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ÄLYPELI  
JOHTOKOLMIKKOJEN  
MOTIVOINTIIN 
 
Hei, 
Pitelet kädessäsi SP:n Aluevaliokunnan tuottamaa johtajavirkistysmateriaalia. 
Materiaali on tarkoituksella koottu niin helpoksi, että välttämättä tehtävien 
tekeminen ei vaadi muuta kuin ryhmien ohjeen tulostettuna, jonkun välineen, jolla 
pääsee nettiin, ja muistiinpanovälineet. Pelinjohtajan ohjeissa on vinkkejä 
toiminnallisuuden lisäämiseen.  
 
Materiaalin tavoitteena on paitsi tarjota rentouttava hetkinen esimerkiksi 
lippukunnan johtajavirkistykseen tai aluetapaamisen loppukevennykseksi, myös 
muistuttaa johtokolmikon erilaisista työkaluista ja tuesta. Teemmehän yhdessä 
ihan parasta partiota! 
Kiva kun olet mukana! 
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TÄMÄ ON JOHTAJISTON OMA ÄLYPELI  
- TERVETULOA PELAAMAAN! 
Peliin kuuluu tämä tehtävälappu sekä apulaput 
 (Morsen aakkoset sekä numero-kirjain -tulkintalappu).  
 
Pelin seitsemän tehtävää antavat kukin ratkaisuksi jonkun luvun, ja nämä luvut yhteen laskemalla 
saatte selville koodin, joka avaa pelinjohtajanne näyttämän aarrearkun.  
 
Lisäksi osa kysymyksistä haastaa pohtimaan ja kehittämään lippukuntanne toimintaa. Tässäkään 
pelissä kun tärkeintä ei ole maaliviiva, vaan se, mitä matkan varrella syntyy.  
 
Onnea matkaan! 
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2.  
TIESITTEKÖ, ETTÄ PARTIO-OHJELMA.FI -SIVUSTOILLA VOI JAKAA OMAT 
PARHAAT TOTEUTUSVINKKINSÄ?  
Nyt on aika laittaa teidän parhaat ajaituksenne jakoon.  
Menkää osoitteeseen www.partio-ohjelma.fi, valitkaa jonkin ikäkauden aktiviteetti, ja kirjoittakaa 
siihen toteutusvinkki. Vinkin pääsee kirjoittamaan sivun alalaidasta.  
 
Kun vastaus on lähetetty, ruudulle ilmestyy kiitosviesti. 
Kuinka monta A-kirjainta viestissä on? 
 
Haastakaa jokainen lippukuntanne ryhmä jakamaan ainakin yksi toimintavinkki! 

 
 
3.  
MITEN TEIDÄN LIPPUKUNNASSANNE TOTEUTETAAN AIKUISREKRYÄ? 
Miten se sujuu? 

  
 Menkää osoitteeseen www.partio.fi. 
 Valitkaa “lippukunnille” -> ja sieltä “pestien tuki”.  
 Klikatkaa “aikuisten rekrytointi”. 
 Menkää sivun loppuun, ja avatkaa koulutus “Lisää johtajia sun lippukuntaan”.  
 Kuinka monta eriväristä ajatteluhattua voi käyttää uusien näkökulmien löytämiseen? 

 
Mikä voisi olla teidän aikuisrekrytekonne tälle vuodelle? 
 

4.     
JOS... 

 puukko + kompassi = 300 
 kompassi - teltta = 50 
 teltta + kompassi = 150 
 … mitä silloin on teltta + puukko? 

  

http://www.partio-ohjelma.fi/
http://www.partio.fi/
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5.  
ETSIKÄÄ PAREMPI LIPPUKUNTA -BLOGI  

 (https://www.partio.fi/parempi-lippukunta-blogi/) 
 Valitkaa tägi “LPK:n johtaminen”.  
 Etsikää artikkeli otsikolla “Viiden kysymyksen avulla kohti moninaisempaa 

lippukuntaa”.  
 Missä on alun perin kehitetty viiden kysymyksen mallia, joka on pohjana WAGGGsin 

moninaisuustyökalulle? 
 

17) Ruotsissa 
28) Iso-Britanniassa 
32) Ranskassa 

 
Onko moninaisuustyökalu lippukunnassa tuttu?  
Kuinka avoin teidän lippukuntanne on? 

 

6.  
RATKAISKAA SUDOKU,  
KELTAISET RUUDUT KERTOVAT MERKITSEVÄT KOLME NUMEROA! 

 
 

https://www.partio.fi/parempi-lippukunta-blogi/
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7.  
RATKAISKAA RISTIKKO.  
Kun tiedätte ratkaisusanan, muuttakaa se apulapun (liite 2) avulla luvuksi niin, että käännätte 
jokaisen kirjaimen numeroksi, ja laskette nämä 15 numeroa yhteen.  
(esim. AUTO -> numeroina 3054 -> lasku 3+0+5+4 -> vastaus 12) 
 
 

1. Vauhdikas 10-12-vuotias kaveri 
2. Partiotoiminnan tärkein yksikkö, partiolaisen koti 
3. Suomessa näitä on 10 (+FiSSc), lippukuntien tuki ja turva 
4. Johtokolmikon noheva osa, aikuisten hyvinvoinnin vahva ammattilainen. 
5. Hiilloksen_______________ on seikkailijan väri. 
6. Kolmannes johtokolmikosta, partiokasvatuksen asiantuntija. 
7. Lippukunnan hallinnon oikea käsi, hoitelee arkistot ja pöytäkirjat. 
8. Ikäkausi seikkailijan ja samoajan välissä. 
9. Tyyppi, joka johtaa seikkailijoita 
10. Vaeltajien oma väri. 
11. Lippukunnan supertyypit, johtavat lippukuntaa 
12. Pieni ja reipas partiolainen huivi vinossa 
13. Täältä ensimmäinen askel partioon! Ovathan teidän tietonne ajan tasalla? 
14. 18-22v maailmanparantaja 
15. Viidakkokirjan susiäiti, johtaa laumaa 
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Liite 1: Morseaakkoset 
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Liite 2: Taulukko kirjainten muuttamiseen luvuksi 
 

A = 3       B = 4       C = 2 
D = 7       E = 5       F = 9 
G = 1       H = 5       I = 3 
J = 2      K = 8       L = 6 
M = 3      N = 7       O = 4 
P = 0       Q = 9      R = 8 
S = 4       T = 5       U = 0 
V = 8       W = 1         X = 6 
Y = 9       Z = 3       Å = 7 
Ä = 2       Ö = 6 
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OHJEISTUS PELIN VETÄJÄLLE: 
 
Ennakkovalmistelut: 

 Tulosta pelaajien materiaali ryhmille (2-4 hlö on ehkä toimivin ryhmäkoko, jotta hommia 
voi vähän jakaa, mutta kaikille riittää puuhaa). 

 Hanki palkinto peliin (herkkuja, “vapaudut nakista” -kortteja, hierontalahjakortteja…), 
ja lukitse se 3-numeroisella numerolukolla jonnekin aarrearkkuun/-kassiin. Jos lukkoa ei 
löydy, laita palkinto jemmaan jonnekin, ja kerro, että oikealla numerokoodilla 
pelinjohtaja päästää aarteen pariin.  

 Halutessasi voit muokata morse-tehtävän kuunneltavaksi täällä: 
https://morsecode.scphillips.com/translator.html  Silloin tarvitset myös laitteen, jolta 
tekstin voi kuunnella (ja kuulokkeet).  

 Motivoi pelaajat hommiin, ja nauti kivasta illasta! 
 Tarvittaessa voit vinkkailla apuja tehtäviin, oikeat vastaukset alla.  
 Lopuksi: 

Anna pelaajille kotitehtäväksi kehua vähintään yksi hyvä partioteko kuussa & nauttikaa 
yhdessä palkinnosta.  

 
 
 
 
 
Oikeat vastaukset: 
 

1. Lippukuntatoiminnasta kymppi > 10 
2. Vinkin lähettämällä saa vastauksen  

”Vinkki vastaanotettu, kiitokset vinkkiehdotuksestasi.  
Käsittelemme sen mahdollisimman pian. Terveisin kasvatusvaliokunta.”  
> 11 A-kirjainta, luku 11.  

3. Kuusi lajitteluhattua > 6 
4. 250 
5. 17) Ruotsissa > 17 
6. 517 
7. SUPERLIPPUKUNTA  

> 4+0+0+5+8+6+3+0+0+0+8+0+7+5+3  
> 49 

 
8. Laskutoimitus:  

10 + 11 + 6 + 250 + 17 + 517 + 49 = 860 
 

9. Palkinnon koodi 860 
 

https://morsecode.scphillips.com/translator.html

