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MIKSI
VARFÖR

SATA TAPAA MUISTAA,
MIKSI PARTIO ON OLEMASSA

– eli miksi ja miten Sata uutta tapaa -projekti tehtiin

V
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uonna 2015 saimme suuren lahjan: Suomen Partiolaiset valittiin
Yhteisvastuukeräyksen kotimaiseksi
avustuskohteeksi ja lupasimme, että
jatkossa partio tavoittaisi enemmän
niitä lapsia ja nuoria, joille kolon kynnys tuntuu
vielä syystä tai toisesta liian korkealta. Heitä on
muuten yllättävän paljon: esimerkiksi joka neljäs 8-vuotias kaipaa enemmän kavereita ja kokee
itsensä ulkopuoliseksi.
Lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäisemisessä
harrastukset ovat tärkeyslistan kärjessä. Helpoin
ja halvin tapa ehkäistä syrjäytymistä on opettaa
sosiaalisia taitoja ja luoda sosiaalisia tilanteita - eli
juuri sitä, mitä teemme partiossa joka viikko. Täällä
oppii tekemään yhdessä erilaisten ihmisten kanssa,
eikä ilman sitä taitoja pärjää maailmassa myöhemminkään.
Tavoite oli järjettömän iso, ja sen saavuttaminen
tulisi vaatimaan meiltä kaikilta partiolaisilta tosi
paljon työtä – niin konkreettista hommien paiskimista kuin sitä vaivannäköä, jota oman ajattelun
muuttaminen vaatii. Partio ei ole olemassa vain
siksi, että meillä nykyisillä partiolaisilla olisi mielekästä tekemistä ja ryhmä, johon kuulua. Partio on
olemassa siksi, että yhä useampi voisi saada saman
mahdollisuuden. Ja jos nykyinen partio ei tunnu
kaikille mahdolliselta tai tavoita harrastamattomia
lapsia ja nuoria, partiota pitää muuttaa.

kertaa rahoitusohjausta: jaoimme suurimman osan
keräystuotoista suoraan lippukuntien ja piirien
omille hankkeille.
Tekemistä siis riitti - ja riittää muuten edelleen.
Näiden vuosien aikana moni meistä on turhautunut
ja pettynyt, kun kokeilut eivät olekaan edenneet
halutulla tavalla. Jo työhön ryhtyessämme tiesimme, että iso osa hankkeista tulee hiipumaan tai
tekemään kunnon mahalaskun. Vaikka projekti on
saavuttanut monta tavoitetta, meillä on edelleen
paljon asenteita, toimintatapoja ja rakenteita, jotka
estävät joidenkin yhdenvertaisen osallistumisen ja
jotka on siksi uskallettava muuttaa.

Oli ihan selvää, ettei lasten ja nuorten syrjäytymistä ratkaista yhdellä tai kahdella muutoksella.
Samoin oli selvää, että Itä-Helsingin ongelmat ovat
aika erilaisia kuin Kittilässä. Kunkin alueen toimijat
tuntevat omat haasteensa parhaiten - annoimme
siis vastuun ja vallan heille itselleen. Lippukunnat ja piirit ympäri Suomen keksivät ja kehittivät
erilaisia keinoja uusien kohderyhmien saamiseksi
mukaan toimintaan. Me keskusjärjestössä tuimme,
ohjasimme ja koulutimme parhaamme mukaan.
Samalla käytimme myös partiossa ensimmäistä

Anna Munsterhjelm
100 uutta tapaa -projektiryhmän vetäjä
Suomen Partiolaisten puheenjohtaja 2015-2017
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Kannattiko siis tehdä? Totta ihmeessä! Partion
ydinajatus on maailman muuttaminen paremmaksi
paikaksi, eikä sellainen tapahdu odottelemalla tai
hissuttelemalla. Mitä enemmän kokeilemme, sitä
enemmän löydämme myös niitä toimivia tapoja. Samalla onnistuimme ehkä luomaan partioon
kulttuuria, jossa tehdään enemmän kuin suunnitellaan ja jossa jokaista päätöstä tehdessä ajatellaan
enemmän niitä, jotka eivät ole vielä mukana.
Vaikka 100 uutta tapaa -projekti nyt päättyy, tehdään me partiolaiset jatkossakin kaikkemme, että
jokainen lapsi ja nuori voisi päästä osaksi yhteisöä
ja tulla täällä nähdyksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on.

PS. Yhtään partioprojektia ei tehdä yksin, mutta
aina löytyy Se Joku, joka kantaa suurimman
vastuun, hoitaa työläimmätkin hommat ja pitää
langat käsissään. Tässä projektissa Se Joku on
ollut projektipäällikkö Saara Nykänen. Kaikkien
projektia tehneiden puolesta: suurkiitos kun olit
ja teit niin erinomaisesti!

HUNDRA ORSAKER ATT MINNAS
VARFÖR SCOUTINGEN FINNS TILL
– eller hur och varför vi gjorde projektet 100 nya sätt att scouta

År

2015 fick vi en stor gåva:
scouterna i Finland valdes till
inhemskt mål för insamlingen
Gemensamt Ansvar. Samtidigt
gav vi löftet att scouterna i
fortsättningen når ut till fler barn och unga som av en
eller annan orsak ännu känner att tröskeln till kårlokalen
är för hög för att stiga över. Det finns förresten förvånansvärt många av dem: bland annat känner var fjärde
8-åring sig utanför och att hen skulle vilja ha fler vänner.
En hobby är en av de viktigaste faktorerna i det
förebyggande arbetet mot marginalisering bland barn
och unga. Det lättaste och billigaste sättet att förebygga marginalisering är att lära ut sociala färdigheter och
att skapa sociala möten – dvs. precis det som vi gör i
scouterna varje vecka. En scout lär sig att samarbeta med
olika sorters människor, något som värderas också i den
stora världen.
Målet för projektet har varit enormt och det har krävts
stora insatser av alla oss scouter för att komma det
närmare. Vi har kämpat med såväl konkreta uppgifter
som den kraftansträngning som krävs för att förändra
sitt tänkesätt. Scouterna finns inte endast till för att de
nuvarande medlemmarna ska ha en givande hobby och
en grupp att höra till. Scouterna finns till för att allt fler
ska ha samma möjlighet. Om scoutingen i sin nuvarande
form inte känns möjlig för alla eller inte når ut till barn
och unga utan hobby är det vår uppgift att förändras.
Redan från första början var det klart att en så stor
fråga som marginalisering bland barn och unga inte
kan lösas med en eller två förändringar. Klart var också
att utmaningarna i Östra Helsingfors inte är de samma som utmaningarna i Kittilä. Aktörerna på de olika
områdena är de som bäst känner till utmaningarna på
just sitt område – alltså gav vi över ansvaret till dem.
Scoutkårerna, distrikten och FiSSc kom på och utvecklade
olika sätt att nå ut till och få med nya målgrupper i verksamheten runt om i landet. Vi på centralorganisationen
stödde, handledde och utbildade bäst vi kunde. Samtidigt
använde vi oss av finansiell styrning för första gången i

scouterna: vi delade ut den största delen av understödet
till kårernas, distriktens och FiSSc:s satsningar.
Vi hade alltså jobb att göra – och har fortsättningsvis.
Under de senaste åren har många av oss varit frustrerade
och besvikna då våra försök och projekt inte gått som
planerat. Redan då vi gav oss in i projektet visste vi att
en stor del av satsningarna kommer att rinna ut i sanden
eller göra rejäla magplask. Även om projektet har nått
många av de mål vi i början ställde upp för oss har vi
fortfarande många attityder, verksamhetskulturer och
strukturer som hindrar vissa personer att delta på jämlika grunder och som vi därför måste våga ändra på.
Har då projektet varit mödan värd? Utan tvekan! Grundtanken med scouting är att förändra världen till en bättre
plats och en sådan förändring sker inte genom att sitta
och vänta eller försiktigt smyga runt. Ju mer vi testar
desto fler fungerande sätt hittar vi. Samtidigt har vi
kanske lyckats skapa en kultur inom scouterna där vi gör
mer än vi planerar och där vi i varje beslut tar allt bättre
hänsyn till de som i dagsläget inte är med.
Även om projektet 100 nya sätt att scouta närmar sig
sitt slut kommer vi scouter också i framtiden göra vårt
allt för att varje barn och ung person ska ha möjlighet att
bli en del av en gemenskap och bli sedd och accepterad
precis så som hen är.

Anna Munsterhjelm
Ledare för 100 nya sätt att scouta -projektgruppen
Ordförande Suomen Partiolaiset - Finlands
Scouter ry. 2015-2017

PS. Det är omöjligt att göra ett scoutprojekt ensam,
men alltid finns det den där Någon som bär det
största ansvaret, drar det tyngsta lasset och håller
alla bollar i luften. I det här projektet har denna
Någon varit projektchef Saara Nykänen. Å alla
inblandade parters vägnar: Ett stor tack för att
du funnits till och gjort ett så fenomenalt jobb!
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VÄGEN MOT
100 NYA SÄTT ATT SCOUTA
100 nya sätt att scouta är ett projekt vars mål är att testa på och hitta nya sätt
som sänker tröskeln att delta i scouterna. Verksamheten finansierades med medel
från insamlingen Gemensamt Ansvar. Projektet drog igång år 2016 då scoutkårer
och församlingar tillsammans arrangerade satsningar och evenemang för ett gott
ändamål.
Tröskeln att delta i en hobby kan vara
förhöjd av många orsaker. Grupper
som deltar i hobbyverksamhet i mindre
utsträckning än andra är till exempel
personer med invandrarbakgrund eller
barn och unga med någon form av
funktionsnedsättning. Det finns också
många ensamma barn som skulle vilja
delta i en hobby men som av en eller
annan orsak inte börjat, trots en stor
iver och vilja. Ett hinder för att delta
i en hobby kan också vara familjens
ekonomiska förutsättningar eller det
faktum att föräldrarna själva inte har
en hobbyvana.

100
NYA SÄTT
211 kårsatsningar
12 projekt i FiSSc/
distrikten

519 000 EURO FRÅN
INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR:
50%
för distriktens
och FiSSc:s
satsningar

10%
för kårernas
satsningar

En treårig
projektledartjänst
inom centralorganisationen

35%
för det nationella
koordineringsarbetet

NATIONELLT
Centralorganisationen Suomen
Partiolaiset – Finlands
Scouter ry har ansvarat för
koordineringen av projektet
Finlands Svenska Scouter
(FiSSc) har gjort en egen
nationell satsning.
REGIONALT
Scoutdistrikten beviljades
finansiering för 11 delprojekt.
Planeringen av projekten
började med en kartläggning av
distriktens behov och särdrag.
LOKALT
Scoutkårerna har sökt projektfinansiering för verksamhet,
satsningar och evenemang.
211 projekt beviljades
finansiering. De oftast förekommande temana var mindre
bemedlade, ensamhet och förebyggande insats i närområdet.
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MATKA KOHTI
100 UUTTA TAPAA
TEHDÄ PARTIOTA
100 uutta tapaa -projektissa etsittiin uusia tapoja tehdä partiota,
jotka madaltavat harrastamisen kynnystä. Toimintaa toteutettiin
Yhteisvastuu-keräyksestä saaduilla varoilla. Projekti käynnistyi lippukuntien
ja seurakuntien yhteisillä hyvän tekemisen tempauksilla vuonna 2016

Harrastamisen kynnys voi
olla tavallista korkeammalla
monista eri syistä. Tavallista
vähemmän harrastavia ryhmiä
ovat esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset tai eri
tavoin vammaiset lapset ja
nuoret. On myös paljon yksinäisiä lapsia, jotka haluaisivat
harrastaa mutta eivät eri syistä
ole aloittaneet harrastusta kovasta halusta huolimatta. Este
harrastamiselle voi olla myös
perheen taloudellinen tilanne
tai se, etteivät vanhemmat
itsekään harrasta.

VALTAKUNNALLISESTI
Keskusjärjestö Suomen
Partiolaiset vastasi projektin
koordinoinnista.

100
UUTTA TAPAA
211 lippukuntien
hanketta

519 000 EUROA
YHTEISVASTUUKERÄYKSESTÄ:
50%
piirien
hankkeille

10%
lippukuntien
projekteille

12 partiopiirien ja
ruotsinkielisen
FiSScin projektia
Keskusjärjestössä
projektipäällikkö
kolmen vuoden ajan

35%
valtakunnalliseen
koordinointityöhön

TEKIJÄT
Etelä-Karjalan
partiolaiset

HANKKEEN KUVAUS
Kaikki mukaan! -hankkeen tavoitteena on tukea lippukuntia avaamaan
toimintaansa ja pitämään ryhmissä mukana erityistä tukea tarvitsevat lapset

Finlands Svenska
Scouter

Ruotsinkielinen partiojärjestö
FiSSc teki omaa valtakunnallista
hankettaan

Hankkeessa kehitetään mm. Scoutkompis-toimintaa, jossa nuori tukee erityistä
tukea tarvitsevaa lasta partiotoiminnassa ja avataan partiotoimintaa ruotsin
kielellä kotoutuville.

Hämeen
partiopiiri

Partiota viedään uusiin ympäristöihin pop up –kolon kanssa. Lisäksi käynnistettiin partiokerho erityistä tukea tarvitsevien lasten koululla.

ALUEELLISESTI

Järvi-Suomen
partiolaiset

Toiminnan keskiössä ovat sisupartiolaisten oma osallisuus ja ohjaaja- ja johtajakoulutuksen järjestäminen sekä lippukuntien innostaminen sisupartiotoimintaan.

Kymenlaakson
partiopiiri

Partiopiiri kehitti oman leiritoimintansa ja leirintäalueensa esteettömyyttä.
Eväitä elämään -hankkeessa tavoitteena on toiminnan järjestäminen ilman
opiskelu- tai työpaikkaa peruskoulun jälkeen jääneille nuorille.

Partiopiireille myönnettiin
tukea 11 hankkeeseen. Hankkeiden suunnittelu käynnistyi piirien omien tarpeiden ja alueen
erityispiirteiden pohjalta.
PAIKALLISESTI
Lippukunnat hakivat projektiavustuksia toiminnalle, tempauksille ja tapahtumille. Tukea
myönnettiin 211 erilaiselle
projektille, eniten kiinnostaneet
teemat olivat: vähävaraisuus,
yksinäisyys ja asuinaluetoiminta.

Lapin
partiolaiset

Lapissa käynnistetään saamenkielistä partiotoimintaa.
Sen lisäksi vietiin partiotoimintaa hiihtokeskuksiin.

Lounais-Suomen
Partiopiiri

Yhteiseen partioon –hankkeen tavoitteena on mm. Lippukuntien innostaminen
moninaisuuteen, vilkkaiden lasten ja ryhmien tukeminen ja kouluyhteistyön
avulla yksinäisten lasten tukeminen.

Pohjanmaan
partiolaiset

Partiopiirin tavoitteena on järjestää jatkossa kaikki tapahtumansa esteettöminä.
Esimerkiksi fyysisen ja sosiaalisen esteettömyyden varmistamista kokeillaan
piirileirillä.

Pääkaupunkiseudun
partiolaiset

Mellunkylän lapset –hankkeessa halutaan mallintaa uusi alueellinen tapa tukea
partiotoimintaa. Hankkeen tavoitteena on saada enemmän erityisesti maahanmuuttajataustaisia ja monikulttuurisia perheitä partioon.

Uudenmaan
partiopiiri

Uudellamaalla partiota tehdään uusissa ympäristöissä: alakouluikäisten
iltapäiväkerhoissa tehdään partiomaista toimintaa ja ScoutPointeissa
partiotoimintaa viedään mm. Nuorisotaloille.

100 TAPAA T E HDÄ AVO IME MPAA PART IOTA
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SAKKUNNIG

ASIANTUNTIJA

OLEMME
TÄÄLLÄ
TOISIAMME
VARTEN
TEKSTI: Tapio Pajunen, Yhteisvastuukeräyksen keräysjohtaja

H

alusimme vuoden 2016 Yhteisvastuukeräyksen
kotimaiseksi kumppaniksi partiolaiset. Me Yhteisvastuukeräyksessä näemme partiolaiset luotettavana sekä aikaansaavana yhteistyökumppanina.
Yhteisvastuukeräyksen ja partiotoiminnan arvopohjat
ovat hyvin yhteneväisiä. Meille molemmille keskeistä on
ihmiskuva, jossa ihmisellä on velvollisuuksia suhteessa
Jumalaan, omaan itseen, muihin ihmisiin, yhteiskuntaan
ja ympäristöön.
Muistan oman äitini aikoinaan painottaneen minulle
lähimmäisenvastuun merkitystä. Kerta toisensa jälkeen hän
muistutti minua: ”Tapio, me kaikki olemme täällä toisiamme varten.” Partiotoiminnassa jos missä, tämä realiteetti
tulee usein vastaan. Omakin pärjääminen on usein kiinni
siitä, miten porukka toimii yhteen ja miten kavereita
tuetaan. Yksin ei selviydy.
Erityisen tärkeää käynnistyneessä Yhteisvastuun partiohankkeessa on se, että partiotoimintaan kutsutaan niitä
lapsia ja nuoria, joilla muutoin olisi rajalliset mahdollisuudet osallistua tämän tyyppiseen yhteisölliseen toimintaan ja
joiden sosiaaliset verkostot saattavat olla rajalliset. Esimerkiksi monelle erityistä tukea tarvitsevien sisupartiossa
mukana olevalle lapselle partio tarjoaa juuri niitä merkittäviä onnistumisen kokemuksia, joiden ympärille on hyvä
rakentaa tulevaisuutta.
Me emme ole rakentamassa vain omaa tulevaisuuttamme vaan yhteistä maailmaa ja entistä parempaa huomista.
Ihmiskunnan tulevaisuuden realiteetin haluan kiteyttää
niin ikään äitini lausahdukseen: ”Tämä maapallo pyörii niin
kauan, kuin hyviä on enemmän kuin pahoja.”
Pidetään yhteisvastuullisesti huoli siitä, että me ainakaan
emme sitä ole pysäyttämässä.

”Tämä maapallo pyörii
niin kauan, kuin hyviä on
enemmän kuin pahoja.”

8
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VI FINNS
TILL FÖR
VARANDRA
TEXT: Tapio Pajunen,
Insamlingschef Gemensamt Ansvar

Å

r 2016 ville vi vid insamlingen
Gemensamt Ansvar ha scouterna som
samarbetspart i Finland, eftersom vi ser
scouterna som en pålitlig och dynamisk
organisation vars värdegrund passar väl ihop med
insamlingen Gemensamt Ansvar. Båda parterna värderar en människobild där människan har
skyldigheter i förhållande till Gud, till sig själv, till
andra, till samhället och till miljön.
Jag minns att min mamma poängterade värdet i
att bära ansvar för sin nästa. Gång på gång påminde hon mej: ”Tapio, vi finns alla till för
varandra”. Inom scoutingen om någonstans stämmer uttrycket. Huruvida jag klarar mej som individ
hänger ofta på hur gruppen samarbetar och hur vi
stöder varandra. Ensam klarar sig ingen.
En sak som är speciellt viktig i det pågående
Gemensamt Ansvar-projektet i scouterna är att de
barn och unga som annars skulle ha begränsade
möjligheter att delta i en verksamhet som bygger
på gemenskap och de barn och unga vars sociala
nätverk kan vara begränsade bjuds med. Scoutingen
erbjuder t.ex. Sisuscouter positiva upplevelser och
viktiga erfarenheter av att lyckas. Dessa utgör en
god grund att bygga sin framtid på.
Vi bygger inte endast vår egen framtid utan
en gemensam värld och en allt bättre morgondag. Jag skulle också vilja sammanfatta kärnan
av mänsklighetens framtid i min mors uttalande:
”Den här planeten snurrar så länge det goda är i
majoritet över det onda.” Vi bär ett gemensamt
ansvar för att åtminstone inte bidra till att stoppa
planeten.

ASIANTUNTIJA

10 JOHTAMISVINKKIÄ

SALLIVAMPAAN LIPPUKUNTAAN
TEKSTI: Tommi Laitio, Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja

Usein ajatellaan, että ensin pitäisi muuttaa asenteet ja sitten vasta toiminta. Kannatan etenemistä toisinpäin.
Sallivamman ja avoimemman lippukunnan rakentaminen kannattaa aloittaa siitä, mikä partiossa osataan hyvin:
toiminnasta. Ihmiset nimittäin menevät todella nopeasti sumppuun, kun heille sanotaan että heidän pitäisi ajatella
toisella tavalla. Arvojen kyseenalaistaminen kyseenalaistaa helposti koko ihmisen olemassaolon.
Sen sijaan että sukelletaan puhumaan arvoista ja asenteista, kannattaa johtajana ruveta toimimaan avoimella ja
luottavaisella tavalla. Se ei ole vaikeaa. Kun teemme asioita uudelle tavalla, myös asenteemme muuttuvat.
Alla kymmenen yksinkertaista tapaa rakentaa lippukuntaa, johon kaikki ovat tervetulleita.

1

Näytä. Jaa vähemmän esitteitä
ja tee enemmän nuotiokahvia.
Partion suurin voima on tekemisessä. Yhdessä voidaan tehdä halkoja
tai kävellä metsässä silloinkin, kun
yhteisiä sanoja on vain kourallinen.

2

Mene käymään. Laita
partiohuivi kaulaan ja mene
käymään moskeijassa, erityiskoulussa, lastenkodissa tai vastaanottokeskuksessa. Voit myös kutsua
heitä kylään.

3

Tarjoa ruokaa. Ruuassa on
paljon voimaa. Edes kahvi, tee
tai vaikka puolikas banaani
viestittää, että arvostan yhteistä
aikaamme. Mandariinin kuoriminen
myös antaa hermostuneille käsille
jotain tekemistä, kun miettii että mitä
seuraavaksi sanoisi.

4

Tarkista, että ymmärsit
oikein. Mitä monimuotoisempi porukka on, sitä useammin
tapahtuu väärinymmärryksiä. Hyvä
tapa varmistaa ymmärtäneensä on
sanoa: ”Ymmärsinkö oikein, että se
mitä tarkoitit oli…” Lähes aina toinen
haluaa tarkentaa tai vaikka vain hiukan korjata. Vaikka keskustelu näin
on hitaampaa, se johtaa sitoutumiseen ja ymmärrykseen.

5

Varmista moniäänisyys.
Varmista, että muutama
äänekäs ei päätä porukan
mielipidettä. Hyvä tekniikka on
pyytää jokaista miettimään asiaa
ensin minuutin verran ja kirjoittamaan ajatuksensa lapulle. Seuraavaksi käydään kierros, jossa jokainen

kertoo mielipiteensä. Keskustella ja
kommentoida saa vasta sen jälkeen,
kun kaikki ovat puhuneet. Tämä varmistaa, että ensimmäiseksi puhuva ei
määritä sitä mistä puhutaan. Johtajana tehtäväsi on myös varmistaa, että
kaikki pääsevät ääneen. Voit omalla
toiminnallasi rohkaista joitakin puhumaan tai kehua aremman ihmisen
näkökulmaa asiaan. Voit myös käyttää
netistä löytyviä edullisia tai ilmaisia
äänestystyökaluja (esim. Pollev,
GoogleForms) koko porukan näkemysten kartoittamiseen ennen ja
jälkeen keskustelun.

6

Sovi pelisäännöt.
Lähes jokaisella nuorisotalolla Suomessa on kirjoitettu
säännöt nuorten kanssa. Sopimalla
säännöt yhdessä koko porukan
kanssa niihin suhtaudutaan yhteisenä
sopimuksena eikä jonkun mielivaltana. Yhteisiä sääntöjä vastaan
kapinoidaan vähemmän. Kun säännöistä on keskusteltu, ryhmän jäsenet
ymmärtävät miksi esimerkiksi kiltteys
toisia kohtaan on tärkeää.

7

Kysy, kun et tiedä
tai et ole varma.
Harva suomalainen luterilainen loukkaantuu, jos häntä
pyydetään kertomaan perheensä
joulunvietosta. Sama pätee myös
muihin kulttuureihin ja uskontoihin.
On parempi kysyä kuin teeskennellä
tietävänsä. Kysyminen vammaisuudesta, uskonnosta tai seksuaalisesta
suuntautumisesta ei ole loukkaavaa,
jos asenne on utelias. Usein kun yksi
uskaltaa kysyä, selviää että eivät
muutkaan tienneet.

8

Siirrä pöytä sivuun. Järjestä
tuolit rinkiin ja vie pöytä
sivuun. Tai kokoa porukka
istumaan nuotion ympärille. Ihmiset
ymmärtävät toisiaan paljon tarkemmin silloin, kun kaikki näkevät
kaikkien kasvot. Pöydän takana on
helppo jurnuttaa.

9

Palkitse rohkeudesta. Jos
lippukunnassa palkitaan vain
onnistumisista, syntyy helposti
virheiden välttelyn kulttuuri. Kehu
ja kannusta niitä, jotka uskaltavat
yrittää jotakin uutta silloinkin kun
se ei onnistu. Jaa kehuja julkisesti ja
kahden kesken.

10

Anna jokaisen määritellä itsensä. Älä pakota homonuorta kaapista
tai pyydä musliminuorta kertomaan
ryhmän edessä uskonnostaan. Älä
automaattisesti oleta, että jokaisella on kotona eri sukupuolta olevat
vanhemmat tai kaksi vanhempaa. Älä
oleta, että kaikki lähtevät kesälomalla ulkomaille. Anna jokaisen itse
päättää, kuka on ja millä hatulla on
porukassa mukana.

”Jaa vähemmän
esitteitä ja
tee enemmän
nuotiokahvia.”
100 TAPAA T E HDÄ AVO IME MPAA PART IOTA

9

SAKKUNNIG

10 LEDARSKAPSTIPS
FÖR EN MER TILLÅTANDE KÅR
TEXT: Tommi Laitio, Sektorchef i kultur- och fritidssektorn vid Helsingfors stad

Ofta tänker människor att de först behöver ändra på attityderna innan de tar itu med själva
verksamheten. Jag förespråkar att processen går åt andra hållet. För att nå en mer tillåtande och
öppen kårverksamhet lönar det sig att börja i den ända som vi redan nu är bra på, dvs. verksamheten.
Människor går lätt i lås då de blir informerade om att de borde tänka på ett annat sätt än de gör. Då man
ifrågasätter en människas värderingar ifrågasätter man lätt hela personens existens. Istället för att snöa in sig
på en diskussion om värderingar och attityder lönar det sig att som ledare justera sitt eget agerande
så att det främjar öppenhet och tillit. Det är inte speciellt svårt. Då vi gör saker på ett nytt sätt förändras
också våra attityder. Här nedan finns tio enkla sätt att bygga upp en kår som välkomnar alla.

1

Visa exempel. Dela ut färre
broschyrer och gör mer pinnbröd.
Scouternas främsta styrka finns i
görandet. Det är möjligt att hugga ved
eller gå i skogen tillsammans också då
ni endast har en handfull gemensamma ord.

2

Gå på besök. Ta på dej
scouthalsduken och besök en
moské, en skola med smågruppsundervisning, ett barnhem eller ett
asylboende. Du kan också bjuda in
dem till kåren.

3

Bjud på mat. Underskatta inte
matens kraft. Så lite som en
kopp kaffe, te eller en halv banan ger budskapet att du värdesätter
er gemensamma tid. Att skala en mandarin ger också en tacksam uppgift för
nervösa händer då någon funderar vad
hen ska säga till näst.

4

Försäkra dej om att du
förstod rätt. Ju mer mångsidig en grupp är, desto oftare
sker missförstånd. Ett bra sätt att
kontrollera om du förstått rätt är att
säga ”Förstod jag dej rätt, menar du
att...” Så gott som alltid vill den andra
parten specificera något eller rätta till
en detalj. Även om diskussionen blir
långsammare på det här sättet leder
metoden till att parterna förbinder sig
till överenskommelserna och har en
gemensam förståelse av ärendet.

5

Garantera polyfoni. Se till
att inte några få högljudda
bestämmer för hela gruppens
del. En bra metod är att be alla fundera

10
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på egen hand någon minut till en
början, och att sedan skriva ner sina
tankar på en lapp. Efter det går ni en
runda där alla får säga sin åsikt. Vänta
med att kommentera eller diskutera
tills alla har fått säga sitt. På det här
viset ser du till att inte den som talar
först bestämmer agendan för de andra.
Din uppgift som ledare är också att
se till att alla får komma till tals. Du
kan uppmuntra andra att tala genom
att anpassa ditt eget, eller berömma
en mer blyg persons synpunkt. Du
kan också använda billiga eller gratis
röstningsappar/hjälpmedel/verktyg
(ex. Pollev, GoogleForms) för att
kartlägga hela gruppens synpunkter
före och efter diskussionen.

6

Kom överens om
gemensamma spelregler.
På nästan alla ungdomsgårdar i Finland har reglerna skrivits
tillsammans med ungdomarna. Då ni i
gruppen gemensamt kommer överens
om reglerna förhåller sig medlemmarna ofta till dem som en gemensam
överenskommelse istället för någons
diktatoriska maktspel. Folk gör mer
sällan uppror mot gemensamma
regler. Då ni diskuterat reglerna förstår
gruppmedlemmarna varför det t.ex. är
viktigt att vara snälla mot varandra.

7

Fråga då du inte vet eller är
osäker. Få finländska lutheraner tar illa upp om de blir
ombedda att berätta om sin familjs
jultraditioner. Det samma gäller andra
kulturer och religioner. Det är bättre
att fråga än att låtsas veta. Att fråga
om en funktionsvariation, religion eller

sexuell läggning är inte kränkande om
utgångspunkten är oskyldig nyfikenhet.
Ofta krävs det bara att en vågar fråga
så visar det sig att de andra inte heller
visste.

8

Skjut undan bordet. Ställ upp
stolarna i en ring och flytta
undan borden. Eller samla
gruppen kring en lägereld. Människor
förstår varann mycket bättre då alla
ser varandras ansikten. Det är lätt att
sura bakom ett bord.

9

Belöna mod. Ifall ni bara belönar eller framhäver lyckanden
uppstår lätt en kultur där personer undviker fel och misslyckanden
så långt att de inte ens vågar försöka.
Beröm och uppmuntra de som vågar
testa på nåt nytt också då det inte
lyckas. Dela ut beröm både inför
gruppen och i enrum.

10

Låt alla definiera sig
själv. Tvinga inte ut en
ung homosexuell ur skåpet eller be en ung muslim att framför
gruppen berätta om sin religion. Anta
inte automatiskt att alla har föräldrar
av olika kön eller två föräldrar. Anta
inte att alla åker utomlands under
sommarlovet. Låt var och en bestämma
själv vem hen är och vilken roll hen
vill ta i gruppen.

”Dela ut färre
broschyrer och gör
mer pinnbröd.”

Lue lisää
Mellunkylän lapset
-hankkeesta
sivulta 20.

Wen Yanyanin
perhe tutustui
avoimilla retkillä
partioon ja
retkikohteisiin

Wen Yanyans
familj bekantade
sig med scouting
och utflyktsplatser under
öppna utflykter

TEKSTI: Riikka Nenonen, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten
Mellunkylän lapset -piiriprojektin projektipäällikkö

TEXT: Riikka Nenonen, Projektledare för Pääkaupunkiseudun Partiolaisets distriktsprojekt Mellunkylän lapset

K

W

urkimäessä asuva Wen Yanyan on ollut kahden
lapsensa kanssa mukana monella Mellunkylän
lapset –hankkeen toimintaan kuuluvalla retkellä.
Kiinasta lähtöisin oleva Wen Yanyan on asunut jo
pitkään Suomessa.
”Retkillä on ollut mukavaa tutustua uusiin ihmisiin
ja paikkoihin. Aina on ollut kivaa tekemistä, viimeksi
grillattiin makkaroita ja syötettiin ankkoja”, naurahtaa
Wen Yanyan muistellessaan retkeä Kuusijärvelle. Välillä
lapset ovat olleet retkellä myös keskenään.
”Maahanmuuttajana on hankalaa, kun ei ole tuntenut
lähellä olevia retkeilykohteita. Mellunkylän lasten retkien
avulla olen päässyt helposti tutustumaan uusiin paikkoihin. Niihin voimme mennä sitten perheen kanssa myöhemmin keskenämme”, Wen Yanyan sanoo.
Mellunkylän lasten retket ovat olleet ilmaisia ja kaikille
avoimia. Niille ei myöskään ole ollut pakko ilmoittautua.
Koska toimintaan ei tarvitse sitoutua esimerkiksi jäsenmaksujen tai ilmoittautumisten myötä, on järjestäjille
tullut myös haasteita.
”Monta kertaa lähdön hetkellä joku soittaa, että on vielä
matkalla ja tulossa mukaan, vaikkei ole muistanut edes
ilmoittautua. Viime hetken peruutuksia tulee aina, kun
toimintaan ei ole sitouduttu sen suuremmin”, kertoo
projektipäällikkö Riikka Nenonen.
Avoin toiminta on tavoittanut alueen asukkaita hyvin.
Sen kautta on saatu mukaan erityisesti maahanmuuttajataustaisia perheitä. Partio on tullut esille vaihtoehtona,
kun mietitään lasten harrastuksia. Useampi lapsi on jo
liittymässä partioon.
”Retkille osallistujat ovat kiitelleet, että retket ovat
antaneet heille itsevarmuutta lähteä myöhemmin itse
metsään”, Nenonen iloitsee.  
”Nyt katsellaan, jos lapsille löytyisi läheltä sopivat
partioryhmät, joihin mennä mukaan. Kiitos retkistä! Oli
tosi mukavaa siellä metsässä”, Wen Yanyan kiittelee.

”Retkillä on ollut
mukavaa tutustua
uusiin ihmisiin ja paikkoihin.
Aina on ollut kivaa tekemistä,
viimeksi grillattiin makkaroita
ja syötettiin ankkoja”

en Yanyan från Tranbacka i
Helsingfors har tillsammans
med sina barn deltagit i många
av de utflykter som ordnats inom
projektet Mellunkylän Lapset. Vissa gånger har
barnen också deltagit ensamma. Wen Yanyan
som ursprungligen kommer från Kina har bott i
Finland redan länge.
”Det har varit trevligt att bekanta sig med nya
platser och människor genom utflykterna. Det
är alltid roligt program, den här gången matade
vi änder och grillade” skrattar Wen Yanan då
hon minns tillbaka till en utflykt till Hanaböle
träsk.
”Som invandrare har det varit svårt då jag
inte känt till de närliggande utfärdsplatserna. På
Mellunkylän lapset-projektets utflykter har det
varit enkelt att bekanta sig med nya ställen. Hit
kan vi komma igen på egen hand med familjen”
säger Wen Yanyan.
De öppna skogsutflykterna har varit gratis och
öppna för alla och deltagarna har inte behövt
anmäla sig på förhand. Att inte behöva förbinda
sig till verksamheten genom exempelvis medlemsavgifter eller anmälan innebär också vissa
utmaningar för arrangörerna.
”Många gånger har någon ringt då det är dags
för start och meddelat att hen är på väg och nog
kommer på utflykten, fastän hen inte kommit
ihåg att anmäla sig. Inhiberingar i sista minuten
blir vardag då deltagarna inte förbundit sig desto
mer till verksamheten” berättar projektledare
Riikka Nenonen.
”Den öppna verksamheten har nått bra ut till
invånarna i närområdet och via verksamheten
har vi fått med främst familjer med invandrarbakgrund. Scoutingen har lyfts fram som ett
alternativ för barnens hobbyer. Flera barn är
redan nu på väg att bli medlem i scouterna.
Deltagarna på utflykterna har tackat för att
satsningen har gett dem bättre självförtroende att själva bege sig ut till skogs” fortsätter
Nenonen.
”Nu ska vi se om vi hittar en passlig scoutgrupp i närheten som barnen kunde börja i. Tack
för den här utflykten! Det var jättetrevligt där i
skogen” tackar Wen Yanyan.

100 TAPAA T E HDÄ AVO IME MPAA PART IOTA
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KOLME
SYYTÄ
KOHDATA
TEKSTI: Niina Junttila, Kasvatuspsykologian apulaisprofessori

K

ohtaaminen ei tarkoita ainoastaan sitä, että
ympärilläsi on ihmisiä vaan sitä, että joku
oikeasti näkee, kuuntelee ja ymmärtää sinua. Kohtaamattomuudesta kertoo esimerkiksi se, että pienistä alakoululaisista joka kymmenes
ajattelee olevansa ryhmässään näkymätön. Sellainen,
jota kukaan ei huomaa ja jonka koko olemassaolo voi
helposti unohtua.
Kohtaaminen on tärkeää, koska:

1

Kohdatessa tunteet tarttuvat. Hymy, ystävälliset sanat tai pelkkä oven auki pitäminen seuraavalle saavat
olon tuntumaan hyvältä. Molempien osalta.
Kohtaamattomuus aktivoi aivoissamme saman alueen
kuin fyysinen kipu. Sosiaalinen kipu satuttaa ja sairastuttaa ja saa toimimaan tavoilla, joihin muutoin ei
olisi tarvetta turvautua. Kohtaamattomana ihminen
kokee alemmuutta, häpeää, surua, vihaa ja toivottomuutta.

SAKKUNNIG

TRE SKÄL
FÖR MEDMÄNSKLIGT
BEMÖTANDE
TEXT: Niina Junttila, Biträdande professor
i utvecklingspsykologi (Turun Yliopisto)

E

tt medmänskligt bemötande
är något mer än att du har
människor omkring dej. Ett
medmänskligt bemötande betyder att någon verkligen ser dig, lyssnar
på dej och förstår dej. Att inte bli bemött
tar sig bland annat i uttryck i att var
tionde lågstadieelev upplever att hen är
osynlig i sin grupp. Att hen är en sådan
person som ingen lägger märke till och
som lätt försvinner i massan.
Medmänskliga möten är
viktiga eftersom:

2

1

3

2

Sosiaalinen media on alun perin rakennettu helpottamaan ihmisten välistä vuorovaikutusta. Jos haluat
ylläpitää jo olemassa olevia ystävyyssuhteita tai etsiä
uusia kavereita niin some on siihen oiva apuväline.
Mutta jos korvaat sillä ihmissuhteet ja jätät toisten
kohtaamisen ainoastaan ruudun varaan, jäät helposti
ulkopuoliseksi ja tulet yksinäiseksi. Netti välittää
hyvin sanoja ja kuvia, mutta ei tunteita, läheisyyttä,
lämpöä ja luottamusta.
Kohtaamattomuus kyseenalaistaa olemassaolon,
satuttaa ja sairastuttaa, mutta on samalla jotakin
sellaista, jonka muuttaminen ei vaadi ihmeitä. Ainoastaan ihmisiä, jotka uskaltavat nähdä toisensa ja
olla saman tilan lisäksi samalla taajuudella, samojen
arkisten asioiden äärellä. Katsomalla toista ihmistä
silmiin, istumalla viereen, kysymällä mitä kuuluu ja
kuuntelemalla, mitä sinulle vastataan, voit pelastaa
jonkun päivän. Ehkä koko elämän.

Känslor smittar av sig i möten. Ett leende, några vänliga ord eller en liten gest
som att hålla upp dörren för följande
person gör gott för alla inblandade.
Icke-bemötande aktiverar samma
områden i hjärnan som fysisk smärta.
Social smärta sårar och förpestar och
leder till beteenden som den utsatta
annars inte skulle behöva ta stöd av.
En person som inte blir sedd kan känna
skuld, sorg, hat och hopplöshet, att hen
är mindre värd än andra.
Sociala medier uppkom ursprungligen
för att underlätta människors kommunikation. Ifall du vill upprätthålla de
vänskapsband du har eller kanske hitta
nya vänner är SoMe ett fenomenalt
hjälpmedel, men om den enda kontakt
du har med andra sker via en skärm blir
du lätt utanför och kan känna dej ensam.
Internet fungerar bra för att förmedla ord och bilder men mindre
bra då det gäller känslor, närhet,
värme och tillit.

3

Icke-bemötande undervärderar en persons existens, sårar och förpestar. Ändå
krävs endast en liten insats för att få en
förändring till stånd. Det som krävs är
att människor vågar se varandra, tona
in sig på samma våglängd och mötas
kring gemensamma vardagliga frågor
och göranden. Genom att se den andra i
ögonen, sätta dej bredvid personen, fråga hur hen har det och aktivt lyssna på
hens svar kan du rädda den andras dag.
Kanske till och med hela hens liv.

Tarinoita kokeiluista ja reseptejä
uusiin toimintamalleihin
Skildringar av de prövade metoderna och
instruktioner för nya verksamhetsformer

SAAVUTETTAVAN
TAPAHTUMAN SUUNNITTELU JA
MAHDOLLISTAMINEN

MITÄ
VAD

TEKSTI: Riitta Kivivasara, Pohjanmaan partiolaisten projektikoordinaattori

SAAVUTETTAVAN TAPAHTUMAN
JÄRJESTÄMISEEN TARVITAAN
järjestäjien positiivinen asenne: luodaan yhdessä
tavoite tehdä tapahtuma, johon kaikki pystyvät
osallistumaan.
saavutettavuus: nimetään henkilö, jonka tehtävänä
on varmistaa osallistujien mahdollisuuden osallistua tapahtumaan.
yhteistyötä eri osa-alueiden järjestäjien kanssa:
viestin on kuljettava molempiin suuntiin tekijöiden ja saavutettavuusvastaavan välillä. Vastaavalla
on tieto erilaisista tarpeista ja myös niihin liittyvä
osaaminen.
Ohjelman ja tapahtumaympäristön suunnittelussa
tulee ottaa huomioon saavutettavuus. Tärkeitä lähtökohtia suunnitteluun on soveltavuus ja räätälöinti.
Pyrkimyksenä on välttää ”ei onnistu” -vastausta, vaan
yhdessä ratkomalla voidaan löytää vaihtoehtoinen
osallistumistapa. Ohjelman räätälöintiin, tarvittaviin
apuvälineisiin ja sopivan tapahtumapaikan löytämiseen on hyvä varata tapahtuman budjetista rahaa.
Tapahtumapaikalle voi esimerkiksi vuokrata esteettömiä vessoja sekä erilaisia apuvälineitä muun muassa
liikkumisen helpottamiseksi.

ESIMERKIKSI PIIRILEIRIN JÄRJESTÄMISESSÄ
ON HUOMIOITAVA, ETTÄ ALUEELTA LÖYTYY:
esteettömiä vessoja
esteetön ruokailukatos
yksityisiä ja sukupuoliriippumattomia
suihkukoppeja

SISUJAOSTO TUKEE
SAAVUTETTAVUUDEN
HUOMIOIMISESSA
Tavoitteena on, että saavutettavuus huomioitaisiin
osana normaalia tapahtumien järjestämistä.
Piirin sisujaosto voi asiantuntija- ja ohjausryhmänä tukea saavutettavien tapahtuminen järjestämisessä niin piiri- kuin lippukuntatasolla. Sisujaostosta löytyy monipuolista tietoa ja taitoa erilaisten
asioiden ja ihmisten kohtaamiseen. Ryhmä voi
laatia myös ohjeistuksia lippukunnalle, esimerkiksi
vinkkejä kuinka kolo saadaan tukemaan osallistujien osallisuutta tai lisätietoa saavutettavuudesta.
Saavutettavuus lähtee tapahtumien järjestäjistä
sekä sisujaoston roolista, mutta tärkeässä roolissa
ovat myös osallistujat itse. Jotta tapahtuma saadaan mahdollisimman saavutettavaksi, myös osallistujalla on vastuu ottaa tapahtuman järjestäjiin
tai piiriin yhteyttä ja kertoa erityistarpeistaan.
Tapahtumaviestintään onkin kiinnitettävä
erityistä huomiota jo ennakkoon, jotta tieto saavuttaa varmasti kaikki – myös ne, joilla on erityisiä
tarpeita. Viestinnän tulee kuitenkin olla hienovaraista, ettei osallistuja tule leimatuksi. Osallistujaa
voidaan kannustaa ottamaan yhteyttä esimerkiksi
ilmoittautumislomakkeessa tai tapahtuman omilla
sivuilla.
Vaikka itse toiminta saavutettavuuden takaamiseksi on keskeisessä osassa, on toiminnasta
raportointi tärkeässä roolissa. Raportointiin panostaminen kokoaa yhteen mitä on tehty ja nostaa parhaimmillaan kehitysideoita esille. Raportti toimii
myös erittäin hyvänä pohjana seuraaville tekijöille.
Pikkuhiljaa syntyy tietotaito, selkeät raportit sekä
positiivisen asenteen leviäminen.

haikin vaikeampi rasti sijoitettuna helpommalle
haikkireitille, jos osallistujalla ei ole mahdollista
kiertää muuten haastavampaa haikkireittiä
rauhoittumispaikkoja, jossa voi levähtää
tapahtuman melskeeltä.
Saavutettavan tapahtuman järjestämisessä on hyvä
miettiä myös osallistujalle aiheutuvia kustannuksia.
Tämä korostuu mitä suuremmasta ja kalliimmasta
tapahtumasta on kysymys. Yhteistyökumppaneiden,
järjestöjen ja säätiöiden kanssa tehtävä yhteistyö voi
mahdollistaa maksuavustuksien myöntämisen osallistujille. Maksuavustuksen hakeminen tulee pyrkiä
tekemään osallistujalle helpoksi.

ILMOITTAUTUMISEN YHTEYTEEN ON HYVÄ
KIRJOITTAA OHJEISTUS SAAVUTET TAVUUDESTA:

”Jotta voimme pyrkiä mahdollisimman
saavutettavaan tapahtumaan, olethan yhteydessä
(yhteystiedot) ja kerrot mahdollisista osallistumisesi esteistä. Mitä aikaisemmin olet yhteydessä, sitä
suuremmalla todennäköisyydellä pystymme ottamaan
tarpeet huomioon. Saavutettavuus on moninaisuuden
huomioimista, joka ei rajoitu vain esteettömyyteen.”

100 TAPAA T E HDÄ AVO IME MPAA PART IOTA
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Planera och
möjliggör ett
tillgängligt
evenemang
FÖR AT T ORDNA ET T TILLGÄNGLIGT
EVENEMANG BEHÖVS:
En positiv inställning hos arrangörerna: tillsammans ställer vi upp målet att genomföra ett
evenemang som är tillgängligt för alla
En ansvarsperson för tillgänglighetsfrågor:
namnge en person vars uppgift är att säkerställa
att deltagarna kan delta i evenemanget
Samarbeta sinsemellan inom evenemangsorganisationen: kommunikationen ska gå åt
bägge hållen mellan de som genomför evenemanget och ansvarspersonen för tillgänglighetsfrågor. Ansvarspersonen är sakkunnig i frågor
om särskilda behov och har kunskap om frågor
gällande tillgänglighet.
Då ni planerar programmet och området för ett
evenemang är tillgänglighetsfrågor en aspekt att
beakta. En viktig utgångspunkt för planeringsarbetet är en positiv inställning till att skräddarsy
och tillämpa lösningar enligt deltagarnas behov
och förutsättningar. Sträva till att förebygga och
undvika svar som ”det går inte” och fundera redan
på förhand tillsammans hur ni kan lösa utmaningar
och hitta alternativa sätt att delta. Budgetera medel
för de skräddarsydda lösningarna, eventuella hjälpmedel som kan behövas och för att hitta ett lämpligt
område eller utrymme för evenemanget. Behöver ni
hyra tillgängliga toaletter till ert läger?
Exempel på sådant ni kan beakta då ni ordnar ett
tillgängligt evenemang:
Se till att det finns tillgängliga toaletter på
området
Tänk på att ordna matservering på en tillgänglig
plats, eventuellt avskilt från den övriga
matserveringen
Möjlighet att duscha privat och duschutrymmen som inte är könsspecifika.
Ifall ni ordnar en vandring i någon av programdalarna kan en möjlighet vara att placera ut en
av de svårare kontrollerna längs banan/rutten
för en lättare rutt, så att de deltagare som kan
ha utmaningar att röra sig långa vägar i
terrängen också kan nå kontrollen.
Skapa lugna platser runtom på lägerområdet så
att deltagare kan hitta rum för att slappna av
under en hektisk lägerdag
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PARTIO YHDISTÄÄ
TURVAPAIKANHAKIJOITA
JA PAIKALLISIA
NUORIA
TEKSTI: Elina Kamppari

Juttu julkaistu Partio-lehden numerossa 1/2018

Jämsän Jokipartio tarttui rohkeasti
härkää sarvista ja aloitti partiotoiminnan läheisessä vastaanottokeskuksessa jo kaksi vuotta sitten.

P

ari vuotta sitten, kun turvapaikanhakijoita alkoi
saapua Suomeen, syntyi Jämsän Jokipartiossa halu
auttaa. Näin syntyi idea partiotoiminnan pyörittämisestä paikallisessa vastaanottokeskuksessa.
– Haluamme auttaa lapsia ja nuoria sopeutumaan elämään Suomessa ja tuoda heitä lähemmäksi muita ikäisiään,
vastaanottokeskuksessa toimivan ryhmän johtaja Annika
Raevaara-Marjanen kertoo.
Partiokokouksia on pidetty joka toinen viikko vastaanottokeskuksen tiloissa, sillä kuljetushaasteiden vuoksi lapsia ja nuoria ei ole saatu lippukunnan kololle. Partioilloissa
on toteutettu partio-ohjelmaa soveltuvin osin.
– Olemme käyneet esimerkiksi luistelemassa, pulkkamäessä, tutustumassa paloasemaan, retkellä ja koko
lippukunnan yhteisissä tilaisuuksissa, toinen ryhmän
johtaja Minna Helsingius kertoo.

TOIMINTA JATKUU EDELLEEN
Minnan mukaan lapset ja nuoret ovat innoissaan toiminnasta ja toivoisivat partiosta jokaviikkoista.
– Iloista on ollut myös se, että jo oleskeluluvan saaneet
lapset ovat jatkaneet partiossa.
Toiminta on alkanut alun perin jo kaksi vuotta sitten, ja
viime vuonna siihen saatiin rahoitusta Yhteisvastuukeräyksestä saaduista varoista. Tavoitteena on jatkaa toimintaa niin kauan kuin vastaanottokeskus on
Jämsässä.
– Olemme onnistuneet tavoitteissamme, sillä hanke on
opettanut jämsäläisille
suvaitsevaisuutta ja auttanut turvapaikanhakijoita
kotoutumaan Suomeen,
Annika summaa.

ASIANTUNTIJA

Turvapaikanhakijat
kaipaavat mielekästä
tekemistä ja sosiaalisia
verkostoja
TEKSTI: Mikko Välisalo, Maahanmuuttovirasto, ylitarkastaja

Turvapaikkaprosessi on jokaiselle hakijalle stressaava tilanne:
stressin vähentäminen ja epävarmuuden sietämisen tukeminen ovat keskeisiä asioita turvapaikanhakijoiden hyvinvoinnin
kannalta. Hakuvaihetta kuvaa epävarmuus tulevaisuudesta ja
oleskeluluvan saamisesta ja siten oikeudesta jäädä Suomeen.
Moni pelkää kielteistä päätöstä ja palautusta kotimaahan ja
kuormittuu sen vuoksi. Odotusaikaan liittyy mielekkään tekemisen puuttuminen tai vähyys ja arki vailla rutiineja.
Harrastaminen voi olla merkittävä asia turvapaikanhakijalle, sillä se helpottaa elämää monin tavoin ja lisää psyykkistä
hyvinvointia. Harrastaminen tarjoaa mielekästä tekemistä ja
samalla kokemuksen siitä, että elämä on merkityksellistä eikä
mene hukkaan omaa turvapaikkapäätöstä odottaessa.
Vuoden 2018 alussa ensimmäistä turvapaikkapäätöstä odotti
noin 2800 turvapaikanhakijaa, heistä noin 600 on alle
18-vuotiaita. Suurin osa turvapaikanhakijoista tulee
Irakista, Afganistanista tai Syyriasta.
Suurin osa hakijoista odottaa päätöstä valitukseensa.
Vastaanottokeskuksissa on kirjoilla noin 4000
alle 18-vuotiasta
Suurin osa vastaanottokeskuksista on Punaisen Ristin ylläpitämiä.
Vuonna 2015 Suomeen saapui ennätysmäärä turvapaikanhakijoita, yhteensä 32 476 henkilöä. Turvapaikanhakijoiden
määrä kasvoi tuolloin maailmalla vallitsevan pakolaiskriisin
vuoksi, joka oli suurin pakolaiskriisi toisen maailman sodan
jälkeen.

NÄKÖKULMIA JA VINKKEJÄ
TURVAPAIKANHAKIJOIDEN SOSIAALISTEN
SUHTEIDEN LISÄÄMISEEN JA TUKEMISEEN
Turvapaikanhakijat ovat ihmisiä siinä missä me
kaikki muutkin. Vaikka suurimmalla osalla turvapaikanhakijoista on keskimääräistä haastavampi
tausta ja elämäntilanne, kohtaa heidät rohkeasti ja
ole yksi osa positiivista kokemusta tässä vaikeassa
elämäntilanteessa.
Muista kuitenkin roolisi tässä kokonaisuudessa. Jätä
ammattilaisille se mikä heidän tehtäväksi kuuluu.
Muista kysyä vastaanottokeskuksesta tarvittaessa
apua.

SAKKUNNIG

Asylsökande önskar
givande tidsfördriv
och sociala nätverk
TEXT: Mikko Välisalo, Överinspektör, Migrationsverket

Asylprocessen är stressande för alla asylsökande: med
tanke på de asylsökandes välmående är det viktigt att i
mån av möjlighet minska på stressen och ge verktyg för
att hantera situationen. Ansökningsskedet färgas av en
osäkerhet gällande framtiden, det egna uppehållstillståndet och därmed också rätten att stanna i Finland.
Många fruktar ett negativt besked och en deportering till
det före detta hemlandet och lever därför i en påfrestande situation. Väntetiden innebär lite eller ingen tillgång
till meningsfull verksamhet och en vardag utan rutiner.
En hobby kan bli ett viktigt andningshål för den
asylsökande, eftersom den underlättar livet på många
plan och tillför psykiskt välmående. hobbyverksamhet erbjuder både givande tidsfördriv och en känsla av
ett meningsfullt liv även under väntetiden på det egna
asylbeslutet.
I början av 2018 väntade ca 2800 asylsökande på
besked på sin asylansökan, av dem är ca 600 under
18 år. Största delen av de asylsökande kommer från
Irak, Afghanistan eller Syrien.
Största delen av de asylsökande väntar på besked
gällande en överklagan. Ungefär 4000 personer
under 18 år är registrerade på mottagningscentralerna runtom i landet.
Största delen av mottagningscentralerna drivs av
Finlands Röda Kors.
År 2015 anlände rekordmånga asylsökande till
Finland, sammanlagt 32 476 personer. Antalet asylsökande ökade på grund av den globala flyktingkris
som rådde. Den dåvarande flyktingkrisen är den
största sedan andra världskriget.

SYNPUNKTER OCH TIPS PÅ HUR NI KAN ÖKA
OCH STÖDA DE SOCIALA BANDEN
TILL ASYLSÖKANDE
Asylsökande är människor precis som vi alla andra.
Även om största delen av de asylsökande har en mer
komplex bakgrund och livssituation än gemene man
kan du bemöta dem modigt och vara en av de
positiva erfarenheterna i den svåra livssituationen.
Kom ändå ihåg din roll i den här helheten. Låt de
professionella sköta sitt ansvar och kom ihåg att be
om hjälp av personalen vid mottagningscentralen då
det behövs.
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TARINOITA
LIPPUKUNNISTA
KOONNUT: Anna Koroma-Mikkola, Viestintä- ja markkinointipäällikkö, Suomen Partiolaiset ry
ja Saara Nykänen, 100 uutta tapaa -projektin projektipäällikkö

Lippukunnilla oli mahdollisuus hakea tukea erilaisiin hankkeisiin,
tempauksiin ja toimintaan, joilla madaltaa harrastamisen kynnystä. Tässä
esimerkkejä erinomaisista ideoista ja kokeiluista eri puolilta Suomea!

AVOIMIA KESÄPARTIOILTOJA
LÄHIALUEEN LAPSILLE
Huhtapartio järjesti kesällä viikoittain kaikille
avoimen kesäpartioillan ulkona. Tapahtumissa esimerkiksi tehtiin trangioilla ruokaa, retkeiltiin, harjoiteltiin vuolemista
ja geokätkentää sekä kilpailtiin hiekkalinnanrakentamisessa ja partio-olympialaisissa.  
Kesäpartio oli avointa kaikenikäisille lapsille
perheidensä kanssa. Tavoitteena oli tarjota
mielekästä tekemistä lapsille koulun ja partion
loma-aikaan. Moni lapsi tuli paikalle joka
viikko, joten toiminta tavoitti selkeästi niitä
lapsia, joilla ei kesällä ollut ”mitään tekemistä”. Osa liittyi syksyllä jäseneksi.  
”Kesäpartiota kokeiltiin nyt ensimmäistä
kertaa, mutta suunnittelemme jotakin vastaavaa myös ensi kesälle. Koimme, että jatkuvalle
toiminnalle kesällä on tarvetta ja se palvelee
erityisesti meidän asuinalueemme lapsia ja
nuoria”, Huhtapartiolaiset kertovat.

TAMPEREEN LOKIT VEIVÄT
MAAHANMUUTTAJIA METSÄÄN
Tampereen Lokit -partiolippukunnan järjestämälle metsäretkelle osallistui 30 maahanmuuttajaa. Osallistujat olivat lippukunnan
taustayhteisön NNKY:n Sofian pysäkin suomen kielen opiskelijoita. Mukana oli kaiken
ikäisiä; vaareja, mummuja, miehiä, naisia,
poikia, tyttöjä.
Retkeläiset nauttivat suuresti päivästä ja
rauhallisesta yhdessäolosta nuotion äärellä. Heille järjestettiin eläinaiheinen luontopolku, jossa opetettiin suomalaista lajistoa.
Partiolaulut ja leikit ilahduttivat kaikkia.

LAINAT TAVA RINKKA RETKILLE JA
KUULOSUOJAIMIA ÄÄNIHERKILLE
Monilla paikkakunnilla partiolaiset ovat
perustaneet erilaisia partiovarustelainaamoja
harrastamisen helpottamiseksi. Esimerkiksi Kemijärven Tunturitytöt ja -pojat hankkivat rinkan, jota uudet partiolaiset voivat
lainata retkille. Lainavarusteiden avulla uudet
partiolaiset voivat osallistua retkille helposti,
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ilman suuria panostuksia varusteisiin, jotka
ovat usein melko kalliita.  
Lisäksi lippukunta hankki kokeeksi kuulosuojaimet, joita ääniherkät partiolaiset voivat
lainata kololla, jos tekemiseen liittyy kovia
ääniä tai yleinen meteli häiritsee. Näin kovia
ääniä ei tarvitse varoa ja ääniherkät pääsevät
levähtämään metelistä hetkeksi.

VAMMAISJÄRJESTÖILLE TILAISUUS
TUTUSTUA SISUTOIMINTAAN
Sastamala Karkun Samoojat kutsuivat sisupartion yöretkelle vieraita tutustumaan partiotoimintaan. Retkellä vieraat pääsivät
osallistumaan rasteille ja muuhun tekemiseen
yhdessä lippukunnan sisupartiolaisten kanssa
ja kokemaan, että nuori voi vammastaan
huolimatta harrastaa partiota. Kutsua välitettiin etenkin vammaisten lasten ja nuorten
perheille muun muassa erityisharrastusryhmien ja erityisluokkien kautta.  
”Ottakaa rohkeasti yhteyttä erityiskouluihin ja vammaisten ryhmäkoteihin ja pyytäkää
lapsia ja nuoria mukaan nuotioiltaan paistamaan makkaraa ja lettuja tai vaikka vaan laulamaan. Sillä ilolla, joka heistä kumpuaa, kun
pääsevät mukaan, jaksaa taas partioida koko
pitkän talven”, Karkun Samoojat kertovat.

VARHAISEN TUEN
PERHETYÖN POIKARYHMÄ
Hämeenlinnan kaupunki, Varhaisen tuen
perhetyö ja Nummen Eränkävijät kokeilivat
partiotoiminnan tarjoamista varhaisen
tuen poikaryhmälle. Ryhmässä oli kuusi
3.-6.-luokkalaista poikaa. Eräteeman avulla poikia tutustutettiin luontoon ja luonnossa
liikkumiseen sekä innostettiin heitä mukaan
partiotoimintaan.
Ryhmän tavoitteena oli syrjäytymisen
ehkäisy, uusien kavereiden löytäminen, uuteen harrastukseen tutustuminen ja voimaantuminen. Pojat saivat uusia kokemuksia luonnossa liikkumisesta ja sen mahdollisuuksista
sekä tilaisuuden innostua partiotoiminnasta.

KÅRPROJEKT
VINKKI:
LIPPUKUNNISTA:

UUDEN
KOKEILEMINEN
VIE OMAN AIKANSA,
MUTTA ANTAA
MYÖS PALJON
LIPPUKUNNALLE.

VINKKI:
LIPPUKUNNISTA:

TAVALLINEN
PARTIO TEKEMINEN
RIIT TÄÄ
OHJELMAKSI

”Meillä oli
suunniteltuna jonkin
verran ohjelmaa mutta
todettiin, että se aika
menee siihen ihmettelyyn.
Ei semmosta varsinaista
ohjelmaa kaivattu, enempi
se oli sitä, että kierrettiin
metsää ja ihmeteltiin ja
opittiin että mitä eläimiä
siellä on ja tuleeko
leijona vastaan vai ei.”
TUIJA KAUTTO
REIPPAAT POJAT

VINKKI:
LIPPUKUNNISTA:

SUUNNITELKAA
YHDESSÄ MUKAAN
KUTSUTTAVIEN
KANSSA!

”Oli kiva, että tulee tällaisia,
jotka innostaa laajentamaan
partiota erilaisiin toimintaympäristöihin, niin se on
ihan tosi kiva. Koen, että yksi
hienoimpia asioita partiossa
vähään aikaan. Tehdään hyvässä porukassa hyvää projektia, niin ei voi kuin sanoa että
se on kyllä sellanen mistä saa
itelleenkin sellasta voimaa,
kun se onnistuu ja menee
kaikki hienosti ja sillai kun on
suunniteltu.”
TARU JÄRVENPÄÄ /
ROINEEN TYTÖT
JA HARJUN POJAT
”Hyvä kokemus yhteistyöstä yhdistyksen kanssa, jäi
sellainen fiilis, että on helppo
jatkossakin laittaa viestiä jos
haluaa tehdä yhteistyötä.
Lähensi entisestään
molempia yhdistyksiä. ”
MINNA TOIVONEN /
TAVASTIN LILJAT
”Toivoisi että jotain tän
tyyppistä olisi jatkossakin
mahdollista. Vaikka se summa
oli paljon pienempi kuin alun
perin toivottiin, niin niillä
pienilläkin summilla on iso
merkitys toiminnassa, jossa
rahasta on koko ajan pulaa. Se
juttu voi olla joku, että saadaan katettua ruokailukulut
tai muuta että ne ei tarvitse
olla isoja summia.”
TUIJA KAUTTO /
REIPPAAT POJAT

”Oli mukava, kun oli monta ihmistä ideoimassa ja paljon näkökulmia.
Meillä oli partiolaisten näkökulmaa, mutta myös kehitysvammaisten
toimintakeskuksen puolelta saatiin sitä näkökulmaa et mikä toimii
ja mikä ei, ja sitten oli seurakunnan väkeä edustamassa tässä
toimikunnassa, et se oli tosi kattava. Sit oli yks tällanenkin partion
kautta, kuka on itse kehitysvammaisen äiti, joka toi sitten taas ihan
toisenlaista näkökulmaa ja auttoi meitä eteenpäin.”
TARU JÄRVENPÄÄ / ROINEEN TYTÖT JA HARJUN POJAT

Scoutkårerna har haft möjlighet att
ansöka om understöd för projekt,
satsningar, evenemang och verksamhet
som sänker tröskeln att delta i en hobby.
Här ser du exempel på utmärkta idéer
och testade koncept från runtom
i Finland.
SAMMANSTÄLLT AV: Anna Koroma-Mikkola, Kommunikationsoch marknadsföringschef, Suomen Partiolaiset och Saara Nykänen,
Projektledare för 100 uutta tapaa, Suomen Partiolaiset

KÅRLÄGER TILLSAMMANS MED SISUSCOUTER  
Flickscoutkåren Korsfararflickorna i Helsingfors
ordnade ett sommarläger tillsammans med FDUV
(Förbundet de Utvecklingsstördas Väl rf.). I lägret
deltog våra medlemmar och ledare tillsammas med
deltagare och ledare från FDUV.   
Lägret var litet och mysigt med några deltagare
från kåren och FDUV. Under lägret märkte vi att
Våra medlemmar blev mer bekväma att umgås med
personer med funktionsnedsättningar. Lägret och
besöket av erfarenhetstalaren gav också scouterna
en ökad förståelse om
Funktionsnedsättningar. Genom satsningen
hoppas vi att vi kunnat minska på våra medlemmars
Fördomar och att de i framtiden också kan
berätta vidare om sina erfarenheter till andra scouter
och på så sätt minska även deras fördomar.
Vi upplevde att deltagarna från FDUV hade roligt och
hoppas att de fick nya erfarenheter och en positiv
inställning till scouting. De är mycket välkomna med i
scoutrörelsen!  

ÖPPNA SCOUT- SOMMARKVÄLLAR
FÖR NÄROMRÅDETS BARN
Huhtapartio ordnade under sommaren öppna scoutkvällar
utomhus en gång i veckan. Under träffarna lagade man
t.ex. mat på trangia, gjorde utflykter, täljde, letade efter
Geocatcher, tävlade i sandslotsbygge och arrangerade en
scoutolympiad.
Sommarscoutingen var öppen för barn i alla åldrar och
deras familjer. Målet med verksamheten var att erbjuda
meningsfull verksamhet för barn utanför skolans och
scouternas verksamhetsår, dvs. under lovet. Många barn
kom varje vecka så verksamheten nådde klart och tydligt
de barn som ”inte hade något att göra” under sommaren.
En del av deltagarna skrev in sig som medlemmar till
hösten.
”Det här var första gången som vi testade på sommarscouting och vi planerar redan något motsvarande också
för nästa år. Vi anser att det finns ett behov för löpande
verksamhet också under sommaren och att det speciellt
tjänar närområdets barn och unga” berättar ledarna i
Huhtapartio.
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KÅRENS TIPS:

TAMPEREEN LOKIT BJÖD MED
INVANDRARE PÅ SKOGSUTFLYKT
30 personer med invandrarbakgrund deltog i skogsutflykten
som Tampereen Lokit ordnade. Deltagarna studerar finska
vid kårens bakgrundsorganisation NNKY:s utbildningsenhet
Sofia pysäkki. Deltagarna var i alla åldrar, morföräldrar,
farföräldrar, män, kvinnor, flickor och pojkar. Deltagarna
njöt storligen av dagen och av den lugna samvaron framför
brasan. Kåren hade förberett en naturstig med djurtema
som gjorde deltagarna bekanta med den finländska faunan.
Scoutlekarna och -sångerna gladde alla.

PLANERA
TILLSAMMANS
MED DE SOM NI
VILL BJUDA
IN!

”Det var trevligt då vi var många
personer som tillsammans idéade
kring verksamheten, det fanns många
synvinklar. Vi gav scouternas synvinkel
och personalen från arbetscentralen
kunde ge tips på vad som fungerar
och vad som inte fungerar, och så var
också församlingspersonalen med i
projektgruppen, så det var jättebrett.
Dessutom hade vi en annan länk, helt
via kåren, en mamma till ett barn med
funktionsvariation, som sedan
kunde ge ett helt annat perspektiv
som hjälpte oss vidare”
TARU JÄRVENPÄÄ /
ROINEEN TYTÖT JA HARJUN POJAT

EN RYGGSÄCK TILL LÅNS OCH
HÖRSELSKYDD FÖR LJUDKÄNSLIGA
På många orter har scouterna inrättat olika former av utrustningsbibliotek. Till exempel Kemijärven tunturitytöt ja
-pojat införskaffade en rinka som nya medlemmar kan låna
då de åker på utfärd. I och med låneutrustningen kan nya
medlemmar lätt delta i utflykter utan att de behöver börja
med att fundera på utrustning och göra dyra anskaffningar.
Dessutom testar kåren på att erbjuda hörselskydd som
ljudkänsliga scouter kan låna under möten i kårlokalen
ifall ljudnivån stiger eller programmet innebär höga eller
plötsliga ljud. Hörselskydden ger andrum för de ljudkänsliga
då de inte behöver spänna sig för eventuella höga ljud eller
om det är livligt under mötet.

BEKANTNINGSTILLFÄLLE FÖR
SAKKUNNIGORGANISATIONER
Karkun Samoajat i Karkku bjöd in gäster till sin sisuscout-övernattningsutflykt. Under utflykten fick gästerna göra kontroller och andra aktiviteter tillsammans med
kårens sisuscouter. Deltagarna fick erfara att unga kan delta
i scouterna oberoende om de har en funktionsnedsättning
eller inte. Inbjudan skickades främst ut till familjer med
barn och unga i specialgrupper för hobbyverksamhet eller i
smågruppsundervisning.
”Ta modigt kontakt med specialskolor och stödboenden
för personer med funktionsnedsättning och bjud med barn
och unga till er kvällsutflykt för att grilla korv, steka plättar
eller bara sjunga. Med den glädje som de utstrålar då de får
komma med orkar du ordna scoutverksamhet hela långa
mörka vintern” Berättar Karkun Samoajat.

POJKGRUPP GENOM FAMILJEARBETET
FÖR EN TIDIG INSATS
Tavastehus stad, Familjearbetet för en tidig insats och
Nummen Eränkävijät har samarbetat för att ordna scoutverksamhet för en pojkgrupp inom arbetet för en tidig
insats. I gruppen deltog sex killar från årskurserna 3 till
6. Pojkarna fick bekanta sig med naturen och att röra sig i
naturen genom en vildmarksvinkling och deltagarna
uppmuntrades att gå med i scouterna.
Målet med gruppens verksamhet var att förebygga
utslagning, att skapa nya vänskapsband för pojkarna,
att de får testa på en ny hobby som sporrar till personlig
utveckling. Pojkarna fick nya upplevelser av att röra sig i
naturen och av naturens alla möjligheter och ett tillfälle att
bli ivriga över scouting som hobby.

18

SU O M EN PA RT I O LA I S E T – F I N LA N D S S CO U T E R RY

”Vi hade planerat rätt så mycket
program men kom fram till att tiden
går åt till allmän förundran. Ingen
saknade egentligen lett program,
istället vandrade vi runt i skogen
och funderade och lärde oss vilka
djur som bor i skogen, om ett lejon
kan komma emot oss eller inte.”

KÅRENS TIPS:

HELT VANLIG
SCOUTVERKSAMHET
RÄCKER SOM
PROGRAM

TUIJA KAUT TO /
REIPPAAT POJAT

KÅRENS TIPS:

ATT TESTA PÅ NÅGOT
NYTT TAR SIN TID,
MEN ÄR OCKSÅ
GIVANDE FÖR KÅREN

”Det är roligt då det kommer sådana
här projekt som sporrar oss att
bredda på scoutverksamheten och ta
oss till nya verksamhetsställen, det
har faktiskt varit jättekul. Jag tycker
det har varit det finaste i scouterna
på länge. Vi gör ett projekt i en bra
grupp, jag kan inte säga annat än att
det är en erfarenhet som ger
sådan kraft då vi lyckas och allt
går precis som vi planerat.”
TARU JÄRVENPÄÄ /
ROINEEN TYTÖT JA
HARJUN POJAT
”En bra erfarenhet av att samarbeta
med andra föreningar. Det känns
som att det nu också i framtiden
är enkelt att bara skicka ett
meddelande om vi vill samarbeta.
Projektet förde båda organisationer
närmare varandra.”
MINNA TOIVONEN /
TAVASTIN LILJAT
”Jag hoppas att det i framtiden
också kommer att vara möjligt
att göra liknande projekt. Fastän
summan vi fick var mindre än vad vi
ursprungligen hade hoppats på så
gjorde den ändå en stor skillnad i
verksamheten då vi ständigt kämpar
med ekonomin. Det räcker om vi får
understöd för matkostnaderna
på ett evenemang, eller nåt
annat, det behöver inte alltid
vara stora summor.”
TUIJA KAUT TO /
REIPPAAT POJAT

100 TAPAA T E HDÄ AVO IME MPAA PART IOTA
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MELLUNKYLÄN
LAPSET,
ASUINALUETYÖTÄ
ITÄ-HELSINGISSÄ
TEKSTI: Riikka Nenonen, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Mellunkylän lapset -piiriprojektin projektipäällikkö

P

ääkaupunkiseudun Partiolaisten Mellunkylän lapset
-toiminnan tavoitteena oli saada partiotoiminnan
piiriin enemmän erityisesti maahanmuuttajataustaisia
perheitä ja sellaisia lapsia, jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Alueeksi valittiin Itä-Helsingin Mellunkylän peruspiiri,
jossa on paljon lapsiperheitä, mutta suhteessa vähän partiota.
Toiminta haluttiin rajata tietylle asuinalueelle, jossa on väestötasolla suhteessa enemmän äidinkielenään muuta kuin ruotsia
tai suomea puhuvia. Toiminta oli avointa ja ilmaista, suunnattu
kaikille ja mainonnalla kohdennettu maahanmuuttajataustaisille perheille – halusimme välttää sitä, että toiminnalle tulisi
erityinen ”tarkoitettu vain maahanmuuttajille” -leima.

AVOIMELLE RETKELLE KOKEILEMAAN
Järjestimme avoimia ilmaisia metsäretkiä. Se oli partiomainen
keino, jonka ajattelimme purevan lapsiin ja perheisiin, ja se
toimikin hyvin. Retkille osallistui perheitä ja eri-ikäisiä lapsia
ja aikuisia, myös yksin. Nuoria ei tavoitettu avoimille retkille,
ei niitä tosin heille markkinoitukaan. Avoimia retkiä järjestettiin päiväretkinä ja kohteina olivat pääkaupunkiseudun lähellä
olevat hienot retkeily- ja virkistysalueet sekä kansallispuistot.
Moni perhe kävi suhteellisen lähellä olevilla retkeilypaikoilla
ensimmäistä kertaa, ja totesi, että on hienoa päästä tutustumaan niihin ensin ryhmässä. Sen jälkeen on helppo mennä
oman perheen kanssa myös yksin retkelle. Retkille tuli nopeasti
tiettyjä vakiokävijöitä, mutta kokonaisuudessaan osallistujamäärät ja kokoonpanot vaihtelivat suuresti. Suosituimpia
retkiä olivat Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistoon tehdyt
retket. Tämä saattoi johtua siitä, kun järjestimme ilmaisen
yhteiskuljetuksen suoraan Kontulasta. Näin retkelle mukaan
lähteminen oli erityisen helppoa. Muutenkin mukaan tuleminen oli tehty hyvin helpoksi; ilmoittautumista pyydettiin,
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mutta se ei ollut välttämättömyys. Ihmiset löysivät retkillemme eri kautta. Työntekijät olivat toki esillä kaikissa alueen
sosiaalisen median kanavissa, mutta kiersivät myös vahvasti
siellä missä lapset ja perheet olivat: leikkipuistoissa, kouluissa,
lähiöasemalla, alueen tapahtumissa. Kun ihmisiä pyydettiin
mukaan, he tulivat mielellään.

KERHO JA LEIKKIPUISTOTOIMINTA TUKENA,
KAUPUNGIN TYHJÄT TILAT HYÖTYKÄYTTÖÖN
Mellunkylän lasten toimintaa järjestettiin myös yhdessä alakoulussa, jossa toimi kerran viikossa iltapäivisin partiokerho.
Moni retkillä käynyt lapsi tuli mukaan myös tähän kerhoon.
Siten lapsiin saatiin useampi kontakti. Kerhotoiminta vahvisti
partion siteitä tähän kouluun, ja teimme paljon muutakin
yhteistyötä eri luokkien kanssa.
Suosittua toimintaa oli lisäksi kesällä 2017 järjestetty avoin
päivätoiminta kahdessa alueen leikkipuistossa. Koska leikkipuistot olisivat olleet juhannuksesta lähtien kiinni, järjestettiin niissä kummassakin Mellunkylän lasten toimesta avointa
päivätoimintaa kaksi viikkoa kerrallaan. Tästä hyötyivät kaikki:
leikkipuistot eivät olleet tyhjillään, lapset saivat aktiviteetteja myös heinäkuussa ja toiminta löysi itselleen tilat kesäksi.
Yhdessä retket, kerho ja leikkipuistotoiminta edesauttoivat sitä,
että useita lapsia päätyi myös syksyllä mukaan partiotoimintaan.
Alueella oli siis useita paikkoja, johon saattoi tulla kokeilemaan partiotoimintaa. Työntekijät kertoivat aktiivisesti perheille mitä partio on, missä sitä voi harrastaa ja millä ehdoilla.
Paljon keskustelua herättivät taloudelliset asiat, kuten mistä
saa apua jäsenmaksujen ja tarvikkeiden hankintaan. Retket,
kerhot ja leikkipuistot tarjosivat lapsille tilaisuuden tutustua
partiotoimintaan ja innostua siitä sekä lisätä vanhempien tietoisuutta partiosta.
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leirinohjaamisen
koulutettua
nuorta

PUSSEITTAIN
vegaanisia
vaahtokarkkeja ja
Halal-nakkeja

MITÄ OPIMME?
Lippukuntien hyvinvointi on
tärkein asia. Jos ei alueella
ole elinvoimaista partiotoimintaa, voi enemmän
tukea tarvitsevien perheiden
rekrytoiminen mukaan olla
haastavaa. Jos alueella ei ole
riittävästi partioryhmiä, eivät
lapset pääse mukaan vaikka
haluaisivat.

KUUTIO
polttopuita

2

työntekijää
vuoden ja
3 kuukauden
ajan

260

osallistujaa
avoimille
retkille

3

lippukuntaa,
joilla innostusta
olla mukana

KYMMENIÄ
tapahtumia ja
toimintoja alueen
muiden toimijoiden
kanssa

Noin

1000

tavattua alueen
asukasta

Perheet tarvitsevat harrastamisessa tukea – jonkun täytyy
ottaa heidät vastaan, kertoa
partiotoiminnasta, selittää
lippukunnan perinteet ja
mitä eri asiat tarkoittavat.
Perheiden kanssa täytyy
käydä läpi, kuinka uskontoon
ja vakaumukseen liittyvät
asiat hoidetaan, saako lapsi
osallistua adventtikalentereiden myymiseen ja kuinka
jäsenrekisteri toimii. Näissä
asioissa lippukunnat tarvitsevat tukea.
Meidän täytyy kertoa partiosta enemmän ulospäin. Moni
perhe ei yksinkertaisesti
tiedä, että tällainen harrastus
olisi mahdollinen. Heidät
pitää kutsua mukaan.
Ihmiset tulevat mukaan, kun
heitä pyytää kasvotusten.
Niin yksinkertaista se on.
Mitään muuta ei tarvita kuin
retki lähinuotiopaikalle ja
eväät. Nuotion äärellä on
luontevaa jutella partiosta,
mitään ylimääräistä ohjelmaa
ei tarvitse järjestää.
Meidän olisi syytä miettiä,
voisimmeko lisätä perhetoimintaa jollain tavalla.
Tälle olisi suuresti kysyntää,
ja perhetoiminta olisi hyvä
paikka tutustuttaa vanhemmat partioon ennen kuin
lapset liittyvät mukaan.
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SAAVUTETTAVUUDEN NELIKENTTÄ
Mellunkylän lapset -hankkeesta saatujen kokemusten
pohjalta koottiin yhteen tekijöitä, jotka mahdollistavat
tai estävät partiotoiminnassa mukana olemisen. Kuvan
nelikentän vasemmassa yläkulmassa on tekijöitä, jotka
mahdollistavat toiminnasta kiinnostumisen. Vasen
alakulma puolestaan kuvaa kiinnostumisen esteenä
olevia tekijöitä. Kuvan oikean puolen kulmat puolestaan
listaavat niitä tekijöitä, jotka mahdollistavat tai estävät
partioharrastamisen alkamisen tai jatkumisen kiinnostuksen herättyä.

JOSKUS ON HYVÄ PYSÄHTYÄ
RAUHASSA HETKEKSI POHTIMAAN
OMAN LIPPUKUNNAN TOIMINTAA
ULKOPUOLISEN SILMIN.
Millaisia esteitä
sinun lippukunnassasi on?
Ovatko ne purettavissa?
Jos esteitä löytyy useampia,
olisiko joku niistä sellainen,
minkä purkamisesta voisi aloittaa?
Muistakaa huomata myös hyvä: mitkä asiat
toimivat jo hyvin tai erinomaisesti?
Voisiko niitä vielä
vahvistaa entisestään?
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FYRFÄLT TILL HJÄLP FÖR TILLGÄNGLIGHET
Baserat på de erfarenheter vi har fått i projektet Mellunkylän Lapset har vi sammanställt ett material som synliggör
faktorer som dels gör det smidigare och dels gör det svårare
att vara med i scouterna. I det vänstra övre hörnet finns
faktorer som kan väcka ett intresse för verksamheten. I det
vänstra nedre hörnet å sin sida står faktorer som kan göra
att en person tappar intresset för scoutingen. Hörnen på
den högra sidan av fyrfältet beskriver sådana faktorer som
främjar eller förhindrar att en person börjar, eller fortsätter,
i scouterna då hen blivit intresserad.

IBLAND ÄR DET BRA ATT STANNA
UPP OCH GRANSKA DEN EGNA KÅRENS
VERKSAMHET FRÅN EN UTOMSTÅENDES
SYNVINKEL.
Hurdana hinder finns det
för att komma med i just er kår?
Går det att minska på hindren
eller ta bort dem helt och hållet?
Ifall det finns flera hinder, vilket är ett sådant som
känns lämpligt att börja vid?
Kom ihåg att också uppmärksamma
det som ni gör bra! Vilka grejer fungerar
redan i nuläget bra eller mycket bra?
Kan ni jobba vidare med det ni gör
bra nu och den vägen påverka
de utmaningar ni kan tänkas ha?

ERITYISLAPSET MUKAAN
LIPPUKUNNAN ARKEEN
TEKSTI: Jenni Kainlauri, Kaikki mukaan! -hankkeen vastaava

Etelä-Karjalan Partiolaisten Kaikki mukaan! -hankkeen tavoitteena
on madaltaa erityislasten ja -nuorten kynnystä liittyä partioon. Tavoitteena
on muokata lippukunnissa toimivien johtajien asenteita niin, että
erityislasten ottaminen mukaan partioon muodostuisi luontevaksi
osaksi lippukunnan toimintakulttuuria.

madaltaa erityislasten ja -nuorten
kynnystä liittyä partioon
tehdä erityislasten ottamisesta
mukaan partioon luonteva
osa lippukuntien toimintakulttuuria
mahdollistaa harrastus niillekin lapsille,
jotka usein jäävät pois yhteisestä toiminnasta
ottaa erityislapset ja -nuoret
osaksi partiota ilman erityisryhmiä.

TUKEA RYHMIEN
OHJAAMISEEN
Ryhmien ohjaamisen tueksi kehitettiin
Kikkapakki, joka sisältää esimerkiksi
seuraavat asiat

T U N N E KO RT I T: auttavat sanoittamaan
omia tunnetiloja ja ovat apuna
palautteen antamisessa

L I I K E N N E VA LOT: ohjaavat ryhmän
tai lapsen toimintaa, vihreällä valolla
vahvistetaan ja kehutaan toivottavaa
toimintaa, keltaisella varoitetaan ja
samalla kerrotaan kuinka toimintaa
tulisi muuttaa, punaisella pysäytetään
kielletty toiminta

T I M E T I M E R - A J A S T I N: määrittelee
toiminta-aika, kello soi ajan
loppumisen merkiksi

H Y P I S T E LY L E L U: auttavat purkamaan
”ylimääräistä energiaa ja helpottaa
keskittymistä vaativissa tilanteissa

LINKKIVINKKI
TULOSTA KEHITYS VAMMAISTEN TUKILIITON
TUNNEKORTIT
partio.fi/100uuttatapaa
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Tukea lippukuntatoimijoille
TURVA- AIKUINEN TUKEE
JOHTAJIEN JAKSAMISTA
Hankkeen tarkoituksena on tukea paitsi lasten ja nuorten
osallistumista toimintaan, myös tukea johtajapestissä toimivien vapaaehtoisten jaksamista. Ryhmänjohtajina vapaaehtoiset
saattavat kohdata haasteellisia tilanteita, joiden käsittelyyn
(kikkapakin keinoista huolimatta) tarvitaan aikuisen tukea ja
apua.
Turva-aikuinen on Suomen Partiolaisten määrittelemän pestin mukaisesti aikuinen (yli 18-vuotias), joka on ryhmänjohtajien tukena häirintä-, kiusaamis- ja lastensuojelutilanteissa.
Hankkeemme puitteissa tarkensimme piirimme lippukuntien
turva-aikuisten roolia selkeämmäksi osaksi lippukunnan arkea. Hankkeen yhtenä tavoitteena on saada kaksi turva-aikuista jokaiseen lippukuntaan toukokuun 2018 alkuun mennessä.
Turva-aikuisista vähintään toisen tulee olla partion määritelmän mukaan aikuinen eli yli 22-vuotias.
Hankkeen myötä piirimme turva-aikuisille järjestetään
vuosittain koulutusta pestiä tukevan teeman ympäriltä yhdessä
jonkin paikallisen asiantuntijatoimijan kanssa. Ensimmäinen
koulutus järjestettiin yhteistyössä EKSOTEn eli Etelä-Karjalan
sosiaali- ja terveyspiirin kanssa ja se käsitteli lastensuojelua.
Seuraava koulutus on suunniteltu järjestettäväksi Mielenterveysseuran kanssa teemalla ”Nuoren mielen ensiapu”.

VASTUUVALMENTAJA TUKEE
LIPPUKUNNAN JOHTOKOLMIKKOA
Turva-aikuisten lisäksi lippukunnan johtajistoa tukevat piirin
vastuuvalmentajat. Vastuuvalmentaja on piirin luottamushenkilö, joka valmentaa lippukunnan johtajistoa ja tukee lippukuntia kehittymään. Jokaiselle lippukunnalle on nimetty oma
vastuuvalmentaja, joka pitää säännöllisesti yhteyttä lippukunnan johtokolmikkoon.
Kaikki Mukaan! -hankkeen myötä tiivistämme johtajien tukiverkkoa niin lippukuntatasolla kuin piirinkin puolesta. Jokaisella johtajalla tulee olla tiedossa henkilöt, jotka tukevat häntä
pestissään. Hankkeen aikana turva-aikuisen ja vastuuvalmentajan rooleja on teroitettu paitsi pestissä toimiville, myös
lippukuntatoimijoille. Haluamme taata jokaisen vapaaehtoisen
jaksamisen ja kehittymisen omassa vastuullisessa pestissään.

sairaanhoitajia sekä seurakunnan erityisnuorisotyöntekijöitä.
Hankkeen seuraava vaihe on juurruttaa mentoritoiminta
osaksi piirin tukikäytäntöjä.

KOULUTUS JA KIKKAPAKKI
TUKEVAT RYHMÄN JOHTAMISTA
Hankkeen näkyvin edistämiskeino on Kaikki Mukaan! -koulutus, jonka keinoin konkretisoidaan lippukuntatoimijoille
erilaisia partioarkea helpottavia toimintatapoja. Eri keinojen
avulla johtajat pystyvät muokkaamaan viikoittaiset tapaamiset sekä retket ja leirit niin, että kaikkien lasten ja nuorten on helppo osallistua toimintaan. Toimintatavat helpottavat paitsi kohderyhmän osallistumista toimintaan, myös
lisäävät johtajien taitoa toimia haasteellisissakin tilanteissa.
Koulutus sisältää erilaisia toiminnallisia ja osallistavia
ryhmätehtäviä. Koulutus muodostuu osallistujien kokemusten, valmisteltujen esimerkkitapausten ja Kikkapakin keinojen esittelystä. Koulutus ei keskity diagnostiikkaan, vaan
toimivien menetelmien ja keinojen harjoitteluun.
Koulutuksessa hyödynnetään Kikkapakin esittelemiä
keinoja mm. seuraavilla tavoilla:
Ennakointi
Koulutuksen runko esitellään
koulutettaville heti alussa
Toiminnallisuus Osallistujat pääsevät tekemään,
toimimaan ja liikkumaan
koulutuksen aikana
Palkitseminen

Osallistumisesta eli puheenvuoron
käyttämisestä palkitaan karkilla
(lasten kanssa palkinnoksi voi sopia
vaikka leikkihetken tai toivekokouksen)

Kaikki Mukaan! -koulutus on vuoden 2017 aikana pilotoitu
neljällä eri kurssilla (ryhmänohjaajakoulutus, ryhmänjohtajan jatkokoulutus, partionjohtajan peruskoulutus ja
ikäkausijohtajien koulutus). Tällä hetkellä käydään keskustelua siitä, mille kurssille/kursseille kyseinen koulutuspaketti sisällytetään kokeilujen jälkeen.

SEURAKUNNAN PARTIOTYÖNTEKIJÄT
YHTEISTYÖSSÄ
Syksyllä 2017 pohdittiin alueen seurakuntien partiotyöntekijöiden eli seppojen kanssa heidän rooliaan lippukuntien ryhmänjohtajien tukemisessa. Tällöin sovittiin, että sepot toimivat
vastuuvalmentajien työpareina ja turva-aikuisten pestaajina
sekä ammatillisena tukena.
Asiantuntijoista koostuva mentoriryhmä kouluttaa ja auttaa
erityistilanteissa
Hankkeen projektiryhmä sekä vapaaehtoisesti mukaan
ilmoittautuneet partion ulkopuoliset asiantuntijat muodostavat
piirimme Kaikki mukaan! -toiminnan mentoriryhmän. Mentoriryhmä vastaa Kaikki Mukaan! -koulutusten järjestämisestä.
Lisäksi yksittäiset mentoriryhmän jäsenet vierailevat kutsuttuina lippukunnissa ja auttavat erityistilanteiden ratkaisemisessa. Mentorit ovat oman alansa asiantuntijoita ammattinsa
puolesta. Ryhmään kuuluu mm. erityiskasvattajia, erityis-
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Kaikki
Mukaan!
-koulutusta pilotoitu
3 kertaa piirin eri
kursseilla

Kursseilla 63
osallistujaa ja 4
kouluttajaa
Turva-aikuisten koulutukseen osallistunut
16 henkilöä

Työntekijän
työpanos 3pv/kk
Hankkeen puitteissa
tavoitettu 100 % piirin
lippukunnista

MITÄ OPIMME?
Aihe koskettaa jokaista
piirimme johtajaa jollain
tavoin.
Lippukuntatoimijoiden
lähtökohdat aiheen käsittelyyn ovat hyvin eritasoiset – mitään ei kannata
pitää itsestäänselvyytenä.
Toimintatapojen juurruttaminen vie aikaa.
Avun pyytäminen ajoissa
on vaikeaa, kaikesta pyritään selviytymään itse.
Pestikuvausten selkeyttäminen on lisännyt aktiivisuutta toimia pestissä.
Henkilökohtainen sitoutuminen ja tarve mahdollistaa muutoksen.

ASIANTUNTIJA

Seppoja soppaan
TEKSTI: Katri Vappula, Kirkkohallituksen partioasioista vastaava
asiantuntija

Seppo eli seurakunnan partiotyöntekijä on nuorisotyön ammattilainen. Hänellä voi olla monenlaista osaamista ja kokemusta,
joka voi auttaa lippukunnan hankkeita kohti avoimempaa ja
matalamman kynnyksen toimintaa. Seppo saattaa tietää sopivat
virikekirjat ja materiaalit erityistä tukea tarvitsevien lasten ja
nuorten kohtaamiseen, tuntea turvallisen toiminnan pelisäännöt
ja kuntanne nuoristyön verkostot. Hän voi tilanteesta riippuen
olla hankeenne ideanikkari, resurssipankki tai henkinen tuki.
Seppoa itseään motivoi ajatus siitä, että jokainen ihminen on arvokas, Jumalan luoma. Hänen työtään ohjaa Kirkon kasvatuksen
tavoite tukea lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua.

RESEPTI SEPON SAAMISEKSI MUKAAN SOPPAAN:
Ota rohkeasti yhteyttä seppoon
eli seurakuntanne partiotyöntekijään.
Kerro ideanne siitä, miten haluatte
kehittää partiotoimintaa.
Kysy, mitä tukea voisitte saada siihen
sepolta ja seurakunnasta.
Ideoikaa ja suunnitelkaa asiaa yhdessä sepon kanssa.

Ta med barn
i behov av
särskilt stöd
i kårens
verksamhet
Etelä-Karjalan partiolaiset har satt som
mål för sitt projekt Kaikki mukaan att sänka
tröskeln för barn och unga i behov av
särskilt stöd att komma med i scouterna.
Målen är att inverka på kårledarnas attityder
så att inkluderingen av medlemmar i behov
av särskilt stöd skulle bli en naturlig del av
kårens verksamhetskultur.
ALLA MED! – UTBILDNING
OCH HJÄLPMEDELSPACK STÖDER
GRUPPLEDARSKAPET
I utbildningen konkretiserar vi olika verksamhetsformer
som underlättar vardagen för ledarna i kåren. Ledarna
kan på olika sätt anpassa veckomötena och utflykterna så
att alla barn och unga kan delta smidigt. Utöver att göra
scoutingen mer tillgänglig stärker metoderna också ledarens färdigheter att fungera i utmanande situationer.
Ledarna kan på olika sätt anpassa veckomötena och
utflykterna så att alla barn och unga kan delta smidigt.
Utöver att göra scoutingen mer tillgänglig stärker
metoderna också ledarens färdigheter att fungera i
utmanande situationer.
Utbildningen består av praktiska och inkluderande
övningar. Utbildningen bygger inte på diagnostik, utan
ger deltagarna en chans att öva sig att använda fungerande metoder. I utbildningen får deltagarna bl.a. öva sig på
Förutseende. Strukturen för utbildningen presenteras för
deltagarna redan i början
Aktivitet. Deltagarna får själva göra, testa på och röra sig
under utbildningen
Belönande. Deltagarnas aktivitet, t.ex. då någon uttalar
sig, belönas med godis. (Med barn kan belöningen t.ex.
vara en önskelek eller ett möte med önsketema)
Då deltagarna gått utbildningen får de med sig en
aktivitetspack som innehåller följande:
Känslokort: Stöder personen att sätta ord på de egna
känslorna och gör det enklare att ge respons
Trafikljus: Styr gruppens eller barnets beteende. Det gröna ljuset berömmer och uppmuntrar till önskat beteende,
det orange ljuset fungerar som en varning och en signal
om att gruppen borde ändra på sitt beteende och det röda
ljuset fungerar som stoppsignal för förbjudet beteende.
Time-Timer-klocka: Fungerar som en äggklocka som visar
tidsramen för en specifik uppgift och som ringer då tiden
gått ut.
Stressleksak: Ger barnet något att rikta sin
överloppsenergi på och stöder barnet att fokusera på
uppgiften i utmanande situationer.

100 TAPAA T E HDÄ AVO IME MPAA PART IOTA
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HIIHTOKESKUSPARTIO
JA SAAMENKIELISEN
PARTIOTOIMINNAN
KÄYNNISTÄMINEN TOIVAT
PARTION LÄHELLE
TEKSTI: Timo Helaniva, Lapin partiolaisten piirihankkeen vastaava

Lapin Partiolaisten 100 uutta tapaa -hanke koostuu kahdesta osahankkeesta:
hiihtokeskuspartiosta sekä saamenkielisestä partiosta. Tavoitteena on tehdä partiosta
avoimempaa ja saavutettavampaa kaikille. Lappi on pääosin harvaan asuttua taajamaa,
joten matkat harrastamaan ovat usein pitkiä. Käynnistämällä toimintaryhmiä hiihtokeskuksissa madalletaan lasten kynnystä osallistua harrastustoimintaan sekä
edistetään syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia.
NUORTEN
TOIMINTARYHMÄ LEVILLE
Ensimmäisinä toimenpiteinä siirrettiin
nuorten toimintaryhmä Kittilän keskustasta Levin Sirkkaan. Johtajina ryhmässä
toimivat 15-17-vuotiaat nuoret, joilla on
aikuinen tukemassa toimintaa. Keväällä 2016 nuoret johtajat osallistuivat
ryhmänohjaajakurssille, joka huipentui hiihtovaellukseen Haltille osana
Suomi100 -vaellusta. Partioryhmiä ei ole
aiemmin kokoontunut Levin Sirkassa,
joten tärkeintä oli löytää johtajat kylän
omista nuorista.
Johtajien rekrytointi kävi helposti.
Sopivien tilojen löytymiseksi jouduttiin
tekemään enemmän töitä ja kompromisseja. Ryhmät kokoontuvat edelleen väliaikaisissa tiloissa, jotta hyvin alkanutta
toimintaa saadaan ylläpidettyä. Kittilän
lippukunnan voimin etsitään aktiivisesti
tarkoituksenmukaisempia tiloja.
Nyt kun partiota on mahdollista harrastaa lähempänä kotia, myös sirkkalaisten lasten vanhemmat näkevät partioharrastuksen pysyvämpänä osana lasten
ja nuorten arkea. Mikäli kokoontumiset
olisivat olleet jatkossakin ainoastaan
Kittilän kirkonkylällä, olemassa olevasta
12 hengen toimintaryhmästä ainoastaan
kolme henkeä olisi varmasti jatkanut
partioharrastusta myös tulevina vuosina.
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JOHTAJAPOOLI
SESONKITYÖNTEKIJÖILLE JA
NUORILLE AIKUISILLE
Olemme tavoitelleet Levin sesonkityöntekijöitä mukaan toimintaan.
Ajatus onkin periaatetasolla herättänyt
kiinnostusta, mutta vilkkaan sesongin ja
hektisten aikataulujen takia sesonkityöläisiä ei ole saatu aktivoitua mukaan.
Mikäli vapaa-aikaa joskus olisikin, se halutaan käyttää muihin hiihtokeskuksen
tarjoamiin aktiviteetteihin. Rekrytoinnin
ja markkinoinnin pitäisi tältä osin olla
paljon tehokkaampaa juuri ennen sesongin alkua, kun ihmisillä on vielä aikaa
ja energiaa harrastuksen aloittamiseen.
Vaikka paikallisiin yrityksiin on oltu yhteydessä ennen sesongin alkua, toiminta
ei ole tältä osin lähtenyt käyntiin.

Hiihtokeskuspartio
kasvatti lippukunnan
jäsenmäärää ja toi
partion lähemmäs
kotia.
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Sesonkipartiotoimintaa voi
käynnistää myös hiihtokeskusten ulkopuolella.
Mökkikunnissa ja esimerkiksi isojen tapahtumien
yhteydessä voi järjestää
partiotoimintaa alueelle
tuleville lapsille.

KUVAT INKA LEM MET TY, PIIA ROIN
ESALO,
MAR KKU RAU HALA

SAAMENKIELINEN
PARTIO KIINNOSTAA
INARISSA
Saamenkielistä partiota viritellään, koska
emme saa unohtaa kotimaisia perinteisiä alkuperäiskieliä monikulttuurista
partiotoimintaa kehitettäessä. Saamenkielisen partiotoiminnan aloittaminen
mahdollistaa omalta osaltaan saamelaisen kulttuurin ja kielen oppimisen
ja ylläpitämisen niin saamelaisten kuin
suomalaistenkin keskuudessa. Tavoitteena on, että partiotoiminnan myötä
saadaan lisättyä myös eri toimijoiden
välistä yhteistyötä Inarin kunnassa.

TOIMINTA KÄYNNISTYY
SYKSYLLÄ 2018
Tähän mennessä projektissa on käyty
läpi partion seikkailijaohjelma
(10–12-vuotiaiden partio-ohjelma) ja
selvitetty, mitä osia siitä on mahdollista
ja tärkeintä kääntää. Käännöstyössä on
mietittävä, millaista sanastoa on luotava
saamen kielelle, mitä materiaaleja koloilloissa tullaan tarvitsemaan sekä onko
joissain sanoissa erityisiä kulttuurisia
piirteitä, jotka tulisi huomioida. Käännöstyö aloitetaan inarinsaamesta ja ajan
myötä on tarkoitus tuottaa materiaalia
myös pohjois- ja koltansaameksi.
Käännöstyö tehdään tiiviissä yhteistyössä saamelaiskäräjien kanssa. Samaan
aikaan materiaalin tuottamisen kanssa
etsitään ja koulutetaan saamenkielentaitoisia partiojohtajia Inarin kunnasta.
Saamenkielisen partiotoiminnan
käynnistäminen on ollut hidasta. Suunnitteluun on käytetty runsaasti aikaa,
käytännössä koko vuosi 2017. Tavoitteena on saamenkielisen partiotoiminnan
aloittaminen syksyllä 2018. Toivomme
toiminnan kehittyvän yhteistyössä
saamelaiskäräjien kanssa, jotta siitä tulee
saamelaisten näköistä ja yhdessä suunniteltua. Emme halua tarjota valmista partiopakettia ulkopuolelta, vaan toivomme
partiokulttuurin kehittyvän yhteisössä
oman näköisekseen.

Retkien
osallistumisprosentti ollut
tähän mennessä
100%

Paikallisen
lippukunnan
jäsenmäärä on
kasvanut 22 %
hiihtokeskuspartion
aloittamisen
myötä.

PoP-Up
-kolot järjestetty
Levin Zero Pointilla
hiihtolomaviikoilla
8, 9 ja 10.
Suomessa puhutaan kolmea eri
saamenkieltä: inarinsaamea,
pohjoissaamea ja koltansaamea.
Inari on Suomen ainoa kunta,
joka on virallisesti nelikielinen.
Inarilaisten koululaisten vanhemmille suunnatussa kyselyssä
94 % vastanneista näki saamenkielisen partion kiinnostavana
harrastusmahdollisuutena
lapselleen.
Suomessa asuu noin 8000
saamelaista. Saamea puhutaan
myös Lapin ulkopuolella, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla
elää noin 1000 saamelaista.
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PARTIOKERHOILUA
KOULUSSA
TEKSTI: Mira Vuojolainen, Uudenmaan partiopiirin hankekoordinaattori

SEIKKAILUKERHOISSA RETKEILLÄÄN JA TEHDÄÄN
PARTIOMAISTA TOIMINTAA

U

udenmaan Partiopiirin partiomaiset seikkailukerhot ovat 3.- 4.luokkalaisille suunnattuja
iltapäiväkerhoja. Kerhot ovat tarkoitettuja
kaikille, mutta niiden markkinointi kohdennetaan opettajien avulla erityisesti sellaisille lapsille,
joille harrastamisen kynnys on tavallista korkeammalla.
Tällaisia lapsia ovat yleensä esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset tai erityistä tukea tarvitsevat lapset. Nämä
ilmaiset kerhot alkavat heti koulun jälkeen, eikä niihin
tarvitse ilmoittautua erikseen.
Kerhotoiminta on yhdessä tekemistä ja kokemista,
leikkejä ja hauskanpitoa. Osallistujat pääsevät kevään
aikana kertomaan toiveitaan kerhokertojen sisältöihin ja
tietenkin myös retkeilemään. Kerho-ohjelma ei meidän
tapauksessamme seuraa suoraan partio-ohjelmaa, mutta
ottaa siitä vaikutteita. Me muun muassa tutkimme
trangiaa, kokeilemme teltan pystytystä ja harjoittelemme
ensiapua. Osa kerho-ohjaajista tulee lippukunnista,
joiden kanssa teemme myös retkiä. Retkille kutsutaan
kerholaisten lisäksi heidän perheensä. Tällöin retket
innostavat myös kerholaisten perheenjäseniä mukaan
partioon.
Meidän seikkailukerholaisemme eivät ole automaattisesti lippukunnan jäseniä. Innostuksen tarttuessa
ohjaamme heidät paikallisen lippukunnan pariin. Jos
lippukunta haluaa ja sopii asiasta koulun kanssa, voivat
kerhossa käyvät lapset liittyä heti lippukunnan jäseniksi. Tällöin iltapäivän kerhokerrat voivat toimia ryhmän
partiokokouksina, joissa suoritetaan iltakokousten tavoin
partio-ohjelmaa.

KERHOTOIMINNAN
JÄRJESTÄMINEN
PERUSOPETUSLAISSA
Perusopetuslaki määrittelee koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä
muiden vuosiluokkien erityisopetukseen
otetuille tai siirretyille oppilaille
tarkoitetuksi toiminnaksi.
Kunnat vastaavat iltapäivä- ja
aamutoiminnasta kokonaisuudessaan. Toiminnan järjestämisen voi
hoitaa kunta itse, mutta se voidaan
järjestää myös muiden kuntien
kanssa yhdessä tai se voidaan
hankkia palveluna esimerkiksi
yhteisöiltä tai järjestöiltä.
Kouluilla on kerhotoimintaa usein
myös vanhemmille oppilaille.
Kerhotoiminnan tavoitteena on
vakiinnuttaa monipuolinen ja kasvua
tukeva toiminta osaksi lapsen ja
nuoren iltapäivää.
Kerhotoiminnan järjestämisessä
koulut voivat hyödyntää esimerkiksi kolmannen sektorin osaamista.
Kolmannella sektorilla tarkoitetaan erilaisia kansalaisjärjestöjä ja
vapaaehtoista kansalaistoimintaa,
esimerkiksi partiota.

LINKKIVINKKI
Lait aamu- ja
iltapäivätoiminnasta ja
koulujen kerhotoiminnasta
löytyvät nettisivuiltamme:
partio.fi/100uuttatapaa
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VIISI
ASKELTA

kouluyhteistyön
aloittamiseen
Kun innostus kouluyhteistyön
tekemistä kohtaan on syntynyt,
on aika ottaa kouluun yhteyttä.
Yhteistyötä voi tehdä muutenkin
kuin iltapäiväkerhojen pitämisen
merkeissä. Alle on koottu vinkkejä
kouluyhteistyön aloittamiseksi.

1

Omat kontaktit hyötykäyttöön
Miettikää läpi omat ja tuttujenne kontaktit. Tunteeko joku esimerkiksi koulun opettajan tai vanhempainyhdistyksen
jäsenen? Yhteyden saaminen helpottuu, jos
henkilökohtainen kontakti on jo olemassa.

2

Ottakaa yhteyttä tarpeeksi ajoissa
Koulujen kalenterit suunnitellaan
jopa kuukausiksi eteenpäin, joten
viikon tai kahden varoitusaika on usein
liian lyhyt varsinkin pidempää yhteistyötä
suunniteltaessa. Nopeankaan yhteistyön
ehdottaminen ei kuitenkaan haittaa. Vaikkei
yhteistyön tekeminen toteutuisi teidän
ehdottamassa muodossa, voi siitä seurata
jotain muuta.

3

Tiedusteleva sähköpostiviesti
Lähettäkää tiedusteleva sähköpostiviesti koulun rehtorille tai vararehtorille (ja mahdolliselle tutullenne). Kertokaa
ideastanne ja toivokaa tapaamista, jossa
voitte keskustella heidän ajatuksistaan ja
tarpeistaan ideaan liittyen. Vaikka teillä
tuleekin olla jotain konkreettista ehdotettavaa, olkaa valmiita muokkauksiin yhteistyön
edetessä. Kun molemmat osapuolet ovat
voineet osallistua yhteistyön suunnitteluun,
sitoutuvat he sen toteuttamiseen parem-

min. Muistakaa kertoa, miten kerho palvelee
teidän mielestänne koulun ja sen oppilaiden tarpeita.

4

Muistutusviesti,
toinen ja kolmaskin
Koulut saavat lukuisia viestejä eri
tahoilta. Siksi on hyvä varautua lähettämään useampi viesti ennen vastauksen
saamista. Joskus voi olla parempi idea
soittaa. Yleensä koulut ovat lähtökohtaisesti kiinnostuneita yhteistyön tekemisestä.
Varsinkin, jos se ei vaadi heiltä ylimääräistä
työtä.

5

Käytännön asiat kuntoon
Olette saaneet kouluun yhteyden,
käyneet tapaamassa rehtoria ja
sopineet aloittavanne kerhon. Mahtavaa!
Ennen kuin kerho voi alkaa, on teidän
hoidettava käytännön asiat kuntoon. Kuka
tai ketkä ohjaavat kerhoa? Miten ja kuka
hoitaa markkinoinnin? Voisitteko te käydä
pitämässä koululla markkinointitempauksia tai puuhatunteja? Kuuluuko kerhonne
koulun vakuutuksen piiriin vai onko teidän
hankittava oma vakuutus? Missä tilassa kerho toimii? Tarvitsetteko avaimen vai avaako
joku teille ovet? Ilmoittaudutaanko teidän
kerhoonne vai voiko sinne tulla vapaasti?

Keskittykää
partiokerhossa
matalan kynnyksen
toimintaan ja
positiivisen kokemuksen luomiseen.

Muistakaa, että
pieni ja hetkellinenkin
partiokokemus on tärkeä.
Vaikka yhteistyön temmellyksessä
mukana olleet henkilöt eivät päätyisi
lippukuntatoimintaan saakka, ovat he
kuitenkin saaneet kurkistaa partion
maailmaan. Kun partiosta kuulee
myöhemmin uudelleen, on se
silloin jo tutumpi ja
lähestyttävämpi.

100 TAPAA T E HDÄ AVO IME MPAA PART IOTA
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FEM STEG MOT
SCOUTVERKSAMHET
I SKOLAN
Om ni vill ordna verksamhet i en skola lönar det sig med att
börja med att vara i kontakt med några skolor i närområdet.
Samarbetet kan se ut på flera sätt, ni behöver inte begränsa
er till exempelvis en scoutklubb i samband med skolans
eftermiddagsverksamhet. Här nedan finns tips på sådant
som är bra att tänka på då ni samarbetar med en skola.
TEXT: Mira Vuojolainen, Projektkoordinator Uudenmaan partiopiiri

1

Använd er av era nätverk

Fundera igenom era egna och era
bekantas nätverk. Känner någon en lärare i en skola i närområdet eller kanske en
styrelsemedlem i en föräldraförening? Det
är enklare att komma igång med samarbetet
ifall ni (eller någon av era bekanta) känner
någon personligen.

2

Ta kontakt i god tid

Skolornas kalendrar är ofta planerade
månader på förhand så de behöver
vanligtvis mer än en eller två veckors varsel
då det gäller längre samarbetsprojekt.

3

Ett preliminärt e-postmeddelande

Skicka e-post till skolans rektor eller
vice rektor (och/eller era eventuella
bekanta). Berätta om er idé och föreslå ett
möte där ni kan diskutera skolans tankar
och önskemål gällande verksamheten.
Förbered er på att det kan ske förändringar i
planerna då samarbetet kommer igång. Kom
ihåg att berätta hur ni tycker att er verksamhet stöder skolan och elevernas behov.

4

Ett, två och till och med
tre påminnelsemail

Skolorna får mängder av meddelanden från olika instanser. Därför kan det vara
bra att redan på förhand ställa in sig på att
skicka flera meddelanden. Ibland kan det
vara en bättre idé att ringa.
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5

De praktiska arrangemangen i skick

Ni har fått tag på skolan, träffat
rektorn och kommit överens om att
börja en klubbverksamhet. Fenomenalt!
Före klubbverksamheten kommer igång ska
ni ännu fixa de praktiska detaljerna med
klubben. Vem leder klubben? Hur sköter ni
marknadsföringen? Kunde ni besöka skolan
och dra scoutprogram under en lektion
eller en rast? Går scoutklubben under
skolans försäkring eller behöver ni teckna
en skild försäkring? I vilka utrymmen sker
scoutklubbsverksamheten? Behöver ni en
egen nyckel eller öppnar någon dörren för
er? Behöver deltagarna anmäla sig eller kan
vem som helst komma med?

Fokusera
på att skapa
lättillgänglig verksamhet och att deltagarna
får en positiv upplevelse av scouting.

Kom ihåg att också en kort eller
liten upplevelse av scouting är
givande. Även om de barn som
deltagit i scoutklubben i skolan
inte kommer med ända till
kårens verksamhet har de ändå
fått bekanta sig med scoutingen.
Då de i fortsättningen hör om
scouting i andra sammanhang är
hobbyn genast mer bekant och
tillgänglig.

Lippukuntamme haluaa
laajentaa toimintaa,
koulukerho olisi mahtava lisä!
JOHTAJAMME OVAT
OPISKELIJOITA, JOILLA ON
VAPAATA AIKAA ILTAPÄIVISIN
Piirit ja FiSSc
auttaa! Lisätietoa:
partio.fi/
tietoa-meista/
partiopiirit

EI,

KYLLÄ!

meidän täytyy
RE K RYTO IDA
uusia johtajia

Miten tästä
eteenpäin?

Höh,
koulussa ei oltu
täysin vakuuttuneita
ideastamme, taidamme tarvita vetoapua,
mistäköhän sellaista
löytyisi?

Hurraa,
olemme löytäneet
yhden tai kaksi innokasta
kerho-ohjaajaa!

Kysykäämme
kiinnostuneilta
vanhemmilta
tai isovanhemmilta.

Tarjoamme
heille partioaiheista
ohjelmaa tueksi

Vai tarvitseeko
sittenkään? Toisella
järjestöllä on
jo toimintaa
koulussa…

Alueella toimii
todella aktiivinen
eläkeläisjärjestö
– lähetetään
viestiä heille!

Ai niin,
abeillahan ei ole
koulua tällä
hetkellä, lähetetään heille
viestiä.

Nyt on
A IKA OT TAA
Y HTE YT TÄ
koulun
rehtoriin
Whoop! Koulu
haluaa lähteä
mukaan
toimintaan!

…pitää vissiin
markkinoida…

Käymme kertomassa
kerhosta koulun
vanhempainillassa

Pääsemme ohjaamaan
partioaiheista ohjelmaa
koulun syyspäivään tai
oppitunnille, mahtavaa,
otamme mukaan
infokirjeitä jakoon!

Jackpot
– saamme lähettää
viestin Wilman
kautta!

VAKUUTUS? TILA?
Olisiko mahdollista lainata
liikuntasalia tai luokkahuonetta?

Ai niin,
nämähän piti
vielä tarkistaa…

No niin, kaikki
hallinnolliset seikat ovat nyt
hallussa. OLE MME VA LMI I TA
A LOIT TA MAAN TOI MI NNAN!
Mutta missä ovat lapset?

…ja lähellä olevassa
ammattikoulussahan
opiskelee moni
henkilö nuorisoohjaajaksi ja lähihoitajaksi, käymme
kertomassa toiminnastamme heille.

RYHMÄKOKO?
Montako halukasta
mahtuu mukaan?
ILMOIT TAUTUMINEN?
Kuksassa vai avoin kerho
kaikille kiinnostuneille?
KERHON AJANKOHTA?
Miten voimme ottaa ohjaajien ja
osallistujien aikataulut
huomioon?

Jännää, olemme saaneet
yhteydenottoja kiinnostuneilta
– TOI MI NTA VO I ALKAA!

YHTEISTYÖKUMPPANI?
Voisiko toimintaa
tehdä toisen järjestön
kanssa?

Hups,
toimintammehan
on kaikille
avointa eikä
meillä ole lasten
vanhempien
yhteystietoja…
Tehdään
ilmoittautumislinkki
Kuksaan.
Perustakaamme
Fb- tai
Whatsappryhmä

KERHOKUMMEJA VANHEMMISTA
TAI PARTIOLAISISTA?
Tarvitsemmeko apujohtajia?

Kääk,
on jo toukokuu ja lukuvuosi loppuu
jo!

Pyydämme
koulukerholaiset
mukaan
leirille!

Jatkuuko toiminta syksyllä?
Aloita alusta!
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YHTEISEEN PARTIOON -HANKE

MADALTAA HARRASTAMISEN KYNNYSTÄ
MONIN ERI TAVOIN
TEKSTI: Leena Hongell, hankekoordinaattori ja Anna Engblom, Yhteiseen partioon -hankkeen johtaja

Lähdimme suunnittelemaan hankettamme partion sisältä käsin ajatuksella, että
hankkeen myötä kasvaisimme pitkäjänteisesti avoimempaan suuntaan. Tavoitteena oli,
että tartutaan lippukunnista nousseisiin konkreettisiin partion harrastamisen esteisiin,
kuten lapsen persoonallisuuden haasteellisuuteen, maahanmuuton tuomaan
erilaisuuteen tai perheen vähävaraisuuteen. Lisäsimme tavoitteisiin vielä kokeiluja
tavoittaa harrastamattomia yksinäisiä lapsia mukaan partioharrastukseen.

YHTEISEEN PARTIOON
-TOIMINTAMERKKI KASVATTAA
ARVOSTAMAAN ERILAISUUTTA
Yhteiseen partioon -merkki antaa mahdollisuuden
tiedostaa omia tunteita ja ennakkoluuloja erilaisuutta
kohdatessa ja tutustuttaa
partiotoimintaan vammaisten ja
erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa
maahanmuuttajien elämään Suomessa
vähävaraisuuden haasteisiin
Toimintamerkkejä on tehty jo yli 3 000 kappaletta
valtakunnallisesti. Partioryhmä voi poimia merkkiohjeista omalle iälleen sopivan tehtävän ensin
aloitusosiosta ja sen jälkeen osa-alueista. Ohjeet merkin
tekemiseen löytyy partio-ohjelma.fi -sivuilta. Merkki on
maksuton lounaissuomalaisille partiolaisille ja muillekin
vain yhden euron hintainen.

MAKSUT KURIIN
Vähävaraisen perheen lapselle partioharrastuksen
esteeksi saattavat nousta niin jäsen-, retki- ja
leirimaksut kuin varustehankinnat. Moni lippukunta
on tietoinen tästä ongelmasta, mutta erilaisista
ratkaisuista kertominen voi olla vaikeaa.

LIPPUKUNTA VOI TEHDÄ ESIMERKIKSI
SEURAAVIA ASIOITA TILANTEEN
HELPOT TAMISEKSI:
Sopia oman taustayhteisönsä kanssa harrastamisen
tuista ja siitä miten niitä voi hakea
Opastaa ryhmien ohjaajat neuvomaan perheitä
harrastustuen hakemiseen esim. kunnalta
Järjestää lainattavia partio- ja retkivarusteita,
erilaisia partiotarvikekirpputoreja ja muita
kierrätyskäytäntöjä
Tiedottaa erilaisista tuista, niiden hakemisesta ja lainaamoista aktiivisesti kaikille lippukunnan jäsenille
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PARTIOTOIMINNAN ESITTELYPAKETTI KOULUJEN OPPILASHUOLLON HENKILÖSTÖLLE
Yksinäisyys ja vähävaraisuus kulkevat monesti lähekkäin.
Lounais-Suomessa työstettiin partiotoimintaa esittelevä
materiaali erityisesti koulujen oppilashuollon henkilöille:
kouluterveydenhoitajille, -psykologeille ja -kuraattoreille, jotta
he osaisivat tukea lapsia ja nuoria partioharrastuksen äärelle.
Lähetimme materiaalipaketin lounaissuomalaisiin suomenkielisiin ala- ja yläkouluihin.
Materiaali sisälsi partioharrastustoiminnan esittelyn
ammattilaiselle ja erillisen esitteen koululaiselle ja hänen
perheelleen. Kerroimme tästä
partiolippukunnille ja kannustimme heitä yhteistyöhön lähikoulujensa kanssa.
Koulutimme myös seppoja, koska he ovat luonnostaan
tekemisissä myös lähikoulujensa
LINKKIVINKKI
kanssa. He olivat myös kiinnosTutustu
tuneita tukemaan tällaista koulun
esittelypakettiin:
partioon innostavaa oppilasta uupartio.fi/100uuttatapaa
den harrastustoiminnan alussa.

PÄIVITETTY SISUPARTIO-OPAS TUKEE
TOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ
Päivitetystä sisupartio-oppaasta saa tukea toiminnan aloittamiseen ja lippukunnan sisutoiminnan kehittämiseen. Haluamme
valaa rohkeutta siihen, ettei sisuryhmän johtaminen ja ohjaaminen ole mitään avaruustiedettä vaan normaalia partiotoimintaa.

Sisupartiolaiset ovat partiolaisia, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa esimerkiksi
vamman tai pitkäaikaissairauden takia. Ikäkausiohjelmia
sovelletaan sisupartiolaisten
toimintakyvyn mukaan.
Sisupartiotoiminnassa on ohjaajia enemmän kuin muissa
ryhmissä.

LINKKIVINKKI
Lue päivitetty sisupartio-opas:
partio.fi/100uuttatapaa

RIEHAKAS RYHMÄ HALTUUN
-KOULUTUS TUKEE LIPPUKUNTIA
Partiolippukunnat ovat pyytäneet vahvasti tukea siihen, kuinka
pärjätä sellaisen partioryhmän kanssa, jossa yksi tai useampi jäsen
vaatii ryhmänohjaajalta kaiken energian. Usein lapset pärjäävät
partioryhmissä kahden ensimmäisen ikäkauden ajan kun ryhmän
ohjaaja on kokeneempi.
Sen jälkeen lapsen partiopolku yleensä päättyy, kun oma ryhmänohjaaja on lähes saman ikäinen. Surullisimmassa tapauksessa koko
tällainen ryhmä lopettaa partioharrastuksen kun haastavaan tilanteeseen ei ole löytynyt tukea.
Tähän avuksi loimme 2-3 kertaa vuodessa toteutettavan ”Riehakas
ryhmä haltuun – keinoja ja vinkkejä haastavan partioryhmän kanssa
toimimiseen” -koulutuksen. Ensimmäisen hankevuoden aikana saimme
kouluttaa 70 ryhmänohjaajaa. Koulutus tarjoaa taustatietoa lapsen tai
nuoren yhteistyön kannalta haasteellisen käyttäytymisen syistä sekä
antaa käytännön ideoita ja vinkkejä partioryhmän ohjaamiseen.
Koulutuksen kesto on kolme tuntia.

RIEHAKAS RYHMÄ HALTUUN KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
Mitä ovat neuropsykiatriset pulmat käytännössä?
Lyhyesti ADHD:stä, ADD:stä, Autismin kirjon häiriöistä,
Aspergerista, Tourettesta, SLI:stä, aistitoimintojen
häiriöistä ja oppimiskyvyn häiriöistä
Ryhmätilanteissa toimimisen haasteet
Ongelmatilanteiden ratkaisuvaihtoehtojen pohdinta

PARTIOKAMU ON PESTI JOKA
TUKEE RYHMÄN TOIMINTAA
Kehitimme partiokamupestin ja partiokamukoulutuksen. Ajatus on, että
partiokamu toimii haastavassa partioryhmässä joko yhden partiolaisen
tukena tai koko ryhmän tukena.
Partiokamuna toimiminen vaatii sitoutumista ja vahvaa tilannetajua.
Hän mahdollistaa tällaisen haastavan partioryhmän toimimisen niin,
että kaikilla on mahdollisuus tuntea olonsa turvalliseksi ja yksilönä nähdyksi. Hän oppii tuntemaan kamutettavansa ja yhdessä ryhmänjohtajan
kanssa osaa suunnitella toimintaa niin, että hänen kamutettavansakin
pystyy vuorollaan onnistumaan ja tuntemaan itsensä yhdeksi ryhmän
jäseneksi.
Ensimmäiset 11 partiokamua on jo koulutettu Lounais-Suomen Partiopiiriin. Koulutus ei keskity diagnooseihin vaan oikeaan asenteeseen
ja sitoutumiseen. Kokeilukurssin pohjalta koulutus vaatii vielä hiomista.
Kun partiokamupesti ja koulutus ovat sisältöineen valmiina, toivomme
koulutuksen validioimista, jotta koulutuksen käynyt nuori partiolainen
voisi hyötyä koulutuksen ja tehtävän antamasta kokemuksesta
opiskelussa ja työelämässä. Selvityksessä on, kuinka pesti saadaan
valtakunnalliseen käyttöön.

KAVERIKERHO KOULULAISILLE
Kaverikerhossa tehdään partiomaista toimintaa ja vähennetään yksinäisyyttä. Alakoulun 3.-6.-luokkalaisten kaverikerho on avoin kaikille,
mutta osa kerhopaikoista on korvamerkitty yksinäisille, sosiaalisten
taitojen opettelua tarvitseville oppilaille. Kerhoa vetää Ruskon seurakunnan nuorisotyönohjaaja ja toisena ohjaajana toimii koulun erityisopettaja. Kaksi paikallista partiolippukuntaa ovat myös kokeilussa mukana.
Kerhoa kokeiltiin vuosi aiemmin yläasteen puolella, mutta kerholaisia ei saatu sopivaa määrää mukaan. Nyt suunnitelmana on aloittaa
alakoulun puolella ja siirtyä mahdollisesti kerholaisten iän karttuessa
yhdessä myös yläkoulun puolelle, jotta kaverikerhotoiminta saadaan
tuntumaan tutulta sielläkin, missä koulu sitä kovasti toivoo.

MITÄ OPIMME?
Melkein kaikki hankkeemme
sisällöt on koettu oikeasti tärkeiksi
jutuiksi partiossa.
On ihmetelty, miksi nämä moninaisuutta edistävät asiat eivät ole
enempää esillä partiossa. Vaikka
sisällöt ovat kovasti lähellä partion
perusasioita ja esimerkiksi partiokamutoiminta on luotu aivan
lippukuntien tarpeista, niin uuden
pestin ja koulutuksen vieminen
lippukunnan toimintaan on melko
hidasta.
Toivoimme partiokamutoiminnan ja Riehakas ryhmä haltuun
-koulutuksen kiinnostavan nuoria
16–22-vuotiaita. Tässä onnistuimme. Kaikista tämän ikäisistä ei tule
ryhmänjohtajia ja jokaiselle on
kuitenkin tärkeää olla selkeä oma
tehtävä partiossa.
Maahanmuuttajien saaminen mukaan on edelleen vaikeaa. Kontaktit
on luotava kasvokkain siellä, missä
he ovat. Olemme oppineet ainakin
sen, miten maahanmuuttajia ei
saada partioon.
Vaikka me piirissä ja SP:ssä
olemme innostuneita aiheesta,
joidenkin lippukuntien innostaminen on haastava. Jatkossa täytyy
panostaa siihen, että viestitään yhä
selkeämmin, miksi uusi toimintamuoto on tärkeä.
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POPUP-PARTIOKOLO
VIE PARTION SINNE
MISSÄ NUORET OVAT
TEKSTI: Reetta Laaksonen, Pop up -kärryprojektista vastaava työntekijä

Hämeen Partiopiirin PopUp-kolon avulla partio on helppo kuljettaa
minne tahansa. Liikuteltavan kolon avulla haluttiin lisätä partion
tavoitettavuutta ja madaltaa nuorten kynnystä osallistua partiotoimintaan.
Yksinkertaisesti siis viedä partiotoimintaa sinne, missä sitä ei vielä ole.

H

ankkeessa päädyttiin rakentamaan
kaksi identtistä materiaalipakettia
ja sijoittamaan ne eri puolille piiriä.
Näin materiaalien lainaaminen on
mahdollisimman helppoa lippukunnille ja
useampi lippukunta voi käyttää materiaaleja
samaan aikaan.
PopUp-koloa varten perustettiin hieman alle
kymmenen hengen projektiryhmä, johon kuului
myös yksi työntekijä. Projektiryhmä suunnitteli
koloon tulevat aktiviteetit, hankki materiaalit
ja laati tarvittavat ohjeet. Aktiviteetteja voi
jatkossa keksiä lisää.
PopUp-kolon aktiviteetit suunniteltiin
palvelemaan eri ikäisiä ja eri vuodenaikoina.
Partio-ohjelman osa-alueet pyrittiin saamaan
kattavasti esille ja aktiviteetteihin keksittiin
sekä yksin että ryhmässä tehtäviä asioita.

RAKENNA MIELEISESI KOKONAISUUS
Hämeessä partion markkinointi tapahtuu pitkälti erilaisissa ulkotapahtumissa. Koloa varten
hankittiin katosteltta ja leijuva nuotio, jotka
kutsuvat ihmisiä katsomaan mitä tapahtuu.
Markkinointitarvikkeita hankittiin pisaralipuista
ja banderolleista perinteisiin paperiesitteisiin.
PopUp-kolon materiaaleihin liitettiin tarvikkeet ja ohjeet myös Tervetuloa partioon
-kurssin aktiviteetteja varten.
Kaikki materiaali pakattiin säänkestäviin
laatikoihin, jotta lippukuntien on helppo lainata
haluamansa laatikko tai vaikka useampi! Kolon
tärkein ominaisuus onkin sen muunneltavuus:
laatikoista on voi koota sopivan setin eri tilaisuuksia varten. Ohjeisiin koottiin muutamia
erilaisia esimerkkikokonaisuuksia eri vuodenaikoja ja tapahtumia varten - nuorisotilat kun
toimivat hyvin eri tavalla kuin toritapahtumat
tai lippukunnan myyjäiset.

PopUp-lyan för scoutingen dit var de unga är
Hämeen partiopiiris PopUp-lya innebär att
scoutingen kan föras vart som helst. Med den rörliga
lyan vill distriktet stärka scoutingens räckvidd och
sänka tröskeln för unga att delta i scoutverksamhet.
Förenklat har distriktet alltså gjort det möjligt att ta
scoutingen dit där den inte ännu finns.
Aktiviteterna i PopUp-lyan har planerats så att
de passar för en bred åldersgrupp och olika årstider.
Dessutom har vi strävat till att lyfta fram scoutprogrammet ur ett brett perspektiv och vi har skapat

aktiviteter för enskilda personer och grupper.
PopUp-lyans viktigaste egenskap är dess
mångsidighet och anpassningsförmåga. Användaren
kan plocka åt sig ett skräddarsytt paket för olika
evenemang och tillställningar. I instruktionerna för
lyan har vi samlat några exempel för olika typer av
evenemang under olika årstider. Det som fungerar
på ett evenemang på en ungdomsgård är något helt
annat än det som exempelvis fungerar på ett
evenemang på ett torg eller en scoutkårs basar.

ESIMERKKI

POPUP - KOLOLLA MM.
ARVATAAN LINNUN PAINO!
Onko Suomessa asuvien lintujen tunnistaminen liian
helppoa? Lintujen painot -tehtävässä sinun tulee yhdistää
oikean linnun nimi, kuva sekä valita hernepussi, jonka
paino vastaa kyseistä lintua. Ei ihan helppoa edes
aikuiselle! Tehtävä sopii suoritettavaksi sisällä tai ulkona
ja kulkee näppärästi mukana muovilaatikossa. Huomaa
kuitenkin, että kannat mukanasi 10 suomalaista
lintua – laatikollakin on siis hieman painoa!

PARTIOTA PUISTOKOULUUN
– TAVALLISTA PARTIOTA
ERITYISILLE LAPSILLE
TEKSTI: Kati Arppe-Perämäki, projektin vastaava / koulukerhotoiminnan ohjaaja

Mietimme keväällä 2016 kuinka saisimme toteutettua hankerahalla partiota uudella tavalla.
Hämeen Partiopiirin lippukuntakoordinaattorit kävivät Tampereen Puistokoululla (erityiskoulu)
tapaamassa rehtoreita ja selvittämässä, olisivatko koulu ja koulun oppilaat mahdollisesti
innostuneita partiosta ja olisiko koulun kanssa yhteistyössä toteutettava hanke mahdollinen.
Koululla oli jo aiemmin järjestetty harrastustoimintaa kaupungin iltapäiväkerhotoimintana
yhteistyössä Kehitysvammaisten Tuki ry:n kanssa. Tämän yhteistyön pohjalta löytyi yhteinen
tahto ja halu kokeilla uutta. Koulu oli valmis luopumaan liikuntakerhosta, jotta partio saataisiin
liikuntakerhon tilalle harrastava iltapäivä (hip) -toimintana keskiviikkoiltapäivään.
PAIKALLISET PARTIOLAISET MUKAAN
Yhteistyöhön saatiin mukaan Puistokoulun
lähilippukunnat Kalevan Suuntatytöt ja Kalevan
Karhut. Alustavan suunnitelman mukaan hippartiolaiset olisivat tulleet partiokololle Kalevan
kirkolle harrastamaan, kuten muutkin partiolaiset.
Rehtoreiden ehtona oli, että ei järjestettäisi ”jotain
erityistä erityislapsille” vaan tarjottaisiin lapsille
jotain sellaista tavallista, mitä muutkin lapset
harrastavat. Tästä syystä emme ole projektissa
myöskään käyttäneet sisupartio-termiä.

lasta,
joista 10
liittyi partion
jäseniksi

1

avustajaa
Tampereen
kaupungin
tuella

yhteislauma
tyttö- ja poikalippukunnille

2

22 x 45

minuuttia,
pelkkää partiota
(muulle ei
jää aikaa)

nuorisotyönohjaajaa,
joista toinen
vapaaehtoinen
partiojohtaja

Mahdollisuus osallistua
lippukuntien
tapahtumiin.
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Opettajat kokosivat ryhmän, koska tuntevat lapset
parhaiten. Partio on ryhmätoimintaa, toisten
huomioimista ja yhdessä tekemistä.
Kehitysvammaisten Tuki ry:n työntekijä teki
hip-partiosta hakemuksen Tampereen kaupungille
keväällä 2017, jotta ryhmään saataisiin palkattua
myös kaksi avustajaa, jotka tuntevat oppilaat.
Pitkä valmisteluaika mahdollisti hip-partion
sisällyttämisen kaikkien yhteistyötahojen
toimintasuunnitelmiin vuodelle 2017.
Keväällä 2017 hanke sai jännittävän käänteen, kun
Puistokoulurakennus päätettiin sisäilmaongelmien
takia laittaa kiinni. Uusi koulupiste selvisi vasta
elokuussa 2017 ja tästä isosta muuttoprosessista
johtuen partiotoiminta päätettiin aloittaa koululla
luokkatilassa.
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TOIMINTA SAATIIN KÄYNNISTYMÄÄN
SEURAAVIN ASKELEIN:
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Partioon saatiin kaupungin tuella kaksi ammattitaitoista avustavaa ohjaajaa. Vapaaehtoisia partiojohtajia
emme yrityksistämme huolimatta saaneet mukaan
ryhmän vetäjiksi. Tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaaja (ent. lippukuntakoordinaattori) sai
luvan tulla toteuttamaan hanketta osana työtään ja
hän sai innostettua itselleen johtajapariksi vapaaehtoisen partiojohtajan, entisen työkaverinsa. Hankkeen
onnistuminen koettiin tärkeänä myös Tuomiokirkkoseurakunnassa. Seurakunta tekee yhteistyötä kaikkien
alueellaan toimivien koulujen kanssa, myös Puistokoulun. Kalevan Karhut ja Kalevan Suuntatytöt tekevät
paljon keskinäistä yhteistyötä, mutta he eivät ole koskaan kokeilleet yhteislaumaa. Hip-partiosta päätettiin
lippukuntien kanssa yhteistyössä tehdä yhteislauma.
Tytöt kantavat Suuntatyttöjen tunnuksia ja pojat
Kalevan Karhujen. Lippukuntien muuhun toimintaan
osallistuminen sovittiin lippukuntien johtajistoissa,
yhdessä.
Parhaillaan pohdinnassa on se kuinka toiminta
saataisiin parhaiten jatkumaan myös jatkossa.

MITÄ OPIMME?
Oman ryhmän tunnukset ja
tavat, partiohuivi, Sudenpennun jäljet -kirja, sudenpennun
partiopaita ja merkkijärjestelmä ovat kaikille lapsille yhtä
tärkeitä. Luovuttamattomia.
Näillä syntyy yhteenkuuluvuuden tunne. Olemme samalla osa
jotakin suurempaa.
Yksi lapsista ei puhu, mutta
olemme oppineet ymmärtämään toisiamme ja iloitsemme
jokaisesta hetkestä, kun näin
tapahtuu.
Yksi lapsista liikkuu rollaattorin
avulla ja meillä on vielä paljon
työtä esteettömyyden huomioimisessa, monissa paikoissa.
Minne pääset lastenvaunuilla
tai -rattailla, pääset myös
rollaattorilla.
Yksi ujo ja arka lapsi innostui
partiosta ja piirin sudenpentutapahtumasta niin, että
vanhemmat kiittelivät lapsen
uudesta, ihan omasta harrastuksesta vielä joulunakin.
Kirkkoon kuulumattoman
lapsen koko perhe osallistui
lippukunnan perinteiseen
lupauksenantoon kirkossa ja he
viihtyivät myös joulupuurolla
pitkään. Ohjelman hengellisistä
elementeistä ei luovuttu. Lapsi
oli niin innoissaan ja tosissaan
antaessaan lupausta, että tunne
välittyi kaikille, ainakin
eturivissä läsnäolleille.
Yksi lapsista kiittää jokaisesta
kerrasta halaamalla.
Emme ole joutuneet puuttumaan käytöshäiriöihin tai
epäasialliseen käyttäytymiseen.
Omaa vuoroa on joutunut odottamaan, mutta kaikki pääsevät
aina itse tekemään joko pareittain tai pienissä ryhmissä.
Lapset antavat palkkion ja
palautteen joka kerta – se ilo
ja hyvä mieli! Ja on jollain ollut
joskus tylsääkin. Elämä ei aina
ei ole pelkkää ilotulitusta
partiossakaan.

ASIANTUNTIJA

Yhdessä,
yhdenvertaisesti
TEKSTI Päivi Havas, Kehitysvammaisten
Tukiliiton erityissuunnittelija ja
Pia Mölsä, Kehitysvammaisten Tukiliiton suunnittelija

Partio on jo vuosien ajan tarjonnut kaikille toiminnasta
kiinnostuneille mielekkään harrastuksen. Sisupartiossa
tukea tarvitsevat kehitysvammaiset ovat voineet kokea olevansa osa suurempaa partioliikettä, mutta omissa ryhmissään ja osin muusta toiminnasta eriytettynä.
Vaikka sisutoiminta on arvokasta, maailma ja asenteet
ovat muuttuneet. Nykyisin ihmisten ajattelussa ja myös
lainsäädännössä korostuu yhdenvertaisuus. Vammaisten
ihmisten oikeus osallistua kaikille yhteisiin vapaaajanharrastuksiin yhdessä muiden kanssa nähdään
ihmisoikeuskysymyksenä.
Partion kasvatukselliset tavoitteet yhdenvertaisuuden
ja suvaitsevaisuuden puolesta tukevat ajatusta kaikille
yhteisestä toiminnasta. Myös partiossa on kyse tasaarvosta, moniarvoisuudesta ja suvaitsevaisuudesta.

VOIT KYSYÄ ITSELTÄSI:
Ketä haluamme mukaan partioon – ja keitä
suljemme pois?
Sisältääkö eriyttävä toiminta (sisupartio) ajatuksen
meistä ja niistä muista?Onko yhteinen partio tärkeämpää kuin se, onko sinulla tuen tarvetta vai ei?
Hyväksytkö ajatuksen siitä, että kuuluminen tavallisiin
ryhmiin, harrastuksiin, toimintaan on jokaisen oikeus?

VINKKEJÄ OHJAAJILLE
Anna kaikille lapsille mahdollisuus tulla tekemään/ harrastamaan partiota ikäkauden mukaisesti yhdessä, ei erikseen.
Älä rakenna esteitä, luo mahdollisuuksia!
Lapset tulevat harrastamaan partiota – toiminnan sisältöä ei
tarvitse muuttaa.
Toiminnan soveltaminen kaikille sopivaksi vaatii hiukan
mielikuvitusta ja kokeilunhalua. Keinot ovat monet, tilanteesta
riippuen. Ideoimiseen löytyy vinkkejä ja oppaita, ja parhaita
opastajia ovat lapset itse. Tukea saat myös partiopiirilstä.
Jos partiolaisella on paljon avun tarvetta, hän tarvitsee henkilökohtaisen avustajan. Se hankkiminen ei ole sinun, vaan
partiolaisen ja hänen perheensä asia. Tietoa henkilökohtaisen
avustajan saamisesta löytyy kunnan nettisivuilta.
Avun ja lisäkäsien tarve voi olla myös ajoittaista. Silloin avuksi
voi pyytää partiokaveria tai kysyä lauman vanhemmista lisävoimia.
Kohtaamisessa ja yhdessä toimimisessa on muutoksen siemen!
Lasten erilaisuus on kaikille rikkaus ja vain aidot kohtaamiset
ja yhdessä tekeminen ovat tie yhdenvertaiseen maailmaan.
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SAKKUNNIG

Tillsammans,
jämlikt
TEXT: Päivi Havas, specialplanerare, Kehitysvammaisten tukiliitto
och Piia Mölsä Planerare, Kehitysvammaisten tukiliitto.

S

couterna har under årens lopp erbjudit meningsfull
verksamhet för alla intresserade. Inom Sisuscoutingen
har scouter med funktionsvariation haft möjlighet att
i en egen grupp med delvis eget program känna
delaktighet i en större scoutrörelse.
Även om sisuscouting är en värdefull verksamhetsform har
en ständigt pågående förändring skett, i världen i stort och
gällande de rådande attityderna specifikt. I dagsläget är
jämlikhet ett centralt begrepp i många människors tankevärld liksom i lagstiftningen. Att personer med funktionsvariationer ska ha rätt att delta i fritidsverksamhet tillsammans med alla
andra ses som en fråga om mänskliga rättigheter. Scoutingens
mål för fostran kopplade till jämställdhet och inkludering stöder
tanken om gemensam verksamhet. Också i scouterna är frågor
om jämlikhet, mångfald och acceptans viktiga.

REFLEKTERA
Vem godkänner vi som medlemmar
i scouterna - och vem stänger vi ute?
Innefattar särskild verksamhet (sisuscouting)
[alltid] en tanke om vi och dom?
Är en gemensam scoutverksamhet öppen för alla viktigare än
huruvida en person behöver stöd eller inte?
Håller du med om att det är vars och ens lika rätt att få höra
till grupper och delta i hobbyer och verksamhet på lika villkor?  

TIPS TILL DEJ SOM
ÄR SCOUTLEDARE
Ge alla barn en chans att komma med i scouterna och
delta i enlighet med åldersgruppens program alla
tillsammans, inte åtskilt.
Skapa möjligheter, inte hinder!
Barnen har kommit med eftersom de vill scouta, du behöver
inte ändra på själva programmet. För att anpassa verksamheten så att den lämpar sig för alla krävs bara lite fantasi och
vilja att testa på nya saker. Det finns många metoder ni kan
använda beroende på tillfället. Det finns mycket stödmaterial och tips för planeringsarbetet och glöm inte att barnen
allt som oftast är de mest sakkunniga. Ni kan också vända er
till FiSSc om ni behöver hjälp!
Ifall en scout behöver mycket stöd kan hen behöva en
personlig assistent. Att hitta en personlig assistent är inte din
uppgift, utan scoutens och hens familjs. Info om hur en kan
ansöka om personlig assistent finns på kommunens hemsida.  
Ibland kan en person tillfälligt behöva en stödperson eller ett
par extra händer till hjälp. Om så är fallet kan ni be om hjälp
av en extra ledare eller höra er för bland de övriga scouternas
föräldrar.  
Personliga möten och gemensamma aktiviteter och
upplevelser är frön till förändring! Barns mångfald är en
rikedom för alla och genuina möten och egna erfarenheter
är den enda vägen mot en jämställd värld.  
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ESTEETÖN
HUUSSI
PIIRIN OMALLE
LEIRIALUEELLE
TEKSTI: Emilia Mänttäri, piirinjohtaja, Kymenlaakson partiopiiri

Kymenlaakson Partiopiiri halusi
mahdollistaa sisupartiolaisten
retkeilytoimintaan osallistumisen
sekä tarjota laajempaa sisupartiotoimintaa Kymenlaaksossa.
Hankkeessa haluttiin lisätä
sisupartion tunnettuutta alueella
ja saada toimintaan uusia jäseniä
mukaan.

Y

htenä isona osa-alueena hankkeessa oli
sisupartiolaisten retkeilytoiminnan tukeminen. Luontoon pääseminen on erittäin
tärkeää kenelle tahansa. Partiopiiri halusi
tukea sisupartiolaisten retkeilymahdollisuuksia ja
kehittää omaa leiri- ja retkialuetta Ruislehdonmäkeä
sisupartiolaisten ehdoilla. Esteettömyys ei ole keneltäkään pois, vaan se antaa mahdollisuuden kaikille.
Kesällä 2017 Ruislehdonmäen retki- ja leirialueelle
nousi uusi esteetön huussi juuri sopivasti ennen piirileiri Tapiota. Uusi huussi helpottaa liikuntarajoitteisten partiolaisten retkeilyä omalla leirialulle. Piirillä on
ollut oma leirialue nyt noin kymmenen vuotta. Alueen
maasto on vaihtelevaa ja pyörätuolilla tai huonojalkaisella on haasteita alueella liikkumisessa. Esteettömän
huussin lisäksi alueen polkuverkkoa vahvistettiin,
jotta myös liikuntarajoitteisilla olisi helpompi kulkea
alueella. Aluetta kehitetään edelleen ja tulevien vuosien aikana polkuverkosto vahvistuu yhä.
Keväällä 2018 Ruislehdonmäellä järjestetään piirin
sisupartiolaisten tapaaminen ja silloin esteettömälle
huussille annetaan virallinen nimi, joka on ratkennut
erillisellä nimikilpailulla

UUSI TAPA TEHDÄ PARTIOTA:
YHTEISTYÖN JA KOKEILEMISEN
OPETTELUA
TEKSTI: Sabina Fortelius, projektipäällikkö, Finlands Svenska Scouter rf.

Ruotsinkielisen partiojärjestö FiSScin projekti rakentui kahdesta pilottiprojektista, joiden tavoitteena oli tehdä
ruotsinkielisestä partiotoiminnasta saavutettavampaa nykyisin aluedustetuille ryhmille. Projektin käynnistyessä
ruotsinkielisissä lippukunnissa ei ollut juurikaan vammaisia tai maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, joten toiminta
alkoi käytännössä puhtaalta pöydältä. Projektin edetessä havaittiin, että on tärkeää kehittää myös toimintakulttuuria, jossa partiolaiset haluavat ja osaavat toivottaa tervetulleiksi erilaisista taustoista tulevia jäseniä.

P

rojekti päätettiin toteuttaa partiomaiseen tapaan
tekemällä oppien. Kokeilemalla uusia toiminnan tapoja
käytännössä voitiin oppia omista kokemuksistamme.
FiSSc:n tehtävä on palvella paikallisia lippukuntia,
joten alusta asti oli selvää että lippukunnat ovat yksi projektin
kohderyhmistä ja projektin toteuttamisen paikoista.
Toiminnan kiinnittäminen vahvasti lippukuntien toimintaan
teki siitä samanaikaisesti sekä vahvan että haavoittuvan. Kokeiluja tehtiin ruohonjuuritasolla partiolaisten kanssa, jolloin he
saivat kokemuksia ilman turhia välikäsiä. Toisaalta oli huomioi-

tava se, että lippukunnat ovat omia järjestöjään jotka päättävät
itse sen osallistuvatko projektiin vai eivät.
Lippukuntien sitouttaminen oli yksi projektin haasteista.
Osallistumisen kynnystä madallettiin mm. tarjoamalla osallistumista harkitseville lippukunnille selkeitä ja heidän tilanteeseensa räätälöityjä toimintarunkoja. Käytännössä lippukunnat
saivat itse valita kohderyhmät joiden parissa toimia ja FiSSc tuki
yhteistyötä aiheeseen liittyvien aisantuntijaorganisaatioiden
kanssa.

Scoutkompis – projekti jossa huomioitiin monen toimijan toiveet
Scoutkompis eli partiokaveri on nuori aikuinen joka on erityistä tukea tarvitsevan partiolaisen apuna
partiotoiminnassa. Osa nuorista sai IB-lukiolaisina CAS-pisteitä tehtävästään.
Partiokaverukset tapaavat kaksi
kertaa kuussa: kerran oman ryhmänsä kanssa koululla ja toisen kerran
lippukunnan tavallisissa partiokokouksissa.
Toimintaa tehdään yhdessä
vammaisjärjestö SAMS:in kanssa.
Lukuvuoden 2017-2018 aikana
toiminnassa oli mukana kolme
espoolaista lippukuntaa.
FiSSc koordinoi projektia ja SAMS oli
partiokavereiden tukena.

VALMISTELUVAIHE:
Oli löydettävä yhteiset tavoitteet toiminnalle ja samalla sellainen toimintamuoto,
josta paikalliset lippukunnat olisivat kiinnostuneita. Toiminta suunniteltiin niin,
että partiokaveritoiminta tukee lippukunnan perustoimintaa. Partiokaverit löytyivät lippukuntien jäsenistä ja FiSSc vastasi
yhteistyöstä erityistä tukea tarvitsevien
lasten koulun ja SAMS-järjestön kanssa.

PALAUT TEEN AVULLA ETEENPÄIN:
Lippukuntien johtajat antoivat syntyneestä ideasta palautetta ja sen pohjalta
päädyttiin esimerkiksi vähentämään
partiokaverusten tapaamisten määrää.
Toimintamallia muokattiin niin, että
partiokaverukset tapasivat kerran kuussa
koululla ja toisen kerran lippukunnassa
tavallisissa partiokokouksissa.

PROJEKTI ETENEE
OMALLA PAINOLLAAN:
Lippukunnat osallistuivat alussa toiminnan suunnitteluun aktiivisesti, mutta
lopulta projekti eteni omalla painollaan
koulun, partiokamutoimintaan osallistuvien lasten perheiden, SAMS:in ja FiSScin
yhteistyöllä. Lippukunnille oli tarjolla
tukea partiokaveritoimintaan, mutta sitä
ei osattu hyödyntää. Projektin perushaasteena oli se, että alkuperäinen idea oli syntynyt muualla kuin projektin toteuttajien
keskuudessa. Projektissa olisi voinut vielä
paremmin synnyttää lippukunnissa aitoa
omistajuutta ja tarjota selkeämpi tapa
vaikuttaa toiminnan sisältöihin.

JATKOSSA:
Partiokaveritoimintaa halutaan jatkaa
lukuvuonna 2018-2019. Tavoitteena on
ottaa lippukunnat entistä paremmin
mukaan toimintaan jo heti alussa ja
parantaa yhteistyötä entisestään jotta
esimerkiksi haastavissa tilanteissa
lippukunnat osaavat pyytää apua.
Toiveena oli, että mukana olleilla lippukunnilla olisi ollut isompi rooli projektissa. Vapaaehtoisten kanssa toimiossa on
kuitenkin huomioitava jaksaminen, uuden
toiminnan aloittaminen useiden yhteistyökumppaneiden kanssa vie paljon aikaa
ja resursseja. Projektissa jäätiin pohtimaan
onko tärkeämpää antaa kaikille mahdolli-

suus osallistua ja vaikuttaa toimintaan vai
uuden toimintamuodon kokeilu.
Kokeilemalla löydettiin projektin ja
toimintamallin heikkoudet ja asiat joita
pitäisi parahtaa jatkoa varten. Ensimmäisen askeleen ottaminen on aina vaikeinta, mutta ilman sitä ei olisi koskaan
päästy kolmanteen, neljänteen saati
viidenteen vaiheeseen. Toiveena on, että
partiolaiset uskaltaisivat yhä useammin
heittäytyä projekteihin joiden onnistumisesta ei ole takeita. Kaiken ei tarvitse
olla alusta asti täydellistä.

3

lippukuntaa
otti ensimmäiset
askeleet kohti
avoimempaa
toimintaa

4

erityistarpeista
lasta sai
ensimmäiset partiokokemuksensa

4

lukiolaista otti
ensimmäiset askeleensa partiokavereina
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sudenpentuja seikkailijaikäistä
lasta espoossa toivottivat
ensimmäiset partiokaverukset tervetulleiksi viikkotoimintaan
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DELAKTIGHET
OCH EGNA ERFARENHETER
ETT PROJEKT MED FOKUS PÅ EN GEMENSAM SKAPANDEPROCESS
TEXT: Sabina Fortelius, Projektledare, Finlands Svenska Scouter rf.

F

inlands Svenska Scouter rf. (FiSSc) har i
sitt projekt 100 Nya sätt att scouta gjort
flera mindre pilotprojekt. Den röda tråden
för satsningarna har varit kopplingen till
förbundets lokalorganisationer, scoutkårerna, som
fungerat som både aktörer och sekundär målgrupp
för projekten som haft en dubbelriktad målsättning.
Å ena sidan har målet varit att öppna upp
scoutingen på svenska för underrepresenterade
målgrupper, att ta bort eller förminska de trösklar
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personer kan uppleva att finns på vägen till
medlemskap i scouterna. Å andra sidan har målet
varit, som ett steg på vägen till en öppen och
tillgänglig verksamhet, att erbjuda kårerna, lokalorganisationerna, möjligheter att testa på nya
verksamhetsformer och att komma i kontakt med
de målgrupper som i dagsläget är underrepresenterade bland våra medlemmar.
Eftersom det inom kårerna vid projektets
start fanns försvinnande få medlemmar med
exempelvis funktionsvariation eller personer
födda i ett annat land än Finland har vi genom
projektet startat upp verksamhet så gott som från
noll. Vid projektstarten stod vi inför frågan hur
vi skulle få igång en verksamhetskultur där våra
medlemmar har vilja och kunskap att bredda på
målgruppen och välkomna allt fler medlemmar
från en allt bredare bas.
Vi valde att genomföra projektet enligt
scoutingens metod Learning by doing, d.v.s.
genom att testa nya former av verksamhet och
använda de egna erfarenheterna som grund för
lärandeprocessen. Eftersom förbundet existerar
för och genom de lokala scoutkårerna stod det
klart att de även bör fungera som målgrupp och
kanal för verksamheten.
Att förankra en förbundssatsning så starkt i
medlemsorganisationerna gör projektet både
starkt och sårbart. Då verksamheten sker i
samarbete med de aktiva scouterna på gräsrotsnivå får scouterna egna upplevelser och erfarenheter utan mellanhänder eller eventuella filter.
Det här har också utgjort satsningarnas utmaning
och svaghet. I och med att förbundets medlemsorganisationer fungerar som självständiga
registrerade föreningar är det upp till dem att
bestämma huruvida de alls vill delta i projektet
eller inte.
Rekryteringen av kårer har varit en av
projektets utmaningar och något vi jobbat hårt
med. Därför har det varit ytterst viktigt att kårerna, då de övervägt deltagande eller redan nappat
på grundidén, fått kristallisera och detaljplanera satsningarna enligt organisationens
förutsättningar och möjligheter. I praktiken har
det betytt att FiSSc stött kårerna att samarbeta
med diverse sakkunnigorganisationer. Kårerna
har alltså själva fått öva på att göra en målgrupp
delaktig i verksamheten.

SCOUTKOMPIS
– ETT PROJEKT MED MÅNGA PARTERS
FÖRUTSÄTTNINGAR ATT TA HÄNSYN TILL
En scoutkompis är en ung vuxen som finns tillhands för en scout i behov för särskilt stöd.
Scoutkompisarna träffas som en egen grupp i skolan en gång i månaden och deltar i scoutmöten
i kårer en gång i månaden. Verksamheten arrangeras i samarbete med SAMS - Samarbetsförbundet
kring funktionshinder. Tre scoutkårer i Esbo är med i scoutkompisprojektet som pågår läsåret
2017–2018. FiSSc koordinerar innehållet och den löpande verksamheten, SAMS fungerar som stöd
och uppdragsgivare för scoutkompisarna.

I

nnan verksamheten kunde komma igång hösten 2017
krävdes mycket förarbete. Dels behövde vi hitta en
gemensam linje och målsättning för projektet mellan
SAMS och FiSSc och dels behövde vi inom projektet hitta
en verksamhetsform som kårerna var färdiga att gå in för.
Modellen bygger på tanken att scoutkompisverksamheten
ska fungera som ett komplement till kårernas ordinarie
verksamhet. Scoutkompisarna har rekryterats utanför
scouternas nuvarande medlemmar och mötesverksamheten
leds på skolans område med en resurs från FiSSc.
Kårernas ledare fick i ett tidigt skede bidra med sina tankar
och åsikter om den föreslagna modellen och vi kunde anpassa
verksamheten enligt det. Till exempel minskade vi på verksamhetens omfattning (från 2+2 möten/månad) till två möten allt
som allt per månad, d.v.s. ett i skolan som skild grupp och ett i
kåren med scoutkompisparet på egen hand. Justeringen gjordes
eftersom samarbetskårerna upplevde att projektet annars kan
bli för betungande.
Till en början hade vi en bra dialog per mail med samarbetskårerna men tyvärr visade det sig utmanande att få representanter att delta på de fysiska info- och planeringstillfällen vi
ordnade från projektets sida. I och med att vi samarbetade med
flera kårer gick det inte i det här fallet att utgå från kårens
tidtabell utan tidpunkten spikades från projektets sida.
Då endast en kår deltog i de utbildningar vi ordnade
skedde till en obalans i informationsgången och engagemanget
i projektet. Projektet gick framåt av ”egen tyngd” i och med
överenskommelser mellan skola, familjer, SAMS och FiSSc.
Även om stödet fanns tillhands för kårerna var det inte alla som
valde, eller insåg värdet i att ta det till sig.
Exemplet visar på den grundläggande utmaningen med
delaktighet i ett projekt som ursprungligen initierats av en
annan instans än den slutligt inblandade aktören. För att
känna fullständig delaktighet och ansvar för ett projekt krävs
en uttalad roll och en klart definierad möjlighet att påverka. I
teorin fanns förutsättningarna för kårernas delaktighet också i
scoutkompisprojektet, men projekttidtabellen och verksamhetens form gjorde att det blev svårt att ”hinna med” i det
skedet som bollen sattes i rullning.
I den bästa av världar skulle en dylik satsning ha gjorts
mellan SAMS och de kårer som valt att delta, FiSSc skulle på
sin höjd ha haft en stödande eller koordinerande roll. Utmaningen i det scenariot är ändå de frivilligas insats och projektets

omfattning. Att starta upp ny verksamhet med många
samarbetsparter har varit ett arbetsdrygt projekt som krävt
löpande kontakt med många inblandade parter och aktörer.
Frågan är om någon verksamhet överhuvudtaget hade startats
upp ifall ansvaret legat på kårerna? Vad som väger tyngre - en
garanterad och fullständig delaktighet för samtliga inblandade
parter eller en ny form av verksamhet överhuvudtaget?
I nuläget förbereder vi inför läsåret 2018-2019 då scoutkompisprojektet fortsätter. Förhoppningsvis kan vi den här
gången föra en djupare dialog med samarbetskårerna för att
på så vis undgå att upprepa samma misstag. Verksamheten
har rullat på i nästan ett helt läsår och kårerna har egna
erfarenheter att spegla mot och eventuellt identifiera
ämnen de behöver stöd i.
Erfarenheterna visar att projektet haltat på sina ställen och
att det finns rum för smidigare och förbättrade processer. Utan
att vi testat på och vågat skulle vi ändå inte ha identifierat
dessa. Det första steget är alltid det svåraste men om man inte
vågar ta det kommer man heller inte vidare till steg 3, 4 eller 5.
Jag hoppas vi i scouterna kan bli bättre på att våga satsa också
på de projekt vi inte redan på förhand vet att kommer att
lyckas. Allt behöver inte vara perfekt från början.

4

3

kårer har vågat ta
det första steget mot
en mer inkluderande
verksamhet.

4

gymnasieelever och unga
vuxna har fått ta
sina första steg som
scoutkompisar.

barn i behov av
särskilt stöd har fått
en första egen
erfarenhet av
scouting.
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vargungar
och äventyrsscouter i Esbo har fått
välkomna de första
scoutkompisarna i sin
veckoverksamhet.
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MONEN NIKSIN SISUREPPU
TEKSTI: Taina Worster, Järvi-Suomen partiolaisten lippukuntakoordinaattori

Järvi-Suomen Partiolaisten 100 uutta tapaa -hankkeessa innostetaan lippukuntia ottamaan
toimintaan mukaan myös erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria ja perustamaan uusia sisuryhmiä
ja kannustetaan tekemään kaikille yhteistä partiota. Tietoutta sisupartiosta lisätään varsin
konkreettisella keinolla, sisurepun avulla.
REPUSTA KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ
Sisureppuun on pakattu monenlaisia toiminnallisia esineitä, ohjeistusta ja kirjallisuutta, joiden
avulla on helppo tutustua esimerkiksi erilaisiin
toimintakyvyn rajoitteisiin tai vuorovaikutuksen
apuvälineisiin, esimerkiksi:
Asetu aistivammaisen asemaan esim.
”putkinäkölasien” kautta ja kokeilla pelata
samalla jalkapalloa.
Korvaa puhe kommunikointikeinoja
esittelevillä kuvakorteilla
Helpota tunteiden ilmaisua tunnemittarilla
Herkisty kuulomuistipelissä
erottelemaan erilaisia äänilähteitä.
Toimintavinkkejä voi hyödyntää myös vilkkaan
ryhmän rauhoittamisessa. Liikennevalojen avulla
kerrotaan, milloin vauhtia pitää hiljentää tai miten satuhieronnan avulla rauhoitutaan. Ideoita on
kerätty helppokäyttöisiksi omiksi toimintakokonaisuuksiksi.

LINKKIVINKKI
Kuvakorttien materiaalit
löydät täältä
partio.fi/100uuttatapaa

OHJELMAIDEOITA JA
RATKAISUJA RETKEILYYN
Repussa on myös sekä valmista että helposti itse
työstettävää aineistoa, joka antaa valmiuksia
sisupartion järjestämiseen. Ideat eivät rajoitu
ainoastaan koloiltojen eli säännöllisten kokoontumisten ohjelmiin, vaan esimerkiksi retkeilyä
varten on laadittu varustelista ja ohjeistus siitä,
mitä tulee ottaa huomioon lähdettäessä lyhyille
tai pidemmillekin retkille erityistä tukea tarvitsevien partiolaisten kanssa. Usein sisupartiolaiset
osallistuvatkin lippukuntansa mukana yhteisille
leireille ja retkille.

Lanseeraus
lippukuntapäivässä
24.3.2018
Liikkeelle
lasketaan
kolme reppua

ENNAKKOLUULOISTA EROON
Reppua kierrätetään lippukunnissa ja sitä
käytetään koulutuksissa sekä partiotoiminnan
esittelyssä partion ulkopuolisille. Tavoitteena on
käytännön ohjeiden lisäksi haastaa jokaista
miettimään omaa suhtautumistaan ihmisten
monimuotoisuuteen ja erilaisuuden kohtaamiseen. Lippukuntien kynnys järjestää partiota
erityistä tukea tarvitseville madaltuu ja mahdollisimman moni lapsi ja nuori pääsee uuden mielekkään harrastuksen pariin opettelemaan partiotaitoja ja saamaan uusia kavereita. Ennakkoluuloista
irtautuen menemme kohti yhteistä partiota,
moninaisuutta ja erilaisuutta hyödyntäen.
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Repun
sisällön ovat
koonneet
sisujohtajat Katri
Viik ja Maija
Örnmark

Repussa
on reissuvihko

Repun
sisältöä päivitetään
palautteen
avulla

Tukea ja vinkkejä oman toiminnan suunnitteluun
Skildringar av de prövade metoderna och
instruktioner för nya verksamhetsformer

MITEN
HUR

NELJÄ VINKKIÄ

– ASIOITA JOISTA ALOITTAA

1

LISÄTKÄÄ LIPPUKUNNAN
NET TISIVUILLE JA
FACEBOOK- SIVUILLE TEKSTI,
JOSSA KERROTTE SELKEÄSTI:
Mitä partiotoiminta on
Keneen lippukunnassa voi olla yhteydessä jos
haluaa aloittaa partion (lapsena tai aikuisena)
Paljonko partion harrastaminen maksaa: jäsenmaksu ja arvio erilaisista retki- ja leirimaksuista
Missä lippukunta toimii ja ovatko tilat
esteettömät (mm. pääseekö tilaan pyörätuolilla
ja onko tiloissa esteetön vessa tai vessaa lainkaan).
Vaikkei esteettömyys toteutuisi on siitä hyvä
kertoa ja samalla pohtia voidaanko tilojen
esteitä ohittaa jotenkin.

2

VARMISTAKAA,
ET TÄ RYHMIEN JOHTAJAT
TIETÄVÄT TALOUDELLISISTA TUISTA

3

JAKAA TIETOA TUESTA
Varmistakaa, että johtajat tietävät
keneltä voi kysyä neuvoa esimerkiksi
vilkkaan ryhmän kanssa toimimiseen
tai partio-ohjelman soveltamiseen.
Kurkatkaa piirinne nettisivuilta
millaisissa asioissa sieltä voi pyytää
apua ja tehkää niin rohkeasti.
Katsokaa ympärillenne: toimiiko
lähiseudulla esimerkiksi järjestö, jossa
osattaisiin neuvoa tai kouluttaa.

4

JÄRJESTÄKÄÄ RETKI
TAI PÄIVÄTAPAHTUMA,
JONNE PARTIOTA VOI TULLA
KOKEILEMAAN.
Lue sivulta 20
kokemuksia avoimen
toiminnan järjestämisestä.

Kootkaa yhteen tieto lippukuntanne stipendeistä,
leirimaksuvapautuksista, lainavarusteista ja
jäsenmaksuvapautuksista, siitä keille ne on
tarkoitettu ja miten niitä voi hakea.
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FYRA LÅGTRÖSKELTIPS

1

LADDA UPP INFO PÅ KÅRENS
HEMSIDA OCH FACEBOOK
DÄR NI SKRIVER:
Vad scouting är
Kontaktuppgifter till den i kåren som
nya intresserade (barn, unga eller vuxna)
kan vara i kontakt med
Hur mycket det kostar att vara med i
scouterna: medlemsavgift och
deltagaravgifter för utflykter och läger
Var kåren har sin verksamhet och om
utrymmena är tillgängliga (går det
exempelvis att komma in i kårlokalen
med en rullstol, finns det en tillgänglig
WC eller en WC överhuvudtaget?) Det
är bra att skriva ut infon även om er
kårlokal inte är tillgänglig och samtidigt
fundera om det finns något ni kunde
göra åt saken.

2

FÖRSÄKRA ER OM ATT
ÅLDERSGRUPPLEDARNA I KÅREN
VET OM VILKA EKONOMISKA
STÖD SOM FINNS TILLGÄNGLIGA
FÖR KÅRENS MEDLEMMAR.
Sammanställ information om kårens
stipendier och principer för befriande av
läger-, deltagar- eller medlemsavgifter.
Har ni låneutrustning i kåren? Skriv ut
vem som är berättigad till understöd
och hur familjen ska gå till väga för att
ansöka om understöd.
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3

INFORMERA ERA MEDLEMMAR OM DET
STÖD SOM FINNS TILLGÄNGLIGT
Se till att ledarna vet vem de kan vända
sig till om de t.ex. har barn med extra spring
i benen i sin grupp eller om de funderar på
hur de kan anpassa verksamheten.
Kolla in FiSSc:s och distriktens hemsidor för
info om hurdant stöd de kan erbjuda
Blicka utåt, finns det i närområdet en
organisation som kunde besöka er och
ge er utbildning eller råd?

4

ORDNA EN UTFLYKT ELLER ETT
DAGSEVENEMANG DÄR INTRESSERADE
KAN KOMMA OCH TESTA PÅ SCOUTING.
Läs om öppna utflykter på s. 12

ASIANTUNTIJA

VINKKEJÄ
LIPPUKUNNAN
VARAINHANKINTAAN
TEKSTI: Minna Karhunen, Etelä-Suomen Aluehallintaviraston ylijohtaja

Partiota pidetään yleensä kohtuullisen edullisena harrastuksena.
Pakollinen meno harrastajalle on lähinnä jäsenmaksu ja siitäkin voi anoa
vapautusta. Harrastusvälineitä voi kierrättää edullisesti ja leirille voi päästä
stipendillä. Ihan ilmaista partio ei kuitenkaan ole. Toiminnan järjestäminen
maksaa lippukunnalle.
MITEN HAKEA TUKEA?

TUTUSTU SIDOSRYHMIIN

Yleisin toiminnan rahoitusmuoto ovat kuntien ja
seurakuntien toiminta-avustukset. Toimintaa tuetaan pääasiassa tilavuokrina tai suorana rahallisena
avustuksena. Hyvin hoidettu hallinto ja talous ovat
tärkeimmät edellytykset näiden avustusten
saamiseksi.
Toiminnan ja talouden pitää olla läpinäkyvästi ja
oikein dokumentoitu.

Partiotoiminnalla on valtakunnallisesti hyvä maine.
Meidät tunnetaan laadukkaana kasvatusjärjestönä ja
arvomme koetaan tärkeiksi. Mainetta ja näkyvyyttä kannattaakin hyödyntää profiilin nostamiseksi.
On tärkeää, että partiotoiminta on paikkakunnalla
tuttua erilaisille sidosryhmille, jolloin lähestyminen
myös varainhankinnassa on helpompaa. Lippukunnan toiminnasta on tärkeää kertoa ulospäin
paikallislehdissä ja sosiaalisessa mediassa.

Toiminnan tavoitteet ja tulokset on kuvattava
mahdollisimman selkeästi.

TALKOITA JA TEMPAUKSIA

Hakuohjeita ja määräaikoja on noudatettava.
Myöhästynyttä hakemusta ei voi lain mukaan
käsitellä, vaikka syyt olisivat kuinka hyvät.
Rahojen käytöstä on raportoitava, jotta niitä ei
peritä takaisin.

KEHEN OLLA YHTEYDESSÄ?
Avustusta voi yrittää hakea myös muista lähteistä.
Tällaisia ovat esimerkiksi:
Erilaiset hyväntekeväisyysjärjestöt, kuten esimerkiksi leijona- ja rotaryklubit sekä zontat.
Alueelliset rahastot ja säätiöt, jotka tukevat
paikallista lasten ja nuorten toimintaa. Tällaiset
avustukset ovat yleensä projektiluontoisia.
Mahdolliset partiolaisten omat tukiyhdistykset, jotka ylläpitävät leiripaikkoja, kämppiä tai
vaikkapa jakavat avustuksia koulutuksiin tai
kansainväliseen toimintaan.
Hyväntekeväisyysjärjestöjä ja tukiyhdistyksiä
kannattaa hakea netistä ja olla suoraan yhteydessä ja tiedustella rahoitusperiaatteita.

Lippukunta voi kerätä rahaa toiminnan tueksi myös
talkoilla ja muilla tempauksilla. Omassa lippukunnassa varainhankintakeinoina on käytetty muun
muassa festarialueiden siivoamista, aidan rakentamista ja joululahjojen paketoimista. Tällaiset
mahdollisuudet löytyvät yleensä partiolaisten ja
heidän perheidensä henkilökohtaisten kontaktien
kautta, mutta palveluita voi mainostaa myös kauppojen ilmoitustauluilla tai paikkakuntakohtaisissa
Facebook-ryhmissä.
Talkootyötä kannattaa tehdä kohtuullisesti eikä
sen kannata antaa häiritä varsinaista partiotoimintaa. Se vie aikaa ja voimavaroja. Erityisesti johtajien
on syytä varoa talkootöissä itsensä uuvuttamista.
Hommat kannattaa aina tehdä mahdollisimman
suurella porukalla ja ottaa mahdollisuuksien
mukaan myös nuoremmat partiolaiset mukaan.

PERINTEINEN ADVENTTIKALENTERI
Perinteisin varainhankintakeino partiolaisilla on
adventtikalentereiden myynti. Siihen kannattaa
alkaa varautumaan hyvissä ajoin syksyllä keskustelemalla ja suunnittelemalla myyntitempauksia
yhdessä. Pieni kisailu nostaa myyntiilukuja ja
parhaat myyntitykit eri ikäryhmissä kannattaa
palkita näkyvästi.
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VIIDEN KYSYMYKSEN
AVULLA KOHTI MONINAISEMPAA
LIPPUKUNTAA
TEKSTI: Robert Sundman, Suomen Partiolaisten moninaisuusryhmän puheenjohtaja

L

ippukunnan avoimuus on helppo typistää fiiliskysymykseksi. Jos musta ja kavereistani tuntuu, että
lippukuntaani on helppo tulla mukaan, miksei sinne
sitten olisi?
Syy saattaa löytyä samasta perustelusta, jota usein käytämme itse partiota hehkuttaessamme: tämä on maailman paras
harrastus, koska täällä on samanhenkisiä ihmisiä. Mutta jos
ympärillä on vain samanlaisia tyyppejä, on varmaan vähän
vaikea päästä niiden toisten päiden sisään ja pohtia, mikä estää

Kokeilkaa pohtianäitä viittä kysymystä
lippukunnassanne ja katsokaa,
millaisia vastauksia saatte.
Löytyykö ongelma ehkä lähempää
kuin luulettekaan?

1

Missä, miten ja milloin kerromme muille
siitä, mitä lippukunnassamme tapahtuu? Entä
miten viestimme lippukunnan sisäisesti? Onko
markkinointimme tai sisäinen viestintämme
joko vahingossa tai tahallaan räätälöity vain
tietyntyyppisille ihmisille esimerkiksi
sana- (partioslangi, yleiskieli,
selkokieli…) tai kuvavalinnoilla?

2

Olemmeko selvittäneet partioon liittymisen
esteitä alueillamme? Jos olemme, olemmeko
reagoineet saamiimme vastauksiin? Olemmeko selvittäneet esimerkiksi tuoreilta jäseniltä,
miten partiolaiseksi – joko ryhmiin tai vapaaehtoiseksi – olisi helpompi tulla? Onko jokin
väestöryhmä (ikä, sukupuoli, yms.) yliedustettuna lippukunnassamme, jos jäsenistöä verrataan
alueen väestöön? Tiedämmekö, mistä yliedustus
johtuu, jos sellainen on?

KEITÄ
TAVOITAMME?

KUKA
LIITTYY
LIPPUKUNTAAMME?

3

KUKA
JÄÄ?

4

KENELLÄ
ON VALTAA?

5

KUKA
LÄHTEE ?
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juuri heidän tulemisen lippukuntamme toimintaan.
WAGGGS eli toinen maailmanjärjestöistämme on kehittänyt moninaisuustyökalua, joka perustuu Ruotsin partiolaisten
luomalle ”viiden kysymyksen mallille”.

Millaisista ihmisistä tulee lippukuntamme
pitkäaikaisia jäseniä? Lähtevätkö tietyntyyppiset ihmiset, tytöt tai pojat, yleensä jonkun ajan
kuluttua? Jos kyllä, niin tiedämmekö miksi?
Huolehditaanko lippukunnassamme siitä, että
kaikkien tarpeet – sukupuoleen, ikään, toimintakykyyn, uskontoon jne. katsomatta – tulevat
huomioiduiksi? Jakautuvatko vastuut ja roolit
tasaisesti, vai tekevätkö tietyt ihmiset/tietyntyyppiset ihmiset aina tietyt tehtävät?

Ketä kuunnellaan lippukunnan päätöksenteossa?
Kuka saa viimeisen sanan? Käytetäänkö
lippukunnassamme erilaisia osallistamisen
menetelmiä, jotta lippukunnan päätöksentekoon olisi helpompi osallistua?

Millaiset ihmiset lähtevät lippukunnastamme? Teemmekö kyselyjä lähtijöille?
Jos kyllä, miksi he lähtevät? Jos eemme tee,
miksi emme? Voisimmeko jollain toisella
tavalla kartoittaa lähtemisen syitä?
Tehdäänkö lippukunnassamme aktiivisia
toimenpiteitä näiden syiden ratkaisemiseksi,
mikäli ne ovat ratkaistavissa?
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VOITTE
TEHDÄ TÄMÄN
HARJOITUKSEN
LIPPUKUNNAN
JOHTAJISTON
KANSSA

Check list
sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen
huomioimiseen partiossa
TEKSTI: Veera Hatakka ja Aleksi Vesala, Pinkkipartio ry

En oleta kenenkään sukupuolta ja
seksuaalista suuntautumista.
En puhu automaattisesti tytöille
poikaystävästä ja pojille tyttöystävästä.
En korosta sukupuoliin liittyviä
stereotypioita tai painota sukupuolten eroja.
Ymmärrän, että kaikki pojat eivät tykkää
rämpiä metsässä ja riehua ja kaikki tytöt
eivät tykkää käsitöistä eli suhtaudun
sukupuoleen normikriittisesti.
Tapahtumissa, retkillä ja leireillä on
sukupuolineutraali, eli kaikille tarkoitettu
vessa.
Tarjoan retkillä ja leireillä
mahdollisuuden peseytyä ja saunoa myös yksin.
En kyseenalaista, jos joku kertoo seksuaalisen
suuntautumisensa ja/tai sukupuolensa olevan
jotain muuta kuin hetero ja/tai cis-sukupuolinen
(kokee syntymässä määritellyn sukupuolen
omakseen).
Kun joku kertoo minulle omasta
seksuaalisesta suuntautumisestaan
tai sukupuolestaan, kuuntelen ja tuen.
Käytän oikeita termejä puhuessa
seksuaalisuuden ja sukupuolen
moninaisuudesta.

SANASTO
Hetero
Tuntee vetoa toista
sukupuolta kohtaan.
Homo
Tuntee vetoa samaa
sukupuolta kohtaan.
Biseksuaali
Tuntee vetoa miehiä ja
naisia kohtaan.
Cis-sukupuolinen
Kokee syntymässä
määritellyn sukupuolen
omakseen.
Transsukupuolinen
On toista sukupuolta kuin
syntymässä määritelty.
Muunsukupuolinen
Sukupuoli on jotain muuta kuin mies tai nainen.
Intersukupuolisuus
Erilaisia synnynnäisiä
tiloja, joissa keholliset,
anatomiset tai muut
sukupuolen tunnusmerkit
eivät ole yksiselitteisesti
nais- tai miestyypilliset.

Tiedän, mihin ottaa yhteyttä,
jos oma osaamiseni ja tietoni loppuvat.
En saarnaa uskonnosta ja synnistä, kun
joku kertoo seurustelevansa samaa sukupuolta
olevan ihmisen kanssa.

LINKKIVINKKI

Tutkimuksesta riippuen 5–15%
väestöstä on jotain muuta kuin
hetero ja 0,5–1 % väestöstä
ei tunne syntymässä määriteltyä
sukupuolta omakseen.

pinkkipartio.fi
seta.fi
trasek.fi
transtukipiste.fi
intersukupuolisuus.fi
PINKKIPARTION
päämääränä on, että
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat
ihmiset voivat olla mukana
partiotoiminnassa avoimesti omana itsenään
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FEM FRÅGOR
FÖR MER MÅNGFALD I KÅREN
TEXT: Robert Sundman, Mångfaldsgruppens ordförande, Suomen Partiolaiset

D

et är lätt hänt att frågor om tillgänglighet
reduceras till en känslofråga. Ifall jag och
mina kompisar upplever att det är lätt att
komma med i vår kår, varför skulle
det i så fall inte vara det?
Orsaken kan vara den samma som den vi ofta använder för att lyfta scoutingens bästa sida: scouting
är världens bästa hobby eftersom vi som är med är
likasinnade människor. Ifall det bara finns en viss typ
av medlemmar är det inte så underligt att det kan

1
VEM NÅR VI?

2

VEM
KOMMER
MED I
KÅREN?

3

VEM HÅLLS
KVAR
I VERKSAMHETEN?

4
VEM
BESTÄMMER ?

5

VEM
SLUTAR?
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kännas utmanande att tänka sig in i de ”andras”
situation och se på frågan ur deras perspektiv.
WAGGGS, alltså den ena världsscoutorganisationen har tagit fram ett mångfaldsverktyg för kårerna
som är baserat på de svenska Scouternas material
”Femstegsmodellen”. Fundera på frågorna nedan
och var öppna för de svar ni kan tänkas få. Klämmer
skon egentligen närmare än ni ursprungligen
tänkt er?

Var, hur och när berättar vi för andra vad som
pågår i kåren? Hur kommunicerar vi internt?
Är vår marknadsföring och interna kommunikation (medvetet eller av misstag) formulerad
så att den når och tilltalar endast en viss typ
av människor, exempelvis med tanke på ordval
(scoutslang, högsvenska eller lättläst text)
och bildval?
Har vi utrett vilka eventuella hinder det finns för
att komma med i scouterna på vårt område? Ifall
vi har utrett frågan, har vi reagerat på de svar
vi fått? Har vi frågat våra nya medlemmar hur
vi i framtiden kunde göra det lättare att komma
med i scoutingen (i grupperna eller som frivillig
ledare). Är någon viss befolkningsgrupp (ex.
ålder, kön etc.) överrepresenterad i vår kår ifall
vi jämför kårens medlemsstruktur med
närområdets befolkning? Vet vi vad överrepresentationen beror på ifall en sådan finns?
Vilken typs människor blir långvariga medlemmar i kåren? Slutar en viss sorts människor,
flickor eller pojkar, efter en viss tid? Om ja,
vet ni varför? Ser ni i kåren till att allas behov,
oberoende av kön, ålder, funktionsvariation eller
exempelvis religion blir sedda och bemötta?
Fördelas ansvarsuppgifterna och rollerna i kåren
jämt eller gör vissa personer eller personlighetstyper endast vissa uppgifter?

Vem blir lyssnad på i kårens beslutandeprocesser? Vem har sista ordet? Använder ni er i kåren
av metoder som främjar delaktighet för att
underlätta deltagande i kårens beslutsfattande?

Vilka personer slutar i kåren? Följer ni upp
varför en medlem slutar? Om ja, varför
slutar medlemmarna? Om ni inte följer
upp, varför inte? Kan ni på något annat sätt
kartlägga orsakerna till att medlemmarna
slutar? Gör ni i kåren aktiva handlingar för
att, då det är möjligt, åtgärda orsakerna till
att medlemmarna slutar?
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FUNDERA
GENOM FRÅGORNA
MED KÅRENS
LEDARE.

Tar du
hänsyn till
sexuella- och/eller
könsminoriteter
i scouterna?
Jag tar aldrig någons sexuella
läggning eller kön för givet.
Jag talar inte automatiskt om pojkvänner
då jag talar till flickor och om flickvänner
då jag talar till pojkar.
Jag förstärker inte stereotypier om kön
och betonar inte könsskillnader.
Jag förstår att alla pojkar inte gillar att härja
i skogen och att alla flickor inte gillar
handarbeten, alltså kan jag se på kön ur
ett normkritiskt perspektiv.
Det finns könsneutrala WC på de
evenemang, utflykter och läger vi ordnar.
Deltagarna erbjuds möjligheten att tvätta
sig eller gå i bastu ensam under läger och ut
flykter.
Jag ifrågasätter inte ifall någon berättar att hens
sexuella läggning och/eller kön är en annan än
hetero och/eller en cisperson (identifierar sig
med det kön hen blivit tillskriven vid födseln).
Då någon berättar om sin sexuella läggning
eller kön för mej, lyssnar jag och stöder.
Jag använder rätt begrepp och terminologi
då jag talar om mångfald av sexualitet och kön.
Jag vet vart jag ska vända mej om min egen
kunskap och kunnande inte räcker till.

ORDLISTA
Heterosexuell:
Person som attraheras
känslomässigt och/eller sexuellt
av människor av annat kön.
Homosexuell
Person som attraheras
känslomässigt och/eller sexuellt
av människor av samma kön.
Bisexuell
Person som attraheras
känslomässigt och/eller sexuellt
av människor oavsett kön.
cisperson
Person vars könsidentitet
och/eller könsuttryck överensstämmer med det kön som den
tillskrevs vid födseln.
Transsexuell
En person vars könsidentitet inte
överensstämmer med det kön
som registrerats vid födseln och
som ofta har en önskan om att
få hormonell och/eller kirurgisk
behandling för att kroppen bättre
ska stämma överens med
könsidentiteten.
Intergender
Person som identifierar sig som
varken kvinna eller man eller ser
på sig själv som både kvinna och
man, mellan dessa två könskategorier eller som inget kön
alls.
Intersexuell
Ett samlingsnamn för olika medicinska tillstånd där en person inte
går att biologiskt könsbestämma
som antingen kvinna eller man.

Jag predikar inte om synd och religion om någon
berättar att hen är i ett förhållande med en
person av samma kön.

LÄNKTIPS:
pinkkipartio.fi/ (på finska)
seta.fi/pa-svenska/
trasek.fi/pa-svenska/
transtukipiste.fi/pa-svenska/
www.transformering.se

Olika studier har konstaterat att mellan 5 och 15%
av befolkningen definierar sin sexuella läggning
som något annat än heterosexuell och att 0,5–1%
av befolkningen inte identifierar sig med
det kön som registrerats vid födseln.
100 TAPAA T E HDÄ AVO IME MPAA PART IOTA
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IDEOITA
JOHTAMISJA KEHITTÄMISTEHTÄVIIN
Lippukunnan saavutettavuutta ja
avoimuutta voi miettiä myös omana
Ko-Gi -kehittämistehtävänään tai
Partiojohtaja-peruskurssin
johtamistehtävänä.
Saavutettavuussuunnitelma
Tee lippukunnan leirille tai koulutukseen saavutettavuussuunnitelma, jossa huomioidaan esimerkiksi tapahtuman fyysinen ja taloudellinen saavutettavuus. Toteuta
saavutettavuusryhmän kanssa suunnitelma.

Tervetuloa -projekti
Uudet lapset sulautuvat nopeasti osaksi lippukunnan toimintaa, mutta osataanko lippukunnassasi ottaa vastaan
uusia nuoria ja aikuisia? Kehittämistehtävässä voi rakentaa esimerkiksi toimintamallin uusien vapaaehtoisten
ottamiseksi osaksi toimintaa

KAIKKEA
EI TARVITSE OSATA
ITSE – PIIRIT OVAT
TUKENASI
Oma into ei aina riitä kun pitäisi
saada aikaan muutos tai vastaan
tulee tilanne jota on vaikea
ratkaista. On tärkeää olla
rehellinen itselleen: mihin omat
voimavarat ja osaaminen riittävät
ja mitä taas ei heti pystytä
muuttamaan.
Piirin tehtävä on tukea ja palvella lippukuntia. Jos et tiedä kuinka toimia vaikeassa
tilanteessa ole yhteydessä omaan piiritoimistoosi tai lippukuntakoordinaattoriin,
he osaavat neuvoa eteenpäin. Usein samat
kysymykset ovat tulleet mieleen muissakin
lippukunnissa.
Monessa piirissä toimii oma moninaisuus- tai sisuryhmä, jotka voivat auttaa.
Lisäksi Suomen Partiolaisten moninaisuusryhmä tukee toimintaa.

Tukea johtajille
Tiedetäänkö lippukunnassa millaista tukea ryhmien johtajat kaipaavat? Saavatko he toivomaansa apua? Kehittämistehtävässä voi pureutua siihen miten lippukunnassa
tuetaan johtajia, jaetaan onnistuneita toimintamalleja ja
samalla rakentaa tukiverkkoa lippukunnan osaajista ja
ulkopuolisista ammattilaisista.

Lippukunnan oma yhdenvertaisuussuunnitelma
Hyvään alkuun pääsee käymällä yhdessä johtajiston
kanssa läpi viiden kysymyksen sarjan (sivulla 46), keskustelemalla esiin nousseista ongelmakohdista ja kirjaamalla ylös, millaisia ratkaisuja näihin haetaan.

Kokeilun paikkoja
Monelle partio on täysin vieras harrastus. Partioharrastuksen aloittaminen helpottuu, jos partioon voi tutustua
erilaisen avoimen toiminnan ja kokeilemisen kautta.
Toteuta avoin tapahtuma tai kehitä lippukunnan tapaa
mahdollistaa partioon tutustuminen.

DU BEHÖVER INTE
VARA EN EXPERT
PÅ ALLT – FISSC
OCH DISTRIKTEN
FINNS TILL SOM
STÖD
Alltid räcker inte den egna ivern till
i en förändringsprocess eller om du
ställs inför en situation som är svår
att lösa. Det är viktigt att vara ärlig
mot sig själv: Hur långt räcker mina
krafter och mitt kunnande och vad
är sådant som inte kan förändras
med en gång?
FiSSc:s och distriktens uppgift är att stöda
kårerna. Om du inte vet hur du ska hantera
en svår situation ska du kontakta kårstödskoordinatorn eller någon annan på FiSSc:s
eller distriktens kansli, de kan hjälpa dej att
komma vidare. Ofta har andra kårer stött på
liknande utmaningar tidigare.
I FiSSc liksom många distrikt finns det
en grupp som ansvarar för mångfaldsfrågor
eller sisuscouting som du också kan vända
dej till. Dessutom stöder mångfaldsgruppen
i Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
mångfaldsverksamheten nationellt.
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KERRO PARTIOSTA
YMMÄRRETTÄVÄSTI
Partiossa käytetään paljon erityissanoja kuten samoaja, kuksa ja
rinkka. Selkeästä kielestä on apua, kun haluat, että sinua ymmärretään.

VOIT KÄYTTÄÄ
ESIMERKIKSI TÄTÄ
RETKIKIRJEEN MALLIA
KUN KERROTTE LASTEN
VANHEMMILLE
TULEVASTA
RETKESTÄ

VIISI VINKKIÄ SELKEÄÄN VIESTINTÄÄN:

1

Kun neuvot ja opastat,
käytä lyhyitä lauseita.
Varo kasaamasta yhteen
lauseeseen liikaa tietoa.

2

Mieti, mikä
on todella
tärkeää, ja
aloita siitä.

3

Karsi kaikki
tiedot, jotka
eivät ole
tärkeitä.

4

5

Muotoile teksti
siten, että siitä saa
silmäilemällä jo
selville pääasiat.

Puhetilanteessa
varaudu
toistamaan asia.

MALLIRETKIKIRJE

Käytä
tavallisia,
konkreettisia sanoja
(retki, yö,
lämmin)

[LIPPUKUNNAN NIMI]
lippukunta lähtee retkelle!
Lippukunta [LPK:N NIMI] järjestää kevätretken 7.–9.4.
Retki on [NIMI] leirikeskuksessa [OSOITE]
Retki kestää joko yhden yön tai kaksi yötä.
Seikkailijat, tarpojat ja samoajat, eli 10–17-vuotiaat partiolaiset lähtevät retkelle perjantaina 7.4. kello 18.

Lyhyet
lauseet helpottavat
lukijaa, hyvä mitta
on 7–10
sanaa lauseessa.

Vältä
vaikeita taivutusmuotoja, esimerkiksi
passiivimuoto
(”nukutaan”) ja
sijapäätteet (”kimppakyydein”) voivat
olla haastavia.

KERRO SELKEÄSTI
MITÄ OHJELMASSA
TAPAHTUU:
mitä tehdään, ollaanko
ulkona vai sisällä ja mitä
lapsi oppii ohjelmassa.
Esimerkiksi: ”Rastirata
metsässä. Lapset oppivat
tunnistamaan erilaisia kasveja.”
”Lapset tarvitsevat mukaan
lämpimät vaatteet,
makuupussin ja
makuualustan.”

Vältä
erikoissanastoa,
jos et selitä sitä
lukijalle
(laavu, kuksa,
suotava).

Sudenpennut eli 7–9-vuotiaat lapset aloittavat retken
lauantaina 8.4. kello 9.
Kaikki lähtevät retkelle osoitteesta [OSOITE].
Partiolaiset menevät leirikeskukseen kimppakuljetuksilla
eli vanhempien ja leirin johtajien autoilla.
Leirikeskuksen osoite on [OSOITE].
Soita lippukunnanjohtajalle [NIMI + NUMERO]
jos voit auttaa kuljetuksissa.

Pidä
verbit lauseen
alussa.

Kaikki nukkuvat retkellä ulkona teltoissa.
Retken ohjelma on toisella sivulla.
[Katso toiselta sivulta lapsi tarvitsee retkelle.
Lippukunnalta voi lainata esimerkiksi makuupussin.
Lista lainattavista asioista ja ohjeet ovat osoitteessa
[NETTIOSOITE]

LINKKIVINKKI

Kerro lapsen ruokavaliosta, lääkkeistä tai muista erityisistä
tarpeista retken johtajalle [NIMI JA YHTEYSTIEDOT]
Retken johtaja vastaa kysymyksiin.

Pääkaupunkiseudun
partiolaiset on
koonnut kuvitetun
ja eri kielille käännetyn
varustelistan:
partio.fi/100uuttatapaa
Katso verkkokoulutus
selkokielestä ja siitä
miten kertoa partiosta
ymmärrettävästi:
partio.fi/100uuttatapaa
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ETUOIKEUSKÄVELY
– PARTIO EDITION  
TEKSTI: Mira Vuojolainen ja Saara Nykänen

Etuoikeuskävely on klassinen moninaisuuteen herättelevä harjoitus,
jonka voi tehdä esimerkiksi koloillassa tai johtajiston tapaamisen alussa.
Mallina partiomaiseen versioon on käytetty Normit nurin -oppaan ohjeita.

TEE NÄIN:
Sijoita osallistujat riviin – tilaa pitää olla riittävästi,
jotta voi ottaa askelia eteenpäin.
Jaa lapuilla kuvitteelliset identiteetit ja
anna osallistujien hetken eläytyä rooliinsa.
Pyydä kysymään, jos lapuissa on jotain,
mitä osallistuja ei ymmärrä.
Kerro, että luet ääneen väitteet yhden kerrallaan
ja osallistujien tulee harkita, pitääkö väite heidän
kohdallaan paikkaansa.
Jos väite pitää paikkaansa, tulee osallistujan
astua eteenpäin, muutoin hän jää paikalleen.

LOPUKSI:
Etuoikeuskävelyn on tarkoitus havainnollistaa, miten normit
ja etuoikeudet liittyvät toisiinsa. Pura kävely osallistujien kesken siten, että osallistujat ovat vielä kävelyn lopputuloksen
asemissaan. Aloita ensin ääripäistä eli haastattele ensin pari
pisimmälle ehtinyttä ja pari viimeiseksi jäänyttä.
Pyydä osallistujia kertomaan,
mitkä heidän identiteettinsä oli ja kysy:
Minkälaisia esteitä tuli?
Miksi arvelit että roolikorttisi henkilö astuisi eteenpäin tai
jäisi paikalleen, oletitko asian olevan niin tai pitäisikö se
paikkansa kaikille joilla on samat ominaisuudet?
Toistuiko joku asia, minkä vuoksi ei päässyt eteenpäin?
Miltä tilanne tuntui?
Koko ryhmän kanssa voitte keskustella, olivatko jotkut
väitteistä olennaisempia etenemisen kannalta kuin toiset?
Miksi?  

ASTU ETEENPÄIN, JOS…
Sinä olet kuullut partiosta ja ajattelet
sen olevan monipuolinen harrastus.
Sinulle on luontevaa käsitellä joulua
partiokokouksissa.
Jäsenmaksun maksaminen ei ole sinulle ongelma.
Äidinkieltäsi, uskontoasi ja kulttuuriasi
arvostetaan yhteiskunnassa.
Pystyt kulkemaan partiokololle ilman, että sinun
pitää miettiä rappusia tai kynnyksiä.
Sinä ymmärrät kaiken, mitä partioesitteissä ja
tiedotteissa lukee.
Telttaretkeily kuulostaa sinusta hyvältä idealta.
Voin mennä leirisaunaan miettimättä menenkö
naisten vai miesten vuorolla.
Olet tottunut siihen, että muut
kehuvat käyttäytymistäsi.
Pääset kotoasi lippukunnan
kololle vaivatta säästä välittämättä.
Ihmiset eivät juuri koskaan vilkuile
sinua epäluuloisesti kadulla.
Kotiseudullani on tyttö- ja poikalippukunnat. Voin
valita lippukuntani miettimättä asiaa sen enempää.  
Sinulle on helppoa mennä uusiin paikkoihin ja
tutustua uusiin ihmisiin.
Ihmiset osaavat lausua nimesi oikein.
Sinä pystyt rekisteröitymään
Kuksaan ilman isompia ongelmia.
Partiomateriaaleissa esiintyy henkilöitä, joilla on
sama ihoväri kuin sinulla.
Sinun on helppoa keskittyä ja kuunnella.

LINKKIVINKKI
Mallina käytetty
Normit nurin -opas ohjeita
partio.fi/100uuttatapaa
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K U V I T T E E L L I S E T I D E N T I T E E T I T:

Olet 9-vuotias utelias lapsi,
joka innostuu uusista asioista. Sinun
on kuitenkin vaikeaa keskittyä ja
hillitä aggressiivista käytöstäsi.

Olet 14-vuotias nuori, joka viettää
kaiken vapaa-aikansa yksin. Sinulla ei
juurikaan ole kavereita, koska sosiaaliset tilanteet ovat sinulle haastavia.

Olet 18-vuotias transmies,
olet lapsena ollut mukana partiotoiminnassa ja haluaisit jatkaa rakasta
harrastustasi opiskelupaikkakunnallasi.

Olet 13-vuotias nuori, jolla on oma
jengi. Vietätte jenginne kanssa aikaa
ostoskeskuksissa ja nuorisotalolla.
Sinulla ei ole hengailun lisäksi muita
harrastuksia.

Olet 10-vuotias lapsi, jolla on lievä kehitysvamma. Olet sosiaalinen,
muttet aina tule ymmärretyksi. Sinun
on vaikeaa ymmärtää pitkiä sanoja ja
lauseita.

Olet 15-vuotias iloinen nuori, joka on
muuttanut Kongosta Suomeen vasta
puoli vuotta sitten. Asuinalueellasi on
paljon äidinkieltäsi ranskaa puhuvia
ihmisiä, etkä juurikaan osaa suomea.

Olet 12-vuotias lapsi, joka on
adoptoitu 4-vuotiaana Thaimaasta.
Sinulla on muutama hyvä ystävä,
joiden kanssa vietät aikaa.
Et kuitenkaan nauti uusien ihmisten
lähellä olemisesta, koska sinua on
kiusattu ulkonäkösi takia.

Olet 9-vuotias lapsi, joka on muuttanut kaksi vuotta sitten Venäjältä Suomeen. Olet innokas puhumaan suomea,
vaikket osaakaan sitä kirjoitussääntöjen mukaisesti. Perheessäsi
panostetaan perheen yhteiseen
ajanviettoon yksittäisten henkilöiden
harrastamisen sijaan.

Olet 8-vuotias iloinen lapsi,
joka nauttii ulkoilmasta ja käsillä
tekemisestä. Sinulla on paljon ystäviä.
Välillä sinua kuitenkin harmittaa
pyörätuolisi, jolla kuljet synnynnäisen
kehityshäiriön takia.

Olet 10-vuotias lapsi, joka nauttii
leikkimisestä, askartelusta ja uusista
kavereista. Harrastamistasi kuitenkin
vaikeuttaa pitkät välimatkat ja
perheesi heikko taloudellinen tilanne.

Olet 30-vuotias nainen, joka on ollut
partiossa mukana lapsuudesta saakka.
Mielestäsi partio on suomenkielistä
harrastustoimintaa, johon kuuluu
viikkotoiminnan lisäksi muutama retki
vuodessa. Tyttöystäväsi kanssa harrastatte myös kiipeilyä jonka takia et ehdi
useammalle retkelle vuoden aikana.

Olet kaksi vuotta sitten Suomeen
Syyriasta muuttanut aikuinen, jolle
tulee telttailusta ensimmäisenä
mieleen pakolaisleirit. Sinulla on neljä
alakouluikäistä lasta.
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PARTION LYHYT
OPPIMÄÄRÄ

PARTIOSANASTO
HALTUUN!

Partiolaisten kieli saattaa välillä kuulostaa ulkopuolisen
korville vähän kuin labyrintissä seikkailisi. Tästä voit
tarkastaa yleisimpien termien tarkoitukset.

Ikäkausi

partio-ohjelma on jaettu eri ikäkausiin,
joissa jokainen lapsi ja nuori pääsee
toimimaan yhdessä oman ikäistensä 		
kanssa
Kolo
Tila, jossa partiolaiset viikoittain
kokoontuvat.
Lauma
7–9-vuotiaiden sudenpentujen ryhmä.
Lippukunta
Partiolippukunta on partiotoiminnan
perusyksikkö. Lippukunnat ovat usein
itsenäisiä yhdistyksiä, useimmat
rekisteröityjä.
Partiohuivi
Partiolaisen paras tunnusmerkki.
Jokaisella lippukunnalla on
omanlainen huivinsa.
Partiopiiri
Lippukunnat ympäri Suomen
jakaantuvat maantieteellisen
sijaintinsa perusteella partiopiireihin.
Samoaja
15–17-vuotias partiolainen.
Seikkailija
10–12-vuotias partiolainen.
Seppo
seurakunnan partioasioista vastaava
työntekijä
Sisupartiolainen Partiolainen, joka tarvitsee erityistä
tukea vamman tai pitkäaikaissairauden
tai muun ominaisuuden takia.
Sudenpentu
7–9-vuotias partiolainen.
Tarpoja
12–15-vuotias partiolainen.
Vaeltaja
18–22-vuotias partiolainen.

KORTKURS
I SCOUTTERMINOLOGI
Scouternas talspråk kan för en utomstående l
åta som total rotvälska. Här kan du kolla upp
vad de vanligaste begreppen betyder.

Åldersgrupp

Lya, kårlokal
Kull
Scoutkår

Scouthalsduk

Scoutdistrikt

Explorerscout
Äventyrsscout
Frans
Sisuscout

Vargunge
Spejarscout
Roverscout

Scoutprogrammet är uppdelat i
åldersgrupper där alla barn och unga
får delta i grupp med andra i samma
ålder
Utrymme där scouterna
samlas en gång i veckan
Grupp av 7–9-åriga vargungar
Scoutkåren är grundenheten
i scoutingen. Kårerna är ofta
självständiga organisationer
och de flesta registrerade i
föreningsregistret.
Det tydligaste kännetecknet för en
scout. Alla kårer har en egen
kårhalsduk
Kårerna runt om i Finland är
uppdelade i scoutdistrikt enligt
deras geografiskaplacering
10-12-årig scout
10-12-årig scout
Scoutansvarig anställd
inom församlingen
En scout som behöver särskilt stöd på
grund av en funktionsvariation eller
annan egenskap.
7–9-årig scout
12–15-årig scout
18–22-årig scout
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100 TAPAA TEHDÄ
AVOIMEMPAA PARTIOTA
100 S ÄT T AT T S K A PA M E R
T I L LG Ä N G L I G S C O U T I N G
100 uutta tapaa -projektissa
etsittiin uusia tapoja tehdä
partiota, jotka madaltavat
harrastamisen kynnystä.
Näihin kansiin on koottu
projektissa mukana olleiden
hankkeitten tekijöiden ja
asiantuntijoiden kokemuksia,
oivalluksia ja vinkkejä,
joita 100 uutta tapaa
-toiminnassa on syntynyt.

I projektet 100 nya sätt att
scouta har vi testat på sätt
att göra verksamheten mer
tillgänglig. Inom pärmarna för
den här publikationen har
vi samlat scouters och
sakkunnigas erfarenheter,
insikter och tips som
uppkommit genom
projektet 100 nya sätt
att scouta.

M I K S I?
Vastauksia siihen minkä takia
saavutettavuuden eteen
on tärkeää tehdä töitä

VA R F Ö R?
Svar på varför det är viktigt att
arbeta för tillgänglighet

M I TÄ?
Tarinoita kokeiluista ja reseptejä
uusiin toimintamalleihin

VA D?
Skildringar av de prövade
metoderna och instruktioner
för nya verksamhetsformer

M I T E N?
Tukea ja vinkkejä oman
toiminnan suunnitteluun

H U R?
Stöd för planeringen
av egen verksamhet

