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ARKI HALLUSSA – Osaaminen haltuun

Käytämme partion antamien taitojen 

sanoittamisen apuna Tiedätkö mitä 

osaat -työkalua: https://partio-

ohjelma.fi/uploads/2016/07/Tied%C3

%A4tk%C3%B6-mit%C3%A4-osaat-

samoajille.pdf. 

Opettelemme sanoittamaan 

partiosta opittuja taitoja ja kertomaan 

niistä muille.

Täydennämme työhakemukseen 

taitoja, joita olemme partiosta 

saaneet ja täten tuomme esiin 

arvokasta vapaaehtoistyökokemusta 

jo hakemuksessamme.

Etsimme kiinnostavia 

kesätyöpaikkoja 

esimerkiksi MOL:n sivuilta. 

Pohdimme yhdessä, mistä muualta 

työpaikkoja voi löytää. 

Kirjoitamme jokainen oman 

työhakemuspohjan. 

Luemme toistemme 

hakemusluonnoksia ja annamme 

palautetta ja vinkkejä siihen, miten 

erottautua lukuisten hakemusten 

joukosta.

Tutustumme partiolaisten 

osaamismerkkeihin, haemme 

itsellemme sellaiset 

osaamismerkit joista meillä on 

näyttöä ja osaamista, sekä 

hyödynnämme 

osaamismerkkejä työnhaussa 

tai koulunkäynnissä.

https://www.partio.fi/lippukunnill

e/pestien-

tuki/osaaminen/osaamismerkit/

https://partio-ohjelma.fi/uploads/2016/07/Tied%C3%A4tk%C3%B6-mit%C3%A4-osaat-samoajille.pdf
https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/osaaminen/osaamismerkit/


ISONA PIENEMMÄLLE – Perhepartiota ohjaamassa

Järjestämme perhepartiolle 

leikkimielisen 

partiotaitorastiradan.

Pandemia-aikana rastirata 

kannattaa käydä 

tekemässä kolon 

ympäristöön ja jakaa kartta 

esimerkiksi lippukunnan 

somessa ja toivottaa 

lähialueen perheet 

tervetulleeksi tutustumaan 

partioon, silloin kun 

perheelle itselleen sopii!

Sopii myös 

järjestettäväksi 

sudenpennuille, 

seikkailijoille ja 

tarpojille!



KESTÄVÄÄ ELÄMÄÄ – Kestävän kehityksen perusta

Katsomme UNICEFin kolmiosaisen 

Maailman suurin oppitunti youtube-

videosarjan:Maailman suurin oppitunti, 

osa 1 , Maailman suurin oppitunti, osa 

2 , Maailman suurin oppitunti, osa 3 ja 

pohdimme, miten voimme yhdessä 

saavuttaa YK:n kestävän kehityksen 

tavoitteet vuoteen 2030 mennessä.

Tutustumme Kestävästi partiossa –

tunnukseen. https://www.partio.fi/nyt/ke

stavasti-partiossa/ Pohdimme, mitä 

tekoja lippukunnassamme vielä 

tarvittaisiin, jotta tunnuksen kriteerit 

täyttyisivät. Vaikutamme aktiivisesti 

siihen, että lippukuntamme hankkisi 

Kestävästi partiossa –tunnuksen.

Visualisoimme maailmaa vuonna 2030, 

kun kestävän kehityksen tavoitteisiin 

on päästy. Miltä näyttää maailma 

vuonna 2030 samoajan silmin? Entä 

miltä näyttää maailma, jos tavoitteisiin 

ei päästä, vaan ajaudutaan jopa 

pahempaan? Piirrämmetauluksi tai 

kuvitamme 

sähköiselle alustalle tulevaisuuden 

maiseman vastakohdat.

https://www.youtube.com/watch?v=MqWE6pwwbO0
https://www.youtube.com/watch?v=LKW66_ehWa4&t=159s
https://www.youtube.com/watch?v=Qt_EiP3vtYQ
https://www.partio.fi/nyt/kestavasti-partiossa/


LÄHDETÄÄN RETKELLE - Suunnistus ja kartat

Suunnistamme yksin 

vähintään 4 

kilometrin matkan.



MAAILMANKATSOMUSTA MUODOSTAMASSA – Meidän vartio hiljentyy

Etsimme ja nimeämme samoajavartion oman 

hiljentymispaikan lähiluonnosta. 

Etsimme itsellemme mieluisan hiljentymispaikan 

luonnosta. Paikka voi olla esimerkiksi kolon 

lähimetsässä tai jossakin muussa helposti 

tavoitettavassa rauhallisessa paikassa. 

Paikan löydyttyä vartio voi pohtia, halutaanko 

sinne kerätä esimerkiksi luonnonesineiden 

kokoelmaa tai rakentaa jokin pieni hiljentymistä 

auttava esine, esimerkiksi risti. 

Vartio voi myös sopia, että jokainen käy viikon 

aikana kerran yksin hiljentymispaikassa. 

Tarkoitus on tehdä paikassa käymisestä 

säännöllinen tapa, ei kertaluontoinen vierailu.

Olemme hiljaa vuorokauden. 

Tämän aktiviteetin ei ole tarkoitus olla 

mykkäliljan kaltainen sosiaalinen tapahtuma, 

vaan pikemminkin retriittityyppinen itseen ja 

omiin ajatuksin keskittyminen. Opastusta 

retriittiin saa esimerkiksi seurakunnalta tai 

buddhalaisesta yhteisöstä. 

Aktiviteetin pystyy toteuttamaan kotona, mutta 

parhaimmillaan se toimii luonnossa tai muussa 

rauhoittavassa ympäristössä, jossa on 

mahdollista keskittyä hiljentymiseen.

Harjoittelemme mindfulness -hengitys- ja –

hiljentymisharjoituksia esimerkiksi 

täältä: https://oivamieli.fi/

https://oivamieli.fi/


MEIDÄN JUTTU – Yhden illan jutut

Tutustumme geokätköilyn ide

aan ja sääntöihin ja etsimme 

kolme koloa lähinnä olevaa 

kätköä. Jos aihe innostaa, 

kätköjä voi etsiä laajemminkin 

ja valmistaa oman kätkön. 

Lisätietoa kätköilystä löydät 

hakusanalla geokätköily ja 

esimerkiksi 

osoitteesta http://www.geocac

he.fi.

Järjestämme samoajien 

mestaruuskisat vartion 

suosikkipelissä. 

Valmistaudumme peli-iltaan 

etukäteen suunnittelemalla illan 

tyylin ja tarjoilun teemaan 

sopivaksi. 

Keksimme mestarille palkinnon 

ja hän voi haastaa konkarin tai 

opettaa pelin pienemmille. 

Alias, Uno, Mafia, mikä vain!

Laitamme illallisen, jonka budjetti on 1 euro per 

henkilö, mikä on YK:n raja äärimmäiselle 

köyhyydelle. Katamme aterian nätisti. Ruokaan 

ei saa käyttää mitään muuta ostettua kuin se 

mihin budjetti riittää. 

Keskustelemme syödessämme: Oliko helppoa 

vai vaikeata laittaa ruokaa tällä budjetilla? 

Pystyisimmekö elämään yhdellä eurolla 

päivässä? Oikeastihan rahojen pitäisi riittää 

paljon muuhunkin kuin ruokaan. Toisaalta 

muualla päin maailmaa euro voi riittää 

enempään kuin Suomessa. Miltä köyhyys 

näyttää Suomessa? Onko kaikilla suomalaisilla 

mahdollisuus syödä itsensä kylläiseksi? Voiko 

ruokavalinnoistamme tulla peili 

elämäntavoistamme ja 

kiinnostuksenkohteistamme – eräänlainen 

osoittaja identiteetistä? Onko muualla päin 

maailmaa ihmisillä on tämän tyyppisiä 

erityisruokavalintoja? Lähde: Scouterna

http://www.geocache.fi/


MEIDÄN LUONTOMME – Liikkeelle luontoon!

Otamme luontokuvia kameralla tai maalaamme 

vesiväreillä luonnon helmassa. Tehkää ensin 

pidennetty retki luontoon ja miettikää, mikä siellä 

olisi kuvaamisen tai maalaamisen arvoista. 

Keskittykää myös yksityiskohtiin ja miettikää niiden 

merkitystä itsellenne ja luonnolle. Nämä aktiviteetit 

voi myös yhdistää ottamalla kuvia ja maalaamalla 

kuvien perusteella sisätiloissa. 

Kuva voi olla yleiskuva luonnosta mutta 

erilaisempia teoksia saa kuvaamalla tai 

maalaamalla pienempiä yksityiskohtia. Kaikilla voi 

olla esimerkiksi sama kuva/maisema pohjana, 

mutta jokainen maalaa siitä mieleisensä 

yksityiskohdan. 

Tämän aktiviteetin voi tehdä yksin, mutta ryhmän 

kanssa toimiminen antaa enemmän vaihtoehtoja ja 

ajatuksia.

Tutustumme kaupunkiluontoon. Suunnittelemme 

oman kuntamme tai kaupunkimme keskusta-

alueelle luontopolun, jonka varrelta bongaamme 

eri eläin-, kasvi- ja lintulajeja.

Etsimme näistä tietoa luontopolkuamme varten: 

opettelemme miten linnut ääntelevät ja 

pesivät, pohdimme miten kettu, orava tai 

peltojänis selviytyy 

kaupungissa, selvitämme mitkä puista ja muista 

kasveista ovat istutettuja ja mitkä 

luonnonvaraisia. Vesistön läheisyydessä voimme 

myös tutustua niihin kalalajeihin, joita tiedämme 

ko. vesistöstä löytyvän. 

Keväällä tai syksyllä voimme vetää 

oman kaupunkiluontokierroksemme nuoremmille 

ikäkausille tai perhepartiolaisille.



MINÄ ITSE – Vapaus olla minä

Ajoittain on hyvä miettiä, mitä asioita itsessä arvostaa. Sen voi 

tehdä myös itsen haastattelun avulla. Vartionjohtaja tai luotsi 

varaa meille oheiset kysymykset listaksi. Menemme jokainen 

omaan rauhalliseen paikkaan esimerkiksi metsässä ja pohdimme 

vastaukset kysymyksiin. Kysymysten järjestyksen voi jokainen 

valita itse. Vastaukset kannattaa kirjata muistiin. Jos pitää 

visuaalisesta ilmeestä, ne voi esimerkiksi laittaa oman nimen 

keskelle paperia ja vastaukset kukan terälehdiksi ympärille.

1. Mikä elämässäsi on parasta? 2. Ketkä ovat ystäviäsi? Mitä 

heissä arvostat? Mikä heissä on parasta? 3. Mitä hyvää on 

läheisverkostoissasi? 4. Mistä asioista/luonteenominaisuuksista 

olet saanut hyvää palautetta? Mitä arvostat itsessäsi? 5. Mikä on 

parasta perheessäsi? 6. Kerro jokin huippukokemuksesi, josta et 

luopuisi mistään hinnasta. 7. Mikä on mielitekemistäsi ja mistä 

asioista tai tekemisestä pidät? 8. Miten rentoudut ja nollaat 

ajatuksesi? 9. Mikä mielestäsi on kaunista seksuaalisuudessa? 

10. Mikä on elämänohjeesi, joka kantaa sinua eteenpäin tai 

auttaa selviytymään edessä olevista haasteista? 11. Mikä on 

parasta, ihaninta tai hienointa sukupuolessasi? 12. Mikä on sinun 

unelmasi, haaveesi?

Lähde: rfsu muokannut Hansen Maija. 2004. Olipa kerran perhe... 

–materiaalista

Pelaamme Seta ry:n julkaisemaa Normipyöritys-peliä. 

Sen löytyy osoitteestahttps://seta.fi/tue/normipyoritys-

oheismateriaali/ Peli käsittelee nimensä mukaisesti 

yhteiskunnassamme vallitsevia normeja.

Tämä harjoitus on henkilökohtainen eikä sitä tarvitse jakaa kenenkään toisen kanssa. 

Jokainen meistä keskittyy omaan tekemiseen ja antaa työrauhan muille.

Jokainen meistä tarvitsee paperin ja kynän. Harjoituksen aluksi on hyvä muistaa, että 

jokainen meistä on ainutkertainen eikä toista samanlaista ole. Jokaisella meistä on paljon 

hyviä ominaisuuksia, joista kannattaa iloita ja olla ylpeä. On tärkeää pitää itsestään ja 

nähdä oma sekä toisten elämä arvokkaana. Joskus voi tuntua vaikealta nähdä mitään 

hyvää itsessä tai ei ehkä kehtaa sanoa itsestään hyviä asioita. Silti asiaan pysähtyminen 

on tärkeää ja on hyvä löytää asioita, joista itsessään pitää. Nämä asiat voivat muuntua 

päivästä toiseen, siksi jokainen vastaa kysymyksiin itsekseen.

Luotsi lukee kysymykset ääneen ja jokainen meistä kirjoittaa nopeita vastauksia niihin. 

Mitkä kolme asiaa ovat sinussa parasta? Ominaisuus voi liittyä ulkoiseen ominaisuuteesi 

tai persoonallisuuden piirteisiisi.

Mistä olet ylpeä? Voit kirjoittaa asian, jonka joku on sanonut, olet tehnyt vai onko se jokin 

persoonallisuuden piirteesi?

Mikä on vaikein tai haastavin asia, jonka olet tehnyt ja josta olet selvinnyt?

Mikä on parasta kehossasi? Mikä on kaunein kohta sinussa?

Kuvaile itseäsi kolmella positiivisella sanalla.

Kirjoitustehtävän jälkeen kerromme, miltä tehtävän tekeminen tuntui. Oliko se helppoa vai 

vaikeaa? Miksi? Pohdimme myös yhdessä, miksi omasta itsestään saattaa olla vaikeaa 

kertoa hyviä ominaisuuksia. Mitä tapahtuu, jos ihminen näkee itsestään vain negatiivisia 

puolia tai kritisoi itseään kaiken aikaa?

Lähde: rfsu

https://seta.fi/tue/normipyoritys-oheismateriaali/


MINÄ JA MUUT – Vihapuhe

Seuraamme viikon ajan, miten henkilö tai taho 

hyödyntää vihapuhetta sosiaalisessa mediassa.

Etsimme sosiaalisesta mediasta "some-kohun", 

johon on kertynyt paljon vihapuhetta ja 

tutustumme siihen.

Tulostamme vastaustwiittejä johonkin kohua 

herättäneeseen twiittiin, ja ryhmittelemme niitä 

sillä perusteella, voidaanko niitä pitää 

hyväksyttävänä puheena vai vihapuheena.



OSANA YHTEISKUNTAA – Ihmisoikeudet kuuluu kaikille

Tutustumme erilaisiin vakaumuksensa takia vainon kohteeksi joutuneisiin henkilöihin. Keskustelkaa 

ensin yhdessä. Mitä tarkoittaa joutua vainon kohteeksi? Millaisten asioiden takia ihmisiä vainotaan tai on 

historiassa vainottu? Onko nykyisin käynnissä vainoja? Keskustelun jälkeen teemme harjoituksen.

Jaamme roolit vartion jäsenille. Pelaajat eivät saa tietää toistensa rooleja. Tämän jälkeen kaikki saavat 

vuorotellen esittää toisilleen kysymyksiä. Pelin jälkeen keskustelemme, miltä tuntui valehdella omasta 

vakaumuksestaan.

Säännöt: Ennen pelin alkua sovimme, missä maassa / kaupungissa asumme. Sovimme samalla, minkä 

syyn takia vainottuja vainotaan (uskonto, poliittinen ideologia yms.) Jaamme pelaajille esim. korteilla alla 

olevat roolit ja luonteenpiirteet. Pelissä tulisi olla vähintään yksi salainen poliisi ja yksi vainottu. Yksi 

kierros kestää määrätyn ajan (esim. 8 minuuttia) tai kunnes kaikki vainotut on pudotettu.

Pelaajien poistaminen: Jos jotakuta pelaaja epäillään, voivat muut äänestää tämän poistamiseksi pelistä. 

Tällöin kaikki pelaajat laittavat nyrkit eteensä, ja paljastavat samalla peukalonsa. Peukalo ylös tarkoittaa 

pelaajan poistamista ja peukalo alas pelaajan säilyttämistä pelissä. Enemmistön mielipide voittaa. 

Tasatilanteessa pelaajaa ei poisteta pelistä.

Kysymyksen esittäminen: Pelaajat esittävät toisilleen kysymyksiä, joihin vastataan vapaasti. 

Vastauksessa saa valehdella, mutta pelaajan on suotavaa vastata oman roolinsa persoonasta käsin.

Salainen poliisi: Jos salaisia poliiseja on useampi, tietävät nämä toistensa identiteetin. Tällöin esimerkiksi 

ennen pelin alkua kaikki sulkevat silmänsä, jonka jälkeen salaiset poliisit avaavat silmänsä.

Peliä voidaan pelata joko istuen pöydän ääressä, jolloin kaikki kysyvät kysymyksiä vuorotellen tai 

huoneessa kävellen, jolloin pelaajilla on mahdollisuus myös jutella salaa kuiskien.

Roolit:

Salainen poliisi: Saat 2 pistettä, jos 

kaikki vainotut poistetaan pelistä.

Vainottu: Saat 2 pistettä, jos pysyt 

mukana pelissä loppuun asti. Menetät 

pisteen, jos kansalainen pudotetaan.

Kansalainen: Saat 1 pisteen, jos 

salainen poliisi poistetaan pelistä. 

Menetät pisteen, jos putoat.

Luonteenpiirteet: (Kirjoitetaan 

“kansalainen” roolin kanssa samaan 

korttiin. Salaisella poliisilla ja vainotulla 

ei ole luonteenpiirteitä, he noudattavat 

virallista / vainottua ideologiaa)

Skeptinen, et ole varma kannastasi

Empaattinen, haluat suojella muita

Valtion kannattaja, kannatat virallista 

ideologiaa

Pelkuri

Haaveilija, unelmoit pääsystä esim. 

ulkomaille

Tylsistynyt, ideologia ei kiinnosta sinua

Esimerkkikysymyksiä:

Onko tappaminen väärin?

Mitä mieltä olet maamme 

presidentistä?

Uskotko Jumalaan?

Onko hyvää ja pahaa olemassa?

Mikä on sinulle tärkeintä elämässä

Mikä on avain hyvään elämään?



TEHDÄÄN LEIRI – Leirin ohjelma

Mietimme hauskoja leiriteemoja ja niihin sopivia 

ohjelma-ajatuksia lippukunnan käyttöön. 

Teemme teemoista ideapankin, josta voidaan 

myöhemmin ammentaa leirejä.

Suunnittelemme ja 

järjestämme leirillä 

johtajahuoltoa muille johtajille. 

Miettikää yhdessä muun 

leiritiimin kanssa, mikä olisi 

hyvä ajankohta 

johtajahuollolle, jotta 

mahdollisimman moni johtaja 

pystyisi osallistumaan siihen. 

Järjestäkää johtajille sellaista 

ohjelmaa, jota on mukava 

kevennys muuten ehkä 

raskaalta tuntuvalla leirillä.

Suunnittelemme ja toteutamme leirille 

katsomuksellisen ohjelmakokonaisuuden. Jos 

lippukuntamme taustayhteisönä toimii 

seurakunta, voimme pitää esimerkiksi leirikirkon 

tai -hartauden. Katsomuksellinen ohjelma voi 

myös esimerkiksi esitellä erilaisia katsomuksia.



SAMOAJA KOULUTTAUTUU - Lippukuntapäivä

Eri piirit järjestävät erilaisia lippukunnan johtajille 

tarkoitettua vinkkipäiviä. Parhaiten niistä löytyy 

tietoa piirin nettisivuilta. Tutustumme oman 

piirimme päivän tarjontaan ja valitsemme päivän 

sisällöistä itsellemme parhaiten soveltuvat. 

Ilmoittaudumme mukaan ja osallistumme päivän 

aikana aktiivisesti.

Pistä kalenteriin 

Partion 

Kevätpäivät!



TOIMIN LIPPUKUNNASSA – Lippukunnan hyväksi

Valmistamme lippukunnallemme jotakin 

tarpeellista uutta. Mietimme yhdessä tai 

juttelemme lippukunnan muiden johtajien 

kanssa, mitä lippukunnaltamme puuttuu. 

Voimme esimerkiksi tehdä suunnistusradan 

kolon lähimaastoon, ommella verhot kämpälle, 

rakentaa näkkärit tulevia talvileirejä varten tai 

tehdä sahapukit lippukunnan puuvajaan. 

Tarkemmat teko-ohjeet 

löytyvät esimerkiksi partiowikistä tai youtubesta, 

apuna voi myös käyttää luotsia tai lippukunnan 

konkareita.

Kunnostamme lippukuntamme koloa, kämppää 

tai venettä. Lippukunnan omaisuus tarvitsee 

huoltoa. Kysymme kolovoudilta tai 

kämppävastaavalta, minkälaisen 

projektin voisitte voisimme tehdä lippukunnan 

omaisuuden hyväksi. Tai mitä jos 

ryhtyisimme lippukunnan kolovastaaviksi?

Huollamme lippukunnan varusteita tai 

tiskaamme kaikki lippukunnan astiat.  Jos koko 

kämpän tai kolon huoltaminen tuntuu liian isolta 

haasteelta, tartumme vähän pienempään 

urakkaan. Paikkaamme vaikkapa

puolijoukkuetelttojen katot, putsaamme ja 

huollamme kaikki myrskylyhdyt 

tai tiskaamme kaikki lippukunnan trangiat.



VAELTAMAAN – Vaelluksen turvallisuus

Mietimme, mitä tapaturmia voi sattua 

vaelluksella. Harjoittelemme ensiaputaitoja 

tällaisten tilanteiden varalta ja kokoamme 

ensiapulaukun vaellusta varten. Yrittäkää 

pakata ensiapulaukkuun kaikki tarvittava, mutta 

silti niin, ettei se paina liikaa/vie tilaa. Jos ette 

itse ole käyneet vielä ensiapukurssia, voitte 

pyytää jonkun kurssin käyneen johtajan 

kokoukseenne opettamaan teille ensiaputaitoja.

Perehdymme SP:n turvallisuusohjeeseen ja 

poimimme sieltä vaelluksen kannalta olennaisia 

asioita, jotka huomioimme vaellusta 

suunniteltaessa.

Huollamme lippukunnan varusteita tai 

tiskaamme kaikki lippukunnan astiat.  Jos koko 

kämpän tai kolon huoltaminen tuntuu liian isolta 

haasteelta, tartumme vähän pienempään 

urakkaan. Paikkaamme vaikkapa

puolijoukkuetelttojen katot, putsaamme ja 

huollamme kaikki myrskylyhdyt 

tai tiskaamme kaikki lippukunnan trangiat.



https://pof-backend.partio.fi/wp-content/uploads/2021/01/muistelemispaiva2021_aktiviteettipaketti_suomi.pdf

https://partio-ohjelma.fi/uploads/2021/01/7209172b-ulko-ja-etatoimitaa.pdf

https://pof-backend.partio.fi/wp-content/uploads/2021/01/muistelemispaiva2021_aktiviteettipaketti_suomi.pdf
https://partio-ohjelma.fi/uploads/2021/01/7209172b-ulko-ja-etatoimitaa.pdf


KIITOS!


