On tärkeää, että johtajistolla on välillä myös mukavaa ja vain omaa aikaa keskenään!
Tässä paketissa on muutamia vinkkejä siihen, miten järjestää johtajahuolto Kohtaamisen
yhteydessä. Lisäksi pakettiin on laitettu myös muita johtajahuoltoon liittyviä vinkkejä, joita
voitte hyödyntää myös toivottavasti myöhemmin lippukuntanne toiminnassa. Näihin vinkkeihin
mahdollisesti liittyviä materiaaleja ei ole mukana materiaalipaketissa.
Johtajahuolto on teitä johtajia varten. Hyvä vinkki on siis alkuun kysyä itse kohderyhmältä, mitä
he haluaisivat tehdä. Johtajahuollossa tärkeintä on yhdessä tekeminen, yhteishengen
vahvistaminen ja se, että jokainen johtaja kokee itsensä tervetulleeksi toimintaan. Ottakaa
huomioon toimintaa suunnitellessanne, että se sopii juuri teidän johtajistollenne ja toimintaan
on jokaisen halukkaan helppo tulla ja mukava osallistua iästä, sukupuolesta, terveydentilasta tai
taloudellisesta tilanteesta huolimatta.

PIZZABONUS! Lauantaina 5.9. järjestettävät tapahtumat voivat halutessaan tilata johtajistolle
pizzaa 50 euron edestä piirin piikkiin. Voitte tilata pizzat haluamastanne paikasta, ja kuittia
vastaan hakea kululasku.partio.fi sivuston kautta hakea maksimissaan 50 euron edestä
kulukorvausta. Jos kuitin loppusumma on suurempi, niin hyvitämme sen 50 euroa maksimissaan.
Kun menet sivustolle, luo tunnarit ja ota vaikka valokuva kuitista. Kirjaa ylös kuinka monta
johtajaa osallistui, ja kirjaa viitteeksi Kohtaaminen.

1. Leikkihetki
Voitte hyvillä mielin aloittaa nostamalla sykettä, ja intoutua hetkeksi leikkimään keskenänne.
Hyviä leikkivinkkejä löydät täältä (Liite löytyy myös paperiversiossa tämän nivaskan lopusta)

2. 100 kysymystä -keskustelu
Nyt on hyvä hetki tutustua hieman muihin johtajiston jäseniin. Millaisia he ovat partiossa ja
partion ulkopuolella? Mikä on kellekin tärkeää? Järjestäkää visailuhetki, jossa voitte joko keksiä
oman visan, tai hyödyntää alla olevaa kysymyspatteristoja. Huomioikaa se, että ketään ei saa
pakottaa vastaamaan.

Oletko kissa- vai koiraihminen, perustele?
Miltä maailma näyttää vuonna 2030?
Millainen olisi ideaali partioleiri?
Minkälaiselta näyttäisi maan ulkopuolinen siirtokunta Marssissa?
Mikä on paras tai/ja huonoin iskurepliikki?
Minkälaisia ajatuksia nettitreenit herättävät?
Luuletko, että lemmikit kaipaavat omaa aikaa
Mikä elokuva on koskettanut/iskenyt sydämeen?
Mitkä ovat sosiaalisen median hyvät puolet? Entä huonot?
Mikä on paras kastike pastalle?
Juusto vai kinkku päälle voileivässä?
Mitä arvoja odotat kumppaniltasi?
Mitä unelmien treffeillä tehdään?
Voisitko kuvitella jakavasi elämää partiolaisen kanssa?
Jos voisit keksiä uudenlaisen tositv-ohjelman, millainen se olisi?
Minkä supervoiman valitsisit, jos saisit valita yhden näistä: lentäminen, näkymättömyys,
ajatusten lukeminen, teleporttaaminen, supernopeus?
Miten ilmastonmuutos pysäytetään?
Miten siivoamisesta voi tehdä hauskaa?
Pitäisikö kellojen siirtelystä luopua
Mistä aiheesta pitäisi tehdä partiolaisaloite?
Odotatko Finnjamboree Kajoa?
Minkälaisia ajatuksia korkeakoulujen ensikertalaiskiintiö herättää?
Jos saisit valita kaksi asiaa mitkä ottaisit autiolle saarelle niin mitä ne olisivat? Perustele?
Kuinka pääkaupunkiseutua tulisi kehittää?
Toteutuuko tasa-arvo Suomessa oikeasti?
Onko koronakriisi synnyttänyt jotain hyvää?
Miten partion ikäkausia tulisi muokata?
Jos olisit yksiksesi päivän ajan ja voisit tehdä mitä tahansa, mitä se olisi?
Jos heräisit huomenna jonkin uuden taidon kanssa, mikä toivoisit sen olevan?
Kun kuvittelet itsesi 80-vuotiaana, minkälaisena näet itsesi?
Mistä Suomalaisten pitäisi olla tällä hetkellä kiitollisia?

Minkälaisena näet paperiteollisuuden tulevaisuuden Suomessa?
Missä lajissa Suomi saavuttaa seuraavan olympiakultamitallin?
Miten nuorten syrjäytyminen ratkaistaan?
Minkälaiselta partiotoiminta näyttää vuonna 2080-luvulla?
Kuinka digitalisaatio muuttaa arkemme?
Mikä on Suomen kaunein kesäkaupunki?
Millainen huomionosoitus tai kiitos veisi sinulta jalat alta?
Mikä Suomen kansallispuistoista on paras?
Mistä saa Suomen parasta pizzaa?
Miten partiolaisten koulutustoimintaa pitäisi kehittää?
Miten uusia aikuisia saa rekryttyä mukaan partioon?
Mitä on tärkeää muistaa vapaaehtoisten kiittämisessä?
Minkälaiselta tämän päivän politiikka näyttäytyy nuorille?
Mikä toimii partion markkinoinnissa sudenpentu- ja seikkailijaikäisille?
Pitäisikö äänestysikärajaa laskea?
Onko internetistä hyötyä lapsille?
Miten yksityisautoilua pitäisi vähentää pääkaupunkiseudulla? Keinoja?
Onko matematiikka oppiaineena yliarvostettu?
Tuoko raha onnea?
Pitäisikö ajokortti ottaa pois yli 80-vuotiailta?
Parantaako urheilu elämänlaatua?
Yläasteikäinen saa päättää itse kotiintuloajoista?
Ovatko Facebook kaverit oikeita kavereita?
Ihmisellä on velvollisuus pitää huolta luonnosta?
Pitäisikö tupakointi kieltää yleisillä paikoilla?
Koira on parempi lemmikkieläin kuin kissa.
Pitäisikö ydinvoima kieltää?
Lihansyönti on eettisesti väärin?
Limuautomaatit pois kouluista!
Elämässä voi olla vain yksi hyvä ystävä?
Yhdistääkö vai erottaako internet ihmisiä toisistaan?

Pitäisikö koululaisten 10 viikon kesäloma jakaa lyhyemmiksi pätkiksi pitkin vuotta?
Pitäisikö vankeustuomiota pidentää Suomessa?
Pitäisikö Suomen liittyä natoon?
Mikä Pokemon on paras?
Jos saisit valita ihan mitkä tahansa 5 tuotetta ruokakaupasta niin mitkä ne olisivat?
Miten nuoret saataisiin kiinnostumaan politiikasta?
Näkkileipä. Kumpi puoli siitä kuuluu voidella?
Pakasteet, laitetaanko ne sinne pikkupussiin kassalla vai ei?
Kummasta päästä hammastahnaa kuuluu puristaa?
Vessapaperi. Onko sillä nyt siis väliä, miten päin rullan asettaa pidikkeeseen?
Mikä TiktTokin trendi on tällä hetkellä hauskin?
Mitä festivaalia/konserttia odotat korona-ajan jälkeen eniten?
Mistä saa Suomen parasta kebabia?
Pitäisikö Suomen satsata enemmän tuulivoimaan?
Saako kissoja pitää luonnossa vapaana?
Onko kalastuksenhoitomaksu tarpeellinen?
Kuuluvatko luonnonmarjat kaikille?
Pitäisikö partioleireillä panostaa myös aikuisten ohjelmaan?
Onko vaeltajien ikäkausi turha?
Missä on Suomen hienoimmat maisemat?
Onko Suomessa tehty koronatestejä riittävästi?
Mikä on paras pakastepizza?
Onko kinder-suklaa yliarvostettu?
Kahvi vai tee?
Jos saisit valita kenet tahansa maailmassa, kenet haluaisit illallisvieraaksesi?
Haluaisitko olla kuuluisa? Millä tavalla?
Harjoitteletko koskaan etukäteen, mitä sanot puhelimessa vastaajalle? Miksi?
Millainen olisi mielestäsi täydellinen päivä?
Mistä olet elämässäsi kiitollisin?
Jos voisit herätä huomenna niin, että olisit yön aikana saanut minkä tahansa kyvyn tai piirteen,
mikä se olisi?

Kotisi, sisältäen kaiken, mitä omistat, palaa. Pelastettuasi läheisesi ja lemmikkisi, sinulla on
aikaa tehdä turvallisesti yhden tavaran noutoreissu asuntoon. Minkä tavaran pelastat ja miksi?
Mikä on oudointa mitä olet ottanut partioleirille mukaan ja miksi?
Mikä on lempiruokasi aina partioleireillä?
Oliko Kliffa hyvä leiri?
Mikä on ollut paras leirilaulu?
Minkälainen on hyvä partiojäynä?
Missä päin maailmaa olet aina halunnut vierailla?
Kumpi tuli ensin, muna vai kana?
Miten partiolaisia saisi innostettua kuntavaaleista 2021?
Minkälaisia leikkipaikkoja pitäisi rakentaa enemmän?
Mikä on Suomen paras huvipuistolaite?
Onko Suomessa riittävästi poliiseja?
Onko kohtaaminen ollut hyvä tähän mennessä?

3. Jooga
Ottakaa hetki itsellenne ja viettäkää yhdessä lyhyt jooga tai meditaatiohetki. Valmiita ja ohjattuja
eripituisia hetkiä löydät esim. YouTubesta, tai joku johtajistosta voi halutessaan vetää muille
sellaisen. Käytä esim. hakusanoja jooga, meditaatio, rentoutus!

4. Asuinaluejuoksu
Hyödyntäkää asuinaluettanne! Listatkaa asuinalueeltanne tai tapahtumapaikkanne läheltä
paikkoja, joista jokaisessa jokaisen tai parin pitää käydä vaikka ottamassa valokuva itsestään.
Rakentakaa valokuvasuunnistusrata tai tehkää omat iltarastit!

5. Hyvä työ
Voitte miettiä yhdessä teille sopivan tavan tehdä päivän hyvä työ. Ottakaa kirjastosta lainaan
roskapihdit ja kerätkää asuinalueeltanne roskat, voitte osallistua myös lähimerenrannan
puhdistamiseen
(www.satakolkyt.fi
esimerkkinä). Menkää
laulamaan asuinalueenne
palvelutalon parvekkeiden alle (sopikaa tästä etukäteen), kirjoittakaa hyvän päivän toivotus kortit kolonne kerrostalon muille asukkaille. Kysykää alueenne FB-ryhmässä, onko jollain joku
pieni homma, jossa voisitte olla avuksi. Vain taivas on rajana!

Johtajahuoltoa voi toteuttaa myös etänä ja verkossa haluamanne sovelluksen avulla (Teams,
Google hangouts, Zoom esimerkiksi)! Jos kisailussa on tarvetta toimia pienryhmissä, voi aina
virtuaalikokouksen rinnalle luoda lisää kokouksia, joita joukkueet voivat käyttää. Kisan voittajille
voi ostaa pienet palkinnot ja postittaa ne jälkikäteen.
TIETOVISA: Etänä toimii hyvin vanhana klassikkona tietovisa! Kysymysten vastaukset voi
toimittaa visaisännälle viestinä aina kysymyksen jälkeen. Tietovisan aiheena voi olla partio, oma
lippukunta tai vaikka kotikunta.
GOOGLETUSKISA: Googletus- tai tiedonetsintä kisa toimii yksilötehtävänä tai ryhmässä. Kisaisäntä
laatii ennen kisaa listan kysymyksistä, jotka voi toimittaa kisailijoille samanaikaisesti, vaikka
sähköpostilla. Kysymykset voivat olla tiukkaa faktaa kuten “kuinka pitkä on valovuosi?”, mutta
kysymykset voivat liittyä myös lähikaupan aukioloaikoihin, juna-aikatauluihin tai Facebooksivun tykkääjämääriin. Mihin ikinä Googlesta nyt voi löytää vastauksen! Kisa voidaan käydä
oikeista vastauksista tai aikaa vastaan niin, että nopein joukkue voittaa. Oikeat vastaukset voi
toimittaa kisaisännälle esimerkiksi sähköpostilla.
PANTOMIIMI: Videoyhteys sopii täydellisesti pantomiimiin! Esittäjä voi itse keksiä selitettävän
sanan tai kisanjohtaja voi antaa sanan. Selitettäville sanoille on kuitenkin hyvä antaa kategoria,
jotta
arvaaminen
on hiukan helpompaa. Kategorioita
voi
olla vaikka
työkalut,
elokuvat, kaupungit, lippukunnan johtajat jne. Esittäjä voi pitää esityksen ajan kameran auki
mutta jättää äänet pois. Arvaukset voi heittää viestillä tai videokokouksen chatissa.
YHTEINEN ILTANUOTIO: Myös virtuaalisesti voi nauttia iltanuotion hyvästä tunnelmasta ja
yhteislaulusta! Sytyttäkää takka jonkun johtajanne kotona etäyhteyden välityksellä tai
nauttikaa YouTuben 10 tunnin nuotiovideoista! Iltanuotiolle voi koostaa soittolistan lippukunnan
perinteikkäistä nuotiolauluista ja moneen sanat löytyvät myös varmasti netistä. Etänä onnistuvat
monet laululeikit ja kummitustarinat. Kokeilkaa rohkeasti! Tätä voi hyvin toteuttaa
metsäpalovaroituksen aikana.
LANIT: Johtajiston kanssa pelailu yhdessä voi myös olla johtajiston yhteistä kivaa. Jos peli ei ole
kaikille tuttu, ottakaa alkuun muutama opetushetki ja valitkaa peliksi joku sellainen, mihin
ensikertalaisen on helppo päästä mukaan.

Ulkona on mahdollisuus syödä ja vaikka pelailla yhdessä, mutta pitää silti turvavälit toisiin.
Illassa voi olla ohjelmaa tai vaan rentoa yhdessä hengailua.
EVÄÄT TEKEVÄT RETKEN! Lippukunta voi tarjota johtajistolle piknikin tai johtajat voivat ostaa
itselleen omat eväät eväsbudjetilla, mitkä voi tilittää myöhemmin lippukunnalta. Eväissä on
hyvä huomioida hyvä hygienia ja piknikille kannattaa hankkia yksittäispakattuja tuotteita tai
evästä, mitä voi valita koskematta muiden ruokaan. Esimerkiksi pillimehut, kolmioleivät, pienet
karkkipussit ja kuorelliset hedelmät sopivat tähän hyvin!
PIHAPELIT: Puistossa on helppo pelailla pihapelejä mölkystä kirkonrottaan! Pistäkää pystyyn
mökkipeliklassikoiden turnaus mölkyn, petangin ja saappaan heiton kanssa. Voitte myös
kerrankin vajota sudarilaumanne tasolle ja leikkiä piilosta, hippaa ja piitä sydämenne
kyllyydestä.
RETKI UIMARANNALLE TAI PUUTARHAAN? Iltapäivän retken voi myös suunnata hyvällä kelillä
uimarannalle tai kasvitieteelliseen puutarhaan. Kaupungissa voi myös tehdä hauskan
nähtävyyskävelyn kiertämällä vaikka patsaita tai kuuluisia rakennuksia.
Vinkkejä tekemiseen on myös internet pullollaan. Googlaa esimerkiksi Helsingin ppuistot,
Espoon puistot, Vantaan puistot tai kotikaupunkipolut.

Johtajahuoltoa voi toteuttaa myös kokonaisen viikonlopun ajan! Voitte suunnitella yhteisen
retken lähilaavulle tai luonnonpuistoon. Metsässä voi viettää vai yhden yön herkutellen
spesiaalilla retkiruualla tai muutaman päivän luonnonpoluista nauttien.
KANSALLISPUISTOT: Pääkaupunkiseudun lähellä on useampikin kansallispuisto, joita kannattaa
lähteä valloittamaan. Nuuksio, Sipoonkorpi, Tammisaaren saaristo ja 37 muuta puistoa
löytyy täältä.
LAAVUPAIKAT: Laavut ja tulipaikat kätevästi kartalla
PÄPAN KÄMPÄT: Retkeilyn tukikohdaksi
lähimaastoon! Kämpät löytyvät täältä.

voi

myös

varata kämpän

ja

tehdä

päiväretkiä

Johtajistoporukalle löytyy myös huippupuuhaa muutamaksi tunniksi kaupunkiympäristöstä.
Johtajahuolto voi olla partiomaista puuhaa, kuten retkeilyä, mutta toisinaan se voi olla myös vain
mukavaa yhdessä tekemistä erilaisten aktiviteettien parissa
MUKAVAA PUUHAA KAUPUNGISSA. Minigolf, Escape Room, keilaus, frisbee golf, melonta, Suplautailu…Mitä ikinä keksitkin!
JÄNNITYSTÄ JA ADRENALIINIA: Seikkailupuistot (Googlaa: Korkee, Zippy, Talma ski…), huvipuistot
PIENTÄ LUKSUSTA ELÄMÄÄN: Johtajakiva voi olla jotain sellaista, mitä ei ikinä arjessa tulisi tehtyä!
Varatkaa hotelliaamiainen ja saunatilat, ajelkaa limusiinilla tai käykää syömässä kolmen
ruokalajin illallinen.

Jos yhteistä aikaa ei tunnu löytyvän, voi johtajiston yhteinen tekeminen olla myös yhteishenkeä
nostattavaa, vaikka se ei tapahtuisi samaan aikaan samassa paikkaa. Yhteinen tekeminen voi olla
haasteita, tehtävälistoja tai vaikka bongaustehtäviä. Omat suoritukset voi vaikka lähettää kuvina
johtajiston WhatsApp-ryhmään tai sille tarkoitettuun kanavaan. Suoritus aikaa voi olla
viikonlopusta kuukauteen ja ohjeet suorittamiseen voi toimittaa osallistujille sähköisesti tai
halutessaan postilla esimerkiksi pienen tsemppiherkun kera!
ERILAISET HAASTEET. Erilaisia haasteita voi olla valokuvaushaasteet, tehtävälistat ja
bongaustehtävät. Kuten “ota kuva kaikista lähialueesi kaupunkipyörätelineistä”, “lähetä viestiä
vanhoille vartiolaisillesi ja kysy kuulumisia” tai “bongaa viisi erilaista luonnonkukkaa ja kuvaa
ne”. Haasteita ja tehtäviä voi olla monenlaisia ja niistä voi raportoida valokuvaamalla,
videoimalla tai ottamalla todistusaineistoa, kuten servietin torikahvilasta, missä kävi
aamukahvilla ennen klo 07. Eri tehtävät voi myös halutessaan pisteyttää eriarvoisiksi, ja tietyn
pistemäärän suoritettuaan lippukunta tarjoaa johtajalle esimerkiksi jäätelön. Helppoja 5-10
pisteen tehtäviä voi olla kotipiirissä suoritettavat tehtävät, vaikeita 30-50 pisteen tehtäviä
taas esimerkiksi vierailu jossain tai muutaman tunnin vaativat suoritukset.
GEOKÄTKÖT. Kannusta lippukuntasi johtajia geokätköilemään! Geokätköt ovat hauska tapa liikkua
lähimetsissä uudella tavalla.
ACTIONBOUND-RATA. Actionbound-rata on nettiin luotu tehtävärata esimerkiksi kolon
lähiympäristöön. Rataa pystyy pelaamaan mobiilisovelluksen avulla. Lisää tietoa löytyy helposti
googlaamalla.

