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Kokemuksia Ko-Gi –kurssin viikonloppujakson 

etätoteutuksen pohjalta



VALMISTAUTUMINEN

Selkeä tavoite - pelkistäminen

Ennakkotehtävät

Valmistautumisohjeet – fiiliksen nosto

Puitteet kuntoon

Ylläreitä

Varasuunnitelmia takataskuun

Voiko edes jotkut olla samassa paikassa?



PUITTEET 

JÄRJES-

TYKSEEN

”LENNONJOHTO”

- Alustan valinta, välineiden 

varmistaminen, harjoittelukin

- Lisäkamera, äänen laatu 

- Kaistaleveyttä riittävästi

- Tilanteen vetäjä ja 

teknisen toteutuksen tuki erikseen



ENNAKKOON
Voi esim. lähettää/toimittaa boxin/kirjeen tms, jossa esim. suljettuja numeroituja kirjekuoria

- Ennakkoon tutustuttava materiaali 

ja/tai mietintätehtävä tai lpk:sen

haastattelutehtävä tms

- Sopiva herkku

- Samanlainen servetti ja 

taitteluohjeet/tehtävä yhteiselle 

aterialle

- Tähtisadetikkuja tai kynttilä 

iltatunnelmaan

- Jotain uteliaisuutta herättävää

- Palanen yhdessä rakentuvaan 

kokonaisuuteen



Ennakkopanostamista tunnelman luontiin:

Tämän lpk:n suunnittelupäivään pukeutumiskoodi 

saattaisi olla punainen ja valkoinen





JA SITTEN MATKAAN -IRROITTAUTUMINEN

ARJESTA 

▪ Virtuaalimatka?

▪ Maisema, tunnelma, musiikki jne



LPK XX Airlinesin lento 
TOSU2021 valmistautuu 
lähtöön . . .









Ehkä pieni videopätkä viime vuoden toiminnasta virittää matkan
elokuvana matkakohteeseen 





Tervetulotoivotus ja totutut tavat kunniaan
- hitunen heittäytymistä höysteeksi



TYÖSKENTELYN PARIIN



Johdannoksi ja virittäjäisiksi on kiinnostavampi seurata 

keskustelua kuin yhtä puhuvaa päätä

”Partiolainen on sosiaalinen olento, joka mieluiten 

puhuu toisen kanssa ja toimii”



TYÖKALUT KÄYTTÖÖN
Ryhmätyöhön, yhdessä kokoamiseen

Johanna Y:n lista:

flinga, padlet, Google Jamboard, mindmeister, scribbl.io, 

AWW App, whiteboard.fi, trello, classroomscreen.com, 

kahoot ja quizlet



Kuva sanoo enemmän kuin tuhat 
sanaa ….



Kuviin mahtuu paljon

symboliikkaa

tunteita tunnelmia

yhteisiä muistoja, perinteitä

toivoa ja unelmia



Ulkoilu, liikkuminen on viisautta myös 
etäilyssä

- Iltapäiväkävely pareittain 
livenä/puhelinyhteydessä

- Annettu keskustelunaihe 
matkaan

- Viestittelyä matkan varrelta



Osallistaminen

Etänä voi toteuttaa 

monenlaista 

luovuutta ja 

osallisuutta

Yksin, pareittain, 

yhdessä

Yhteislaulu – no voi 

sitä kerran kokeilla 

☺



Ateriasta voi 
tehdä yhteisen 
juhlahetken



Etäyhteydessäkin voi luoda erilaista tunnelmaa



PALUU ARKEEN JA KATSE ETEENPÄIN



Mitä olemme tänään sopineet?

Kootaan yhteen keskeisin ja sovitut jatkotoimet



Minkä kuvan haluatte jäävän mieleen sovitusta



Ja sitten kohti kotia



SIIS:
Kaikki aistit ja toiminta käyttöön

Ulkoilu ja liikkuminen 
Partiolainen on sosiaalinen toimija
Panostaminen, fiilistely kannattaa

Rytmin, menetelmien vaihtelu
Pareittain, ryhmissä työskentely

Selkeät toimeksiannot ja kokoamiset 
Lpk:n omat jutut myös etänä mukaan


