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TEHTÄVÄ: Mieti minkälaisista esteettömyysratkaisuista voisi ”peruspartiolainen” tai sinä 
itse hyötyä? Millaisissa tilanteissa hyötyisit esteettömyydestä? 
 
Fyysinen esteettömyys Rakennetun ympäristön ja luonnon ympäristön esteettömyyttä 
tulee tarkastella monitahoisesti liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen 
näkökulmasta. 
 
Psyykkinen esteettömyys vaikuttaa mielen hyvinvointiin. Psyykkinen esteettömyys näkyy 
siinä, miten ihmiset suhtautuvat toisiinsa, miten puhutaan ja käyttäydytään tai miten asiat 
otetaan esiin ja minkälainen lataus niissä on. Psyykkistä esteettömyyttä on mm. se miten 
työtehtävät tai toimintatavat edistävät ja kannustavat henkilön mahdollisuutta käyttää 
yksilöllisiä kykyjään, tietoaan ja taitoja.  
 
Sosiaalisen esteettömyyden toteutumisessa on kyse asenteista. Toiminnassa mukana 
olevien ihmisten asenteet määrittävät, miten sosiaalinen esteettömyys toteutuu 
toiminnassa. Tämä koskee kaikkia toimintaan osallistuvia. Sosiaalisella esteettömyydellä 
tarkoitetaan ilmapiiriä, jossa jokainen voi toimia ilman pelkoa syrjinnästä, väheksymisestä 
tai kiusaamisesta. Sosiaalinen esteettömyys tarkoittaa ihmisten välistä vuorovaikutusta, 
taitoa kohdata ja kohdella toisia ihmisiä. Sosiaaliseen esteettömyyteen liittyvät myös tiedot 
eri sairauksista, vammoista ja elämäntilanteista sekä ymmärrys siitä, miten nämä asiat 
vaikuttavat ja miten vaikutusten kanssa voi toimia. 
 

“ERITYISTILANNE” Toimenpiteet, ratkaisut 

jalka murtuu, kulkeminen 
pyörätuolilla 

• korotettu teltta, telttasänky 

• leirihotelli 

• avustaja päivittäisissä haasteissa 

• maitokärryt 

• apuväline 

yksin jääminen • asennekasvatus, johtajat huomaisi yksinäisen 

• luotsijärjestelmä 

uskonto • vakaumuksetontakin ohjelmaa 

• uskonnon vakaumuksia kunnioitetaan 

• molemminsuuntainen asioista puhuminen 

lapsi mukana leirillä • lapsiparkki 

• lastenrattaat, kantoväline, maitokärryt, laatikkopolkupyörä 

• rauhoittumistila 

• rauhallinen teltta-alue 

• ruoan lämmitysmahdollisuus 

• ruokailutilanteet 

• wc:t : sijainti, lämmin vesi, invawc:t 

vaikeuksia nähdä • iso teksti 

• opasteissa selkeät värit / oikeat värit 

• ei punaista ja vihreää, selkeä kontrasti 

• kuvalliset opasteet 

logistiset ongelmat • tavaroita etukäteen paikalle 

• sukkulabussi 

• maitokärryt 

• etukäteisinfo etäisyyksistä,maastosta, aikatauluista 

ruoka-aineallergiat • selkeä keino ilmoittaa asioista 

• omat tiskilinjat 

• kertakäyttöastiat 
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hajusteet • tiskiaineet 

• pesuaineet 

• vaikutusten selittäminen muille 

• kannustaminen hajusteettomuuteen 

erikielisyys, vaikeuksia lukea • selkokieliset materiaalit 

• kuvalliset opasteet 

• tekstin kääntäminen 

• tulkki 

• selkeät ohjeet 

• mahdollisuus sanalliseen infoon 
• äänellinen tai video-ohje 

taloudelliset ongelmat • stipendimahdollisuus esim. 

• seurakunnan diakoniatyö 

• tukikummit avustus 

• lahjoita lapselle -harrastuskamppanja 

• lainattavia leirivarusteita 

tietotekniset ongelmat • tekninen tuki 

• järjestelmien yhteensopivuus 

• järjestelmien karsinta 

• selkeä ohjeistus 

• sähkön saatavuus, varalaitteet 

itseluottamus • kaikenlaisia pestejä esille 

• pestimentori 

• kaikille jokin pesti 

• pestin etukäteistieto ja perehdyttäminen 

• pestiavain 

lääkitys • jääkaappi 

• kuivatila 

• aikataulutus 

• lääkevastaava 

• tieto lääkkeestä ja sen käytöstä kaverille ja johtajille 

• selkeä ohjeistus lääkkeen käyttöön 

apuvälineet • mahdollisuus huoltaa 

• sähkön käyttömahdollisuus 

• ennakointi 

• omat välineet mukaan, tiedotus mistä niitä voi hankkia 

• Suomen Partiolaisista lainattavat apuvälineet (esim. 
maastopyörätuoli) 

uniapnea • mahdollisuus sähkön käyttöön 

• sijoittuminen leirialueella 

pinkkipartiolainen • oma kokoontumistila 

• yksilösuihkut, joissa huomioidaan muunsukupuolisuus 

JNE ……... 
 

 


