Tässä on ohjelmapaketti, johon on koottu eri-ikäkausille suunnattuja
aktiviteetteja, joita voit hyödyntää lippukuntasi Kohtaamisessa 5.9., tai
muussa tapahtumassa myöhemmin. Aktiviteettien sisältö on Itämeriteemainen. Jokaisesta aktiviteetista on kirjoitettu ohje, jossa on listattuna
tarvittava materiaali. Nämä kaikki on mukana toimitetussa
materiaalipaketissa, mutta voitte toki itse soveltaa ohjeistusta ja katsoa
sen mukaan mitä tarvitsette. Itämeri-teemaan liittyy taustalla oleva
Moomin Charactersin ja John Nurmisen säätiön Meidän meri -kampanja,
jossa partiokin on mukana. Kaikki partion Meidän meri -aktiviteetit
löytyvät osoitteesta: https://partio-ohjelma.fi/ohjelmamateriaalia/meidanmeri/
Ohjelmat on ajateltu ensisijaisesti tietyille ikäkausille tehtäväksi, mutta
niitä voi myös itse soveltaa helposti muillekin ikäkausille. Voitte
muodostaa näistä aktiviteeteista haluamanne paketin lippukunnan
tapahtuman ja johtajiston määrän mukaisesti.
Ohjelmista lisää tietoa voi saada Kohtaamisen ohjelman tekijöiltä Onnilta
ja Inarilta (onni.pusa@partio.fi ja inari.tiainen@partio.fi).
Nämä kaikki tiedot löytyvät sähköisenä Kohtaamisen nettisivuilta
www.päpa.fi/kohtaaminen, ja kirjalliset ohjeet on tulostettuna mukana
materiaalipaketissa, jonka toimittamisesta lippukuntaan on sovittu
erikseen. Johtajiston (samoajat, vaeltajat ja aikuiset) paketti on erikseen.

Perhepartio
•
•
•

Meidän meri -laulu
Satu meni saunaan
Kuusen latvassa oksien alla

Sudenpennut
•
•
•
•

Meidän meri -laulu
Satu meni saunaan
Tunnista Itämeren asukit
Mielenosoitus Itämeren
puolesta

Seikkailijat
•
•
•
•
•

Meidän meri -laulu
Tunnista Itämeren asukit
Mielenosoitus Itämeren
puolesta
Väritetty partiohistoria
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tarpojat
•
•
•
•
•

Kestävän kehityksen tavoitteet
Väritetty partiohistoria
Partiomeemejä
#kohtaaminen2020
Makramee

IKÄKAUDET
•
•
•

Perhepartio
Sudenpennut
Seikkailijat

KESTO
•

Rastin suorittaminen kestää noin 15 min

RYHMÄN MAKSIMI KOKO JA KUINKA MONTA OHJAAJAA
TARVITAAN
•
•

Ryhmän suositeltu koko on 10 henkilöä
Rastille tarvitaan 1 johtaja per ryhmä

OHJEET
•

•

•

•

Kuunnelkaa Meidän meri –kappale, jotta se tulee kaikille
tutuksi. Kappale löytyy esimerkiksi YouTubesta sekä
Spotify:stä. (Haku: Meidän Meri – esittäjä Aili A. Ikonen)
Jakakaa ryhmälle materiaalipaketin mukana tulleet laulun
sanat, ja käykää ne yhdessä läpi.
Kun kappale tulee tutuksi, laulakaa sitä yhdessä.
Halutessanne voitte jakaa sanoja niin, että joissain
kohdissa osa ryhmästä laulaa ja joissain kohdissa koko
ryhmä laulaa.
Jos otatte esityksestänne kuvia tai videota, ja jakakaa niitä
lippukuntanne kanavissa käyttäen #kohtaaminen2020.
Muistakaa huomioida ryhmäläisten kuvausluvat!

MITÄ MATERIAALIA TÄHÄN LIITTYY
•

•

Materiaalipaketin mukana toimitetut Meidän meri -laulun
sanat
Oma älypuhelin tms. josta katsoa video

TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ OHJEITA
•
•

Huomioikaa, että ryhmän turvavälit säilyvät.
Kun opettelette kappaletta, muodostakaa ryhmästä
mieluummin rivi kuin ympyrä, jotta laulaessa ette
kauheasti puhaltele toisianne päin

VINKIT VIESTINTÄÄN, ONKO JOTAIN MUUTA MITÄ VOIT
HUOMIOIDA
•

•

•

Kuvatkaa lopputulos, kuvausluvat kaikilta huomioiden ja
jakakaa se lippukunnan somessa, sisäisessä tiedotuksessa
tms. Käyttäkää tunnusta #kohtaaminen2020 ja tägätkää
piiri mukaan.
Meidän meri -kappaleen taustamusiikin toistamiseen voi
hyödyntää matkakaiutinta.
Mikäli lippukunnasta löytyy esimerkiksi
kitaransoittotaitoa, voi senkin avulla säestää kappaletta.

IKÄKAUDET
•
•

Perhepartio
Sudenpennut

KESTO
•

Rastin suorittaminen kestää noin 10 min

RYHMÄN MAKSIMI KOKO JA KUINKA MONTA OHJAAJAA
TARVITAAN
•
•

Ryhmän maksimikoko on noin 10 henkilöä
Rastille tarvitaan 1 johtaja per ryhmä

OHJEET
•
•

•
•

•

Ryhmäläiset ottavat itselleen mukavan asennon/paikan.
Ryhmäläiset keksivät itse sadun, johon liittyy Itämeri ja
partio jollain tavalla.
Satu alkaa seuraavalla lauseella: Olipa kerran Itämeri.
Jokainen saa vuoron perään sanoa jonkun asian, joka
lähtee jatkamaan satua. Vetäjä kirjoittaa satua ylös ja
tarvittaessa auttaa lapsia eteenpäin.
Lopuksi satu luetaan yhdessä läpi.

MITÄ TARVIKKEITA TÄHÄN LIITTYY
•
•

Paperia sadun ylös kirjaamiseen
Kynä

TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ OHJEITA
•

Huomioikaa, että ryhmän turvavälit säilyvät.

VINKIT VIESTINTÄÄN, ONKO JOTAIN MUUTA MITÄ VOI
HUOMIOIDA
•

Jakakaa ryhmän satu lippukuntanne kanaviin
#kohtaaminen2020. Muistakaa huomioida ryhmäläisten
kuvausluvat!

IKÄKAUDET
•

Perhepartio

KESTO
•

Rastin suorittaminen kestää noin 15 min

RYHMÄN MAKSIMI KOKO JA KUINKA MONTA OHJAAJAA
TARVITAAN
• Ei rajoituksia, mutta jotta ei tule ruuhkaa niin kannattaa
vähän suunnitella miten tatuoinnit jaetaan ja miten ne
laitetaan.
OHJEET
• Ennen rastin suorittamista ryhmäläiset huolehtivat
käsihygieniasta pesemällä kädet tai käyttämällä käsidesiä.
• Rastin johtaja näyttää ryhmäläisille, miten irtotatuointi
kiinnitetään. (Suojamuovi irrotetaan, irtotatuointi
kiinnitetään iholle haluttuun kohtaan, tatuointia painetaan
muutama minuutti esimerkiksi kostealla käsipaperilla ja
lopuksi tatuointipaperi irrotetaan iholta)
• Ryhmäläisille jaetaan omat tatuoinnit ja päätetään mihin
tatuoinnin haluaa laittaa
• Johtajat auttavat ryhmäläisiä asettamaan tatuoinnit
haluttuun kohtaan ja antavat kosteita käsipapereita
MITÄ TARVIKKEITA TÄHÄN LIITTYY
•
•

•

Materiaalipaketin mukana toimitetut oravatatuoinnit.
Käsipyyhkeitä, joiden avulla voi kostuttaa irtooravatatuoinnin.
Vettä kostuttamiseen esimerkiksi vesipullosta sekä
roskapussi roskia varten

TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ OHJEITA
•
•

Huomioikaa, että ryhmän turvavälit säilyvät.
Huolehtikaa ryhmän käsihygienia ennen rastin
suorittamista.

VINKIT VIESTINTÄÄN, ONKO JOTAIN MUUTA MITÄ VOI
HUOMIOIDA
•

Jakakaa ryhmän toimintaa lippukuntanne kanaviin
#kohtaaminen2020. Muistakaa huomioida ryhmäläisten
kuvausluvat!

IKÄKAUDET
•
•

Sudenpennut
Seikkailijat

KESTO
•

Kesto noin 10 min

RYHMÄN MAKSIMI KOKO JA KUINKA MONTA OHJAAJAA
TARVITAAN
• Ryhmän koko mieluiten 6 henkilöä kerrallaan
• Rastille tarvitaan 1 johtaja per ryhmä
OHJEET
•

Tällä rastilla saatte tutustua Itämeren asukkeihin.
Itämerestä löytyy paljon eri eläimiä, jotka elävät meressä
ja maalla. Tehtävänänne on yhdistää asukit niiden nimiin.

MITÄ TARVIKKEITA TÄHÄN LIITTYY
•

Materiaalipaketissa tulleet kuvat Itämeren asukeista ja
niiden nimet.

TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ OHJEITA
•

Muistakaa pitää huolta turvaväleistä

VINKIT VIESTINTÄÄN, ONKO JOTAIN MUUTA MITÄ VOI
HUOMIOIDA
•

Jakakaa ryhmän toimintaa lippukuntanne kanaviin
#kohtaaminen2020. Muistakaa huomioida ryhmäläisten
kuvausluvat!

IKÄKAUDET
•
•

Sudenpennut
Seikkailijat

KESTO
•

Noin 25 minuuttia

OHJEET
•

•

Tällä rastilla saatte tehdä omat kyltit mielenosoitukseen!
Mielenosoitus on tapahtuma, jossa puolustetaan tai
esitellään jotain asiaa, joka on tärkeä. Teidän tehtävänä on
piirtää paperille esimerkiksi kuvia Itämeren asukeista ja
kirjoittaa jokin teksti, esimerkiksi “Pelastakaa hylkeet!”.
Itämeressä on ihmisten jäljiltä paljon roskaa ja se on aika
huonossa kunnossa. Nyt te saatte tehdä kyltin, jossa
kerrotte muille mikä Itämeressä on tärkeää tai miksi sitä
pitäisi suojella.
Sudenpennut voivat tehdä vaikka yhden kyltin ryhmässä,
johon vetäjä voi kirjoittaa, jos lapset eivät vielä osaa

RYHMÄN MAKSIMI KOKO JA KUINKA MONTA OHJAAJAA
TARVITAAN
• Ryhmän koko sellainen, että turvavälit säilyvät ja tusseja
ei käytä kovin moni lapsi samaan aikaan,
• Rastille tarvitaan 1 johtaja per ryhmä

MITÄ TARVIKKEITA TÄHÄN LIITTYY
•
•
•

•

Paperia
Tusseja
Yllä mainitut tulevat materiaaleissa mukana, halutessanne
voitte ottaa muuta askartelumateriaalia mukaan
käsidesi ja käsipaperia

TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ OHJEITA
•
•

Pitäkää turvavälit
Desinfioikaa käsidesillä tms. tusseja käyttäjien välillä

VINKIT VIESTINTÄÄN, ONKO JOTAIN MUUTA MITÄ VOI
HUOMIOIDA
•

Jakakaa ryhmän toimintaa lippukuntanne kanaviin
#kohtaaminen2020. Muistakaa huomioida ryhmäläisten
kuvausluvat!

IKÄKAUDET
• Seikkailijat
• Tarpojat
KESTO
• 15 minuuttia
OHJEET
• Löydätte ohjelmapaketista YK:n kestävän kehityksen
tavoitteet lappuina. Ottakaa laput ja antakaa ne ryhmälle.
Ryhmän tehtävänä on pohtia, mitkä niistä ovat ryhmälle
tärkeimmät. Tehtävänä on siis laittaa tavoitteet
tärkeysjärjestykseen ja keskustella aiheesta.
RYHMÄN MAKSIMI KOKO JA KUINKA MONTA OHJAAJAA
TARVITAAN
• 1 vetäjä (pystyy vetämään montaa tarvittaessa samaan
aikaan, mutta parempi jos on koko ajan läsnä ohjaamassa
keskustelua)
• Suositusmäärä ryhmälle 6-10 henkilöä.
MITÄ TARVIKKEITA TÄHÄN LIITTYY
• YK:n kestävän kehityksen tavoitteet lapuilla.
TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ OHJEITA
• Huomioikaa turvavälit!
VINKIT VIESTINTÄÄN, ONKO JOTAIN MUUTA MITÄ VOI
HUOMIOIDA
• Taustalle voi halutessaan laittaa soimaan jotain
meriteemaista musiikkia.
• Jakakaa ryhmän toimintaa lippukuntanne kanaviin
#kohtaaminen2020. Muistakaa huomioida ryhmäläisten
kuvausluvat!

IKÄKAUDET
• Seikkailijat
• Tarpojat

KESTO
• 10-15 min

OHJEET
• Valitkaa joukostanne yksi kirjuri ja yksi, joka jakaa
puheenvuoroja. Muut keksivät vuorollaan adjektiiveja (eli
vastaa kysymykseen “millainen”). Pitäkää huolta, että
jokainen saa sanoa vähintään yhden adjektiivin. Kirjuri
kirjoittaa adjektiivit annetun partiohistoriasadun tyhjiin
kohtiin järjestyksessä. Muut kuin kirjuri eivät näe
tarinaa. Lopuksi tarina luetaan ääneen täydennettynä
adjektiivien kera.
RYHMÄN MAKSIMI KOKO JA KUINKA MONTA OHJAAJAA
TARVITAAN
• Ryhmäkoon voi vapaasti valita, ja jokaista ryhmää kohden
tarvitaan kaksi johtajaa. Laskekaa sadusta kuitenkin, että
jokainen saisi sanoa ainakin yhden adjektiivin.
MITÄ TARVIKKEITA TÄHÄN LIITTYY
• Kynä
• Tulosteena partion historiatarina, jossa valmiit aukot
TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ OHJEITA
• Ottakaa huomioon turvavälit ja se, ettei adjektiiveja saa
huutaa.
VINKIT VIESTINTÄÄN, ONKO JOTAIN MUUTA MITÄ VOI
HUOMIOIDA
• Ottakaa valmiista tarinasta kuva ja jakakaa se lippukunnan
viestintäkanavassa #kohtaaminen2020. Voitte halutessanne
merkitä kuviin myös @partiokuuluukaikille ja @partioscout
niin niitä voidaan jakaa partion somekanavissa. Varmistakaa
että kaikilta on kysytty kuvausluvat, mikäli he näkyvät
tunnistettavasti.

IKÄKAUDET
• Tarpojat
KESTO
• Aktiviteetin suorittaminen kestää noin 5-10 minuuttia.
OHJEET
• Anna tarpojille meemipohjat. Tarpojaryhmän tehtävänä on
keksiä pohjille partioaiheisia meemejä. Mielikuvitusta saa
käyttää, mutta asiallisuus pitää
muistaa. Halutessanne esimerkkejä saa katsoa esim.
@scoutmein tai @partiomeemi -instagram tileiltä.
RYHMÄN MAKSIMI KOKO JA KUINKA MONTA OHJAAJAA
TARVITAAN
• Aktiviteettiä vetämään tarvitaan 1 vetäjä. (Yksi vetäjä voi
tarvittaessa vetää montaa pistettä samaan aikaan.) Ryhmän
maksimikoko 10, suositus 5.
MITÄ TARVIKKEITA TÄHÄN LIITTYY
• Meemipohjat ja tussit.
TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ OHJEITA
• Huomioikaa koronaturvallisuus. Esim. turvavälit ja tussien
desinfiointi osallistujien vaihtuessa.
VINKIT VIESTINTÄÄN, ONKO JOTAIN MUUTA MITÄ VOI
HUOMIOIDA
• Jos käytössä on joku isompi näyttö voi sillä näyttää
erilaisia partiomeemejä.
• Jakakaa ryhmän toimintaa lippukuntanne kanaviin
#kohtaaminen2020. Muistakaa huomioida ryhmäläisten
kuvausluvat!

IKÄKAUDET
• Tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset
KESTO
• 10 minuuttia, koko tapahtuman ajan
OHJEET
• Mitä ikinä päätättekään Kohtaamisessa tehdä, muistakaa
lisätä materiaalia myös sosiaalisen median kanaviin
#kohtaaminen2020. Tämän voi hoitaa Instagramissa,
Facebookissa tai vaikka Tiktokissa. Halutessanne voitte
mainita myös @partiokuuluukaikille ja @partioscout -tilit
niin julkaisuja voi jakaa myös partion muissa
somekanavissa.
RYHMÄN MAKSIMI KOKO JA KUINKA MONTA OHJAAJAA
TARVITAAN
•
Ei rajoituksia
MITÄ TARVIKKEITA TÄHÄN LIITTYY
• Puhelin
• Jokin omavalintainen sosiaalisen median kanava
TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ OHJEITA
• Muistakaa pitää turvavälit <3
• Huolehtikaa siitä, että jokaiselta osallistujalta on
kuvausluvat. Mikäli joku ei halua olla mukana kuvassa, se on
huomioitava ja on täysin sallittua.

IKÄKAUDET
•

KESTO

Tarpojat

•

Kesto noin 30 min

OHJEET
•

•

Tällä rastilla teidän tehtävänä on tehdä makramee-työ
avaimenperä. Makramee on käsityö, jossa solmimalla
narusta tehdään erilaisia taideteoksia tai arkisia tavaroita.
Ohje avaimenperän tekoon löytyy Youtubesta:
https://www.youtube.com/watch?v=Y_Fh-mi90Kw

RYHMÄN MAKSIMI KOKO JA KUINKA MONTA OHJAAJAA
TARVITAAN
•

•

Työ on yksilötyö, kaikki voivat tehdä itsenäisesti samaan
aikaan.
Ryhmällä on hyvä olla yksi johtaja, joka jakaa tarvikkeita.

MITÄ TARVIKKEITA TÄHÄN LIITTYY
•

•
•

•

Makrameenarua 6 x 1 m per osallistuja (mukana on yksi
metrin pituinen mallikappale, jota voit käyttää mittana
kun leikkaat narua)
Sakset
Avaimenperään lenkki, lenkin voi kiinnittää maahan esim.
kepin avulla
Älypuhelin, jonka avulla katsoa ohje (ainakin yhdellä)

TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ OHJEITA
•

Pitäkää riittävät turvavälit

VINKIT VIESTINTÄÄN, ONKO JOTAIN MUUTA MITÄ VOI
HUOMIOIDA
•

Jakakaa ryhmän toimintaa lippukuntanne kanaviin
#kohtaaminen2020. Muistakaa huomioida ryhmäläisten
kuvausluvat!

