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N Ä IN JÄ R JE S TÄT
ULKOKOKOUKSEN
Syksyn kokoukset on hyvä suunnitella ulos. Ulkona on
helpompi pitää toiminnassa turvavälit ja pöpöt leviävät
vähemmän ulkoillessa. Partio-ohjelma soveltuu helposti ulos
ja yleensä vielä syyskauden alussa on kivat ilmat ulkoiluun!
Olemme keränneet valmiiksi sudenpentu- ja seikkailijaohjelmasta erityisesti ulkokokouksiin sopivat aktiviteetit!
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ULKOKOKOUKSIA SUUNNITELTAESSA
ON HYVÄ OTTAA MUUTAMA ASIA HUOMIOON:
Kolon piha vai lähipuisto?

laulun esimerkiksi partioteemalla!

Ulkokokoukset voi hyvin siirtää esimerkiksi

Käsiä on pestävä tai käsidesiä hierottava

lähipuistoon, jos kolon oma piha ei sovellu

koko laulun ajan.

partiokäyttöön. Listoja pääkaupunkiseudun

Käsidesiä on hyvä ottaa mukaan myös

puistoista löydät päpa.fi/partiosyksy-2020

retkille ja tarjota sitä aina tarvittaessa.

Ulkovaatteet

Muodostakaa erilainen sisaruspiiri

Muista kertoa laumalle ja joukkueelle, että

Sisaruspiirissä kaikkien osallistujien varpaat

kokous on ulkona ja pyydä jokaista varautumaan sään mukaisilla varusteilla. Aurinkoisella säällä hattu ja vesipullo, sateella sadetakki
ja kunnon kengät.
Istuinalustat
Ulkokokouksen aikana istuinalustalle on
käyttöä. Kanna lippukunnan varastosta
istuin- ja makuualustat esiin tai pyydä
jokaista tuomaan omansa. Näin puuhailu
maassa on mukavampaa.
Muistetaan turvavälit ja vältetään
samojen välineiden käsittelyä
Vaikka ulkona pöpöt eivät leviä yhtä helposti, on hyvä muistaa kuitenkin myös ulkona
etäisyys vieruskaveriin ja pyrkiä pitämään
turvavälit.
Retkillä käsi kädessä kulkemista on hyvä
välttää.
Otetaan käyttöön kontaktittomat leikit, joista
löydät listan päpa.fi/partiosyksy-2020.

voivat koskettaa toisiaan jalat haara-asennossa tai hyvällä alustalla jalat voidaan ristiä
käsien sijaan istualtaan. Tässä vain mielikuvitus on rajana!
Jos syksyllä aloittaa aivan uusi lauma
tai joukkue, on hyvä alkuun tutustua
Tervetuloa-osiosta
Ryhmä pääsee alkuun tutustumaan toisiinsa
ja johtajaan, lippukuntaansa ja koloonsa sekä
miettiä mahdollisesti ryhmälleen nimen ja
oman tunnuksen!
Kokoukset poikkeusaikana voivat olla
erilaisia kuin ennen. Muistakaa, lauman
kanssa yhdessä tekeminen on tärkeää ja
yhteistä partiomaista tekemistä voi olla
monenlaista
Voitte tehdä yhdessä uimaretken. Uimassa
voitte harjoitella halutessanne pelastusliivit
tai vaatteet päällä uimista sekä vedenvaraan
joutuneen auttamista yleisillä rannoilla.

Otetaan käyttöön käsienpesurutiini

Partio-ohjelma.fi sivuilla voitte tutustua

kokouksen alkuun

#meidänmeri -aktiviteetteihin Itämeren

Huolehditaan siitä, että partioon tullessa pes-

hyväksi.

tään kädet tai käytetään vähintään käsidesiä.

Päpa.fi/partiosyksy-2020 -sivuille on koottu

Jotta pesu tai käsien desaus olisi hauska osa

vinkit pääkaupunkiseudun puistoista sekä

kokousta, voi sen yhteyteen keksiä käsienpesu-

erilaisia materiaaleja ympäristökasvatukseen.
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SU DE NP EN TU OH JE LM A
Sudenpentujen ohjelma koostuu jäljistä

ämpäreitä yms., omat polkupyörät, ensia-

syöttejä, rauhallinen ongintapaikka, äm-

ja askeleista. Jälkiä eli aktiviteettikoko-

pulaukku varmuuden vuoksi

päri, jos mahdolliset saaliit aiotaan ottaa

naisuuksia on yhteensä 35. Jokaisessa

Osallistun pyörä- tai kävelyretkelle

mukaan kotiin

kaupungissa (valinnainen askel)

Tunnistan Otavan, Orionin ja Kassi-

- Voitte järjestää pyöräretken lähipuistoon,

opeian tähtikuviot (valinnainen askel)

kirjastoon tai uimarannalle. Pyöräretken

- Tähtikuvioita voi piirtää mallista esi-

voi järjestää koloiltana ja viikonloppuna

merkiksi katuliiduilla asfalttiin. Varmista

päiväretken muodossa! Tarvikkeet: Varmis-

kuitenkin ensin, että kolon pihaan saa

ta, että lauman jäsenillä on polkupyörät ja

piirtää. Tarvikkeet: Katuliidut ja mallikuvat

kypärät. Mukana on hyvä olla muutama

tähtimerkeistä.

jäljessä on tarjolla 8–12 askelta eli
aktiviteettia. Jäljet on jaettu pakollisiin
ja valinnaisiin askeliin. Jäljessä tehdään
pakolliset askeleet sekä valinnaisista
askeleista vähintään kaksi. Jäljet on
sijoitettu neljään kasvatustavoitteiden
mukaiseen osioon. Kustakin osiosta tulee tehdä vähintään yksi jälki toimintavuoden aikana. Lisää vinkkejä ohjelman
toteuttamiseen löytyy partio-ohjelma.fi.
LIIKENNE JÄLKI
– SUHDE ITSEEN OSIO
Opin liikkumaan turvallisesti kolon
ympäristössä (ASKEL)
- Tehkää laumana kävelyretki kolon ympäristössä. Käykää läpi ympäristössä olevat
turvalliset tienylityspaikat ja kävelyreitit
Tunnen jalankulkijaa ja pyöräilijää
koskevat liikennesäännöt

aikuinen, johtajakaveri tai huoltaja, ja
reitiksi on hyvä valita turvallinen ja tuttu
pyöräreitti
LUONNOSSA LIIKKUJA
– SUHDE YMPÄRISTÖÖN
Teemme lauman kanssa aistiretken

Opin pää- ja väli-ilmansuunnat
- Ilmansuuntia voi opetella ilmansuuntapelillä, joka toimii kuten maa-meri-laiva.
Johtaja piirtää maahan ristikon, johon
määritellään ilmansuunnat. Lauman on

näkö-, haju- ja tuntoaisteja. Retkellä

juostava oikeaan ilmansuuntaan mahdolli-

voidaan esimerkiksi kuulostella kaupungin

simman nopeasti johtajan pyynnöstä

tai luonnon erilaisia ääniä silmät kiinni.

- Opin, mikä on kartta ja miten yksinker-

Näköaistia voi testata esimerkiksi kiikarien
avulla. Ensin partiolainen koettaa nähdä
jotain kaukana olevaa ja sen jälkeen koet-

joka vaikuttaa mm. Pyöräilijän liikenne-

taa samaa kiikarien kanssa. Hajuaistia on

sääntöihin. Liikennesäännöistä voi järjes-

hauskaa testata mausteiden kanssa joko

tää esimerkiksi tietokisan. Turvapupu.net

silmät sidottuna tai mausteet piilotettuna

-sivuilta löytyy paljon lapsille suunnattua

esimerkiksi tulitikkurasioihin. Tuntoaistin

liikenteeseen liittyvää tietoa

kanssa voi pelata “koske jotain...”-peliä.

Ymmärrän pyöräilykypärän tärkeyden

Partiolaisen on löydettävä johtajan pyyn-

listamiseksi voitte rakentaa kananmunille

- SUHDE YMPÄRISTÖÖN

- Aistiretkellä voidaan käyttää kuulo-,

- 1.6. astui voimaan uusi tieliikennelaki,

- Pyöräilykypärän tärkeyden havainnol-

SUUNNISTUS

nöstä jotain karheaa, pehmeää, liukasta tai
piikikästä kosketettavaa. Koskettaa ei saa

taista karttaa luetaan
- koulukartalla.fi -sivuilta löydät kivoja
vinkkejä suunnistuksen harjoittelemiseen mitä voi hyödyntää myös partiossa.
Suunnistuksen harjoittelemiseen voi pyytää
myös apua paikalliselta suunnistusseuralta
ja suunnistusta osaavalta johtajakaverilta
tai huoltajalta. Tarvikkeet: Kartta suunnistuksen harjoitteluun
Piirrän kolon lähiympäristöstä kartan

itseään tai kaveria. Tarvikkeet: Mausteita

ja järjestän aarteen metsästyksen

hajuaistia varten, kiikarit/kaukoputki/van-

- Tarvikkeet: Paperia, kyniä, viivoittimia

hat silmälasit näköaistia varten, äänimai-

kartan piirtämiseen

sena kuuloaistia varten

Suunnistan johtajan opastuksella

sukkula on valmis, voi johtaja tiputtaa sen

Tutustun jokamiehenoikeuksiin

- Tarvikkeet: Kartta suunnistusta varten

korkealta maahan ja testata, säilyikö muna

- Jokamiehenoikeuksia voi käsitellä lauman

ehjänä pudotuksesta. Tarvikkeet: Kanan-

kanssa väittämin. Johtaja kertoo väittämiä

Tunnistan 10 karttamerkkiä

munia, rakennusmateriaalia sukkuloille,

siitä, mitä saa ja mitä ei saa tehdä, ja par-

testausalusta (kuten parveke tai yläkerran

tiolaisen on liikuttava janalla sen mukaan,

ikkuna)

onko samaa mieltä vai ei. Jokamiehenoi-

Käytän heijastinta ja ymmärrän sen

keuksia voi käsitellä myös tarinan kautta,

omat kypärät, eli munasukkulat. Rakennusmateriaaliksi sopii esimerkiksi hyvin
kierrätyspahvi, paperi, kangaspalat ja
vaikka metallipurkit. Kun kananmunan

- Karttamerkeillä voi pelata esimerkiksi
muistipeliä. Tarvikkeet: Karttamerkit esimerkiksi tulostettuina pelikortteina
Tunnistan maamerkkejä ja osallistun

jota johtaja voi kertoa laumalle. Tarvikkeet:

jäljittämiseen (valinnainen askel)

Jokamiehenoikeudet listana ja halutessasi

- Johtaja voi valmistella laumalle oman

tarina, johon oikeudet liitetään

radan pihapiiriin esimerkiksi heijastimien

heijastinpiilosta. Heijastimista voi myös

Osaan suojautua luonnonvoimilta

tai narunpätkien avulla.

tehdä reitin lähipuistoon tai koristella

- Erilaisiin luonnonvoimiin voi tutustua

kolon pihapiiri heijastimilla, jonka jälkeen

tarinoiden kautta. Lauma voi askarrella

testata kuinka kaukaa heijastimet voi näh-

omat paperinuket ja niille varusteet, joita

teessa (valinnainen askel)

dä. Tarvikkeet: Heijastimia, taskulamput

tarvitaan suojautumiseen. Halutessaan pa-

- Eksymistä voidaan käsitellä tarinan kaut-

Järjestän turvallisen pyöräilyillan

perinukeille voi rakentaa omia majoitteita.

ta tai sitten lauma voi “eksyä” lähimet-

Tarvikkeet: Materiaalit paperinukkejen

sään. Laumassa voidaan yhdessä miettiä,

askarteluun ja majoitteiden tekemiseen.

miten tilanteessa tulisi toimia.

Muutama erilainen tarina sääilmiöistä

Luontoon.fi -sivuilta löytyy perusohjeet

luettavaksi

eksymistilanteessa toimimiseen

käytön merkityksen
- Kun illat pimenevät, on heijastinten ja
taskulamppujen kanssa hauskaa leikkiä

(valinnainen askel)
- Pyöräilyillan voi järjestää läheisellä hiekkakentällä tai liikennepuistossa. Lauma voi
rakentaa itse taitoradat, mitä suoritetaan
pyöräillen. Tarvikkeet: Radan merkitsemi-

Ongintareissu (valinnainen askel)

seen värikkäitä liikennetötteröitä, nauhaa,

- Tarvikkeet: Onget, matoja tai muita

Tarvikkeet: Maamerkit radan valmistukseen
Tiedän kuinka toimin eksymistilan-
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KOTISEUTU

taa kartalle, valokuvasuunnitusta varten

Käyn kotiseutuni historiallisessa

– SUHDE YHTEISKUNTAAN

tarvitaan valokuvat/vihjeet rastipaikoista

kohteessa (valinnainen askel)

Tiedän mikä on kotipaikkakuntani

Tunnistan kotikaupunkini vaakunan

- Tehkää esimerkiksi päiväretki historialli-

tunnuseläin, -kasvi ja –kivi

- Vaakunoiden kanssa voidaan esimer-

seen kohteeseen

- Kotiseutuun voidaan tutustua valoku-

kiksi pelata muistipeliä tai Kim-leikkiä.

Osallistun kotipaikkakuntani

vasuunnistuksen avulla. Partiolainen etsii

Vaakunoiksi peliin voi valita lähikaupun-

tapahtumaan (valinnainen askel)

valokuvan osoittaman paikan, jossa hän

kien ja -kuntien vaakunoita. Muistipelissä

tutustuu kotiseudun tunnuseläimiin, kasvei-

vaakunan rinnalle on hyvä lisätä nimi, jotta

- Valitkaa alueeltanne tapahtuma, johon

hin ja kiviin sekä nähtävyyksiin ja tarinoi-

partiolaisen on helpompi tunnistaa parit.

hin. Tarvikkeet: Valokuvasuunnitusta varten

Tarvikkeet: Kuvia erilaisista vaakunoista

tarvitaan valokuvat/vihjeet rastipaikoista

peliä varten. Kuntaliitto.fi/kunnat löytyvät

NIMEN, TARINAN JA OSAAN ETSIÄ

kaikki suomen kunnat ja niiden vaakunat
Tutustus kotipaikkakuntani

SEN KARTALTA

mielenkiintoiseen paikkaan

- Kotiseutuun voidaan tutustua valoku-

- Tutustukaa alueenne nähtävyyksiin

vasuunnistuksen avulla. Partiolainen etsii
valokuvan osoittaman paikan, jossa hän
tutustuu kotiseudun tarinoihin. Tarvikkeet:
Kartta, jotta kotipaikkakunta voidaan aset-

nat, urheiluottelu, virtuaalitapahtuma
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TUNNEN KOTIPAIKKAKUNTANI

lauman on helppo vierailla. Kuten markki-

tai lauman mielestä mielenkiintoiseen
paikkaan ja tehkää sinne retki. Voitte myös
tutkia, onko lähialueella kotiseutumuseota,
jossa lauma voi vierailla

SE IK KA ILI JAOH JE LM A
Seikkailijaohjelma koostuu ilman-

ensimmäinen juoksee solmunarulle, tekee

samalla läpi mitä metsässä saa ja ei saa

suunnista. Koska seikkailijaikäkausi

sovitun solmun ja johtajan hyväksyttyä sen

tehdä. Vaihtoehtoisesti voitte osallistua

voi kestää kaksi tai kolme vuotta, on

palaa lähettämään seuraavan jonosta sol-

paikallisen suunnistusseuran iltarasteille.

ohjelmassa neljän pakollisen ilman-

mupaikalle ja menee itse jonon viimeiseksi.

Tarvikkeet: Kartta, kompassi, (eväät)

suunnan lisäksi myös neljä valinnaista

Joukkue, jonka kaikki jäsenet ovat tehneet

väli-ilmansuuntaa.

solmun ensimmäisenä, voittaa.

Jokaisessa ilmansuunnassa on useita

Tarvikkeet: Narua

aktiviteetteja, jotka soveltuvat ulko-

ETELÄ

na tehtäväksi. Tässä ilmansuunnat
on jaoteltu vuonna 2020 uudistetun
seikkailijaohjelman mukaan, mutta
aktiviteetit soveltuvat tehtäväksi, vaikka ette olisi vielä siirtyneet uudistetun
seikkailijaohjelman pariin. Mikäli
aktiviteetti on kuulunut ennen vuotta
2020 eri ilmansuuntaan tai sen nimi on

Etäisyydet, eksyksissä, karttamerkit
(Pohjoinen: karttamerkit, Etelä: eksyksissä, Länsi: etäisyydet)
- Asettukaa paikkaan, josta on hyvä näkyvyys ympäristöön. Arvioikaa etäisyyksiä eri
kohteisiin ja verratkaa arvioitanne karttaan. Vaihtoehtoisesti voitte piirtää samalla

muuttunut, on se mainittu sulkeissa.

karttaa ympäristöstä. Lopuksi miettikää,

POHJOINEN

miten eksymistilanteessa kuuluu toimia.

LÄNSI
Lippukunnan talkoot (Länsi: talkoot)
- Siivotkaa kolon piha, raivatkaa risukkoa
kämpän edustalta tai auttakaa lippukunnan veneen huoltotöissä.
Tarvikkeet: Työhanskoja, roskapusseja,
haravat tms. kohteen mukaan
Puulajit ja vesistöt
- Tehkää retki lähimetsään tai rannalle.
Yrittäkää tunnistaa mahdollisimman monta puulajia tai rantakasvia.
Tarvikkeet: Halutessanne kasvikirja

Tarvikkeet: Kartta ja viivoitin tai levykom-

ITÄ

Lippu (Länsi: Siniristilippu,

passi / kyniä ja paperia

Itä: Lipunnostaja)

Ristiköytös, pukkiköytös, ylitys

Kaupunkisuunnistus

- Harjoitelkaa lipunnostoa ja -laskua lip-

(pohjoinen: kaupunkisuunnistus)

- Kisatkaa siitä, kuka rakentaa valitun

pukunnan perinteiden mukaisesti. Käykää

- Joukkue saa tehtäväksi selvittää, minkä

si. Köytösten pitävyyttä testataan ja viikon

värinen on talon ovi tietyssä osoitteessa, tai

kuluttua tutkitaan, onko köytös löystynyt.

mitä maksaa päivän lounas toisessa osoit-

Miettikää, miksi köytösten kanssa pitää olla

teessa. Tämän jälkeen lähdetään etsimään

tarkkana. Jos muut köytösaktiviteetit on jo

Solmut (Pohjoinen: merimiessolmu

vastauksia kysymyksiin.

tehty, voi vartio rakentaa a-pukin ja ylittää

sekä siansorkka, Itä: jalussolmu ja

Tarvikkeet: Kartta, tehtäväluettelo

sillä esimerkiksi kolon läheisen ojan tai

lippusolmu sekä paalusolmu)

Suunnistus, jokamiehenoikeudet

joen. Tarvikkeet: narua, riukua

- Osallistujat jaetaan joukkueisiin (esim.

(Itä: suunnistus, Pohjoinen:

Ympäristötalkoot (Länsi: talkoot)

vartioittain) ja joukkueet asettuvat jonoon

jokamiehenoikeudet)

vierekkäin. Muutaman metrin päähän

- Osallistukaa rantojen siivoukseen (esim.

- Seikkailijat suunnistavat vartioittain 1-2

Satakolkyt.fi) tai haravoikaa kolon ympä-

kilometrin matkan lähimetsässä. Suunnis-

ristöä. Tarvikkeet: Työhanskoja, roskapus-

tus voi päättyä eväspaikalle, jossa käydään

seja, haravat tms. kohteen mukaan

lävitse myös läpi liputtamiseen liittyviä
käytäntöjä, lipun viikkaamista ja sen hävittämistapoja. Tarvikkeet: Lippu, lipputanko

jonojen eteen laitetaan solmunarut. Peli
alkaa johtajan merkistä, jolloin jonon

rakennelman nopeimmin tai kestävimmäk-

