kontaktit toisiin lippukuntiin, käytössä oleva
rahamäärä tai joku kiinnostava nähtävyys tai
tapahtuma. Sopikaa muutama vaihtoehto, joista
äänestätte. Matkajärjestelyt vartio hoitaa mahdollisimman omatoimisesti luotsin tukemana.

Vieras kulttuuri

Ihmisen vaikutus luontoon

Teranga on senegalissa yleisesti puhuttua wolofin kieltä, ja tarkoittaa vieraanvaraisuutta. Senegalilaiseen kulttuuriin tutustutaan etukäteen
yhdessä ja suunnitellaan miten käytännössä
kulttuuri tuodaan esiin vierailuilla. Vinkkejä
saa woomal.partio.fi -sivuilta, sekä tutustumalla Senegaliin lyhyiden Woomal 2 -videoiden
avulla joita löytyy osoitteesta www.youtube.
com/partioscout/videos
Vierailujen aikana tutustutaan samalla myös
toisen tarpojavartion ja toisen lippukunnan
erilaiseen kulttuuriin. Tarpojat voivat ystävävartion kanssa keskustella lippukunnista
ja vartioistaan joko suunnitellusti etukäteen
mietittyjen kysymysten avulla, tai vapaasti esimerkiksi ruokailujen yhteydessä. Parhaat käytännöt kannattaa jakaa, ja ongelmiin miettiä
yhdessä ratkaisuja.

Luonto, luonnon kannalta viisaat valinnat,
luontoystävällisyys ja kestävä kehitys otetaan
huomioon matkaa suunniteltaessa ja matkan
aikana mm. ruokailuihin, matkustustapoihin
ja majoitukseen liittyen. Lisäksi vierailuilla
tehdään yhdessä tarpojaikäkauden ympäristöaktiviteetteja. Näitä löytyy esimerkiksi ohjelma.partio.fi -sivuilta tai osoitteesta woomal.
partio.fi kohdasta ohjelmat ja aktiviteetit. Aktiviteettien valinta ja esivalmistelu toteutetaan
sovitusti joko luotsivetoisesti tai siten, että vierailun isäntävartio tekee valmistelut.

Toisten ihmisten kohtaaminen / palvelu
Kun ystävävartio on hankittu, vartioiden kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman paljon
jo ennen vierailuja. Kannattaa etukäteen vartioissa keskustella vieraanvaraisuudesta ja siitä,
miltä vieraana oleminen tuntuu. Muistakaa sopia vierailun pelisäännöt yhdessä ystävävartion
kanssa. Luotsit ovat tärkeänä tukena kontaktien luomisessa ja pelisääntöjen sopimisessa.
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Leffafestarit

S A M OA J AT
/ Begee! -Tasku

Tavoite
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Samoaja tutustuu senegalilaisen nuoren partiolaisen elämään, unelmiin ja
haasteisiin sekä oppii ottamaan kantaa ja kehittämään ratkaisuja arkipäiväiseen ympäristönsuojeluun.

Järjestäkää vartiona tai ikäkautena lyhytelokuvafestarit katsomalla YouTubesta Senegalaiheiset Woomal 2 -videot. Senegalin partiolaiset järjestävät kaikille avoimia elokuvailtoja
tarjoten karamelleja ja makeaa teetä, päättäkää
yhdessä mitä teidän festareillanne tarjotaan.
Videoiden välissä keskustelkaa näkemästänne.
Yllätyittekö? Mikä tuntuu oudolta, mikä tutulta? Mitä voisimme oppia heiltä? Mitä opettaa
heille? Mitä haluaisitte tietää lisää?
Woomal 2 -videoita on kuusi, kestoltaan noin
3-6 minuuttia. Elokuvat löydät Suomen Partiolaisten Youtube -kanavalta osoitteesta www.
youtube.com/user/partioscout/videos.
Minkälaisen vastaavan videosarjan haluaisitte
Suomen Partiolaisten nimissä jakaa Senegaliin?
Mitä kertoisitte nuorten arjesta? Mitä partiosta?
Jos innostutte kuvaamaan videonne, jakakaa se
Woomal 2 -projektin facebook-sivulla osoitteessa www.facebook.com/woomal ja toimitamme
sen myös Senegaliin partiolaisten nähtäväksi.

Valokuvanäyttely

Puhutaan roskaa

Woomal 2 -projekti on tuottanut ympäristöön,
lasten ja nuorten vapaa-aikaan, partiolaisuuteen sekä kehitysyhteistyöhön Senegalissa keskittyvän toiminnallisen valokuvanäyttelyn, ja
lähettänyt valokuvanäyttelypaketin jokaiseen
piiriin. Valokuvanäyttelypaketti koostuu valokuvista, ja niihin liittyvistä tehtävistä. Olkaa
yhteydessä piiritoimistoonne, tilatkaa näyttely
ja pystyttäkää se esimerkiksi lähikirjastoonne,
kouluun, seurakuntatalolle, kunnantalolle tai
kololle. Pitäkää hienot näyttelyn avajaiset kutsuvieraille. Avajaisiin voi leipoa pientä tarjottavaa sekä tarjota senegalilaisittain vihreää sokerilla makeutettua ja mintulla maustettua teetä
pienistä kupeista. Huolehtikaa siitä, että kutsuvieraat myös tutustuvat näyttelyyn ja pohtivat
näyttelyyn liittyviä tehtäviä.

Tehkää tutustumiskäyntejä kouluihin, seurakuntaan, tai työpaikoille. Pyytäkää saada tietoa
siitä, miten tutustumiskohteessanne huomioidaan ympäristöasiat. Käykää läpi ainakin jätteiden lajittelu (mikä kaikki lajitellaan? onko
järjestelmä toimiva ja noudatetaanko sitä?), jätteiden syntymisen ehkäisy ja hankintojen ympäristöystävällisyys (esimerkiksi jos toimistolle
ostetaan tarvikkeita, huolehtiiko joku siitä että
tarvikkeet ovat ympäristöystävällisiä? Vältetäänkö muovia tietoisesti?).Tuetaanko työpaikalla
työmatkapyöräilyä tai joukkoliikenteen käyttöä?
Tehtää diplomi sille yhteisölle, joka osoittautuu
kaikkein ympäristöystävällisimmäksi. Jakakaa
parhaat käytännöt myös muiden tutustumiskohteiden kontaktihenkilöiden kanssa. Miettikää
oman lippukuntanne toimintaa ympäristönäkökulmasta ja tuokaa tutustumiskäynneiltä saadut
parhaat ideat myös lippukuntaanne.

11

VA E LTA J AT

/ Begee! osana Suomi-projektia tai Ulkomaanprojektina
Tavoite
Vaeltaja järjestää yhdessä vartionsa
kanssa Suomi-projektin ja sen myötä
tutustuu ympäristöön, ympäristöongelmiin ja -vastuuseen: veteen ja mereen, luontoon, ilmaan ja ilmastoon,
kulutukseen ja tuotantoon, elinympäristöön ja kaavoitukseen, rakentamiseen ja asumiseen.
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Vaeltajavartio tekee Begee! -suorituksen osana
Suomi-projektia. Käykää tutustumassa yhdessä
vaeltajavartionne kanssa esimerkiksi ympäristö- tai säteilyturvakeskukseen, kaatopaikalle,
voima- tai vesilaitokseen, luomutilaan tai muuhun vastaavaan. Tutustumiskäyntiä suunnitellessanne huomioikaa, miten voitte järjestää tekemisen, majoituksen, liikkumisen ja ruokailut
mahdollisimman ympäristöystävällisesti.
Osana Suomi-Projektianne voitte myös
viedä Woomal 2 -projektiryhmän tuottaman ympäristöön, lasten ja nuorten vapaaaikaan,partiolaisuuteen sekä kehitysyhteistyöhön Senegalissa keskittyvän toiminnallisen
valokuvanäyttelyn kohdepaikkakunnallenne,
ennalta sovittuun paikkaan tai järjestää pop up
- valokuvanäyttelyn missä vain. Valokuvanäyttelypaketti on lähettetty jokaiseen piiriin, joten
olkaa yhteydessä piiritoimistoonne. Valokuvanäyttelypaketti koostuu valokuvista, ja niihin
liittyvistä tehtävistä

Kesällä Suomi-projektin voi toteuttaa vaikkapa pyöräretkenä tai jos välimatkat ovat liian
pitkiä, voi perillä matkakohteessa vuokrata
polkupyörät liikkumista varten. Talviaikaan
junamatkailu on kaikkein ekologisinta, mutta
linja-autoja voi pitää vaihtoehtoina junille jos
junamatkustaminen ei ole mielekästä paikkakuntanne sijainnista johtuen. Yksityisautoilla
Begee! ei onnistu.

Begee! -ulkomaanprojekti
Myös ulkomaanprojekti on mahdollista suorittaa ympäristöystävällisesti ja Begee! -hengessä.
Suunnitelkaa Suomi-projektin yhteydessä
ekologinen, vastuullinen, kansainvälinen ulkomaanmatka vartiollenne. Mihin asioihin
haluaisitte projektillanne vaikuttaa? Voisitteko
tehdä jotain ympäristön tai ihmisten hyväksi?
Miten saatte sen näkyväksi?
Eurooppaan ja pidemmällekin pääsee kätevästi junalla, jos on hieman enemmän aikaa. Jos
aika on kortilla, ja turvauduttava lentoliikenteeseen, miettikää valmiiksi mitä teette perillä
matkakohteessa ympäristön hyväksi ja lentopäästöjenne kompensoimiseksi.
Ulkomaanprojekti Senegalissa on takuulla ikimuistoinen partiokokemus.Teranga tarkoittaa
wolofiksi vieraanvaraisuutta ja on Senegalissa
nimensä veroinen. Pitkään jatkunutta kumppanuutta ja valmiita kontakteja Senegalin
partiolaisten kanssa kannattaa ehdottomasti
hyödyntää! Kysykää lisätietoa ja apua ulkomaanprojektin käynnistämiseen osoitteesta
woomal@partio.fi .
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LI P P U KU NTA

Post it -seinä

/ Begee! -tapahtuma
Tavoite

Järjestäkää tapahtuma, joka keskittyy ympäristö- ja kansainvälisyyskasvatukseen maaesimerkkinä Senegal.
Tapahtuma voidaan toteuttaa rastiratana pienempänä tai suurempana
ohjelmana lippukunnassa tai vaikka
piirissä rasteja muokaten.

Esimerkkirasteja
Valokuvanäyttely
Woomal 2 -projektin myötä tuotettu kiertävä
ja toiminnallinen valokuvanäyttely, joka keskittyy ympäristöön, lasten ja nuorten vapaaaikaan, partiolaisuuteen sekä kehitysyhteistyöhön Senegalissa on tehtävineen lähetetty
jokaiseen piiriin. Olkaa yhteydessä piiritoimistoonne ja hankkikaa valokuvanäyttely lippukuntaanne Begee! -tapahtumapäivän ajaksi ja
pitäkää näyttely.

Woomal 2 -videot
Woomal 2 -videot kertovat Senegalilaisen partiolaisen arjesta ja ympäristöstä. Videoita on
yhteensä kuusi ja ne kestävät noin 3-5 minuuttia. Videot löytyvät osoitteesta www.youtube.
com/partioscout/videos.Videoiden katseluun
tarvitsette tietokoneen internetyhteydellä. Jos
olette tilassa, jossa on videotykkimahdollisuus,
hyödyntäkää sitä.

Mitä sinä lupaat tehdä ympäristömme hyväksi?
Post it -lapuille jokainen kävijä kirjoittaa oman
ympäristölupauksensa ja ne kiinnitetään kaikkien nähtäväksi seinälle. Valmiin seinän voi
valokuvata ja laittaa lippukunnan kotisivuille,
tai tehdä vaikka lupauksista ja tapahtumasta
lehtijutun paikallislehteen tai piirilehteen.

Kirje Senegaliin
Kirjeen Senegaliin voi kirjoittaa yksin tai ryhmissä ja sen voi kirjoittaa suomeksi, englanniksi tai ranskaksi. Kirjeeseen voi lisätä piirroksia
tai valokuvia. Kirjeet lähetetään osoitteeseen
woomal@partio.fi, josta ne välitetään Senegaliin. Jos haluatte vastauksen kirjeeseenne,
muistakaa liittää kirjeeseen myös sähköpostiosoite tai postiosoite.

Mielipidebarometri
Pohtikaa aiheita ympäristöön ja kansainvälisyyteen liittyen, mistä voidaan olla eri mieltä.
Piirtäkää jana, johon jokainen joutuu itsensä
asettamaan konkreettisesti tai vaikka jollain
esineellä. Muistakaa perustella mielipiteenne!

Afrikkalaisia rytmejä ja tanssia
Laittakaa taustalle soimaan afrikkalaista musiikkia. Jos käytettävissä on djembe-rumpuja,
voitte rummutella musiikin rytmissä ja jos saatte tapahtumaanne afrotansseja osaavan opettajan, voitte pitää tapahtumassa afrotanssitunnin.
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Hiusten letitys

Teehetki

Hiustenletityspisteessä tehdään pieniä, päätä
myöten meneviä lettejä afrikkalaiseen tyyliin.

Korupajaa varten tarvitaan esimerkiksi erilaisia
helmiä, korvakorukoukkuja, ohutta rautalankaa, lankaa, kangassuikaleita, höyheniä jne.

Teehetkeen voi varata esimerkiksi vihreää
teetä, sokeria ja minttua. Senegalissa juodaan
perinteisesti hyvin makeaa vihreää teetä. Tee
tarjoillaan pienistä laseista. Ohessa olevasta
linkistä löytyy nähtyyn ja koettuun perustuva
ohje Ataya-teen valmistukseen http://woomalista.wordpress.com/2010/08/12/
kello-viiden-tee/.

Biojätepussin taittelu

Nettipiste

Etsikää internetistä ohjeita biojätepussin taitteluun eri kokoisille sanomalehdille (tabloid ja
broadsheet). Ottakaa ohjeet ja tarvittava määrä sanomalehtiä mukaan tapahtumaan, jotta kaikki halukkaat pääsevät opettelemaan hyödyllisen niksin.

Tutustukaa Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyöhankkeisiin ja niiden internet-sivuihin
ja muihin materiaaleihin. Käykää katsomassa
myös vuoden 2014 ohjelmapainotuksen “Kuulun maailmalle”-sivuja. Pisteelle tarvitsette tietokoneen internet-yhteydellä.
woomal.partio.fi
woomal.blogspot.fi
facebook.com/woomal
partiolaisetnepalissa.fi
foodforlife.partio.fi
kuulunmaailmalle.partio.fi

Korupaja
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Vaihtotori
Vaihtotorille jokainen voi tuoda hyväkuntoisia,
mutta itselle tarpeettomia esineitä tai vaatteita
ja vaihtotorilta voi ottaa niin monta esinettä tai
vaatetta kuin on itse tuonut ja torin päätteeksi
jäävät hyväkuntoiset esineet ja vaatteet voi lahjoittaa hyväntekeväisyyteen.

Vihkon kuvatiedot:
kannen kuvat: Anu Pakarinen ja
Niina Pitkänen
Kuvat sivuilla 2, 7, 8, 10 ja 16:
Anu Pakarinen
Kuva s. 4: Outi Pitkänen
Kuva s. 13: Antti Jalo
Kuvitus s. 14: Heidi Krogerus
takakannen kuva: Okker Rufisquen
partiolaisten talo

