
Suomen Partiolaiset on ohjeistanut partiotoiminnan tauolle koronaviruksen takia. Partion 

viikoittaiset lähikontaktissa tapahtuvat tapaamiset perutaan 15.4. asti. Ohjeistuksen tavoitteena on 

ehkäistä viruksen leviäminen. 

Partiolaisina me kuitenkin voimme harrastaa myös etäkontaktissa toisiimme! Tähän vinkkipakettiin 

olemme koonneet jokaiselle lähikontaktittomalle viikolle aktiviteetteja, joita voi hyvin toteuttaa 

missä ja milloin vain, sekä vinkkejä ja linkkejä ryhmänohjaajille poikkeusolosuhteisiin. 

Näitä vinkkejä poimimalla ja SP:n julkaisemia ideoita jakamalla voimme olla mahdollistamassa sen, 

että jokainen lapsi Suomessa löytää järkevää tekemistä harrastusten ja mahdollisten koulujen 

kiinniolojen ajaksi. Moni vinkeistä sopii myös niille lapsille ja nuorille, jotka eivät vielä ole mukana 

partiossa. 

Tauon ajalle olemme koonneet ohjelmaa ja toteutusvinkkejä jokaiselle viikolle ja jokaiselle 

ikäkaudelle seuraavin teemoin: 

Viikko 12 Yhteiset pelisäännöt poikkeusajalle 

Viikko 13 #Connect2Earth - ilmasto 

Viikko 14 Aprillia! - media 

Viikko 15 Kevätseuranta - luonto 

Viikko 16 Partioviikkoon valmistautuminen – partioperinteet 

Viikko 17 Partioviikko - Päivän hyvä työ 

Viikko 18 Vappuhulinaa - luovuus 

Viikko 19 Minäkin johdan! -ohjelmapainotus 

Viikko 20 #MEIDÄNMERI  

Viikko 21 Partiokisailua - partiotaidot 

Viikko 22 Retkelle! - luonto 

 

Parhaita etäpartiovinkkejä voi myös käydä kurkkaamassa ja lisäämässä täällä: 

https://padlet.com/sonja_uschanov1/etapartio 

 

 

 

 

Vinkkejä akeloille, sammoille ja luotseille 

 

Viestintäkanavat 

Ryhmän väliseen viestintään on hyvä keksiä nyt tapoja, joita ei välttämättä ole ennen kokeiltu! 

Muistetaan, että tämäkin poikkeusolosuhde antaa meille mahdollisuuden kasvattaa lapsia ja nuoria 

https://padlet.com/sonja_uschanov1/etapartio?fbclid=IwAR3LRRVzPu4cVoLNnDprOPpEtSiTukP-vRklQIUMAwaZrSZHg0CNuL3c1pk


vastuulliseen median käyttöön. Digitaidot näkyvät myös entistä isommassa roolissa tulevaisuudessa, 

joten erilaisten sovellusten ja ohjelmien käytön opettelu (ja taidon opettaminen myös kotona) on 

luonnollinen osa partiokasvatusta, vaikkakin tällä hetkellä toki välttämätöntä yhteyden saamiseksi. 

Ryhmänjohtajan on hyvä käydä keskustelu lasten huoltajien kanssa, mikä on ryhmälle sopiva tapa 

kommunikoida. Siinä missä samoaja käyttää jo näppärämmin kuin luotsi erilaisia somekanavia, on 

akelan huomioitava sudenpennun osalta esimerkiksi että onko sudenpennulla tai hänen 

vanhemmillaan älypuhelinta ja nettiyhteyttä. Jotkin mainituista viestintäkanavista tai sovelluksista 

sisältävät ikärajoja, joten lasten ja nuorten kanssa käytettäessä tulee olla huoltajan tiedossa ja 

tarkkailun alla. Tietenkin sähköpostit tavoittavat ainakin lasten vanhemmat hyvin ja ihan oikea kirje 

olisikin kiva yllätys varmasti jokaiselle partiolaiselle! 

Suositelkaa koteihin, että vanhemmat osallistuvat viestintäkanaviin ja sovelluksiin lasten ja nuorten 

kanssa rohkeasti! 

 

Erilaisia viestintäkanavia:  

WhatsApp 

• Pikaviestinpalvelu älypuhelimille 

• Viestit, ryhmäkeskustelut, ääni- ja videopuhelut 

• Myös työpöytäsovelluksena 

• Ikäraja: 16 

*Vinkki partiolaisen kotiin* Harjoitelkaa lapsen kanssa ääniviestin lähetystä ja videoyhteyttä vaikka 

partiokaveriin! 

Facebook 

• Yhteisöpalvelu 

• Facebook-ryhmät soveltuvat esimerkiksi lasten vanhemmille 

• Lippukunnan Facebook-sivut toimivat hyvin lippukunnan viestintään 

• Ikäraja: 13 

*Vinkki lippukunnalle* Perustakaa ryhmä partiolaisten vanhemmille, jossa jaatte omia vinkkejänne 

harrastamiseen! 

*Vinkki partiolaisen kotiin* Tutustukaa partion facebook-sivuihin! 

Instagram 

• Kuvien jakopalvelu ja sosiaalinen verkosto 

• Kuvien ja videoiden lisäksi Insta Stories ja Insta Live 

• Ikäraja: 13 

*Vinkki ryhmänjohtajalle* Instalive päälle ja partiotaitoja ohjaamaan! 

*Vinkki partiolaisen kotiin* Etsi kuinka monta alueesi lippukuntaa omistaa Insta-tilin! 

Snapchat 

• Sosiaalisen median palvelu 

• Kuvia, videoita, tekstiä, kuvakkeita 



• Ikäraja: 13 

Kik 

• Pikaviestiohjelma 

• Tekstiä, kuvia, videoita 

• Ikäraja: 13 

Google Hangouts 

• Pikaviestinpalvelu 

• Pikaviestejä, kuvia, videopuheluita 

• Tietokoneella ja puhelimella 

• Ikäraja: 13 (Google-tilin edellytys) 

Telegram 

• Viestintäsovellus älypuhelimille 

• Viestejä, kuvia, videoita 

• Ryhmäkeskustelut, äänipuhelut 

• Ikäraja: 17 

Youtube 

• Videopalvelu 

• Voi lisätä omia videoita sekä katsoa ja kommentoida muiden videoita 

• Ikäraja: 13 (Google-tilin edellytys) 

*Vinkki partiolaisen kotiin* Tutustukaa Partion YouTube-tiliin ja videoihin! 

Tumblr 

• Blogipalvelu 

• Blogikirjoituksia, videoita, linkkejä, kuvia ja musiikkia 

• Ikäraja: 13 

Tiktok 

• Lyhyiden videoiden jakamiseen tarkoitettu mobiilisovellus 

• Ikäraja: 13 

Flickr 

• Valokuvien ja videoiden jakamiseen erikoistunut yhteisöpalvelusivusto 

Periscope 

• Sosiaalinen suoratoistopalvelu 

• Puhelimella lähetetään reaaliaikaista video-ohjelmaa, jota voi kommentoida 

• Ikäraja: 13 

Wire 

• Viestipalvelu 

• Ääni- ja videopuhelut, chatit, kuvia, videoita, musiikkia, luonnoksia 



• Ikärajaton 

Skype/Teams 

• Ääni- ja videopuhelut 

• Vaatii Officen-tunnukset 

• Ikäraja: 13 

 

 

 

 

Sudenpennut 

Viikko 12: Yhteiset pelisäännöt poikkeusajalle 

Akelan tehtävä 

Akela ottaa yhteyttä sudenpentujen huoltajiin ja kertoo Suomen Partiolaisten 

ohjeistuksesta. Akela kertoo, että on johtajana kiinnostunut järjestämään 

partiotoimintaa poikkeusolosuhteista huolimatta ja on kiinnostunut kuulemaan 

aikuisten mielipidettä siitä, kuinka toimintaa toteutetaan. 

Tavoite 

Lauma sopii aikuisten kanssa toimintatavoista partiotauolle ja tekee 

toimintasuunnitelman partio-ohjelman soveltamiseksi. Sudenpennut ymmärtävät, 

mistä on kyse, kun partiotoiminta tauotetaan viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. 

Kuvaus 

Akela ehdottaa toimintasuunnitelmaa ja sopii aikuisten kanssa mitä viestintäkanavaa 

käytetään ja miten (Saako sudenpentu itse käyttää vai käytetäänkö aikuisen kanssa? 

Onko kaikilla sudenpennuilla älypuhelin?). Sudenpennut ohjeistetaan keskustelemaan 

tilanteesta ja tilanteen aiheuttamista tunteista kotona. On tärkeää, että jokaisen 

tunteita kuunnellaan ja arvostetaan. 

Toteutusvinkit 

Keskustelu kotona: Aikuinen keskustelee sudenpennun kanssa kotona siitä, miksi 

partiosta on taukoa. 8 vinkkiä koronaviruksesta puhumiseen lapsen kanssa 

Sudenpennut voivat piirtää, kirjoittaa tai valokuvata tunteitaan ja aikuisen 

avustuksella välittää nämä lauman muille jäsenille. On tärkeää, että jokaisen tunteita 

kuunnellaan ja arvostetaan.  

Viestintäkanava: Lauma perustaa huoltajien luvalla viestintäkanavan. Jokainen 

sudenpentu lähettää kanavan välityksellä tervehdyksen koko ryhmälle.  

Tervehdys laumalle: Akela voi lähettää huoltajien kanssa käydyn keskustelun jälkeen 

sudenpennuille terveiset esimerkiksi ääniviestinä, videotervehdyksenä tai postitse 

kirjeenä. Akela voi lähettää myös ohjeita sellaisista aktiviteeteista, jotka on 

mahdollista tehdä kotona yksin tai vanhempien avustuksella 

https://www.partio.fi/ajankohtaista/partiotoiminta-toistaiseksi-tauolle-koronaviruksen-takia/
https://www.partio.fi/ajankohtaista/partiotoiminta-toistaiseksi-tauolle-koronaviruksen-takia/
https://www.unicef.fi/korona-virus-8-ohjetta-nain-puhut-lapselle/?fbclid=IwAR1LpNyxaoJys3AUsqeQy5kVhHGsnWPO_BnC7J_C4RWU68_wsGujux3WKzk


Tunnetaitotehtäviä: Jos akela saa huoltajilta vinkkiä siitä, että olosuhteet vaikuttavat 

sudenpentuihin suuresti tunnetasolla, voi hän vinkata aikuisille lasten kanssa 

toteutettavaksi Mannerheimin lastensuojeluliiton tehtäviä tunnetaitoihin. 

 

Viikko 13: #Connect2Earth 

Akelan tehtävä 

Akela kertoo sudenpennuille kansainvälisestä Earth Hour –tapahtumasta, joka antaa 

jokaiselle mahdollisuuden tulla mukaan puolustamaan luontoa ja hillitsemään 

ilmastonmuutosta. 

Tavoite 

Sudenpentu osallistuu WWF:n järjestämään maailman suurimpaan 

ilmastotapahtumaan ja ymmärtää, miksi tämä symbolinen ele tehdään. 

Kuvaus 

Sudenpennut osallistuvat Earth Hour –tapahtumaan lauantaina 28.3. kello 20:30-

21:30 sammuttamalla turhat valot. Akela ohjaa sudenpentuja haastamaan koko 

perheensä ja sukunsa osallistumaan tapahtumaan. Akelan on hyvä taustoittaa, että 

tapahtumaan osallistuminen on pieni teko, jolla on suuri merkitys. Sudenpentujen 

kanssa mietitään myös muita pieniä ilmastotekoja, joita jokainen voi tehdä joka päivä. 

Toteutusvinkit 

WWF:n vinkit: Akela tutustuu etukäteen kampanjan sivuilla oleviin Earth Hour –

ideoihin  ja vinkkeihin. Hän valitsee niistä laumalle sopivimman ja ohjeistaa 

sudenpentuja toimimaan vinkin mukaisesti. (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi 

esimerkiksi Ympäristönsuojelu-jälkeen.) 

Valomerkki: Sudenpennut ottavat kuvan omasta valomerkistään ja jakavat sen 

laumalle.  

Iltaohjelma perheelle: Sudenpentu toteuttaa Earth Hourin aikana tai muussa 

sopivassa kohdassa viikkoa Iltaohjelma -jäljestä jonkin aktiviteetin. Lauma voi yhdessä 

etukäteen suunnitella, mitä jo opittuja huutoja, leikkejä, partiotapoja tai -perinteitä 

perheelle esitetään. (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Iltaohjelma-

jälkeen.) 

Sudenpennut askartelevat kutsukortin aikaisemmin viikolla perheenjäsenilleen Earth 

Hour –tapahtumaan. (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Askartelu-

jälkeen.) 

 

Viikko 14: Aprillia! 

Akelan tehtävä 

https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/tukioppilastoiminta/tehtavakortit/
https://wwf.fi/earthhour/ideat/
https://wwf.fi/earthhour/ideat/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-ymparistoon/ymparistonsuojelu/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/iltaohjelma/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/iltaohjelma/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/askartelu/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/askartelu/


Akela sopii huoltajien kanssa ajan videoyhteyksiä varten ja tarvittaessa ohjeistaa 

käytön etukäteen. Akela huolehtii, että jokainen sudenpentu saa äänensä kuuluviin ja 

että jokaiselle jää hyvä mieli kokouksen päätteeksi. 

Tavoite 

Sudenpentu tietää, että partiossa kiusaamista ei hyväksytä missään muodossa ja oppii 

toimimaan Mukavasti yhdessä -ohjeistuksen mukaisesti. Sudenpentu oppii 

tunnistamaan kiusaamisen mediasisällöissä. 

Kuvaus 

Akela alustaa aihetta kertomalla aprillipäivän perinteistä ja hauskoista jekuista. 

Sudenpennut pääsevät itse kertomaan hauskimmat aprillipäivän jekkuideansa. 

Sudenpentuja ohjataan tutustumaan mediasisältöihin aikuisen kanssa aprillipäivänä ja 

kiinnittämään huomiota jekkuihin, jotka voivat loukata toisen ihmisen mieltä. 

Sudenpentujen kanssa kokeillaan videoyhteyttä valitsemassanne palvelussa ja 

keskustellaan kiusaamisesta ja kokemuksista kiusaamiseen liittyen. Lauma sitoutuu 

noudattamaan Mukavasti yhdessä -ohjeistusta. 

Toteutusvinkit 

Akela voi tarvittaessa etsiä valmista mediasisältöä, joka sopii sudenpentujen silmiin 

(kuitenkin niin, että siitä on tunnistettavissa loukkaava sisältö). Tällaisia voi löytyä 

esimerkiksi iltapäivälehtien otsikoista. Akela linkkaa sisällöt sudenpentujen aikuisille ja 

kirjoittaa saatteeksi muutaman kysymyksen, joiden avulla aikuinen osaa tarttua 

aiheeseen. Kysymyksiä voivat olla esimerkiksi: Miltä jutun henkilöstä mahtaa tuntua? 

Mitä hän ajattelee? Mitä on tapahtunut? Miksi kyseinen juttu on kirjoitettu? (Tämä 

toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Yksissä tuumin-jälkeen.) 

Mediaa käyttämässä: Aikuisen kanssa mediasisältöihin tutustuessaan ja videoyhteyttä 

kokeillessaan sudenpentu toteuttaa Media -jäljen aktiviteetteja. Akela voi ohjata 

aikuisia ja sudenpentuja kiinnittämään huomiota jäljessä keskeisiin aiheisiin valitun 

viestimistavan mukaan. 

Kiusaamiselle stoppi: Kiusaaminen on arka aihe, josta lapsi kuitenkin kertoo mielellään 

luotettavalle aikuiselle. Akela voi esimerkiksi soittaa jokaiselle sudenpennulle yksi 

kerrallaan tai lähettää yksityisviestin, jossa pyytää kertomaan kokemuksista. (Tämä 

toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Yksissä tuumin -jälkeen.) 

Kiusaamissääntöjä: Lauma miettii yhteisiä sääntöjä kiusaamisen ehkäisemiseksi. Se 

piirtää kiusaamissäännöt ja toteuttaa samalla Minä uskon -jäljestä aktiviteetin Pohdin, 

mikä on oikein ja mikä on väärin. 

 

Viikko 15: Kevätseuranta 

Akelan tehtävä 

Akela lähettää sudenpennuille ohjeen tehdä kevätseurantaretki. Jos lauma haluaa 

jakaa kuvia yhteisesti, luo akela lauman tarkoituksiin sopivan pilvipalvelualustan, jolle 

koota kuvia. Akela voi myös halutessaan tilata tai tulostaa Luonto-Liiton 

kevätseurantalomakkeita ja postittaa ne sudenpennuille.  

https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/toiminnan-turvallisuus/mukavasti-yhdessa/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-toiseen/yksissa-tuumin/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-yhteiskuntaan/media/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-toiseen/yksissa-tuumin/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/mina-uskon/pohdin-mika-on-oikein-ja-mika-on-vaarin/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/mina-uskon/pohdin-mika-on-oikein-ja-mika-on-vaarin/


Tavoite 

Sudenpentu havainnoi luontoa. Hän tunnistaa kevään ensimmäisiä kasvi- ja 

eläinlajeja. 

Kuvaus 

Sudenpentu tekee havainnointiretken lähimetsään tai –puistoon. Hän kertoo 

havainnoistaan aikuiselle tai muulle ryhmälle.  

Toteutusvinkit 

Kevätseurantaretki: Akela lähettää sudenpentujen huoltajille linkin tulostettavaan 

Luontoliiton kevätseurantalomakkeeseen. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, saa 

lomakkeen avattua myös puhelimen ruudulle.  

Sudenpentu toteuttaa yhdessä perheensä kanssa kevätseurantaretken läheiseen 

metsään. Retken voi toteuttaa myös kotipihalle. Retken aikana sudenpentu havainnoi 

luontoa ja siellä näkyviä kevään merkkejä. Jos retki tapahtuu pohjoisessa Suomessa, ei 

kevään merkkejä välttämättä löydy vielä Kevätseurantalomakkeesta. Tällöin 

sudenpentu voi yhdessä aikuisen kanssa tutkia kevätseuranta.fi-sivustoa ja sitä myötä 

havainnoida, miten paljon nopeammin kevät on eteläisessä Suomessa edennyt. (Tämä 

toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Luonnontuntemus-jälkeen.) 

Kuvia keväästä: Sudenpentu lähtee retkelle lähimetsään tai –puistoon. Hän ottaa 

retken aikana valokuvia näkemistään kevään merkeistä. Sudenpentu jakaa ottamansa 

kuvat yhdessä aikuisen kanssa akelan etukäteen luomassa pilvipalvelimessa. 

Sudenpentu tutkii samassa kansiossa muiden sudenpentujen ottamia vastaavia 

luontokuvia. Millaisia havaintoja he ovat tehneet? Kuka on tehnyt harvinaisimman 

havainnon? (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Luonnontuntemus-

jälkeen.) 

 

Viikko 16: Partioviikkoon valmistautuminen 

Akelan tehtävä 

Akela lähettää B-P:n tarinan äänikirjana sudenpennuille tai vaihtoehtoisesti 

nauhoittaa muita partiotarinoita äänikirjoiksi ja lähettää ne sudenpennuille. 

Partioperinteiden opettelua varten akela tulostaa materiaalia/ohjeita tai tekee 

ohjevideoita ja lähettää ne sudenpennuille. Partioviikkoa varten akela ohjeistaa, että 

partioon saa kutsua kavereita tutustumaan, kunhan partiotauko on ohi. 

Tavoite 

Sudenpentu tietää miksi partioviikkoa vietetään ja mikä sen tavoite on. Sudenpentu 

tutustuu partioperinteisiin. 

Kuvaus 

Sudenpennut kuuntelevat akelan lähettämiä partiotarinoita. Sudenpennut opettelevat 

partioperinteitä ja pohtivat yhdessä, mitä partiosta voisi kertoa partioviikolla ja missä. 

Partioviikolla sudenpennut kertovat kuinka monelle ei-vielä-partiolaiselle ovat 

http://www.kevatseuranta.fi/tulostettava-lomake-lapsille/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-ymparistoon/luonnontuntemus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-ymparistoon/luonnontuntemus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-ymparistoon/luonnontuntemus/


partiosta kertoneet ja kuinka moni olisi kiinnostunut tulemaan kokeilemaan 

harrastusta. 

Toteutusvinkit 

Partiotarina: Akela lähettää äänikirjana tai ääniviestinä B-P:n tai Pyhän Yrjön tarinan 

sudenpennuille. Kukin sudenpentu tekee kotonaan kuvan yhdessä valitulla tekniikalla 

tarinasta. Lauma voi myös sopia, että tarinasta tehdään yhteinen sarjakuva, johon 

jokainen sudenpentu piirtää yhden ruudun. Lopuksi valmiit kuvat kootaan lauman 

yhteiselle alustalle tai viestiketjuksi. (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi 

Tarinat-jälkeen.) 

Kimin tarina: Akela lähettää ääniviestinä Kimin tarinan sudenpennuille. Tämän jälkeen 

lauma tekee yhteisiä Kimin kokeita esimerkiksi niin, että jokainen sudenpentu saa 

vuorollaan lähettää muiden arvattavaksi ääniviestin. Sudenpentu voi lähettää myös 

kuvaparin, jossa jälkimmäisessä jokin on muuttunut ensimmäiseen kuvaan verrattuna. 

(Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Partioperinne-jälkeen.) 

Jälkimerkit tutuiksi: Akela voi lähettää vaikka postitse tulostettuja jälkimerkkejä, joita 

sudenpentu voi kotona tunnistaa ja värittää Sudenpennun jäljet -kirjan avulla. (Tämä 

toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Partioperinne-jälkeen.)  

Mikä pielessä? Yksi sudenpennuista pukeutuu partioasuun siten, että partioasussa on 

jotakin pielessä. Paita voi olla nurinperin, merkit väärillä paikoilla tai hänelle voi olla 

seuraaviin ikäkausiin kuuluvia tunnuksia asussaan. Muiden sudenpentujen tehtävänä 

on keksiä, mikä asussa on pielessä ja korjata asu oikean näköiseksi. (Tämä 

toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Partioperinne-jälkeen.) 

 

Viikko 17 Päivän hyvä työ 

Akelan tehtävä 

Akela lähettää sudenpennuille tehtävänannon partioviikolle. 

Tavoite 

Sudenpentu ymmärtää, että toisen auttamisella on suuri merkitys. 

Kuvaus 

Sudenpennut tekevät partioviikolla päivän hyviä töitä läheisilleen. Päivän hyvä työ 

jaetaan laumalle ja pohditaan yhdessä, miltä tuntuu auttaa muita ihmisiä. 

Toteutusvinkit 

Kotiapukortti: Sudenpentu tekee Yksissä tuumin -jäljestä askeleen Huolehdin kotona 

viikon ajan sovitusta tehtävästä ja täyttää Sudenpennun jäljet -kirjan kotiapukorttia 

pyytäen siihen kotiväeltä kuittauksen kotityön tekemisestä.  

Auttaa ja palvella: Sudenpentu pohtii auttamisen merkitystä yhdessä akelan ja muiden 

lauman jäsenten kanssa. Akela kysyy sudenpennuilta, miltä tuntui auttaa ja saiko 

sudenpentu tekemästään hyvästä työstä kiitoksen? (Tämä toimintavinkki kuuluu 

Yksissä tuumin -jäljen askeleeseen Mietin kiitoksen ja auttamisen merkitystä.) 

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/tarinat/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-yhteiskuntaan/partioperinne/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-yhteiskuntaan/partioperinne/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-yhteiskuntaan/partioperinne/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-toiseen/yksissa-tuumin/huolehdin-kotona-viikon-ajan-sovitusta-tehtavasta/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-toiseen/yksissa-tuumin/huolehdin-kotona-viikon-ajan-sovitusta-tehtavasta/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-toiseen/yksissa-tuumin/mietin-kiitoksen-ja-auttamisen-merkitysta/


Hyvien tekojen kisa: Sudenpennut kisaavat leikkimielisesti päivän hyvistä teoista. Aina 

kun saa tehtyä hyvän teon, sudenpennun tulee laittaa tekoon liittyvä kuva akelalle tai 

ryhmälle. Akela jakaa lauman tekemiä hyviä tekoja lippukunnan somekanavilla. 

Päivän hyvä työ -seinä: Sudenpentu haastaa koko perheen tekemään viikon aikana 

päivän hyviä töitä. Sudenpentu askartelee kotona kortteja, joihin jokainen 

perheenjäsen voi kirjoittaa tekemiään hyviä töitä viikon ajan. Kortit laitetaan kotona 

seinälle. 

 

Viikko 18 Vappuhulinaa 

Akelan tehtävä 

Akela lähettää sudenpennuille erilaisia ideoita vappujuhlaohjelmaan ja auttaa 

suunnittelemaan ohjelmaa kotiin. 

Tavoite 

Sudenpentu osaa suunnitella ja järjestää ohjelmaa. 

Kuvaus 

Sudenpentu järjestää perheelleen juhlan viettoon ohjelmaa. Sudenpennut miettivät 

yhdessä helppoja ohjelmanumeroita ja opettelevat toteuttamaan niitä kotona akelan 

tuella.  

Toteutusvinkit 

Eläinnaamari: Sudenpentu opettelee tekemään itselleen ja perheenjäsenilleen 

kasvomaalauksia. (Tämä toteutusvinkki sopii Esiintyjä -jäljen Harjoittelen 

maskeerausta –askeleeseen.)  

Yhteislaulua: Sudenpennut kuuntelevat nuotiolauluja (esimerkiksi Youtubesta 

Åttopoikien Iltanuotiolla –albumilta) ja opettavat niitä myös perheenjäsenilleen. Akela 

voi järjestää yhteisen online-iltanuotion myös koko perheelle ja jakaa laulujen sanat 

etukäteen. (Tämä toteutusvinkki sopii Esiintyjä - jäljen Esitän partiolauluja –

askeleeseen.) 

Vappuherkkuja: Sudenpentu opettelee tekemään perheelleen jotakin helppoa 

syötävää vappupöytään, esimerkiksi hedelmävartaita tai pikkuleipiä! (Tämä 

toteutusvinkki sopii Kotikokki -jäljen Valmistan perheelleni aamupalan, välipalan tai 

iltapalan –askeleeseen.) 

Vappukisailua: Sudenpentu järjestää perheelleen hauskan vappukisan, jossa on 

erilaisia tehtäviä. Sudenpennut voivat miettiä erilaisia tehtäviä yhdessä akelan kanssa. 

(Tämä toteutusvinkki sopii Iltaohjelma -jälkeen. 

 

Viikko 19 Minäkin johdan! Palaute ja kiitos 

Akelan tehtävä  

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/esiintyja/harjoittelen-maskeerausta/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/esiintyja/harjoittelen-maskeerausta/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/esiintyja/esitan-partiolauluja/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/esiintyja/esitan-partiolauluja/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/kotikokki/valmistan-perheelleni-aamupalan-valipalan-tai-iltapalan/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/kotikokki/valmistan-perheelleni-aamupalan-valipalan-tai-iltapalan/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/suhde-itseen/iltaohjelma/


Vuoden 2020 ohjelmapainotuksena on Minäkin johdan! jossa kukin ikäkausi kehittää 

johtamisessa tarvittavia taitoja oman ikäkautensa mukaisesti. Toukokuun aiheena on 

palaute ja kiitos. Etäpartiossa palautteen antaminen voi olla haasteellista, sillä 

varsinkin kehittävä palaute on parempi antaa aina henkilökohtaisesti kasvotusten. 

Siksi etävinkeissä keskitytään kiittämiseen ja kehumiseen. Akelan tehtävänä on 

kannustaa ja ohjata positiivisten asioiden huomaamiseen ja niistä kertomiseen.  

Tavoite  

Sudenpentu osaa antaa palautetta. Sudenpentu osaa kiittää. 

Kuvaus  

Sudenpentu harjoittelee kiittämään ja kehumaan toisia ihmisiä.  

Toteutusvinkit  

Kiitosrinki: Kukin sudenpentu saa ryhmän viestiketjuun kehun. Akela pohtii, onko 

ryhmän kesken parempi, että johtaja kirjoittaa kehun kaikille ryhmän jäsenille, vai 

onnistuuko kehun lähettäminen jokaiselta ryhmäläiseltä. Aikuisen on kuitenkin hyvä 

antaa muutama esimerkki kehusta ennen kuin aloitetaan. Sudenpennun tehtävänä on 

puolestaan lähettää johtajalla palautetta vuodesta. Kehun ja kiitoksen lisäksi hän voi 

myös kirjoittaa vinkkejä siitä, miten johtaja voisi onnistua paremmin tulevana 

kautena. Akela ohjaa sudenpentua tarvittaessa rakentaviin ilmauksiin.  

Kiitoskuva: Jokainen sudenpentu pohtii asioita, joista hän on partioryhmässään 

kiitollinen. Sudenpentu ottaa valokuvan, jossa kiitollisuuden aiheet tulevat esille. 

Kuvassa voi olla esimerkiksi paperi tai kuvateksti, johon hän on kirjoittanut kyseiset 

aiheet tai kuva voi muulla tavalla esittää kiitollisuuden aihetta. Sudenpentu lähettää 

kuvan koko ryhmälle tiedoksi. 

Kiitoskirje: Sudenpentu kirjoittaa äitienpäivän kunniaksi äidilleen tai muulle 

vastaavalle henkilölle kirjeen, jossa hän kertoo, mistä on kiitollinen. Sudenpentu myös 

toimittaa kirjeen perille viemällä tai postittamalla sen kirjeen henkilölle. 

  

Viikko 20 #MEIDÄNMERI 

Akelan tehtävä  

Akela kertoo sudenpennuille #MEIDÄNMERI-kampanjasta, jonka tavoitteena 

on suojella Itämerta. Akela muistuttaa, että lähes kaikista Suomen vesistöillä on 

yhteys Itämereen ja houkuttelee jokaisen sudenpennun toimimaan Itämeren 

hyväksi.  

Seuraavat aktiviteetit ovat osana #MEIDÄNMERI –merkkiä.  

Tavoite  

Sudenpentu toimii Itämeren hyväksi. 

Kuvaus  



Sudenpentu tutustuu Itämeren monimuotoisuuteen ja huomaa merkkejä ihmisen 

vaikutuksesta Itämereen. Sudenpentu tutkii Itämerta ja toimii aktiivisesti Itämeren 

puolesta. 

Toteutusvinkit  

Haastattelu: Sudenpennut haastattelevat huoltajia, isovanhempia tai muuta 

vanhempaa henkilöä esimerkiksi lippukunnasta. Onko vesistön ulkonäössä tapahtunut 

muutoksia heidän elämänsä aikana? Mitä vesistön äärellä tehtiin haastateltavan 

lapsuudessa?  

Sudenpennut vertailevat haastateltujen kokemuksia omiin kokemuksiinsa. Mitä 

parannuksia vesistöön liittyen on tapahtunut vuosikymmenten saatossa? Entä mitkä 

asiat ovat nyt huonommin? Sudenpennut kertovat saamistaan vastauksista lauman 

yhteisessä etäkokouksessa. Sudenpentu voi myös halutessaan kuvata tai nauhoittaa 

haastattelun ja jakaa sen muulle ryhmälle. 

Vesinäytteitä: Kukin sudenpentu hakee vesinäytteet lähimmästä luonnonvedestä ja 

juomavedestä. Sudenpentu voi säilyttää vesinäytteitä useamman viikon ajan 

suljetuissa läpinäkyvissä lasiastioissa ja seurata niitä. Sudenpentu ja koko ryhmä 

yhdessä pohtivat, mitkä asiat vaikuttavat veden puhtauteen. Entä millä asioilla 

sudenpennut voivat itse vaikuttaa siihen, että lähivesistöt pysyvät puhtaina? 

Splash: Sudenpennut pelaavat John Nurmisen Säätiön julkaisemaa peliä Itämereen 

vaikuttamisesta, jonka avulla on helppo pohtia omien valintojen vaikutusta Itämeren 

tilaan. 

Jatkokertomus: Akela aloittaa jatkokertomuksen, jota sudenpennut jatkavat: ”Vedessä 

näimme…” Jokainen sudenpentu saa kertoa yhden tärkeänä pitämänsä asian. Valmis 

kertomus kerrotaan ääniviestinä tai kirjoitettuna tarinana lippukunnan johtajistolle, 

sudenpentujen huoltajille tai muulle sopivalle kohderyhmälle. Jos sudenpennut ovat 

näppäriä puhelimen käyttäjiä, kertomuksen voi myös videoida ja jakaa vanhemmille 

videotervehdyksenä. 

 

 

Viikko 21 Partiokisailua 

Akelan tehtävä 

Tehtäväkäskyt on kirjoitettu ajatuksella, että akela tehnyt ne seppo.io-sovelluksella ja 

jokaisella sudenpennulla on älypuhelin käytettävissään. Seppo.io-sovelluksen saa 

kokeilukäyttöön kuukauden ajaksi ilmaiseksi. Tehtäväkäskyjä saa muokata omiin 

tarpeisiin ja esimerkiksi viedä tulostettuina muovitaskuissa kolon lähimaastoon. Moni 

tehtävä sopii myös ihan lähetettäväksi viestitse ns. salamatehtäviksi, jolloin voi myös 

antaa aikarajan samalla: “Aika tehtävän tekemiseen on 15 minuuttia.” 

Akela kopioi tehtävät seppo.io-sovellukseen ja muokkaa tarvittaessa. Akela lähettää 

sudenpennuille ohjeet kisaan sekä listan tarvittavista välineistä. Akela toteuttaa 

partiotaitokisailun laumansa tuntien, joten huomioi: Onko sudenpennulla käytössään 

älypuhelin tai onko mahdollista, että sudenpentu saa mukaansa vanhemman tai muun 

http://www.splashgame.fi/fi-FI/
http://www.splashgame.fi/fi-FI/


läheisen, jolla on puhelin? Osaako sudenpentu lukea vai laitatko ääniviestillä 

tehtäväkäskyn? 

Kannattaa myös miettiä, kuinka järjestätte vuorot niin, ettei sudenpennut ole rasteilla 

samaan aikaan, esimerkiksi eri päiviä ja kellonaikoja jakamalla. Seppo.io-sovellusta voi 

käyttää myös ainoastaan tehtävien jakamispaikkana ilman reittiä. 

(Suluissa olevat ohjeet tarkoitettu akelalle.) 

Kisatehtävät on jaoteltu Suomen Partiolaisten partiotaitokilpailujen sääntöjen 

mukaisiin tehtäväryhmiin. 

Tavoite 

Sudenpentu pääsee testaamaan partiotaitojaan. 

Kuvaus 

Sudenpennut pääsevät kiertämään partiotaitoaiheisia rasteja, jotka akela on joko 

vienyt valitsemalleen alueelle tai tehnyt seppo.io-sovelluksella (tai muulla vastaavalla) 

rastiradalla kierrettäväksi. 

Tehtäväkäskyt 

Arjen taidot ja turvallisuus 

Ensiapua 

Kuvittele tilanne, että olet kaatunut ja satuttanut nilkkasi niin, että et 

pysty kävelemään, koska kipu on valtavaa. Soita akelalle hätäpuhelu, 

jossa kerrot mitä ensiaputoimia olet tehnyt. Muista miettiä asiat, joita 

hätäpuhelussa muutenkin tulisi kertoa. 

Kädentaidot 

Luonnon antimet 

Kerää läheltäsi luonnon materiaalia seuraavaa rastia varten. Tarvitset 

jotain pehmeää, jotain kovaa, jotain ruskeaa, jotain vihreää, jotain 

kevyttä, jotain terävää, jotain katkonaista sekä jotain pyöreää. 

Muistathan, ettet riko mitään elävää! Ota kuva materiaaleista. 

Hahmoja 

Valmista keräämistäsi luonnonmateriaaleista jokin metsän hahmo 

maahan (mieluiten paikaksi kallio- tai hiekka-alue). Ota hahmosta kuva 

ja kerro mikä se on. 

Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu 

Nokkelaa 

Olet saapunut joen rantaan ja tapaat ketun, jäniksen ja kaalin. Heidän 

pitäisi päästä joen toiselle puolelle veneellä, mutta kuten tiedät, jos 

kettu ja jänis jäävät kahden, syö kettu jäniksen ja jos jänis ja kaali jäävät 

kahden, syö jänis kaalin. Kuinka saat kaverukset vastarannalle niin, ettei 



kukaan söisi ketään? Heidät tulisi kuljettaa veneellä yksi kerrallaan, 

mutta kuinka se tapahtuu? Lähetä vastauksesi. 

Retkeilytaidot 

Jokamies 

Lähelläsi on yhdeksän rastia, joissa on jokamiehen oikeuksia, jotka 

tulee täydentää oikealla vaihtoehdolla. (Jos haluat tehdä näin, että 

jokainen on erillisellä rastilla, tulee seppo.io:sta valita pelin 

lisäasetuksista Exercise order and levels. Kysymykset voi olla myös 

samassa rastissa, mutta tällä saa pituutta kisaan ja ulkoilua enemmän.) 

Valitse oikea vaihtoehto vastaamalla oikean vastauksen numero. 

a. Jokamiehellä on oikeus:  

1. oikaista pihojen ja peltojen läpi  

2. jättää avaamansa aitaukset auki muidenkin kulun 

helpottamiseksi  

3. telttailla päivä tai pari kunhan ei aiheuta häiriötä 

b. Jokamies voi kotikunnassaan:  

1. vapaasti heitellä virveliä tai kalastaa verkolla  

2. metsästää mielensä mukaan lintuja, jäniksiä ja hirviä  

3. poimia marjoja ja sieniä 

c. Askartelua varten keräämme tuohta:  

1. metsästä, pienistä kasvavista puista  

2. isosta pihakoivusta  

3. halkovajan koivuhalosta tai kaadetuista puista 

d. Nuotion saa rakentaa:  

1. jokaisen järven rannalle  

2. vain maanomistajan luvalla  

3. ainoastaan metsäpalovaroituksen ollessa voimassa 

e. Äiti pitää kauniista kukista:  

1. kerään hänelle keväällä kauniin kimpun sinivuokkoja  

2. vien hänet metsään katsomaan niitä  

3. otan hänelle yhden kukan juurakkoineen 

f. Linnuille syötetään talvisaikaan lintulaudalta:  

1. hapanta leipää  



2. keitettyjä perunoita ja puuron tähteitä  

3. jyviä, siemeniä ja hiekkaa 

g. Hyviä nuotiopuita saa:  

1. kaatamalla komean, tervaksisen kelohongan  

2. keräämällä oksia maasta  

3. katkomalla kuusen alaoksia 

h. Uimaan on paras mennä:  

1. vain tuttuun rantaan kaverin kanssa  

2. yksin, ettei tarvitse käyttää uimapukua  

3. virtaavaan veteen, että on vilpoista 

i. Veneessä oltaessa on:  

1. parasta seistä, niin että näkee, kun iso aalto tulee  

2. istuttava rauhallisesti paikallaan  

3. roikuttava reunan yli merisairauden varalta 

 

(Oikeat vastaukset: a3, b3, c3, d2, e2, f3, g2, h1, i2) 

Yhteiskunta ja erilaiset ihmiset 

Tunnista erilaisia tunteita kuvista. Vastaa kirjoittamalla kuvan numero 

ja oikea tunne. (Kuvat: https://mieli.fi/fi/julisteet-ja-kortit/tunnekortit-

varhaiskasvatukseen) 

1. Vihainen 

2. Iloinen 

3. Surullinen 

4. Riehakas 

5. Ujo 

6. Onnellinen 

7. Peloissaan 

8. Tyytyväinen 

9. Pettynyt 

10. Innostunut 

Ympäristö 

Kierrätys 

Lajittele roskat oikeaan jäteastiaan. (Seppo.io:ssa saa tehtyä “yhdistä 

parit” -tehtävän.) 

Roskat (kuvina) 

https://mieli.fi/fi/julisteet-ja-kortit/tunnekortit-varhaiskasvatukseen
https://mieli.fi/fi/julisteet-ja-kortit/tunnekortit-varhaiskasvatukseen


• Patteri 

• Banaaninkuori 

• Limsapullo 

• Pizzalaatikko 

• Säilyketölkki 

• Aku Ankka –lehti 

• Foliokääre 

• Lasipullo 

Jäteastiat 

• Lasinkeräys 

• Muovinkeräys 

• Metallinkeräys 

• Biojäte 

• Ongelmajäte 

• Pahvinkeräys 

• Paperinkeräys 

 

 

Viikko 22 

Akelan tehtävä 

Akela innostaa sudenpentuja retkeilytoimintaan kesän aikana ja järjestää 

sudenpennuille retkitoimintaa. 

Tavoite 

Sudenpentu retkeilee kesän aikana. 

Kuvaus 

Sudenpennut pääsevät osallistumaan retkeilytoimintaan kesälle turvallisesti Suomen 

Partiolaisten ohjeiden mukaisesti. 

Toteutusvinkit 

Oma retki: Suunnitelkaa jokaiselle sudenpennulle sopiva retkikohde. Sudenpennut 

valmistautuvat oman retkikohteensa tarpeet huomioiden retkelle. Sudenpennut 

jakavat kuvia omalta retkeltään muille. 

Sudenpenturetki: Järjestäkää yhteinen retki korkeintaan 50 hengelle 1.6. jälkeen. 

Etäleireily: Osallistukaa oman lippukunnan yhteiselle etäleirille, jossa lauman jäsenet 

ovat yhdessä metsässä, mutta ovat yhteydessä toisiinsa virtuaalisesti ja toteuttavat 

yhteistä ohjelmaa. Hyödyntäkää Etäkesäleirin ohjelmaa suunnittelussa ja 

toteutuksessa. 

 

 

https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/ohjeita-korona-aikaan-lippukunnille/
https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/ohjeita-korona-aikaan-lippukunnille/
https://partio-ohjelma.fi/etapartio/etakesaleiri/


 

Seikkailijat 

Viikko 12: Yhteiset pelisäännöt poikkeusajalle 

Sammon tehtävä 

Sampo ottaa yhteyttä seikkailijoiden huoltajiin ja kertoo Suomen Partiolaisten 

ohjeistuksesta. Sampo kertoo, että on johtajana kiinnostunut järjestämään 

partiotoimintaa poikkeusolosuhteista huolimatta ja on kiinnostunut kuulemaan 

aikuisten mielipidettä siitä, kuinka toimintaa toteutetaan. 

Tavoite 

Joukkue sopii yhdessä aikuisten kanssa toimintatavoista partiotauolle ja tekee 

toimintasuunnitelman partio-ohjelman soveltamiseksi. Seikkailijat ymmärtävät, mistä 

on kyse, kun partiotoiminta tauotetaan viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. 

Kuvaus 

Sampo ehdottaa toimintasuunnitelmaa ja sopii aikuisten kanssa mitä viestintäkanavaa 

käytetään ja miten (Saako seikkailija itse käyttää vai käytetäänkö aikuisen kanssa? 

Onko kaikilla seikkailijoilla älypuhelin?). Sampo kannustaa seikkailijoita 

keskustelemaan tilanteesta ja tilanteen aiheuttamista tunteista kotona. Seikkailijat 

voivat piirtää, kirjoittaa tai valokuvata tunteitaan ja aikuisen avustuksella välittää 

nämä joukkueen muille jäsenille. On tärkeää, että jokaisen tunteita kuunnellaan ja 

arvostetaan. 

Toteutusvinkit 

Viestintäkanava: Joukkue perustaa huoltajien luvalla viestintäkanavan. Jokainen 

seikkailija lähettää kanavan välityksellä tervehdyksen koko ryhmälle.  

Tervehdys joukkueelle: Sampo voi lähettää huoltajien kanssa käydyn keskustelun 

jälkeen seikkailijoille terveiset esimerkiksi ääniviestinä, videotervehdyksenä tai 

postitse kirjeenä. Sampo voi lähettää myös ohjeita sellaisista aktiviteeteista, jotka on 

mahdollista tehdä kotona yksin tai huoltajien avustuksella. 

Tunnetaitotehtäviä: Jos sampo saa huoltajilta vinkkiä siitä, että olosuhteet vaikuttavat 

seikkailijoille suuresti tunnetasolla, voi hän vinkata aikuisille lasten kanssa 

toteutettavaksi Mannerheimin lastensuojeluliiton tehtäviä tunnetaitoihin. 

 

Viikko 13: #Connect2Earth 

Sammon tehtävä 

Sampo kertoo seikkailijoille kansainvälisestä Earth Hour –tapahtumasta, joka antaa 

jokaiselle mahdollisuuden tulla mukaan puolustamaan luontoa ja hillitsemään 

ilmastonmuutosta. Sampo kannustaa seikkailijoita ajattelemaan, minkälainen vaikutus 

kansainvälisellä aktiivisuudella on. 

Tavoite 

https://www.partio.fi/ajankohtaista/partiotoiminta-toistaiseksi-tauolle-koronaviruksen-takia/
https://www.partio.fi/ajankohtaista/partiotoiminta-toistaiseksi-tauolle-koronaviruksen-takia/
https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/tukioppilastoiminta/tehtavakortit/


Seikkailija osallistuu WWF:n järjestämään maailman suurimpaan ilmastotapahtumaan 

ja ymmärtää, miksi tämä symbolinen ele tehdään. Seikkailija ymmärtää pienistä 

teoista kertyvät vaikutukset. 

Kuvaus 

Seikkailijat osallistuvat Earth Hour –tapahtumaan lauantaina 28.3. kello 20:30-21:30 

sammuttamalla turhat valot. Sampo ohjaa seikkailijoita haastamaan koko perheensä 

ja sukunsa osallistumaan tapahtumaan. Sammon on hyvä taustoittaa, että 

tapahtumaan osallistuminen on pieni teko, jolla on suuri merkitys. Seikkailijoiden 

kanssa tehdään viikon aikana myös muita pieniä ja arkisia ilmastotekoja. 

Toteutusvinkit 

WWF:n vinkit: Sampo tutustuu etukäteen kampanjan sivuilla oleviin Earth Hour –

ideoihin  ja vinkkeihin. Hän valitsee niistä joukkueelle sopivimman ja ohjeistaa 

seikkailijoita toimimaan vinkin mukaisesti. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi 

Ympäristötalkoot -aktiviteettiin.) 

Ympäristötalkoot: Pienillä ja arkisillakin teoilla seikkailija toteuttaa päivitetyn 

seikkailijaohjelman Itä -ilmansuunnasta Ympäristötalkoot -aktiviteetin. Seikkailija 

raportoi muulle joukkueelle tekemistään teoista ryhmän viestintäkanavan välityksellä. 

Jokainen seikkailija voi myös haastaa muut tekemään erilaisia ympäristötekoja 

joukkueelle lähetetyn viestin välityksellä. 

Ilta pimenee: Itä -ilmansuunnan Ilta pimenee –aktiviteetin voi liittää Earth Hour –

tapahtumaan esimerkiksi niin, että seikkailija pitää perheelleen hiljentymishetken 

valojen ollessa sammuneina. 

 

Viikko 14: Aprillia! 

Sammon tehtävä 

Sampo kerää listan aprillipiloista esimerkiksi googlesta tai omista kokemuksistaan. 

Tavoite 

Seikkailija tietää, että partiossa kiusaamista ei hyväksytä missään muodossa ja oppii 

toimimaan Mukavasti yhdessä -ohjeistuksen mukaisesti. Seikkailija oppii 

tunnistamaan kiusaamisen sosiaalisessa mediassa ja puuttumaan siihen. 

Kuvaus 

Seikkailija vertailee hauskoja ja onnistuneita piloja sekä loukkaavia että ikäviä piloja. 

Seikkailijoiden tulee pohtia pilojen eroja, mitä jos omalle kohdalle osuisi vastaava. 

Monet arkipäivän piloista liittyvät sosiaaliseen mediaan. Seikkailijat jakavat internetin 

käyttökokemuksia ja kuulevat muiden kokemuksista. Seikkailijoiden kanssa pohditaan 

kiusaamista ja keinoja puuttua kiusaamiseen. 

Toteutusvinkit 

Jäynä: Sampo voi järjestää hyvänhenkisen jäynän seikkailijoille aprillipäivänä! Samalla 

on mainio hetki kertoa, millaisia jäyniä lippukunnassa on aikojen saatossa tehty.  

https://wwf.fi/earthhour/ideat/
https://wwf.fi/earthhour/ideat/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v-paivitetty/ita-elaman-rakentaminen/ymparistotalkoot/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v-paivitetty/ita-elaman-rakentaminen/ymparistotalkoot/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v-paivitetty/ita-elaman-rakentaminen/ilta-pimenee/
https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/toiminnan-turvallisuus/mukavasti-yhdessa/


Aprillipilarata: Jos seikkailijat asuvat lähellä koloa, voi sampo toteuttaa aprillipila-

rastiradan kolon lähistölle, käydä viemässä rastit ja lähettää kartan seikkailijoille. 

Päivitetyn seikkailijaohjelman Itä -ilmansuunnan Verkon vaaroja –aktiviteetti sopii 

tähän toimintavinkkiin. Vastaukset väitteisiin voidaan toteuttaa peukutuksilla 

viestiketjussa ja ongelmia pähkäillä sammon ohjeistamana pienemmissä 

ryhmäkeskusteluissa.  

Omat kokemukset: Jokainen seikkailija kertoo omista kokemuksistaan kiusaamiseen 

liittyen sammolle. Kokemusten jakaminen onnistuu esimerkiksi lähettämällä sammolle 

nimettömän kirjeen postitse, jolloin jokainen saa kertoa kokemuksistaan anonyymisti 

ja sampo voi koostaa kaikkien tarinat yhteen ja lähettää kaikille takaisin, vaikka kera 

aikuisen ohjaavin kommentein 

 

Viikko 15 Kevätseuranta 

Sammon tehtävä  

Sampo lähettää seikkailijoille ohjeen tehdä kevätseurantaretki. Jos joukkue haluaa 

jakaa kuvia yhteisesti, luo sampo lauman tarkoituksiin sopivan pilvipalvelualustan, 

jolle koota kuvia. Sampo voi myös halutessaan tilata tai tulostaa Luonto-Liiton 

kevätseurantalomakkeita ja postittaa ne seikkailijoille.  

Tavoite 

Seikkailija havainnoi luontoa. Hän tunnistaa itselleen aikaisemmin vieraita eläin- tai 

kasvilajeja. 

Kuvaus 

Seikkailija tekee havainnointiretken lähimetsään tai –puistoon. Hän kertoo 

havainnoistaan aikuiselle tai muulle ryhmälle. 

Toteutusvinkit 

Luonto-Liiton Kevätseuranta: Seikkailija osallistuu Luonto-Liiton Kevätseurantaan 

yhdessä aikuisen kanssa. Seikkailija tutkii Luonto-Liiton Kevätseuranta-sivustoa 

etukäteen. Hän tutkii seurantaan kuuluvia lajeja ja niiden tuntomerkkejä. Tämän 

jälkeen seikkailija toteuttaa retken lähimetsään tai puistoon yhdessä aikuisen kanssa. 

Retken jälkeen  seikkailija ja aikuinen raportoivat näkemistään lajeista Kevätseuranta-

sivuston ohjeistamalla tavalla. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi 

Luonnontieteilijä-haasteeseen.) 

Monimuotoinen metsä: Seikkailijat etsivät metsästä monimuotoisen metsän piirteitä: 

eri puulajeja, vanhoja, paksuja puita, joiden ympäri kädet eivät yletä, kuolleita puita 

sekä pitkälle lahonnutta lahopuuta eli sellaista lahoa puuainesta, joka tuntuu 

pehmeältä käteen. Löytyykö tällaista metsää kotikunnan alueelta? Vaikuttaako 

vierailtu metsä tämän perusteella monimuotoiselta metsältä? Miten ihminen voi 

vaikuttaa kyseisessä metsässä siihen, että metsä muuttuisi monimuotoisemmaksi? 

Seikkailija kertoo pohdintansa aikuiselle tai muulle joukkueelle. (Tämä toteutusvinkki 

sopii esimerkiksi Luonnontieteilijä-haasteeseen.) 

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v-paivitetty/ita-elaman-rakentaminen/verkon-vaaroja/
http://www.kevatseuranta.fi-sivustoa/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v-paivitetty/haasteet/luonnontieteilija/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v-paivitetty/haasteet/luonnontieteilija/


Oma puu: Seikkailija suuntaa läheiseen metsään tai puistoon ja valitsee oman puun 

tutkittavaksi. Sampo antaa seuraavat ohjeet seikkailijoille: 1. Seikkailija keksii puulle 

nimen. 2. Seikkailija tarkastelee puun ulkonäköä ja ympäristöä. Millaisella alustalla se 

kasvaa? Kuinka vanha se mahtaa olla? Mitä muita lajeja kasvaa sen läheisyydessä? 3. 

Seikkailija tutkii ja tunnustelee puun runkoa. Millä sanoilla puun runkoa voisi kuvailla? 

Miten kyseinen puu eroaa puiston muista puista? 4. Seikkailija selvittää mitä värejä 

löytyy valitun puun rungolta, lehdistä ja kukinnoista. 5. Seikkailija laittaa silmät kiinni 

ja haistelee puuta. Miltä se tuoksuu? Onko olemassa jokin muu asia, joka tuoksuu 

samanlaiselta? 6. Seikkailija tutkii mitä muita eliölajeja puusta löytyy. Elääkö puun 

kuoren alla jotain eläimiä? Entä pinnalla vaikkapa sammalta? 7. Lopuksi seikkailija 

ottaa valokuvan valitsemastaan puusta ja jakaa sen aikuisen avustuksella muulle 

ryhmälle. Kuvan jakamisen yhteyteen seikkailija voi kertoa omia vastauksiaan yllä 

oleviin kysymyksiin. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Luonnontieteilijä-

haasteeseen.) 

 

Viikko 16: Partioviikkoon valmistautuminen 

Sammon tehtävä 

Sampo sopii etäkokousajankohdan ja järjestää etäyhteydet kuntoon sekä tarvittaessa 

avustaa seikkailijoita ja huoltajia teknisesti. Sammon on hyvä miettiä itse valmiiksi, 

mistä asioista on partioliikkeessä erityisen ylpeä. Sammon kannattaa tutustua 

Partiointi eri maissa -ScoutWikiin.  

Tavoite 

Seikkailija rakentaa ylpeyttä partioliikkeeseen ja osaa kertoa harrastuksesta muille 

esimerkillään. 

Kuvaus 

Seikkailijat tutustuvat partioon ympäri maailman. Seikkailija harjoittelee kertomaan, 

mistä partiossa pitää ja mistä on ylpeä.  

Toteutusvinkit 

Partiota ympäri maailman: Seikkailijat tutustuvat partioon ympäri maailman 

katsomalla YouTube –videon Scouting around the world. Videon katsomisen jälkeen 

seikkailijat pohtivat sammon opastuksella mitä tuttuja partiotapoja ympäri maailmaa 

löytyy ja mitä eroja videolta havaittiin. (Päivitetyn seikkailijaohjelman Itä -

ilmansuunnan Partiolaiset maailman –aktiveetin voi toteuttaa tällä toteutusvinkillä.) 

Ylpeä partiosta: Seikkailijat voivat opetella kertomaan toisilleen ja läheisilleen, mistä 

asioista partiossa pitää ja mistä asiasta partiolaisuudessa on ylpeä. Seikkailijat voivat 

ottaa esimerkiksi lapulle kirjoittamastaan ylpeyden aiheesta kuvan ja lähettää sen 

sammolle, joka voi julkaista ylpeyden aiheita lippukunnan sosiaalisessa mediassa 

partioviikolla. 

Itä -ilmansuunnan Hyvä työ -aktiviteetti sopii loistavasti partioviikon esimerkilliseen 

toimintaan! Hyviä töitä on myös kiva jakaa koko joukkueelle tai vaikka haastaa kisan 

avulla: Kuka tekee eniten hyviä töitä? 

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v-paivitetty/haasteet/luonnontieteilija/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v-paivitetty/haasteet/luonnontieteilija/
https://fi.scoutwiki.org/Partiointi_eri_maissa
https://www.youtube.com/watch?v=gyZlQDb09Kk
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v-paivitetty/ita-elaman-rakentaminen/partiolaiset-maailman/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v-paivitetty/ita-elaman-rakentaminen/hyva-tyo/


 

Viikko 17 Päivän hyvä työ 

Sammon tehtävä 

Sampo kannustaa seikkailijoita tekemään partioviikolla mahdollisimman monta hyvää 

työtä. 

Tavoite 

Seikkailija ymmärtää hyvien töiden merkityksen ja osaa kertoa muille partiolaisten 

palveluaatteesta. 

Kuvaus 

Seikkailija tekee partioviikolla päivittäin hyviä töitä läheisilleen. Seikkailijat pohtivat 

yhdessä mahdollisimman monta hyvää työtä valmiiksi, jotta jokaisen olisi helppo 

lähteä töitä toteuttamaan ja kertovat hyvistä teoista muille. 

Toteutusvinkit 

Itä -ilmansuunnan Hyvä työ -aktiviteetti sopii loistavasti partioviikon esimerkilliseen 

toimintaan! 

Haasta kaveri: Seikkailija lähettää kavereilleen haasteen toteuttaa hyviä töitä viikon 

ajan. Jos kaveri ei ole partiolainen, seikkailijan tehtävänä on kertoa, miksi partiolaiset 

auttavat ja palvelevat. 

Hyvien tekojen kisa: Seikkailijat kisaavat leikkimielisesti päivän hyvistä teoista. Aina 

kun saa tehtyä hyvän teon, seikkailija tulee laittaa tekoon liittyvä kuva koko 

joukkueelle. Sampo jakaa joukkueen tekemiä hyviä tekoja lippukunnan somekanavilla. 

Apua tarjolla: Seikkailija lähettää apua tarvitsevalle läheiselle, tutulle tai naapurille 

lahjakortin, jolla voi pyytää apua pieniin arjen askareisiin. Seikkailija askartelee 

lahjakortin itse ja voi myös jo päättää, että esimerkiksi tällä lahjakortilla saat apua 

pihatöihin tai tällä lahjakortilla saat apua kotitöihin. 

Seuraa johtajaa: Jokainen seikkailija saa toimia vuorollaan vartionjohtajana, joka saa 

päättää jonkin hyvä työn tehtäväksi muille. Kun vartionjohtaja laittaa ryhmälle viestin, 

jossa kertoo, minkä hyvän työn on itse tehnyt, täytyy muiden tehdä sama hyvä työ 

päivän aikana. Lisähaastetta leikkiin tuo, jos aikaa hyvän työn tekemiseen annetaankin 

vain tunti tai vaikka varttitunti! 

 

Viikko 18 Vappuhulinaa 

Sammon tehtävä 

Sammon on hyvä etsiä video-ohjeita erilaisiin temppuihin ja kannustaa seikkailijoita 

opettelemaan taitoja ja lähettämään muille vaikka video suorituksestaan! 

Tavoite 

Seikkailija opettelee uusia taitoja. 

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v-paivitetty/ita-elaman-rakentaminen/hyva-tyo/


Kuvaus 

Seikkailijat opettelevat yhdessä sammon opastuksella erilaisia sirkustaitoja ja esittää 

sirkusesityksen perheenjäsenilleen vappujuhlissa. 

Toteutusvinkit 

Esiintyjä -haasteen Sirkustaitoja –aktiviteettiin kuuluu uuden taidon opettelu ja sen 

esittäminen yleisölle. Toteutusvinkeistä löytyy ideoita eri temppuihin! 

Taidon opettaminen muille: Seikkailijat voivat opetella kukin eri taidon ja lähettää 

muulle ryhmän taidon opettelemiseksi opetusvideon. Seikkailija voi opettaa taitoja 

myös kotiväelle. 

Esiintyjä: Sirkusesitykseen voi valmistautua esimerkiksi pukeutumalla ja 

kasvomaalauksin. (Tämä toteutusvinkki sopii Esiintyjä -haasteen Maskeeraus –

aktiviteettiin.) 

Tee se itse: Seikkailijat tekevät itse sirkusvälineistöä, esimerkiksi jongleerauspallot 

ilmapalloista, talouskelmusta ja riisistä . 

 

 

Viikko 19 Minäkin johdan! Palaute ja kiitos 

Sammon tehtävä  

Vuoden 2020 ohjelmapainotuksena on Minäkin johdan! jossa kukin ikäkausi kehittää 

johtamisessa tarvittavia taitoja oman ikäkautensa mukaisesti. Toukokuun aiheena on 

palaute ja kiitos. Etäpartiossa palautteen antaminen voi olla haasteellista, sillä 

varsinkin kehittävä palaute on parempi antaa aina henkilökohtaisesti kasvotusten. 

Siksi etävinkeissä keskitytään kiittämiseen ja kehumiseen. Sammon tehtävänä on 

kannustaa ja ohjata positiivisten asioiden huomaamiseen ja niistä kertomiseen.  

Tavoite  

Seikkailija osaa antaa palautetta. Seikkailija osaa kiittää. 

Kuvaus  

Seikkailija harjoittelee kiittämään ja kehumaan toisia ihmisiä.  

Toteutusvinkit  

Kiitosrinki: Sampo aloittaa seikkailijoiden viestiryhmässä kiitosringin. Kiitosringissä 

jokainen vuorollaan kiittää tai kehuu kaikkia muita ryhmän jäseniä jostain vuoden 

mieleen jääneestä hyvästä asiasta tai teosta. Aikuisen on hyvä antaa muutama 

esimerkki kiitoksesta ennen kuin aloitetaan.  

Palautetta vuodesta: Sampo opastaa seikkailijat antamaan palautetta menneestä 

partiovuodesta. Palaute voidaan koota johonkin yhteiseen alustaan tai kerätä 

joukkueen viestiryhmässä. Sammon tehtävänä on muotoilla kysymykset oman ryhmän 

tuntemisen perusteella sellaisiksi, että ryhmä innostuu niistä ja jokainen ryhmän jäsen 

uskaltaa vastata. Kysymyksiä voivat olla esimerkiksi: Missä joukkueemme onnistui 

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v-paivitetty/haasteet/esiintyja-uusi/sirkustaitoja/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v-paivitetty/haasteet/esiintyja-uusi/maskeeraus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v-paivitetty/haasteet/esiintyja-uusi/maskeeraus/


kevään aikana? Missä joukkueemme oli parempi kuin lippukunnan toinen 

seikkailijajoukkue? Millä tavalla jokainen joukkueen jäsen saisi tiedon joukkueen 

tapaamisista ja niihin liittyvästä ohjelmasta? Ja niin edelleen. 

Kiitoskuva: Jokainen seikkailija pohtii asioita, joista hän on partioryhmässään 

kiitollinen. Seikkailija ottaa valokuvan, jossa kiitollisuuden aiheet tulevat esille. 

Kuvassa voi olla esimerkiksi paperi tai kuvateksti, johon hän on kirjoittanut kyseiset 

aiheet tai kuva voi muulla tavalla esittää kiitollisuuden aihetta. Seikkailija lähettää 

kuvan koko ryhmälle tiedoksi. 

Kiitoskirje: Seikkailija kirjoittaa äitienpäivän kunniaksi äidilleen tai muulle vastaavalle 

henkilölle kirjeen, jossa hän kertoo, mistä on kiitollinen. Seikkailija myös toimittaa 

kirjeen perille viemällä tai postittamalla sen kirjeen henkilölle. 

  

  

Viikko 20 #MEIDÄNMERI 

Sammon tehtävä  

Sampo kertoo seikkailijoille #MEIDÄNMERI-kampanjasta, jonka tavoitteena on 

suojella Itämerta. Sampo muistuttaa, että lähes kaikista Suomen vesistöillä on yhteys 

Itämereen ja houkuttelee jokaisen seikkailijan toimimaan Itämeren hyväksi.  

Seuraavat aktiviteetit ovat osana #MEIDÄNMERI –merkkiä.  

Tavoite  

Seikkailija toimii Itämeren hyväksi. 

Kuvaus  

Seikkailija tutustuu Itämeren monimuotoisuuteen ja huomaa merkkejä ihmisen 

vaikutuksesta Itämereen. Seikkailija tutkii Itämerta ja toimii aktiivisesti Itämeren 

puolesta. 

Toteutusvinkit  

Itämeripolku: Sampo tulostaa etukäteen WWF:n sivuilta löytyvät tietotaulut ja 

levittää ne luontopoluksi esimerkiksi kolon läheiselle luontopolulle. Seikkailijat 

käyvät kiertämässä luontopolun yksin tai perheensä kanssa. Taulujen avulla 

seikkailijoille tulee tutuksi Itämeren lajeja ja uhkia. Itämeren luontopolku 

tietokortit  

Vesistön rakentaminen: Seikkailijat rakentavat mallin vesistöstä. Vesistö alkaa 

lähteestä, kulkee puroa pitkin lampiin, jokeen, järveen ja lopuksi mereen.   

Jotta vesistön saa rakennettua toimivaksi, pitää sen alkulähde laittaa korkeimmalle 

kohdalle ja meri alimmalle. Reitin voi rakentaa sisätiloihin astioilla tai ulos 

luonnonmateriaaleista ja tarvittaessa kierrätysmuoveista kaltevaan rinteeseen, jolloin 

reittiä voi oikeasti kokeilla esimerkiksi sadevedellä ja pienellä muovisella kelluvalla 

esineellä.  

https://wwf.fi/app/uploads/n/y/s/hnjtkcvhn3kikruprxx5zdh/pandanpolku_a3_tulostetasoinen.pdf
https://wwf.fi/app/uploads/n/y/s/hnjtkcvhn3kikruprxx5zdh/pandanpolku_a3_tulostetasoinen.pdf


Seikkailijat videoivat tai valokuvaavat vesistönsä ja lähettävät sen muulle joukkueelle 

nähtäväksi.  

Splash: Seikkailijat pelaavat John Nurmisen Säätiön julkaisemaa peliä Itämereen 

vaikuttamisesta, jonka avulla on helppo pohtia omien valintojen vaikutusta Itämeren 

tilaan. Seikkailija tekee pelin innoittamana muutoksen omassa toiminnassaan tai 

pyrkii vaikuttamaan kotiväen kulutustottumuksiin.   

Kasviretki: Seikkailija tekee kasviretken vesistön rannalle. Kasvikirja on hyvä varata 

mukaan, jos sellainen kotoa löytyy. Kasveja kannattaa tarkastella rannan eri 

kasvillisuusvyöhykkeissä. Osa rannan kasveista viihtyy melko kaukana vedestä, osa 

puolestaan kasvaa kokonaan vedessä. Seikkailija voi tutkia myös, millaisia 

ominaisuuksia kasvilla pitää olla, jotta se voi elää esimerkiksi ruovikon seassa, kalliolla 

tai kokonaan vedessä. Kukin seikkailija pyrkii tunnistamaan ainakin kolme eri rannalla 

kasvavaa kasvia ja lähettää niistä kuvan lajin nimen kera muulle joukkueelle. Näin 

joukkue saa koottua itselleen sähköisen kasvion. 

 

 

Viikko 21 Partiokisailua 

Sammon tehtävä 

Tehtäväkäskyt on kirjoitettu ajatuksella, että sampo on tehnyt ne seppo.io-

sovelluksella ja jokaisella seikkailijalla on älypuhelin käytettävissään. Seppo.io-

sovelluksen saa kokeilukäyttöön kuukauden ajaksi ilmaiseksi. Tehtäväkäskyjä saa 

muokata omiin tarpeisiin ja esimerkiksi viedä tulostettuina muovitaskuissa kolon 

lähimaastoon. Moni tehtävä sopii myös ihan lähetettäväksi viestitse ns. 

salamatehtäviksi, jolloin voi myös antaa aikarajan samalla: “Aika tehtävän tekemiseen 

on 15 minuuttia.” 

Sampo kopio tehtävät seppo.io-sovellukseen ja muokkaa tarvittaessa. Sampo lähettää 

seikkailijoille ohjeet kisaan sekä listan tarvittavista välineistä. Sampo toteuttaa 

partiotaitokisailun joukkueensa tuntien, joten huomioithan seikkailijoiden taitotason. 

Kannattaa myös miettiä, kuinka järjestätte vuorot niin, ettei seikkailijat ole rasteilla 

samaan aikaan, esimerkiksi eri päiviä ja kellonaikoja jakamalla. Seppo.io-sovellusta voi 

käyttää myös ainoastaan tehtävien jakamiseen ilman reittiin liittyvää osuutta.  

(Suluissa olevat ohjeet tarkoitettu sammolle.) 

Kisatehtävät on jaoteltu Suomen Partiolaisten partiotaitokilpailujen sääntöjen 

mukaisiin tehtäväryhmiin. 

Tavoite 

Seikkailija pääsee testaamaan partiotaitojaan. 

Kuvaus 

http://www.splashgame.fi/fi-FI/
http://www.splashgame.fi/fi-FI/


Seikkailijat pääsevät kiertämään partiotaitoaiheisia rasteja, jotka sampo on joko vienyt 

valitsemalleen alueelle tai tehnyt seppo.io-sovelluksella (tai muulla vastaavalla) 

rastiradalla kierrettäväksi. 

Tehtäväkäskyt 

Arjen taidot ja turvallisuus 

Ensiapu 

Vastaa seuraavilla kuudella rastilla ensiapuun liittyviin kysymyksiin. (Jos 

haluat tehdä näin, että jokainen on erillisellä rastilla, tulee seppo.io:sta 

valita pelin lisäasetuksista Exercise order and levels. Kysymykset voi olla 

myös samassa rastissa, mutta tällä saa pituutta kisaan ja ulkoilua 

enemmän.) 

1. Mistä voi saada palovamman? Luettele kolme esimerkkiä. (Vastaus: 

esimerkiksi kuumasta vedestä, kuumasta paistinpannusta/pellistä, 

kuumasta pullasta, kuumasta höyrystä, avotulesta, auringonvalosta) 

2. Miten voi ehkäistä palovammoja? (Vastaus: pannulaput, 

suojavaatteet, aurinkorasva, varovaisuus ja rauhallisuus jne.) 

3. Mitä teet, jos kaveri polttaa vahingossa sormensa pään 

leirinuotiossa? (Vastaus: johtaja paikalle, sormi pitää saada kylmään) 

4. Millä tavoilla voi kotona hoitaa pieniä palovammoja eli mistä löydät 

kotona kylmää? Mainitse ainakin kaksi asiaa. (Vastaus: kylmä vesi 

hanasta, pakasteesta jääpussi, ensiapulaukun kylmäpakkaus, ulkoa 

lunta jne.) 

5. Kuinka moneen luokkaan palovammat luokitellaan syvyyden 

mukaan? 

a. 3 (Oikea vastaus) 

b. 4 

c. 5 

d. 6 

e. 7 

6. Mitkä ovat pinnallisten palovammojen kotihoito-ohjeet? 

a. Aivan ensiksi jäähdytä palovamma juoksevan, viileän veden 

alla noin 10-20min. (Oikea vastaus) 

b. Puhalla kipeään kohtaan, laita päälle sidetaitos ja nosta käsi 

kohoasentoon. 

c. Palovamman saaneelta henkilöltä pitää välittömästi nostaa 

jalat ylös, jotta verenkierto olisi turvattu tärkeille elimille. 

d. Jos vaurioitunut ihoalue erittää, voit panna sen päälle 

palovammojen hoitoon tarkoitetun voidesiteen ja kiinnittää 

sen sideharsolla tai haavateipillä ihoon. Sidettä pidetään 

pari päivää eikä se saa kastua. (Oikea vastaus) 

e. Jos palovammaan syntyy rakkuloita, älä puhko niitä, ettei 

epäpuhtauksia pääse ihon läpi. (Oikea vastaus) 

f. Soita 112 ja kerro, kuka olet ja mitä on tapahtunut. 

Kädentaidot 



Koristetähti  

 

Etsi 5 suunnilleen saman pituista oksaa maasta (vaihtoehtoisesti 

varrastikkuja ym. mukana).  

 

Sido kaksi tikkua langalla yhteen siten, että ne muodostavat V-

kirjaimen. Sido toiset kaksi tikkua samalla tavalla siten, että sinulla on 

kaksi V-kirjainta.  

 

Aseta toinen V-kuvio toisen päälle ja sido toisen kuvion vasen pää 

toisen kuvion oikeaan päähän. Sido viimeisen tikun päät vapaana 

oleviin päihin.  

 

Tukevoita tähti kiertämällä lankaa tikkujen risteyskohtiin. Solmi 

lankojen päät tiukasti. Kiinnitä yhteen sakaraan ripustuslenkki. Ota 

kuva valmiista tähdestä. 



(Tarvittavat välineet: narua tai lankaa, vaihtoehtona kepeille esim. 

puiset varrastikut) 

Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu 

Salakoodi 

Selvitä salakoodattu viesti. Salakoodin avaimet on piilotettu lähellesi 

monen rastin taa, joista löytyy kaikki aakkoset, joten kaikkia et tarvitse. 

Vastaa selvittämäsi viesti tähän. 
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(Voit laittaa yhden rastin taakse yhden tai muutaman aakkosen, 

riippuen siitä, kuinka pitkän tehtävän haluat tehdä. Kun aakkosia on 

erillisillä rasteilla, tulee seppo.io:sta valita pelin lisäasetuksista Exercise 

order and levels. Tällä saa pituutta kisaan ja ulkoilua enemmän.) 
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(Oikea viesti: ETÄPARTIO ON PARTION TOIMINTAMUOTO) 

Retkeilytaidot 

Solmut 

Tehtävässä on solmittava neljä solmua. Avaa partiohuivisi ja solmi 

partiohuiviisi merimiessolmu. Tee paalusolmu. Sido kahden puun väliin 

köysi kahdella siansorkalla. Ota kuva jokaisesta solmusta. 

(Tarvittavat välineet: Partiohuivi, narua tai köyttä) 

Yhteiskunta ja erilaiset ihmiset 

Kaveritaidot 

Tunnista kuvasta sosiaalisia tilanteita. Kirjoita mitä kuvassa tapahtuu. 

(Kuvat: https://mieli.fi/fi/julisteet-ja-kortit/kaveritaitokortit) 

1. Anteeksi pyytäminen aikuisen kanssa 

2. Haukkua 

3. Huutaa 

4. Hymyillä 

https://mieli.fi/fi/julisteet-ja-kortit/kaveritaitokortit


5. Irvistää 

6. Kannustaa 

7. Kuunnella 

8. Leikkiin kutsuminen 

9. Rauhoittuminen 

10. Silmiin katsominen 

11. Syrjintä 

Ympäristö 

Eläinten jäljet 

Tunnista seuraavat eläinten jäljet kuvista. 

1. Karhu 

2. Susi 

3. Koira 

4. Kissa 

5. Hirvi 

6. Jänis 

Kasvit 

Yhdistä oikea kuva ja oikea kasvi. Vastaa alle mitä niistä saa syödä? 

1. Kielo 

2. Puolukka (Saa syödä) 

3. Näsiä 

4. Vadelma (Saa syödä) 

5. Mustikka (Saa syödä) 

6. Pihlajanmarja (Saa syödä) 

7. Oravanmarja 

 

 

Viikko 22 

Sammon tehtävä 

Sampo innostaa seikkailijoita retkeilytoimintaan kesän aikana ja järjestää seikkailijoille 

retkitoimintaa. 

Tavoite 

Seikkailija retkeilee kesän aikana. 

Kuvaus 

Seikkailijat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan retkeilytoimintaa kesälle 

turvallisesti Suomen Partiolaisten ohjeiden mukaisesti. 

Toteutusvinkit 

https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/ohjeita-korona-aikaan-lippukunnille/


Oma retki: Suunnitelkaa jokaiselle seikkailijalle sopiva retkikohde. Seikkailijat 

valmistautuvat oman retkikohteensa tarpeet huomioiden retkelle. Seikkailijat jakavat 

kuvia omalta retkeltään muille. 

Seikkailijaretki: Järjestäkää yhteinen retki korkeintaan 50 hengelle 1.6. jälkeen. 

Osallistukaa jokainen retken suunnitteluun ja toteutukseen. Hyödyntäkää 

Etäkesäleirin ohjelmaa suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Etäleireily: Osallistukaa oman lippukunnan yhteiselle etäleirille, jossa joukkueen 

jäsenet ovat yhdessä metsässä, mutta ovat yhteydessä toisiinsa virtuaalisesti ja 

toteuttavat yhteistä ohjelmaa. Hyödyntäkää Etäkesäleirin ohjelmaa suunnittelussa ja 

toteutuksessa. 

 

 

 

Tarpojat 

Viikko 12: Yhteiset pelisäännöt poikkeusajalle 

Luotsin tehtävä 

Luotsi ottaa yhteyttä tarpojiin ja heidän huoltajiinsa ja kertoo Suomen Partiolaisten 

ohjeistuksesta. Luotsi kertoo, että on aikuisena vartionjohtajan kanssa kiinnostunut 

järjestämään partiotoimintaa poikkeusolosuhteista huolimatta ja on kiinnostunut 

kuulemaan nuorten ja aikuisten mielipiteitä siitä, kuinka toimintaa toteutetaan. 

Luotsi tukee samoajaikäistä vartionjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja 

toteutuksessa. 

Tavoite 

Vartio sopii luotsin ja vartionjohtajan kanssa toimintatavoista partiotauolle ja tekee 

toimintasuunnitelman partio-ohjelman soveltamiseksi. Tarpojat ymmärtävät, mistä on 

kyse, kun partiotoiminta tauotetaan viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. 

Kuvaus 

Luotsi aloittaa vartionjohtajan tukena toimintasuunnitelman työstämisen yhdessä 

tarpojien kanssa ja vartio sopii mitä viestintäkanavaa käytetään ja miten (Onko kaikilla 

tarpojilla älypuhelin?). Tarpojille annetaan mahdollisuus keskustella tilanteesta ja 

tilanteen aiheuttamista tunteista ja jakaa niitä muille vartion jäsenille. On tärkeää, 

että jokaisen tunteita kuunnellaan ja arvostetaan. 

Toteutusvinkit 

Oma viestiryhmä: Vartio perustaa valitsemallaan viestintäkanavalla ryhmän, jos 

sellaista ei vielä ole. 

Ääniviesti: Luotsi ja/tai vartionjohtaja voi lähettää yhdessä käydyn keskustelun jälkeen 

tarpojille terveiset esimerkiksi ääniviestinä, videotervehdyksenä tai postitse kirjeenä  

https://partio-ohjelma.fi/etapartio/etakesaleiri/
https://partio-ohjelma.fi/etapartio/etakesaleiri/
https://www.partio.fi/ajankohtaista/partiotoiminta-toistaiseksi-tauolle-koronaviruksen-takia/
https://www.partio.fi/ajankohtaista/partiotoiminta-toistaiseksi-tauolle-koronaviruksen-takia/


Luotsi ja/tai vartionjohtaja voi lähettää myös ohjeita sellaisista aktiviteeteista, jotka 

on mahdollista tehdä kotona yksin tai kaverin tai vartion kanssa ilman lähikontaktia. 

Kenet huomioin? Vartio keksii yhdessä sopivia esimerkkejä tarpojien läheisistä: ystävä, 

vanhemmat, isovanhemmat, naapurin koira. Jokainen läheinen kirjoitetaan omalle 

lapulleen ja kiinnitetään seinään. Vartionjohtaja kertoo erilaisia tilanteita, kuten 

"Äitienpäivänä on piirin kisat, voinko lähteä kisoihin?" tai "Ystävän ja isäni 

syntymäpäivät ovat samana päivänä, kumman juhliin menen?” ja tarpojat valitsevat, 

kenet ottavat tilanteessa huomioon. Tarpojien tulee myös muutamalla sanalla 

perustella valintansa. Luotsi voi olla mukana keskustelemassa, miksi aina ei voi valita 

sitä näppärintä vaihtoehtoa. Miksi mummolassa on tärkeä käydä, vaikka se on tylsää. 

Saman pelin voi pelata myös tiedottamisen näkökulmasta. Kenelle on kerrottava 

kisoista? Entä siitä, ettei pääsekään kisoihin? (Tämä vinkki sopii toteutusvinkiksi 

Kaupunki –tarpon Suhde itseen: Tunteet haltuun –aktiviteettiin.)  

Tarpojat piirtävät paperille ihmisen ääriviivat. Tarpojat kirjoittavat seuraavat tunteet 

siihen kohtaan ihmishahmoa, missä tunteet heidän mielestään tuntuvat: rakkaus, 

suru, väsymys, ilo, vihaisuus, uteliaisuus, ylpeys, yllättyneisyys, pelko, nolous ja inho. 

Tarpojat keskustelevat samaan aikaan: Miksi tunne tuntuu juuri siinä? Voiko tunne 

tuntua eri paikoissa? Voiko tunne tuntua eri paikoissa eri henkilöillä? (Tämä vinkki 

sopii toteutusvinkiksi Kaupunki –tarpon Suhde itseen: Tunteet haltuun –aktiviteettiin.) 

 

Viikko 13: #Connect2Earth 

Luotsin tehtävä 

Luotsi kertoo tarpojille kansainvälisestä Earth Hour –tapahtumasta, joka antaa 

jokaiselle mahdollisuuden tulla mukaan puolustamaan luontoa ja hillitsemään 

ilmastonmuutosta. Luotsi rohkaisee tarpojia osallistumaan kansalaisaktiivisuuteen ja 

kertoo esimerkkejä muista kansainvälisistä tapahtumista, kuten ilmastolakosta sekä 

partioon vaikuttamisesta, kuten partiolaisaloitteesta. 

Tavoite 

Tarpoja osallistuu WWF:n järjestämään maailman suurimpaan ilmastotapahtumaan ja 

ymmärtää, miksi tämä symbolinen ele tehdään. Tarpoja oppii, että osallistuminen on 

osa vaikuttamista ja tietää tapoja osallistua. Tarpoja saa myönteisen kokemuksen 

osallistumisesta ja vaikuttamisesta. 

Kuvaus 

Tarpojat osallistuvat Earth Hour –tapahtumaan lauantaina 28.3. kello 20:30-21:30 

sammuttamalla turhat valot. Luotsi ohjaa tarpojia haastamaan koko perheensä, 

sukunsa ja ystävänsä osallistumaan tapahtumaan. Tarpojat tutustuvat 

partiolaisaloitteiseen ja suunnittelevat yhdessä aloitteen alueelliseksi, 

valtakunnalliseksi tai kansainväliseksi kehittämiseksi. 

Toteutusvinkit 

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/kaupunki-tarppo/suhde-itseen-tunteet-haltuun/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/kaupunki-tarppo/suhde-itseen-tunteet-haltuun/


WWF:n vinkit: Luotsi tutustuu etukäteen tai vartio tutustuu yhdessä kampanjan 

sivuilla oleviin Earth Hour –ideoihin  ja vinkkeihin. Vartio valitsee yhdessä niistä 

itselleen sopivimman ja ohjeistaa tarpojia toimimaan vinkin mukaisesti.  

Digitaalinen partiolaisaloite: Vartio tutustuu yhdessä Digitaaliseen 

partiolaisaloitteeseen. Aloitejärjestelmän pitäisi valmistua maaliskuussa. Jos aloitteen 

jättäminen ei ole vielä mahdollista aktiviteettia tehtäessä, pohtii vartio etukäteen 

sellaisia asioita, joita se voisi aloitteeksi jättää. Vartio toteuttaa aloiteten jättämisen 

järjestelmän valmistuttua. (Tämä toteutusvinkki sopii hyvin Yhteiskunta –tarpon 

Vaikuttaminen –aktiviteettiin.) 

Omat vaikutusmahdollisuudet: Tarpojat pohtivat vartioissa seuraavia kysymyksiä 

vartionjohtajan tai luotsin johdolla: Mihin pystyt elämässäsi vaikuttamaan? Mitä 

asioita et pysty muuttamaan? Tarpojat kirjoittavat ajatukset esimerkiksi padlettiin 

kahteen sarakkeeseen ”voi muuttaa” ja ”ei voi muuttaa”. Tämän jälkeen tarpojat 

pohtivat itsekseen mitä haluaisivat muuttaa. Joku voi esimerkiksi haluta muuttaa 

jotakin itsessään, jotakin koulussa, yhteiskunnassa tai partiossa. Kun kaikki ovat 

keksineet mitä haluaisivat muuttaa, käy vartio asiat läpi yhdessä. Vartio tekee 

toimintasuunnitelman, johon kirjataan muutokseen tarvittavat askeleet. Jos jonkun 

mielestä esimerkiksi koulujen vessat ovat likaisia ja ällöttäviä voisi 

toimintasuunnitelma näyttää seuraavalta: 1. Otan selvää ovatko muutkin samaa 

mieltä asiasta. Kysyn mielipiteitä kavereiltani ja muilta oppilailta. 2. Kirjoitan millaisia 

vessoja haluaisin, esimerkiksi kivan värisiksi maalatut vessat, useammin siivotut vessat 

ja niin edellee. 3. Selvitän mitä muutos maksaisi. 4. Kirjoitan ehdotukseni 

oppilaskunnalle, joka ottaa asian puheeksi koulun johdon kanssa. Jos useampi tarpoja 

on pohtinut samaa asiaa, he voivat lähteä muuttamaan sitä yhdessä. Johtaja 

kannustaa kaikkia tarpojia toteuttamaan suunnitelmansa. Hän kysyy myöhemmin 

miten muutostyön kanssa sujuu. (Tämä toteutusvinkki sopii hyvin Yhteiskunta –tarpon 

Vaikuttaminen –aktiviteettiin.) 

Leiri –tarpon Hiljentyminen –aktiviteetti sopii Earth Hour –tapahtuman yhteyteen. 

Vartion jäsenet etsivät oman paikan luonnosta, jonne vetäytyvät mietiskelemään 30 - 

60 minuutiksi. Vartiolaisille annetaan ohjeet etsiä luonnosta oma paikka, jossa viettää 

aikaa ihmetellen luontoa. Vartio sopii yhteisen ajan, jolloin palataan takaisin yhteyden 

ääreen. Jälkeenpäin on hyvä keskustella yksin olemisen herättämistä tunteista 

esimerkiksi virtuaalisella iltanuotiolla. Tähän tarvitaan usein luotsin apua.  

 

Viikko 14: Aprillia! 

Luotsin tehtävä 

Luotsi ohjeistaa tehtävän tarpojille ja on vuorovaikutuksessa vartion kanssa, 

huomioiden myös Mukavasti yhdessä -ohjeistuksen ja muistuttamalla kiusaamiseen 

puuttumisesta partiossa. 

Tavoite 

Tarpoja oppii etsimään tietoa ja arvioimaan sen luotettavuutta. 

Kuvaus 

https://wwf.fi/earthhour/ideat/
https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/tietoa-meista/digikehitys/
https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/tietoa-meista/digikehitys/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/yhteiskunta-tarppo/vaikuttaminen/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/yhteiskunta-tarppo/vaikuttaminen/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/leiri-tarppo/hiljentyminen/
https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/toiminnan-turvallisuus/mukavasti-yhdessa/


Tarpojat etsivät tietoa eri lähteistä ja jakavat muille omia havaintojaan siitä, mikä 

vaikuttaa tiedon luotettavuuteen. 

Toteutusvinkit 

Oikea ja väärä tieto: Vartio valitsee aiheeksi esimerkiksi aprillipilat, 

koronavirustilanteen tai vaikka partion! Tarpojat etsivät tietoa aiheesta erilaisilta 

some-kanavilta, erilaisista lehdistä ja erilaisista uutispalveluista. Mitkä vaikuttavat 

lähteen oikeaan tietoon? Mistä tunnistaa väärän tiedon? (MinäMinä -tarpon 

Mediakriittisyys –aktiviteetti sopii tähän toteutusvinkkiin.) 

Parhaat jekut: Vartio jakaa toisilleen parhaat aprillipäivän jekut! Tarpojat pohtivat, 

mistä tunnistaa valheen. Minkälaisia piloja kukin itse on tehnyt? Millaisia aprillipäivän 

piloja löytyy lehdistä? Entä millaisia jäyniä lippukunnassa on vuosien saatossa tehty? 

Väärää tietoa: Luotsi voi kerätä esimerkkejä väärän tiedon leviämisestä (esimerkiksi 

koronavirustilanteesta levisi sosiaalisessa mediassa väärää tietoa) tai keksiä tarpojien 

kanssa esimerkkejä, mitä tapahtuisi, jos partiosta alkaisi leviämään partiolle haitallista 

väärää tietoa. Miten tarpojat voivat omalla mediakäyttäytymisellään vaikuttaa väärän 

tiedon katkaisuun ja oikean tiedon jakamiseen? (Yhteiskunta –tarpon Mediavastuu –

aktiviteetti sopii tähän toteutusvinkkiin.) 

Nettispesiaali: Luotsi voi antaa esimerkiksi vartion keskusteluryhmässä kysymyksiä, 

joihin nopeiten oikeaa tietoa linkittävä tarpoja saa pisteen. Nettispesiaali –merkin saa 

nopein ja luotettavin tiedonhakija! 

 

Viikko 15: Kevätseuranta 

Luotsin tehtävä 

Luotsi ja vartionjohtaja valitsevat vartiolle parhaiten sopivan tavan toteuttaa 

aktiviteetti. He ohjeistavat tarpojia toteutustavan vaatimalla tavalla. Luotsi ja 

vartionjohtaja kannustavat tarpojia tehtävän tekemisen aikana erilaisin positiivisin 

viestein ja kehuin. 

Tavoite 

Tarpoja havainnoi luontoa. Hän tunnistaa itselleen aikaisemmin vieraita eläin- tai 

kasvilajeja. 

Kuvaus 

Tarpoja tekee havainnointiretken lähimetsään tai –puistoon. Hän raportoi 

havainnoistaan. 

Toteutusvinkit 

Luonto-Liiton Kevätseuranta: Tarpoja osallistuu Luonto-Liiton Kevätseurantaan.  

Tarpoja tutkii Luonto-Liiton Kevätseurantaan kuuluvia lajeja ja niiden tuntomerkkejä. 

Tämän jälkeen hän toteuttaa retken lähimetsään tai puistoon. Retken jälkeen tarpoja 

raportoi näkemistään lajeista Kevätseuranta-sivuston ohjeistamalla tavalla. 

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/minamina-tarppo/mediakriittisyys/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/yhteiskunta-tarppo/mediavastuu/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/yhteiskunta-tarppo/mediavastuu/
http://www.kevatseuranta.fi/


Retki eri osoitteissa: Jokainen vartion jäsen lähtee retkelle yhteisenä ajankohtana 

omaan lähimetsäänsä tai puistoon. Luotsi tai vartionjohtaja lähettää koko vartiolle 

viestinä erilaisia kevään merkkejä. Tarpojien tehtävänä on etsiä kyseinen asia omasta 

retkikohteestaan ja ottaa siitä kuva. Nopeiten valokuvansa ryhmälle jakanut tarpoja 

saa pisteen. Kuka on vartion lajintunnistuskuningas? Kenen retkikohteessa on kevät 

pisimmällä? (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Selviytymis-tarpon Luonnossa 

liikkuminen –aktiviteettiin.) 

Jokamiehenoikeudet: Tarpoja kertaa jokamiehenoikeudet. Kertaamiseen soveltuu 

esimerkiksi Metsäyhdistyksen sivusto. Tarpoja tekee pelin siitä, mitä oikeudet 

tarkoittavat ja miksi ne ovat tärkeitä. Peli voi olla esimerkiksi Kahoot, muistipeli, 

lautapeli tai muu vastaava. Tarpoja voi myös itse koodata sopivan pelin. Jos pelin 

pystyy jakamaan heti muulle vartiolle, koko vartio pelaa peliä etäyhteydessä. Muutoin 

vartio pelaa peliä koloillassaan tai retkellään myöhemmin. (Tämä toteutusvinkki sopii 

esimerkiksi Selviytymis-tarpon Luonnossa liikkuminen –aktiviteettiin.) 

 

Viikko 16: Partioviikkoon valmistautuminen 

Luotsin tehtävä 

Luotsi kuuntelee tarpojia yhdessä vartionjohtajan kanssa ja valitsee vartiolle sopivan 

aktiviteetin toteutettavaksi. Luotsi järjestää tarvittaessa vierailijan ryhmän 

etäkokoontumiseen.  

Tavoite 

Tarpoja tuntee keskeisimmät asiat partiohistoriasta. Tarpoja ymmärtää että partiota 

on oman vartion ja lippukunnan ulkopuolellakin. Tarpoja ymmärtää partion 

kansainvälisyyden.  

Kuvaus 

Vartio kertaa partion historiaa, kuten Pyhän Yrjön legendan tai B-P:n tarinan. Tarpoja 

ottaa selvää suomalaisen partioliikkeen ja oman lippukunnan historian tärkeimmistä 

käänteistä. Vartio ottaa yhteyttä partiolaisiin ulkomailla. 

Toteutusvinkit 

Lippukunnan historiaa: Tarpojavartio kutsuu etäkokoukseensa mukaan lippukunnan 

historiaa tuntevan henkilön. Tämä henkilö voi olla lippukunnan perustaja, 

lippukunnan johtaja tai muu vastaava henkilö. Luotsin tehtävänä on opastaa 

tarvittaessa vierailija käyttämään etäyhteyttä tarpojiin. Tarpojien tehtävänä 

puolestaan on valmistella jo etukäteen muutamia kysymyksiä vierailijalle. Hienoa on, 

jos etäkokouksessakin onnistuu kuvien tai mahdollisesti videoiden jakaminen 

vuosikymmenten takaisilta leireiltä ja retkiltä. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi 

Yhteiskunta-tarpon Partiomaailma –aktiviteettiin.) 

Suosikkipartiomerkki: Jokainen vartion jäsen etsii nettiä apunaan käyttäen kuvan 

mahdollisimman hienoasta tai mielenkiintoisesta partiomerkistä. Merkkejä voi etsiä 

myös eri kategorioista, esimerkiksi huivimerkit, tylsät merkit, leirimerkit ja niin 

edelleen. Merkkien kuvia löytyy esimerkiksi PartioWikin sivuilta, Scandinavian 

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/selviytyminen-tarppo/luonnossa-liikkuminen/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/selviytyminen-tarppo/luonnossa-liikkuminen/
http://www.jokamiehenoikeudet.fi/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/selviytyminen-tarppo/luonnossa-liikkuminen/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/yhteiskunta-tarppo/partiomaailma/


Outdoorin sivuilta, ulkomaisten partiokauppojen sivuilta sekä muiden maiden 

partiojärjestöjen sivuilta. Vartio kokoaa merkit yhteiselle alustalle ja kokouksessaan 

äänestää kunkin kategorian suosikit. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Minäminä-

tarpon Partiokeräily –aktiviteettiin.) 

 

Viikko 17 Päivän hyvä työ 

Luotsin tehtävä 

Luotsin tehtävä on keskustella tarpojien kanssa ajankohtaisen tilanteen herättämistä 

tunteista sekä tarjota tarpojille luottamuksellinen ja avoin keskustelumahdollisuus. 

Luotsi kannustaa ja rohkaisee tarpojia antamaan apua ja tukeaan vertaisina muille 

nuorille. 

Tavoite 

Tarpoja ymmärtää hyvien tekojen merkityksen toiselle ihmisille ja osaa tarjota 

apuaan. 

Kuvaus 

Tarpojat pohtivat yhdessä luotsin kanssa ajankohtaisen tilanteen aiheuttamia 

positiivisia ja negatiivisia asioita. Miten kenenkin elämä ja arki on muuttunut? 

Tarpojat pohtivat tapoja auttaa oman ikäisiään nuoria, jotka kokevat tilanteen 

johdosta esimerkiksi yksinäisyyttä ja ahdistusta. 

Toteutusvinkit 

Hyvä työ kaverille: Tarpoja tekee Yhteiskunta –tarpon Päivän hyvä työ -aktiviteetin ja 

kysyy kaverilta mitä kuuluu ja miten ajankohtainen tilanne on häneen vaikuttanut. 

Tarpoja tarjoaa apuaan, jos kaveri kokee yksinäisyyttä tai tarvitsee kuuntelijaa. 

Hyvä työ tuntemattomalle: Tarpojat tutustuvat Suomen Mielenterveys ry:n tukinettiin 

ja Sekasin Discord-serveriin. Tarpojat pohtivat yhdessä, miten nuoret voisivat tukea 

muita nuoria yksinäisyyden vähentämiseksi. 

Apua ja tukea tarjolla: Tarpojat etsivät internetistä ja somesta mahdollisimman monta 

tukiväylää nuorille ja jakavat niitä vartion jäsenten kesken, jotta jokainen osaa 

tarvittaessa ohjata toisen nuoren avun piiriin. 

Mukaan partioon! Tarpojat hehkuttavat partioviikon kunniaksi omia 

etäpartiotoimintamuotojaan esimerkiksi somekanavilla. Tarpojat toivottavat ei-vielä-

partiolaisia tervetulleeksi mukaan kokeilemaan etäpartiota kevään aikana. 

 

Viikko 18 Vappuhulinaa 

Luotsin tehtävä 

Luotsi valmistelee tehtäviä ja haasteita, joita tarpojien tulee tehdä. Luotsi auttaa 

tarvittaessa videoiden editoimisessa. 

Tavoite 

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/minamina-tarppo/suhde-itseen-partiokeraily/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/yhteiskunta-tarppo/suhde-toiseen-paivan-hyva-tyo/
https://tukinet.net/
http://discord.gg/sekasin


Tarpoja uskaltaa esiintyä ja kokeilee uusia asioita. 

Kuvaus 

Tarpojat tekevät vartionsa kanssa erilaisia taitohaasteita ja esittävät niitä 

perheenjäsenilleen, vartiolleen tai koko lippukunnalle. 

Toteutusvinkit 

Esiinnytään: Tarpojat harjoittelevat tehtäviä ja haasteita ja kuvaavat tehtävien ja 

haasteiden suorittamista videolle sekä jakavat sen muille. (Tämä toteutusvinkki sopii 

Luovuus –tarpon Ilmaisu –aktiviteettiin.) 

Uusia taitoja: Tarpojat miettivät yhdessä taitoja, joita eivät osaa ja haastavat kavereita 

opettelemaan ja harjoittelemaan. (Tämä toteutusvinkki sopii Luovuus –tarpon Uusi 

kokemus –aktiviteettiin.)  

Partiomestari ja Koitos: Tarpojat katsovat Partiomestari-ohjelman ja Koitoksen jaksoja 

ja tekevät oman tosi-TV-ohjelman esimerkiksi lippukunnan sudenpennuille ja 

seikkailijoille katsottavaksi etäpartioajaksi. 

 

Viikko 19 Minäkin johdan! Palaute ja kiitos 

Luotsin tehtävä 

Vuoden 2020 ohjelmapainotuksena on Minäkin johdan! jossa kukin ikäkausi kehittää 

johtamisessa tarvittavia taitoja oman ikäkautensa mukaisesti. Toukokuun aiheena on 

palaute ja kiitos. Etäpartiossa palautteen antaminen voi olla haasteellista, sillä 

varsinkin kehittävä palaute on parempi antaa aina henkilökohtaisesti kasvotusten. 

Siksi etävinkeissä keskitytään kiittämiseen ja kehumiseen. Luotsin tehtävänä on 

kannustaa ja ohjata positiivisten asioiden huomaamiseen ja niistä kertomiseen.  

Tavoite  

Tarpoja huomaa ympärillään positiivisia asioita. Hän osaa kehua ja kiittää. 

Kuvaus  

Tarpoja harjoittelee positiivisen palautteen antamista. Hän kiittää muita ihmisiä 

tehdystä työstä. 

Toteutusvinkit  

Kehitys ja kehu: Ryhmä pohtii missä on vuoden aikana kehittynyt. Tämän jälkeen 

ryhmän jäsenet kehuvat koko porukalla kutakin ryhmäläistä vuorollaan. Jos julkisesti 

kehuminen tai kehujen vastaanottaminen tuntuu tarpojista vaikealta, voidaan 

kehut myös kirjoittaa paperille.  

Palaute johtokolmikolle: Tarpojavartio pohtii yhdessä, missä lippukunnan 

johtokolmikko on kevään aikana onnistunut. Se kokoaa onnistumisten lisäksi myös 

asioita, joissa johtokolmikko voisi toimia paremmin. Vartio kokoaa kehut ja kehityksen 

kohteet yhteen ja toimittaa palautteen perille johtokolmikolle. 

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/luovuus-tarppo/ilmaisu/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/luovuus-tarppo/uusi-kokemus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/tarpojat-12-15v/luovuus-tarppo/uusi-kokemus/


Kiitospuhelu: Tarpoja soittaa kiitospuhelun sellaiselle henkilölle, jota on syytä kiittää. 

Kyseinen henkilö voi olla esimerkiksi maanomistaja, joka on mahdollistanut ryhmän 

retken, kirkkoherra, jonka kanssa lippukunta on tehnyt yhteistyötä tai vaikka opettaja, 

joka on selvinnyt erityisen hyvin roolissaan etäopettajana. Kun puhelut on tehty, kukin 

tarpoja kertoo omalle ryhmälleen siitä, miten puhelu sujui ja miltä puhelun 

vastaanottaja vaikutti kiitospuhelun saatuaan. 

  

 

Viikko 20 #MEIDÄNMERI  

Luotsin tehtävä  

Luotsi kertoo tarpojiille #MEIDÄNMERI-kampanjasta, jonka tavoitteena on suojella 

Itämerta. Luotsi houkuttelee jokaisen tarpojan toimimaan Itämeren hyväksi. Luotsin 

kannattaa tutustua tarkemmin #MEIDÄNMERI-merkin sisältöön ja innostaa jo 

etäaikana tarpojia suunnittelemaan merkin muuta toteutusta syksyllä. 

Seuraavat aktiviteetit ovat osana #MEIDÄNMERI –merkkiä.  

Tavoite  

Tarpoja havainnoi Itämeren tilaa ja sen hyväksi tehtyjen tekojen vaikutuksia. Hän 

toimii Itämeren hyväksi. 

Kuvaus  

Tarpoja tutustuu Itämereen, suunnittelee ja toteuttaa omaa vesistöihin vaikuttavaa 

toimintaa sekä vaikuttaa muihin. 

Toteutusvinkit  

Ihmisen vaikutus rantaan: Tarpoja valitsee yhden rannan ja havainnoi siihen 

kohdistuvaa ihmisen vaikutusta. Havainnoinnin kohteena voivat olla esimerkiksi 

rakennukset, kulkuneuvot ja roskat. Samalla tarpoja miettii, miten nämä vaikuttavat 

Itämereen. Ovatko vaikutukset positiivisia vai negatiivisia? Miten mahdollista 

vahingollista vaikutusta voisi estää? Samalla on hyvä pohtia tai selvittää, millaiselta 

ranta on näyttänyt esimerkiksi 50 vuotta sitten. 

Kukin tarpoja kertoo valitsemastaan paikasta ja tekemistään havainnoista muulle 

ryhmälle.  

Ryhmä voi myös osallistua esimerkiksi Siisti Biitsi-kampanjaan. 

Vesihavaintoja: Kukin tarpoja valitsee kotinsa lähellä olevan vesistökohteen, joka 

vettä alkaa tutkia säännöllisesti. Tarpoja tutkii säännöllisesti veden pintalämpöä ja 

näkösyvyyttä. Hän mittaa tutkittavat asiat säännöllisesti samana vuorokaudenaikana 

ja kirjaa tulokset muistiin. Vartio voi valita myös yhteisen vesistön, jonka tietoja kukin 

käy vuorotellen mittaamassa. Tulokset voidaan julkistaa esimerkiksi sosiaalisessa 

mediassa. Suunnittelun apuna voi käyttää WWF:n valmistamaa materiaalia Seikkailu 

veden valtakunnassa. 

https://www.siistibiitsi.fi/
https://wwf.fi/app/uploads/c/q/6/6cg45ts4niu30egklew7o9/leiriohjaajan_opas.pdf
https://wwf.fi/app/uploads/c/q/6/6cg45ts4niu30egklew7o9/leiriohjaajan_opas.pdf


Itämerikummina: Tarpojaryhmä toimii akelan tai sammon apuna nuorempien 

partiolaisten #meidänmeri -kampanjassa. Tarpojat valmistelevat etukäteen omissa 

viestiketjuissaan tai etäkokouksissa nuoremmalle ikäkaudelle Itämeriaiheisen 

ohjelman. Suunnitellun ohjelman voi toteuttaa esimerkiksi nuorempien 

ryhmäviestimissä tai rakentamalla nuoremmille soveltuvan luontopolun kolon 

läheisyyteen. Apuna kannattaa käyttää nuorempien ikäkausien #meidänmeri-merkin 

sisältöjä. Luotsi sopii käytännön toteutuksesta yhdessä akelan tai sammon kanssa. 

 

Viikko 21 Partiokisailua 

Luotsin tehtävä 

Tehtäväkäskyt on kirjoitettu ajatuksella, että luotsi on tehnyt ne seppo.io-

sovelluksella ja jokaisella tarpojalla on älypuhelin käytettävissään. Seppo.io-

sovelluksen saa kokeilukäyttöön kuukauden ajaksi ilmaiseksi. Tehtäväkäskyjä saa 

muokata omiin tarpeisiin ja esimerkiksi viedä tulostettuina muovitaskuissa kolon 

lähimaastoon. Moni tehtävä sopii myös ihan lähetettäväksi viestitse ns. 

salamatehtäviksi, jolloin voi myös antaa aikarajan samalla: “Aika tehtävän tekemiseen 

on 15 minuuttia.” 

Luotsi kopio tehtävät seppo.io-sovellukseen ja muokkaa tarvittaessa. Luotsi lähettää 

tarpojille ohjeet kisaan sekä listan tarvittavista välineistä. Luotsi toteuttaa 

partiotaitokisailun vartion tuntien, joten huomioithan tarpojien taitotason. 

Kannattaa myös miettiä, kuinka järjestätte vuorot niin, ettei tarpojat ole rasteilla 

samaan aikaan, esimerkiksi eri päiviä ja kellonaikoja jakamalla. 

(Suluissa olevat ohjeet tarkoitettu luotsille.) 

Kisatehtävät on jaoteltu Suomen Partiolaisten partiotaitokilpailujen sääntöjen 

mukaisiin tehtäväryhmiin. 

Tavoite 

Tarpoja pääsee testaamaan partiotaitojaan. 

Kuvaus 

Tarpojat pääsevät kiertämään partiotaitoaiheisia rasteja, jotka luotsi on joko vienyt 

valitsemalleen alueelle tai tehnyt seppo.io-sovelluksella (tai muulla vastaavalla) 

rastiradan kierrettäväksi. 

Tehtäväkäskyt 

Arjen taidot ja turvallisuus 

Liikenne 

Vastaa seuraavilla kuudella rastilla liikenteeseen liittyviin kysymyksiin: 

kumpi väistää, auto vai kevyen liikenteen kulkija eli jalankulkija tai 

pyöräilijä? (Jos haluat tehdä näin, että jokainen on erillisellä rastilla, 

tulee seppo.io:sta valita pelin lisäasetuksista Exercise order and levels. 



Kysymykset voi olla myös samassa rastissa, mutta tällä saa pituutta 

kisaan ja ulkoilua enemmän.) 

 

(Vastaus: auto) 

 

(Vastaus: jalankulkija) 



 

(Vastaus: auto) 

 

(Vastaus: auto) 



 

(Vastaus: pyöräilijä) 

 

(Vastaus: pyöräilijä) 

Kädentaidot 

Origami 

Taittele origami-lintu ohjeen mukaan. Ota kuva lopputuloksesta. 



 

(Tarvittavat välineet: neliön muotoinen paperinpala) 

Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu 

Mysteeerinmurtajat (Lähde ja vastaukset: mysteerinmurtajat.fi) 

(Jokainen mysteeri voi olla myös erillisellä rastilla, jolloin tulee 

seppo.io:sta valita pelin lisäasetuksista Exercise order and levels.) 

1. Saatko halutun kellonajan vain kahdella siirrolla? 



 

2. Minkä väriset jäljet puuttuvat? 

 

3. Mikä silmukka pitää katkaista, että muut vapautuvat? 



 

4. Kuinka monta viivaa on yleensä Adidaksen verkkareissa? 

 

Retkeilytaidot 

Karttamerkit 

(Jos haluat tehdä niin, että jokainen on erillisellä rastilla, tulee 

seppo.io:sta valita pelin lisäasetuksista Exercise order and levels. 

Kysymykset voi olla myös samassa rastissa, mutta tällä saa pituutta 

kisaan ja ulkoilua enemmän.) 

Tunnista seuraavat karttamerkit: 

1. (kukkula) 

2. (pieni kivi, iso kivi) 



3. (soistuva maa) 

4. (polku) 

5. (linja) 

6. (aita) 

7. (kuoppa) 

8. (vaikeakulkuinen maapohja) 

Yhteiskunta ja erilaiset ihmiset 

Viittoma 

Muistuttele mieleesi viittomakielen aakkosia papunetin kuvapankin 

avulla ja kuvaa video, jolla viitot lauseen: “Aina valmiina!” 

https://kuvapankki.papunet.net/selaa/Aakkoset 

Ympäristö 

Aineettomat lahjat 

Keksi mahdollisimman monta aineetonta lahjaa. Aikaa tehtävän 

tekemiseen on kaksi minuuttia. (Seppo.io:ssa saa valittua aikapaineen 

tehtävään) 

 

Viikko 22 

Luotsin tehtävä 

Luotsi innostaa tarpojia retkeilytoimintaan kesän aikana ja auttaa tarpojia 

suunnittelemaan retkitoimintaa. 

Tavoite 

Tarpoja retkeilee kesän aikana. 

Kuvaus 

Tarpojat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan retkeilytoimintaa kesälle 

turvallisesti Suomen Partiolaisten ohjeiden mukaisesti. 

Toteutusvinkit 

Oma retki: Vartio suunnittelee jokaiselle tarpojalle sopivan retkikohteen. Tarpojat 

valmistautuvat oman retkikohteensa tarpeet huomioiden retkelle. Tarpojat jakavat 

kuvia omalta retkeltään muille. 

Tarpojaretki: Lippukunnan tarpojat järjestävät yhteisen retken korkeintaan 50 

hengelle 1.6. jälkeen. Jokainen tarpoja osallistuu retken suunnitteluun ja 

toteutukseen. Vartio hyödyntää Etäkesäleirin ohjelmaa suunnittelussa ja 

toteutuksessa. 

https://kuvapankki.papunet.net/selaa/Aakkoset
https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/ohjeita-korona-aikaan-lippukunnille/
https://partio-ohjelma.fi/etapartio/etakesaleiri/


Etäleireily: Vartio osallistuu oman lippukunnan yhteiselle etäleirille, jossa vartion 

jäsenet ovat yhdessä metsässä, mutta ovat yhteydessä toisiinsa virtuaalisesti ja 

toteuttavat yhteistä ohjelmaa. Lippukunta hyödyntäkää Etäkesäleirin ohjelmaa 

suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Bitti-partioleiri: Tarpojat osallistuvat leirille Minecraft-maailmaan omilta kotikoloilta. 

 

 

 

Samoajat 

Viikko 12: Yhteiset pelisäännöt poikkeusajalle 

Luotsin tehtävä 

Luotsi ottaa yhteyttä samoajiin ja heidän huoltajiinsa ja kertoo Suomen Partiolaisten 

ohjeistuksesta. Hän kertoo, että on aikuisena kiinnostunut järjestämään 

partiotoimintaa poikkeusolosuhteista huolimatta ja on kiinnostunut kuulemaan 

nuorten ja aikuisten mielipiteitä siitä, kuinka toimintaa toteutetaan. 

Luotsi tukee samoajia toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Tavoite 

Vartio sopii luotsin kanssa toimintatavoista partiotauolle ja tekee 

toimintasuunnitelman partio-ohjelman soveltamiseksi. Samoajat ymmärtävät, mistä 

on kyse, kun partiotoiminta tauotetaan viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. 

Kuvaus 

Luotsi aloittaa vartion tukena toimintasuunnitelman työstämisen yhdessä ja vartio 

sopii mitä viestintäkanavaa käytetään ja miten (Onko kaikilla samoajilla älypuhelin?). 

Samoajille annetaan mahdollisuus keskustella tilanteesta ja tilanteen aiheuttamista 

tunteista ja jakaa niitä muille vartion jäsenille. On tärkeää, että jokaisen tunteita 

kuunnellaan ja arvostetaan. 

Toteutusvinkit 

Oma ryhmä: Perustamme oman viestintäkanavan valitsemallamme alustalla, jos 

sellaista ei meillä vielä ole. 

Apua lippukunnalle: Mietimme vaihtoehtoja jakaa soveltavaa ohjelman toteutusta 

muillekin partiolaisille. Autamme esimerkiksi lippukuntamme aikuisia erilaisten 

sovellusten käyttämisessä. 

Luotsin tehtävät: Luotsi voi myös lähettää meille ohjeita sellaisista aktiviteeteista, 

jotka on mahdollista tehdä kotona yksin tai kaverin tai vartion kanssa ilman 

lähikontaktia. 

 

Viikko 13: #Connect2Earth 

https://partio-ohjelma.fi/etapartio/etakesaleiri/
https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/bitti-partioleiri-verkossa/
https://www.partio.fi/ajankohtaista/partiotoiminta-toistaiseksi-tauolle-koronaviruksen-takia/
https://www.partio.fi/ajankohtaista/partiotoiminta-toistaiseksi-tauolle-koronaviruksen-takia/


Luotsin tehtävä 

Luotsi kertoo samoajille kansainvälisestä Earth Hour –tapahtumasta, joka antaa 

jokaiselle mahdollisuuden tulla mukaan puolustamaan luontoa ja hillitsemään 

ilmastonmuutosta. Luotsi rohkaisee samoajia osallistumaan kansalaisaktiivisuuteen ja 

kertoo esimerkkejä muista kansainvälisistä tapahtumista, kuten ilmastolakosta sekä 

partioon vaikuttamisesta, kuten partiolaisaloitteesta. 

Tavoite 

Samoaja osallistuu WWF:n järjestämään maailman suurimpaan ilmastotapahtumaan 

ja ymmärtää, miksi tämä symbolinen ele tehdään. Samoaja tietää tapoja osallistua ja 

vaikuttaa. Samoaja saa myönteisen kokemuksen osallistumisesta ja vaikuttamisesta. 

Kuvaus 

Samoajat osallistuvat Earth Hour –tapahtumaan lauantaina 28.3. kello 20:30-21:30 

sammuttamalla turhat valot. Luotsi ohjaa samoajia haastamaan koko perheensä, 

sukunsa ja ystävänsä osallistumaan tapahtumaan. Samoajat tutustuvat 

partiolaisaloitteiseen ja suunnittelevat yhdessä aloitteen alueelliseksi, 

valtakunnalliseksi tai kansainväliseksi kehittämiseksi. 

Toteutusvinkit 

WWF:n vinkit: Tutustumme yhdessä kampanjan sivuilla oleviin Earth Hour –ideoihin  

ja vinkkeihin. Valitsemme yhdessä niistä itsellemme sopivimman ja toteutamme sen 

valitsemallamme tavalla. .  

Digitaalinen partiolaisaloite: Tutustumme yhdessä Digitaaliseen partiolaisaloitteeseen. 

Aloitejärjestelmän pitäisi valmistua maaliskuussa. Jos aloitteen jättäminen ei ole vielä 

mahdollista aktiviteettia tehtäessä, pohdimme etukäteen sellaisia asioita, joihin 

haluamme partiossa muutosta. Toteutamme aloitteen jättämisen järjestelmän 

valmistuttua.  

 

 

Viikko 14 Aprillia! 

Luotsin tehtävä 

Luotsi ohjaa samoajia meemien tekemisessä niin, että partion hyvä imago näkyy ja 

kuuluu. 

Tavoite 

Samoaja ottaa kantaa, kantaa vastuuta ja näyttää esimerkkiä. Samoaja tunnistaa 

partiolaisten tavan toimia yhteiskunnassa ja osaa viestiä ulospäin 

ongelmanratkaisutaidoista. 

Kuvaus 

https://wwf.fi/earthhour/ideat/
https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/tietoa-meista/digikehitys/


Samoajavartio järjestää Partiomeemi –kisan aiheella partiolaiset ja koronaviruksen 

leviämisen ehkäiseminen. Meemin voi jakaa somekanavilla #partioscout ja 

#partiosoveltaa. 

Toteutusvinkit 

Meemit jakoon: Lähetämme ensin toisillemme meemejä ja äänestämme parhaan 

meemin, jonka tai jotka jaamme esimerkiksi lippukunnan omilla some-kanavilla. 

Haastamme mukaan myös muita samoajaryhmiä tai johtamiamme tarpojia. Vinkkejä 

meemeihin voi katsoa Intagramista ScoutMeIn -käyttäjältä tai ruotsinkieliseltä 

Spanarna_memz -tililtä. 

 

Viikko 15: Kevätseuranta 

Luotsin tehtävä 

Luotsi ja vartionjohtaja valitsevat vartiolle parhaiten sopivan tavan toteuttaa 

aktiviteetti. He ohjeistavat samoajia toteutustavan vaatimalla tavalla. Luotsi ja 

vartionjohtaja kannustavat samoajia tehtävän tekemisen aikana erilaisin positiivisin 

viestein ja kehuin. 

Tavoite 

Samoaja havainnoi luontoa. Hän tunnistaa itselleen aikaisemmin vieraita eläin- tai 

kasvilajeja. 

Kuvaus 

Samoaja tekee havainnointiretken lähimetsään tai –puistoon. Hän raportoi 

havainnoistaan. 

Toteutusvinkit 

Luonto-Liiton Kevätseuranta: Osallistun Luonto-Liiton Kevätseurantaan. Tutkin 

Luonto-Liiton Kevätseurantaan kuuluvia lajeja ja niiden tuntomerkkejä. Tämän jälkeen 

toteutan retken lähimetsään tai puistoon. Retken jälkeen raportoin näkemistäni 

lajeista Kevätseuranta-sivuston ohjeistamalla tavalla. (Tämä toteutusvinkki sopii 

esimerkiksi Meidän luontomme –taskun Tunnen luontoa –aktiviteettiin.) 

Linturetki: Lähden samaan aikaan vartiokavereideni kanssa retkelle metsään tai veden 

äärelle. Yritämme bongata ja kuvata mahdollisimman monta lintua retken aikana. 

Esittelemme toisillemme ottamamme kuvat ja yritämme tunnistaa kuvissa olevat 

linnut lintuoppaan tai netin lajintunnistussivustojen avulla. (Tämä toteutusvinkki sopii 

esimerkiksi Meidän luontomme –taskun Tunnen luontoa –aktiviteettiin.) 

 

Viikko 16: Partioviikkoon valmistautuminen 

Luotsin tehtävä 

Luotsi toimii arvokeskustelun vetäjänä ja sallii erilaisten mielipiteiden esittämisen sekä 

ohjaa samoajia kyseenalaistamaan loukkaamatta muita. 

https://www.instagram.com/scoutmein/
https://www.instagram.com/spanarna_memz/
http://www.kevätseuranta.fi/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/meidan-luontomme/tunnen-luontoa/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/meidan-luontomme/tunnen-luontoa/


Tavoite 

Samoaja syventää tietämystään partiosta. Samoaja tuntee kuuluvansa globaaliin 

liikkeeseen. 

Kuvaus 

Samoaja tutustuu partion historiaan, perinteisiin, arvoihin ja periaatteisiin.  

Toteutusvinkit 

Tutustumme Partion peruskirjaluonnokseen, joka hyväksytään Suomen Partiolaisten 

jäsenkokouksessa marraskuussa 2020. Luonnoksessa on lueteltu useita arvoja ja 

periaatteita, joita partiossa noudatetaan. Mikä näistä arvoista on mielestämme 

tärkein? Kokoamme arvot yhdeksi listaksi yhteiselle sähköiselle alustalle. Järjestämme 

arvot tärkeysjärjestykseen. Perustelemme mielipiteitämme, käymme keskustelua ja 

kyseenalaistamme. Tavoitteena on, että keskustelun jälkeen meille jää jäljelle yksi, se 

partiolle tärkein arvo. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Maailmankatsomusta 

muodostamassa –taskun Pohdin partion arvoja –aktiviteettiin.) 

Teemme tarpojille tai itsellemme pelin partiohistoriasta. Ennen peliä luemme yhdessä 

B-P:n tarinan. Lautapelin joissain ruuduissa on kysymyksiä B-P:n tarinasta, joissain 

ruuduissa on tietoiskuja Suomen ja maailman partiohistoriasta, jossain ruuduissa voi 

olla kevennyksinä hauskoja tehtäviä (esim. hypi hyppynarua 15 hyppyä, laita suuhun 5 

marie-keksiä ja sano Partiolupaus). Peli voi hyvin olla rakennettu myös sähköiselle 

alustalle. Tietoa Suomen ja maailman partiohistoriasta löytyy esimerkiksi 

PartioWikistä. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Osana yhteiskunta –taskun 

Partiohistoria –aktiviteettiin.) 

Opettelemme hahmottamaan eri partiohistorian tapahtumia ja henkilöitä suhteessa 

toisiinsa. Kirjoitamme yhteiselle alustalle esimerkiksi padlettiin Suomen ja maailman 

partiohistorian keskeisimpiä tapahtumia sekä viereiselle alustalle vuosilukuja, jolloin 

tapahtuma on tapahtunut. Vuosiluvut ja tapahtumat kirjoitetaan sekalaisessa 

järjestyksessä ja ryhmän tehtävänä on yhdistää vuosiluku ja historian tapahtuma 

toisiinsa. Lopuksi laitamme tapahtumat aikajärjestykseen aikajanalle. (Tämä 

toteutusvinkki sopii esimerkiksi Osana yhteiskuntaa –taskun Partiohistoria –

aktiviteettiin.) 

Luemme yhdessä sekä PartioWikistä että Partioaateblogista löytyvät versiot Pyhän 

Yrjön legendasta. Mitä eroa tarinoista löytyy? Kumpi tarina on enemmän mieleemme? 

Mitä Pyhän Yrjön tarinalla opetetaan partiolaisille? Minkälaisen tarinan Baden-Powell 

kertoisi nyt? (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Osana yhteiskuntaa –taskun 

Partiohistoria –aktiviteettiin.) 

ScoutLink tutuksi: ScoutLink on IRC-verkossa toimiva partiolaisten kansainvälinen 

keskustelualusta. Menen osoitteeseen, valitsen itselleni käyttäjänimen ja valitsen, 

mille kanavalle haluan liittyä (esimerkiksi #suomi tai #english). Muistan kunnioittaa 

toisia partiolaisia ja välttää luokkaavaa kieltä kanavilla. Kaikki ScoutLinkin säännöt 

löytyvät täältä. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Osana yhteiskuntaa –taskun 

Partiolaisena maailmassa –aktiviteettiin.) 

 

https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/pesti-ja-pestaaminen/pestit-lippukunnassa/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/maailmankatsomusta-muodostamassa/pohdin-partion-arvoja/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/osana-yhteiskuntaa/partiohistoria/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/osana-yhteiskuntaa/partiohistoria/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/osana-yhteiskuntaa/partiohistoria/
https://fi.scoutwiki.org/Pyh%C3%A4_Yrj%C3%B6
https://partioaate.blogspot.com/2019/04/pyhan-yrjon-legenda-kerrottuna-uudelleen.html
https://webchat.scoutlink.net/
https://www.scoutlink.net/rules/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/osana-yhteiskuntaa/partiolaisena-maailmassa/


Viikko 17 Päivän hyvä työ 

Luotsin tehtävä 

Luotsin tehtävä on kannustaa ja motivoida samoajia avunantoon. Luotsi tarjoaa 

samoajille mahdollisuuden keskustella ajankohtaisen tilanteen aiheuttamista 

tunteista. 

Tavoite 

Samoaja ymmärtää vapaaehtoistyön roolin yhteiskunnassa ja osaa tarjota 

partiolaisena apuaan ajankohtaisessa tilanteessa. 

Kuvaus 

Samoajat pohtivat yhdessä keinoja auttaa ja palvella ajankohtaisessa tilanteessa 

yhteiskunnassa. Samoajat tekevät partioviikolla partiolaisten auttamistehtäviä 

näkyväksi. 

Toteutusvinkit 

Korona-apu: Samoaja ottaa selville oman lähialueensa avun tarjoajia. Samoaja tekee 

Osana yhteiskuntaa –taskun Pieniä tekoja, isoja iloja –aktiviteetin osallistuen johonkin 

jo olemassa olevaan korona-apu-toimintaan. Samoajat jakavat lippukunnan 

somekanavilla osallistumistaan avunantoon ja kertovat, miltä tuntuu auttaa muita. 

Positiivisuus-haaste: Samoajat pohtivat ajankohtaisen tilanteen vaikutuksia omaan ja 

muiden nuorten arkeen. Samoajat keksivät tapoja levittää positiivista tunnelmaa 

muille nuorille ja haastavat kavereita tekemään positiivisia asioita hyvien tekojen 

kautta. 

Isona pienemmälle: Samoajat auttavat lippukunnan ryhmänjohtajia ja järjestävät 

sudenpennuille, seikkailijoille tai tarpojille esimerkillistä etäpartio-ohjelmaa 

toteuttaen samalla Isona pienemmälle -taskun aktiviteetteja. 

Mukaan partioon! Samoajat hehkuttavat partioviikon kunniaksi omia 

etäpartiotoimintamuotojaan somekanavilla. Samoajat toivottavat ei-vielä-partiolaisia 

tervetulleeksi mukaan kokeilemaan etäpartiota kevään aikana. 

 

Viikko 18 Vappuhulinaa 

Luotsin tehtävä 

Luotsi auttaa suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Tavoite 

Samoaja käyttää luovuuttaan suunnitellessaan ja toteuttaessaan omalle vartiolle 

partio-ohjelmaa. 

Kuvaus 

Samoajat järjestävät vapputempauksen yhdessä etänä. 

Toteutusvinkit 

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/osana-yhteiskuntaa/pienia-tekoja-isoja-iloja/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/samoajat-15-17-v/isona-pienemmalle/


Vappubrunssi: Samoajat sopivat yhteisen vappubrunssin ja valmistavat erilaisia 

vappuherkkuja itselleen. Samoajat voivat sopia menun kuuluvan yhdelle vartion 

jäsenistä tai jokainen voi keksiä yhden reseptin, joita kaikki tekevät. 

Vappuasu: Samoajat pukeutuvat vapputempaukseen hassun hauskasti ja äänestävät 

parhaan asun ja maskeerauksen. 

Vappukisailua ja visailua: Samoajat järjestävät toisilleen ohjelmanumeroita, 

esimerkiksi laulua, leikkejä ja kisoja, joita voidaan yhdessä etänä toteuttaa. 

Parhaat ideat jakoon: Samoajat jakavat vapputempauksensa parhaat ideat somessa 

#yhdessäetänä. 

 

 

Viikko 19 Minäkin johdan! Palaute ja kiitos 

Luotsin tehtävä  

Vuoden 2020 ohjelmapainotuksena on Minäkin johdan! jossa kukin ikäkausi kehittää 

johtamisessa tarvittavia taitoja oman ikäkautensa mukaisesti. Toukokuun aiheena on 

palaute ja kiitos. Etäpartiossa palautteen antaminen voi olla haasteellista, sillä 

varsinkin kehittävä palaute on parempi antaa aina henkilökohtaisesti kasvotusten. 

Siksi etävinkeissä keskitytään kiittämiseen ja kehumiseen. Luotsi myös huolehtii 

turvallisesta tunnelmasta aktiviteettien tekemisen aikana. 

Tavoite 

Samoaja huomaa ympärillään positiivisia asioita. Hän muistaa kehua ja kiittää. 

Kuvaus  

Samoaja harjoittelee positiivisen palautteen antamista. Hän kiittää muita ihmisiä 

tehdystä työstä. 

Toteutusvinkit  

Etäkiitosrinki: Teemme ryhmämme kanssa etäkiitos-ringin. Kiitämme konkreettisista 

asioista, joita toiset ovat tehneet edellisten parin kuukauden aikana. Otamme 

reaaliaikaisen yhteyden kameran kera. Yksi meistä on vuorollaan äänessä. Hän kertoo 

vuorollaan jokaiselle ryhmämme jäsenelle kiitoksen. Muut eivät saa puhua. 

Kiitosvuorossa olevan on hyvä aina erikseen mainita sen henkilön nimi, jota kiittää. 

Kun hän on kiittänyt kaikkia ringissä olevia henkilöitä, hän palaa rinkiin seuraavan 

siirtyessä ääneen. Voimme pohtia kiitoksen aiheita hetken ennen ringin aloitusta. 

Konkreettisia kiitoksia voi olla esimerkiksi: ”Kiitos, että lainasit laturiasi viime kerralla.” 

”Kiitos, että kannatit johtajaneuvostossa ideaani”, ”Kiitos, että muistit ostaa 

gluteenitonta leipää minulle, vaikka unohdin asiasta sanoa”. 

Kiitospuhelu: Soitamme kukin kiitospuhelun sellaiselle henkilölle, jota on syytä kiittää. 

Kyseinen henkilö voi olla esimerkiksi maanomistaja, joka on mahdollistanut ryhmän 

retken, kirkkoherra, jonka kanssa lippukunta on tehnyt yhteistyötä tai vaikka opettaja, 

joka on selvinnyt erityisen hyvin roolissaan etäopettajana. Kun puhelut on tehty, 



kerromme omalle ryhmällemme siitä, miten puhelu sujui ja miltä puhelun 

vastaanottaja vaikutti kiitospuhelun saatuaan. 

  

Viikko 20 #MEIDÄNMERI 

Luotsin tehtävä  

Luotsi kertoo samoajille #MEIDÄNMERI-kampanjasta, jonka tavoitteena on suojella 

Itämerta. Luotsi houkuttelee jokaisen samoajan toimimaan Itämeren hyväksi. Luotsin 

kannattaa tutustua tarkemmin #MEIDÄNMERI-merkin sisältöön ja innostaa jo 

etäaikana samoajia suunnittelemaan merkin muuta toteutusta syksyllä. 

Seuraavat aktiviteetit ovat osana #MEIDÄNMERI –merkkiä.  

Tavoite  

Samoaja osallistuu #MEIDÄNMERI-kampanjaan. Hän sitoutuu toimimaan Itämeren 

hyväksi omilla valinnoillaan. 

Kuvaus  

Samoaja osallistuu #MEIDÄNMERI-kampanjaan. Luotsi ohjaa samoajia haastamaan 

itsensä lisäksi myös perheensä, sukunsa ja ystävänsä toimimaan Itämeren parhaaksi. 

Toteutusvinkit  

Mistä on kyse: Tutustumme #MEIDÄNMERI-kampanjaan. Selvitämme, millä 

tavoin partiolaiset ovat mukana kampanjassa. Tutkimme myös, mitä muita 

yrityksiä ja yhdistyksiä on mukana. Millä eri tavoin eri tahot kampanjaan 

osallistuvat? Onko partiolaisten valitsema tapa hyvä, vai olisiko joku muu tapa 

ollut parempi. Jaamme ajatuksemme toisillemme yhteisessä etäkokouksessa. 

Itämeripäivä: Suunnittelemme, millä tavalla lippukuntamme voisi olla mukana 

Itämeri-päivässä 27.8.2020. Jos lippukunnan kesäleiri joudutaan jättämään 

väliin, voisiko tuolloin tai läheisenä viikonloppuna olla esimerkiksi 

lippukunnan kesäinen retkipäivä koronatilanteen niin salliessa? Lisää tietoa 

Itämeri -päivästä löytyy osoitteesta www.itameripaiva.fi. Otamme 

suunnitelmamme esille lippukunnan johtajistossa ja ryhdymme toteuttamaan 

päivää. 

Itämeri nuoremmille: Osallistumme kampanjaan suunnittelemalla ja 

toteuttamalla nuoremmille ikäkausille #MEIDÄNMERI-kampanjaan liittyvää 

ohjelmaa. Tarkempia tietoja nuorempien ikäkausien merkkien sisällöstä löytyy 

sivulta https://partio-ohjelma.fi/ohjelmamateriaalia/meidanmeri/ 

 

 

Viikko 21 Partiokisailua 

Luotsin tehtävä 

http://www.itameripaiva.fi/
https://partio-ohjelma.fi/ohjelmamateriaalia/meidanmeri/


Tehtäväkäskyt on kirjoitettu ajatuksella, että luotsi on tehnyt ne seppo.io-

sovelluksella ja jokaisella samoajalla on älypuhelin käytettävissään. Seppo.io-

sovelluksen saa kokeilukäyttöön kuukauden ajaksi ilmaiseksi. Tehtäväkäskyjä saa 

muokata omiin tarpeisiin ja esimerkiksi viedä tulostettuina muovitaskuissa kolon 

lähimaastoon. Moni tehtävä sopii myös ihan lähetettäväksi viestitse ns. 

salamatehtäviksi, jolloin voi myös antaa aikarajan samalla: “Aika tehtävän tekemiseen 

on 15 minuuttia.” 

Luotsi kopio tehtävät seppo.io-sovellukseen ja muokkaa tarvittaessa. Luotsi lähettää 

samoajille ohjeet kisaan sekä listan tarvittavista välineistä. Luotsi toteuttaa 

partiotaitokisailun vartion tuntien, joten huomioithan samoajien taitotason. 

Kannattaa myös miettiä, kuinka järjestätte vuorot niin, ettei samoajat ole rasteilla 

samaan aikaan, esimerkiksi eri päiviä ja kellonaikoja jakamalla. 

(Suluissa olevat ohjeet tarkoitettu luotsille.) 

Kisatehtävät on jaoteltu Suomen Partiolaisten partiotaitokilpailujen sääntöjen 

mukaisiin tehtäväryhmiin. 

Tavoite 

Samoaja pääsee testaamaan partiotaitojaan. 

Kuvaus 

Samoajat pääsevät kiertämään partiotaitoaiheisia rasteja, jotka luotsi on joko vienyt 

valitsemalleen alueelle tai tehnyt seppo.io-sovelluksella (tai muulla vastaavalla) 

rastiradan kierrettäväksi. 

Tehtäväkäskyt 

Arjen taidot ja turvallisuus 

Ensiapua 

Tulet risteykseen, jossa näet pyöräilijän kaatuneena suojatietä 

ylittäessään autotielle. Pyöräilijällä ei ole ollut kypärää, hän on shokissa 

ja valittaa, että pyörryttää niin paljon ettei kykene nousemaan. 

Ympärilläsi on kolme muuta ihmistä, ja molemmista suunnista tulee 

autoja. Mitä teet, miten toimit ja kuinka ohjaat muita ihmisiä 

toimimaan? 

Kädentaidot 

Paracord-ranneke 

Tee oma selviytysmisranneke Varustelekan kuvallisten ohjeiden avulla. 

(Aikatehtävän voi seppo.iossa valita pelin asetuksista.) 

(Tarvittavat välineet: 3 metriä paracordia, sakset, tulitikut, mitta, pätkä 

narua, jolla varmistat aloituskohdan) 

Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu 

Valokuvaus 

https://www.varusteleka.fi/fi/article/kuvitetut-ohjeet-paracord-rannekkeen-tekemiseen/52940


Kuvaa ympäristöstäsi kännykän kameralla mahdollisimman monta 

inspiroivaa kuvaa annetussa ajassa ja kerro, miten se inspiroi sinua. 

Lähetä kuvat ja inspiraatiot vartion yhteiselle viestintäalustalle. (Luotsi 

linkkaa tehtävään esim. Whatsapp-ryhmän, instagram-tilin, padlet-

alustan tai muun vastaavan. Aikatehtävän voi seppo.iossa valita pelin 

asetuksista.) 

Retkeilytaidot 

Suunnan ottaminen 

1. Ota kompassi esiin, etsi kuvan avulla missä suunnassa on 

maantieteellinen pohjoinen ja magneettinen pohjoinen. 

2. Lähtöpisteesi on rastipaikka. Tavoitepiste on XX (luotsi määrittelee 

jonkin lähistöltä, mielellään kartalta löytyvän paikan). Kulje 

lähtöpisteestä tavoitepisteeseen pelkän kompassin avulla. 

3. Kun olet perillä ota näyttökuva puhelimesi kartasta. 

(Tarvittavat välineet: kartta alueesta seppo.iossa ja kompassi 

samoajalla) 

Yhteiskunta ja erilaiset ihmiset 

Stereotypiat ja ennakkoluulot 

Selitä yhdellä virkkeellä, mitä seuraavat termit tarkoittavat: 

1. Ennakkoluulo 

2. Stereotypia 

3. Vihapuhe 

4. Rasismi 

Keksi mahdollisimman monta tapaa kitkeä edellisiä partiossa, jokaisesta 

käyttöönotettavasta ideasta saa bonuspisteen! 

Ympäristö 

Kierrätys 

Keksi seuraavilla rasteilla mahdollisimman monta uutta käyttötapaa 

erilaisille tavaroille. Aikaa on rasteilla on yksi minuutti. (Seppo.io:ssa 

rastit saa laitettua järjestykseen lisäasetuksista Exercise order and 

levels ja asetuksista valitsemalla aikarajan.) 

1. Metallinen siivilä 

2. Muovinen hillopurkki 

3. Talouspaperirullan hylsy 

4. Kananmunakenno 

5. Metallinen tuikkukippo 

6. Kaulin 

7. Rikkinäinen kumisaapas 

 



 

Viikko 22 

Luotsin tehtävä 

Luotsi innostaa samoajia retkeilytoimintaan kesän aikana ja auttaa samoajia 

suunnittelemaan retkitoimintaa. 

Tavoite 

Samoaja retkeilee kesän aikana. 

Kuvaus 

Samoajat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan retkeilytoimintaa kesälle 

turvallisesti Suomen Partiolaisten ohjeiden mukaisesti. 

Toteutusvinkit 

Oma retki: Suunnittelemme meistä jokaiselle sopivan retkikohteen. Valmistaudumme 

oman retkikohteen tarpeet huomioiden retkelle. Jaamme kuvia kukin omalta 

retkeltämme muille. 

Samoajaretki: Järjestämme yhteisen retken lippukuntamme samoajille korkeintaan 50 

hengelle 1.6. jälkeen. Osallistumme jokainen retken suunnitteluun ja toteutukseen. 

Hyödynnämme Etäkesäleirin ohjelmaa suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Etäleireily: Osallistumme oman lippukunnan yhteiselle etäleirille, jossa vartion jäsenet 

ovat yhdessä metsässä, mutta ovat yhteydessä toisiinsa virtuaalisesti ja toteuttavat 

yhteistä ohjelmaa. Hyödynnämme Etäkesäleirin ohjelmaa suunnittelussa ja 

toteutuksessa. 

Bitti-partioleiri: Osallistumme leirille Minecraft-maailmaan omilta kotikoloilta! 

 

 

 

Vaeltajat 

Viikko 12: Yhteiset pelisäännöt poikkeusajalle 

Luotsin tehtävä 

Luotsi ottaa yhteyttä vaeltajiin ja kertoo Suomen Partiolaisten ohjeistuksesta. Hän 

kertoo, että partiotoimintaa voidaan järjestää etänä poikkeusolosuhteista huolimatta. 

Luotsi sopii vaeltajien kanssa, kuinka toimintaa toteutetaan.  

Luotsi tukee vaeltajia toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Tavoite 

Vartio sopii luotsin kanssa toimintatavoista partiotauolle ja tekee 

toimintasuunnitelman partio-ohjelman soveltamiseksi. Vaeltajat ymmärtävät, mistä 

on kyse, kun partiotoiminta tauotetaan viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. 

https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/ohjeita-korona-aikaan-lippukunnille/
https://partio-ohjelma.fi/etapartio/etakesaleiri/
https://partio-ohjelma.fi/etapartio/etakesaleiri/
https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/bitti-partioleiri-verkossa/
https://www.partio.fi/ajankohtaista/partiotoiminta-toistaiseksi-tauolle-koronaviruksen-takia/


Kuvaus 

Luotsi aloittaa vartion tukena toimintasuunnitelman työstämisen yhdessä ja vartio 

sopii mitä viestintäkanavaa käytetään ja miten (Onko kaikilla vaeltajilla älypuhelin?). 

Vaeltajille annetaan mahdollisuus keskustella tilanteesta ja tilanteen aiheuttamista 

tunteista ja jakaa niitä muille vartion jäsenille. On tärkeää, että jokaisen tunteita 

kuunnellaan ja arvostetaan. 

Toteutusvinkit 

Oma ryhmä: Perustamme oman viestintäkanavan valitsemallamme alustalla, jos 

sellaista ei meillä vielä ole. 

Apua lippukunnalle: Mietimme vaihtoehtoja jakaa soveltavaa ohjelman toteutusta 

muillekin partiolaisille. Autamme esimerkiksi lippukuntamme aikuisia erilaisten 

sovellusten käyttämisessä. 

Luotsin tehtävät: Luotsi voi myös lähettää meille ohjeita sellaisista aktiviteeteista, 

jotka on mahdollista tehdä kotona yksin tai kaverin tai vartion kanssa ilman 

lähikontaktia. 

 

Viikko 13 #Connect2Earth 

Luotsin tehtävä 

Vartionjohtaja tai luotsi kokoaa vartion yhteen keskustelemaan aktiviteetin 

tekemisestä heränneistä ajatuksista. Luotsi esittää tarkentavia kysymyksiä. Hän voi 

kertoa omista havainnoistaan energiankulutuksesta kotona ja työpaikalla. 

Tavoite 

Vaeltaja tuntee oman energiankulutuksensa ja ymmärtää omat mahdollisuutensa 

vaikuttaa siihen. Hän osaa ottaa huomioon talouden, ympäristön ja etiikan 

näkökulmat energiankäytössään. Vaeltaja ymmärtää, että yksittäisten ihmisten 

valinnoilla on merkitystä. 

Kuvaus 

Vaeltaja osallistuu Earth Hour –tapahtumaan lauantaina 28.3. kello 20:30-21:30 

sammuttamalla turhat valot. Viikon aikana vaeltaja selvittää, miten hänelle tuleva 

sähkö on tuotettu ja voiko sähkön tuotantotapaan jotenkin vaikuttaa. Hän tutustuu 

energiatehokkuuteen ja miettii, mitä se voi tarkoittaa hänen omassa elämässään. Hän 

pohtii omaa energiankäyttöään kriittisesti ja toimii parantaakseen sitä. 

Toteutusvinkit 

Ajotapa vaihtoon? Testaan ajotavan vaikutusta auton polttoaineenkulutukseen 

jollakin aikavälillä ja lasken ajotavan taloudellisen vaikutuksen. Pohdin myös eri 

polttoaineiden eroja. Millaisia ympäristövaikutuksia on bensiini-, diesel-, etanol-, 

kaasu-, sähkö- ja hybrid-autoilla? Millaisia taloudellisia eroja eri polttoaineissa on? 

(Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Vaikutan ympäristöön -rastin Energiankulutus –

aktiviteettiin.) 

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/vaikutan-ymparistoon/energiankulutus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/vaikutan-ymparistoon/energiankulutus/


Sähkön seurantapalvelu: Seuraan omaa energiankulutustani sähköyhtiöni 

seurantapalvelusta. Mikä on niin sanottu perustaso, joka täyttyy joka tapauksessa 

päällä olevien laitteiden kuten jääkaapin, pakastimen tai vastaavien vuoksi? Paljonko 

vaikutan kulutukseen itse esimerkiksi valaistuksella, television stand by -käytöllä tai 

pesemällä puolitäysiä koneellisiä pyykkiä tai astioita? Yritän elää viikon ajan 

mahdollisimman energianiukasti. Kuinka paljon säästän rahaa tässä tapauksessa? 

(Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Vaikutan ympäristöön -rastin Energiankulutus –

aktiviteettiin.) 

Muuttuva energiankäyttö: Haastattelen muutamaa minua selvästi vanhempaa 

henkilöä, kuten isääni ja isovanhempaani. Kyselen häneltä esimerkiksi kodin 

varusteiden ja energiankäytön valintaperusteista. Selvitän häneltä myös miten 

energiankäyttö ja keskustelu energiasta on muuttunut vuosien varrella. (Tämä 

toteutusvinkki sopii esimerkiksi Vaikutan ympäristöön -rastin Energiankulutus –

aktiviteettiin.) 

Oma energialähde: Teen laskelmia paljonko kustantaisi aurinkopaneeli-, 

aurinkokeräimen- tai tuulivoimalan järjestelmän hankkiminen kotiini. Kuinka paljon 

säästäisin sähkökustannuksissa? Mikä on hankintani takaisinmaksuaika? Selvitän 

paikalliselta energiayhtiöltäni ostavatko he sähkön, jota en itse tarvitse. (Tämä 

toteutusvinkki sopii esimerkiksi Vaikutan ympäristöön -rastin Energiankulutus 

aktiviteettiin.) 

 

Viikko 14: Aprillia! 

Luotsin tehtävä 

Luotsi auttaa aiheiden valitsemisessa ja tarvittaessa ohjaa keskustelua niin, että 

jokaisen mielipide saa kuulua ja se hyväksytään. 

Tavoite 

Vaeltaja osaa käydä rakentavaa keskustelua ja uskaltaa olla eri mieltä. Vaeltaja 

kykenee perustelemaan oman kantansa ja kunnioittaa muiden mielipiteitä. 

Kuvaus 

Vaeltajat etsivät tietoa ja harjoittelevat keskustelemaan vaikeistakin asioista toisen 

mielipiteen huomioiden. Vaeltajat oppivat perustelemaan omaa mielipidettään 

pohjaten sen tutkittuun tietoon. 

Toteutusvinkit 

Tutustun niihin keskusteluihin, joita eri medioissa käydään tietystä aiheesta. Aihe voi 

koskea esimerkiksi koronavirusta, verotusta, maahanmuuttoa tai turkistarhausta. 

Tutkin yhdessä vartioni kanssa vastakkaisia mielipiteitä edustavien tahojen viestintää. 

Pohdimme vähintään seuraavia asioita Mitä argumentteja osapuolet käyttävät oman 

kantansa esiintuomiseksi, entä mitä vastapuolen argumenttien kumoamiseksi? Onko 

argumentointi fakta- vai tunnepohjaista? Mitä lähteitä osapuolet käyttävät omien 

argumenttiensa tukena? Mietin, onko keskustelu mielestäni rakentavaa, vai toistaako 

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/vaikutan-ymparistoon/energiankulutus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/vaikutan-ymparistoon/energiankulutus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/vaikutan-ymparistoon/energiankulutus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/vaikutan-ymparistoon/energiankulutus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/vaikutan-ymparistoon/energiankulutus/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/vaikutan-ymparistoon/energiankulutus/


se itseään. Miten aiheesta voisi keskustella rakentavasti? (Tämä toteutusvinkki sopii 

esimerkiksi Viestintä -rastin Keskusteleva media –aktiviteettiin.) 

Katsomme yhdessä jonkin dokumentin. Hyviä dokumentteja löytyy esimerkiksi Yle 

Areenasta. Myös Ylen julkaisema Yksittäistapaus-lyhytelokuvasarja sopii hyvin 

keskustelun lähteeksi. Dokumentin jälkeen jäämme keskustelemaan aiheesta. 

Pohdimme ainakin seuraavaa Millaisia ajatuksia dokumentti herätti? Kuvasiko 

dokumentti aihetta objektiivisesti? Jos näin ei ollut, mistä sen pystyi päättelemään? 

Mikä on ollut dokumentin tekemisen tarkoitus? Dokumentin katselemisen jälkeen, 

pohdin vaikuttiko se omaan mielipiteeseeni asiasta. Mikä vaikutti mielipiteen 

muuttumiseen tai vahvistumiseen, koko elokuva, yksittäiset ihmisten tarinat, tilastot 

vai jokin muu? (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Viestintä -rastin Keskusteleva 

media –aktiviteettiin.) 

 

Viikko 15: Kevätseuranta 

Luotsin tehtävä 

Luotsin tehtävänä on antaa vaeltajalle idea ulkoilmassa tapahtuvasta partion 

harrastamisesta ja kannustaa hänet liikkeelle keväiseen luontoon. 

Tavoite 

Vaeltaja nauttii keväästä ja oppii samalla uutta.  

Kuvaus 

Vaeltaja toteuttaa itsensä näköisen partioon liittyvän kevätulkoilun. 

Toteutusvinkit 

Kunnon eväät retkelle: Kuivaan itselleni retkieväät. Melkein kaikkia ruoka-aineita voi 

kuivattaa. Kuivatut tuotteet kannattaa kotona säilyttää paperipussissa ja siirtää niitä 

muovipussin vasta pakatessa retkelle. Kuivata voi hyötykasvikuivurin lisäksi uunissa 

matalassa lämpötilassa.  Lyhyen retken eväiksi sopivat esimerkiksi omenan tai 

banaanin siivut. Itse kuivatut kasvikset tuovat makua ja väriä myös vaikkapa pastaan. 

Toteutan päiväretken kuivaamillani eväillä. Vinkkaan onnistuneista kuivauksista 

partiokavereilleni. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Erätaidot -rastin Retki- ja 

vaellusruuat –aktiviteettiin.) 

Kevätseuranta: Otan osaa Luonto-Liiton Kevätseurantaan. Lähden yksin tai 

etäyhteydessä kaverin kanssa retkelle lähiluontoon. Teen samalla havaintoja kevään 

etenemisestä ja kirjaan ne ylös Kevätseuranta-sivustolle. Jos sivustolle esitellään jokin 

minulle vieras laji, pyrin samalla oppimaan tunnistamaan sen. 

Kevätkeskustelukävely: Kevät on oiva aika käydä omaan partiopestiin liittyvä 

(väli)pestikeskustelu tai omaan partiopolkuun liittyvä kehityskeskustelu. Otan yhteyttä 

pestiesimieheeni tai luotsiini ja sovin ajankohdan yhteiselle ulkoilulle ja keskustelulle. 

Muistamme varata riittävästi aikaa. Vinkkejä pestikeskusteluihin löytyy täältä. (Tämä 

toteutusvinkki sopii esimerkiksi Arjen taidot -rastin Kehityskeskustelu –aktiviteettiin.) 

 

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/viestinta/keskusteleva-media/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/viestinta/keskusteleva-media/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/viestinta/keskusteleva-media/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/erataidot/retki-ja-vaellusruuat/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/erataidot/retki-ja-vaellusruuat/
http://www.kevatseuranta.fi/
https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/pesti-ja-pestaaminen/pestit-lippukunnassa/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/arjen-taidot/kehityskeskustelu/


Viikko 16: Partioviikkoon valmistautuminen 

Luotsin tehtävä 

Luotsin tehtävänä on innostaa ja kannustaa vaeltajia viikon aktiviteetin pariin. 

Tarvittaessa luotsi auttaa sopimaan yhteisiä puheluaikoja tai lenkkiajankohtia 

keskustelun käymiseksi.  

Tavoite 

Vaeltaja muodostaa ja ilmaisee oman mielipiteensä partioon keskeisesti liittyvästä 

asiasta. 

Kuvaus 

Vaeltaja perehtyy itselleen mielenkiintoiseen partioaiheeseen, esimerkiksi partion 

päätöksentekoon tai legendaan Pyhästä Yrjöstä.  

Toteutusvinkit 

Pyhän Yrjön tarina: Luemme yhdessä sekä PartioWikistä että Partioaateblogista 

löytyvät versiot Pyhän Yrjön legendasta. Mitä eroa tarinoista löytyy? Kumpi tarina on 

enemmän mieleemme? Mitä Pyhän Yrjön tarinalla opetetaan partiolaisille? 

Minkälaisen tarinan Baden-Powell kertoisi nyt? (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi 

Painavaa partioasiaa -rastin Partion historia –aktiviteettiin.) 

Partioaateblogi: Perehdyn Partioneuvoston nykyisen puheenjohtaja Paulin blogiin. 

Pauli nostaa teksteissään esille monia ajankohtaisia aiheita ja kuvaa partion 

päätöksentekoa. Luen yksin tai yhdessä vartiomme kanssa muutamia 

blogikirjoituksista. Jätämme kommentin joko blogiin tai keskustelemme lukemamme 

herättämistä ajatuksista yhteisessä puhelussa, esimerkiksi lenkin aikana. (Tämä 

toteutusvinkki sopii esimerkiksi Painavaa partioasiaa -rastin Partio-organisaatiot –

aktiviteettiin.) 

ScoutLink tutuksi: ScoutLink on IRC-verkossa toimiva partiolaisten kansainvälinen 

keskustelualusta. Menen osoitteeseen, valitsen itselleni käyttäjänimen ja valitsen, 

mille kanavalle haluan liittyä (esimerkiksi #suomi tai #english). Muistan kunnioittaa 

toisia partiolaisia ja välttää luokkaavaa kieltä kanavilla. Kaikki ScoutLinkin säännöt 

löytyvät täältä. 

 

Viikko 17 Päivän hyvä työ 

Luotsin tehtävä 

Luotsin tehtävä on kannustaa vaeltajia tarttumaan toimeen ja tarjoamaan apuaan niin 

partiossa kuin yhteiskunnassa muuallakin. 

Tavoite 

Vaeltaja tuntee vapaaehtoistyön roolin yhteiskunnassa ja osaa tarttua toimeen. 

Kuvaus 

https://fi.scoutwiki.org/Pyh%C3%A4_Yrj%C3%B6
https://partioaate.blogspot.com/2019/04/pyhan-yrjon-legenda-kerrottuna-uudelleen.html
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/painavaa-partioasiaa/partion-historia/
https://partioaate.blogspot.com/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/painavaa-partioasiaa/partio-organisaatiot/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/painavaa-partioasiaa/partio-organisaatiot/
https://webchat.scoutlink.net/
https://www.scoutlink.net/rules/


Vaeltajat pohtivat ajankohtaisen tilanteen aiheuttamaa muutosta lasten ja nuorten 

arjessa sekä keinoja, miten partiolaisina voisimme tarjota yhteisöllisyyttä ja apua 

tilanteeseen. 

Toteutusvinkit 

Avunantaja: Vaeltaja tarjoaa henkilökohtaista apua lapselle tai nuorelle esimerkiksi 

läksyjen tekoon.  

Ihminen ihmiselle: Vaeltaja osallistuu jonkin toisen vapaaehtoisjärjestön 

toteuttamaan korona-aputoimintaan ja tekee Palvelu –rastin Ihminen ihmiselle –

aktiviteetin.  

Yhteistyön voima: Vaeltajat suunnittelevat alueellista vaeltajatoimintaa, jonka avulla 

partiolaisina voi tarjota apua ajankohtaisessa tilanteessa. Vaeltaja haastaa mukaan 

tempaukseen alueen vaeltajat sekä kutsuu ei-vielä-partiolaiset kaveritkin mukaan. 

Hyvien tekojen jakaminen: Vaeltaja tekee näkyväksi omissa ja/tai lippukunnan 

somekanavilla partiolaisten hyvät työt ja toiminnan yhteiskunnan hyväksi. 

Vaeltajavartio suunnittelee yhdessä muiden ikäkausien ryhmänjohtajien kanssa 

partioviikon somekampanjan. 

Etäpartio-Discord: Vaeltaja antaa aikaansa valtakunnalliselle etäpartio-discordille, 

jonka tavoitteena on tarjota paikka kuulua ryhmään niille lapsilla ja nuorille, joiden 

oma ryhmä ei kokoonnu poikkeustilan aikana etänä. Tekeminen perustuu hengailuun, 

keskusteluun ja alustan mahdollistamiin toiminnallisuuksiin. 

 

 

Viikko 18 Vappuhulinaa 

Luotsin tehtävä 

Luotsi tukee varainhankitaideioinnissa ja suunnittelussa. 

Tavoite 

Vaeltaja hankkii varoja partiotoimintaan. 

Kuvaus 

Vaeltajat valmistavat erilaisia vapputarjottavia ja myyvät niitä lippukunnan tai oman 

vartion varainhankintana. 

Toteutusvinkit 

Varainhankinta: Varainhankintana voitte kerätä varoja lippukunnan toimintaan tai 

vaikkapa vaeltajavartion Suomi- tai ulkomaanprojektiin! Muistakaa mainostaa 

keräyskohdetta. Varainhankinta etänä vaatii mainostuksen ja 

markkinointisuunnitelman, tilausjärjestelmineen sekä toimituksineen. 

Vappuherkkuja: Valmistakaa perinteisiä vappuherkkuja tarjolle. Voitte kokeilla ensin 

parhaat sima,- munkki- tai tippaleipäreseptit! 

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/palvelu/ihminen-ihmiselle/
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/vaeltajat-18-22-v/palvelu/ihminen-ihmiselle/


 

Viikko 19 Minäkin johdan! Palaute ja kiitos 

Luotsin tehtävä  

Vuoden 2020 ohjelmapainotuksena on Minäkin johdan! jossa kukin ikäkausi kehittää 

johtamisessa tarvittavia taitoja oman ikäkautensa mukaisesti. Toukokuun aiheena on 

palaute ja kiitos. Luotsin tehtävänä on muistuttaa vaeltajia kiitoksen ja palautteen 

tärkeydestä. 

Tavoite  

Vaeltaja osaa antaa ja vastaanottaa palautetta. Hän muistaa kehua ja kiittää. 

Kuvaus  

Vaeltaja harjoittelee positiivisen palautteen antamista. Hän kiittää muita ihmisiä 

tehdystä työstä. 

Toteutusvinkit  

Palautetta partiossa: Luemme oheisen tekstin partiossa saatavaan ja annettavaan 

palautteeseen liittyen. Otamme sen tarjoamat vinkit vastaan ja muistamme 

toteuttaa niitä jatkossa. 

Palaute on yksi tärkeimmistä lahjoista, joita jokainen meistä voi toiminnastaan saada. 

Palaute nimittäin auttaa sen saajaa kehittämään itseään ja näkemään oman 

toimintansa vaikutuksia ympärillään toimivissa ihmisissä sekä koko ympäristössään. 

Voidaankin ajatella palautteen olevan peilipinta, joka heijastaa tekemisen takaisin 

tekijään. 

Voimme antaa monenlaista palautetta ja niillä kaikilla on oma tarkoituksensa. 

Vahvistavalla palautteella yritämme kertoa palautteen saajalle hänen toimintansa 

positiivista vaikutuksista ja saada häntä jatkamaan samanlaista toimintaa. 

Vahvistavalla palautteella tunnistamme ja tunnustamme toisen ominaisuuksien ja 

toiminnan tärkeyttä ryhmässä. Kehittävää palautetta annamme, jotta voimme auttaa 

toista ihmistä muuttumaan ja kehittymään. Kehittävä palaute antaa mahdollisuuden 

peilata omaa toimintaa ja nähdä sen vaikutus toisissa. Kriittistäkin palautetta saa 

antaa. On todella tarpeen puuttua vahingoittavaan ja ilkeään toimintaan. Näissäkin 

tilanteissa on hyvä muistaa, että teon takana on jonkinlainen tarve, jota tekijä yrittää 

tyydyttää. 

Palautteen saaminen ja antaminenkin voi tuntua välillä pelottavalta – mikä olisi oikean 

tilaisuus ja tilanne? Useimmiten palaute tulisi antaa mahdollisimman pian 

tapahtuman jälkeen kuitenkin antaen mahdollisten tunnekuohujen laskeutua. 

Vahvistavaa palautetta kannattaa antaa jatkuvasti, mutta pitkälti jälkikäteen annettu 

kehittävä palaute ei auta palautteen saajaa enää yhdistämään omaa käytöstään 

tapahtuneeseen, joka taas voi vähentää tahtoa oman toimintansa muuttamiseen. 

Samalla meidän täytyy muistaa, että annettavan palautteen tilanteiden ja toiminnan 

olisi hyvä olla henkilökohtaisesti koettua. Sen sijaan, että annat kaverien puolesta 

palautetta, anna tukea kavereillesi, jotta he pystyvät antamaan palautteen suoraan. 



Vahvistavaa palautetta ei tule kuitenkaan sekoittaa kiitokseen, mutta ne voidaan 

yhdistää. Hyvin kohdennettu kiitos kruunaa niin pienen kuin isonkin projektin. Kiitos 

piristää tekijän mieltä ja hän saa tuntea olleensa arvokas ja tärkeä. Muista, että 

kiitoksen ei tarvitse myöskään tulla johtajalta tai vaikka leiriä järjestävältä taholta. 

Vaeltajaikäisen kiitos samoajaikäiselle / samoajaikäisen kiitos tarpojaikäiselle tai 

vaikka leirillä muonittamassa oleville vanhemmalle tuntuu todella hyvältä. 

Unohtuva kiitos: Pohdin ensin tilanteita, joissa minulle on tullut hyvä fiilis toisen 

ihmisen tehtyä jotakin. Tämän jälkeen pohdin tilanteita, joissa olet tuntenut 

kiitollisuutta toista ihmistä kohtaan. Jaamme tarinat ryhmämme kesken. Tämän 

jälkeen pohdimme yhdessä, kuinka monessa tilanteessa kiitimme tekijää. Entä miksi 

joissain tilanteissa kiitosta ei tullutkaan annettua? Onko kiitoksen antaminen 

helpompaa jossain tilanteessa kuin toisessa? 

Kehittävä palaute: Keskustelemme ensin, miltä kehittävän palautteen saaminen 

tuntuu. Pohdimme tämän jälkeen, miksi sellaiset tunteet nousevat esille. Mietimme 

jokainen hetken, onko toisen ryhmäläisen käytöksessä ja toiminnassa jotain sellaista, 

josta haluaisin tehdä hänet tietoiseksi. Millä tavalla toisen käytös vaikuttaa minuun 

itseeni? Annamme toisillemme sekä vahvistavaa että kehittävää palautetta 

hyödyntäen seuraavaa kaavaa: Haluan tehdä sinun tietoiseksi, että … (tässä 

tilanteessa)… kun sinä … (käytöksen havainto) , se vaikutti minuun tällä tavalla 

(tunteeni ja tarpeeni)… 

Etäkiitosrinki: Teemme ryhmämme kanssa etäkiitos-ringin. Kiitämme konkreettisista 

asioista, joita toiset ovat tehneet edellisten parin kuukauden aikana. Otamme 

reaaliaikaisen yhteyden kameran kera. Yksi meistä on vuorollaan äänessä. Hän kertoo 

vuorollaan jokaiselle ryhmämme jäsenelle kiitoksen. Muut eivät saa puhua. 

Kiitosvuorossa olevan on hyvä aina erikseen mainita sen henkilön nimi, jota kiittää. 

Kun hän on kiittänyt kaikkia ringissä olevia henkilöitä, hän palaa rinkiin seuraavan 

siirtyessä ääneen. Voimme pohtia kiitoksen aiheita hetken ennen ringin aloitusta. 

Konkreettisia kiitoksia voi olla esimerkiksi: ”Kiitos, että lainasit laturiasi viime kerralla.” 

”Kiitos, että kannatit johtajaneuvostossa ideaani”, ”Kiitos, että muistit ostaa 

gluteenitonta leipää minulle, vaikka unohdin asiasta sanoa”. 

  

 

Viikko 20 #MEIDÄNMERI 

Luotsin tehtävä  

Luotsi kertoo vaeltajille #MEIDÄNMERI-kampanjasta, jonka tavoitteena on suojella 

Itämerta. Luotsi houkuttelee jokaisen vaeltajan toimimaan Itämeren hyväksi. Luotsin 

kannattaa tutustua tarkemmin #MEIDÄNMERI-merkin sisältöön ja innostaa jo 

etäaikana vaeltajia suunnittelemaan merkin muuta toteutusta syksyllä. 

Seuraavat aktiviteetit ovat osana #MEIDÄNMERI –merkkiä.  

Tavoite  

Vaeltaja osallistuu #MEIDÄNMERI-kampanjaan. Hän sitoutuu toimimaan Itämeren 

hyväksi omilla valinnoillaan. 



Kuvaus  

Vaeltaja osallistuu #MEIDÄNMERI-kampanjaan. Luotsi ohjaa vaeltajia haastamaan 

itsensä lisäksi myös perheensä, sukunsa ja ystävänsä toimimaan Itämeren parhaaksi. 

Toteutusvinkit  

Mistä on kyse: Tutustumme #MEIDÄNMERI-kampanjaan. Selvitämme, millä 

tavoin partiolaiset ovat mukana kampanjassa. Tutkimme myös, mitä muita 

yrityksiä ja yhdistyksiä on mukana. Millä eri tavoin eri tahot kampanjaan 

osallistuvat? Onko partiolaisten valitsema tapa hyvä, vai olisiko joku muu tapa 

ollut parempi. Jaamme ajatuksemme toisillemme yhteisessä etäkokouksessa. 

Itämeripäivä: Suunnittelemme, millä tavalla lippukuntamme voisi olla mukana 

Itämeri-päivässä 27.8.2020. Jos lippukunnan kesäleiri joudutaan jättämään 

väliin, voisiko tuolloin tai läheisenä viikonloppuna olla esimerkiksi 

lippukunnan kesäinen retkipäivä koronatilanteen niin salliessa? Lisää tietoa 

Itämeri -päivästä löytyy osoitteesta www.itameripaiva.fi. Otamme 

suunnitelmamme esille lippukunnan johtajistossa ja ryhdymme toteuttamaan 

päivää. 

Itämeri nuoremmille: Osallistumme kampanjaan suunnittelemalla ja 

toteuttamalla nuoremmille ikäkausille #MEIDÄNMERI-kampanjaan liittyvää 

ohjelmaa. Tarkempia tietoja nuorempien ikäkausien merkkien sisällöstä löytyy 

sivulta https://partio-ohjelma.fi/ohjelmamateriaalia/meidanmeri/ 

 

 

 

Viikko 21 Partiokisailua 

Luotsin tehtävä 

Tehtäväkäskyt on kirjoitettu ajatuksella, että luotsi on tehnyt ne seppo.io-

sovelluksella ja jokaisella vaeltajalla on älypuhelin käytettävissään. Seppo.io-

sovelluksen saa kokeilukäyttöön kuukauden ajaksi ilmaiseksi. Tehtäväkäskyjä saa 

muokata omiin tarpeisiin ja esimerkiksi viedä tulostettuina muovitaskuissa kolon 

lähimaastoon. Moni tehtävä sopii myös ihan lähetettäväksi viestitse ns. 

salamatehtäviksi, jolloin voi myös antaa aikarajan samalla: “Aika tehtävän tekemiseen 

on 15 minuuttia.” 

Luotsi kopio tehtävät seppo.io-sovellukseen ja muokkaa tarvittaessa. Luotsi lähettää 

vaeltajille ohjeet kisaan sekä listan tarvittavista välineistä. Luotsi toteuttaa 

partiotaitokisailun vartion tuntien, joten huomioithan vaeltajien taitotason. 

Kannattaa myös miettiä, kuinka järjestätte vuorot niin, ettei vaeltajat ole rasteilla 

samaan aikaan, esimerkiksi eri päiviä ja kellonaikoja jakamalla. 

(Suluissa olevat ohjeet tarkoitettu luotsille.) 

Kisatehtävät on jaoteltu Suomen Partiolaisten partiotaitokilpailujen sääntöjen 

mukaisiin tehtäväryhmiin. 

http://www.itameripaiva.fi/
https://partio-ohjelma.fi/ohjelmamateriaalia/meidanmeri/


Tavoite 

Vaeltaja pääsee testaamaan partiotaitojaan. 

Kuvaus 

Vaeltajat pääsevät kiertämään partiotaitoaiheisia rasteja, jotka luotsi on joko vienyt 

valitsemalleen alueelle tai tehnyt seppo.io-sovelluksella (tai muulla vastaavalla) 

rastiradalla kierrettäväksi. 

Tehtäväkäskyt 

Arjen taidot ja turvallisuus 

Henkinen ensiapu 

Huomaat lippukunnan kesäleirillä partiokaverin käytöksessä erilaisuutta 

sitten viime näkemän. Kaveri on hiljaisempi, vetäytyväisempi ja jättää 

ruokailuja leirillä väliin. Välillä huomaat kaverin ärähtävän lapsille 

ohjelmassa. Kun otat asian puheeksi kysymällä onko kaverilla kaikki 

ihan ok vetäytyessänne eräänä iltana telttaan, kaveri alkaa tärisemään, 

itkemään ja hengittää tiheästi ja raskaasti eikä vastaa kysymykseesi. 

Mitä teet ja miten toimit? 

Kädentaidot 

Taulu luonnonmateriaaleista 

Askartele luonnosta keräämistäsi materiaaleista taideteos taulun 

muotoon. Ota kuva ja äänestäkää voittaja! Jokainen saa antaa kaksi 

tykkäystä toisten taideteoksille. Pisteet määräytyvät saatujen 

tykkäyksien mukaan. (Risuista ja oksista saa taululle kehykset, pajulla 

saa punottua ristikoita, kävyillä, havuilla ja kukilla saa teokseen eloa.) 

Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu 

100 uutta ideaa 

Keksi tähän partioarjen ongelmaan 100 erilaista tapaa ratkaista 

ongelma. On sanottu että vasta 75 uuden idean keksimisen jälkeen 

ihminen alkaa käyttää luovuuttaan ideoidessaan. Huomaatko itse 

tämän havainnon? Kuinka kauan aikaa käytit? 

(Luotsi keksii arkisin ongelman esim. lippukunnan omasta toiminnasta) 

Retkeilytaidot 

Villiyrttijuoma 

Kerää muutamaa luonnonvaraista kasvia tai villiyrttiä ja valmista niistä 

itsellesi yrttijuomaa. Kerro miltä ne maistuivat ja tee lyhyt video omasta 

suosikistasi. 

(Kerratkaa tarvittaessa myrkylliset ja raaka-aineiksi sopivat yrtit ensin!) 

(Tarvittavat välineet: trangia, vettä, muki) 



 

Yhteiskunta ja erilaiset ihmiset 

Ilahduta ikäihmisiä virtuaalisesti! 

Osallistu Vanhustyön Traineen ikäihmisten ilahduttamiseen 

partioaiheisella videolla. Toimi ohjeiden mukaan, lähetä videosi sekä 

ohjeiden mukaan että palauta tähän. (Videot voidaan jakaa myös 

lippukunnan somessa.) 

https://www.valli.fi/tyomuotomme/vanhustyon-trainee/ilahduta-

ikaihmisia-virtuaalisesti/ 

Ympäristö 

Bongailua 

Tunnista rastin ympäristöstä mahdollisimman monta kasvia! Ota kuva 

ja kerro mikä kukka, puu, pensas, sammal, sieni tai marja on kyseessä.! 

Aikaa tehtävän tekemiseen on 10 minuuttia. (Aikatehtävän voi 

seppo.iossa valita pelin asetuksista.) 

 

 

Viikko 22 

Luotsin tehtävä 

Luotsi innostaa vaeltajia retkeilytoimintaan kesän aikana. 

Tavoite 

Vaeltaja retkeilee kesän aikana. 

Kuvaus 

Vaeltajat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan retkeilytoimintaa kesälle 

turvallisesti Suomen Partiolaisten ohjeiden mukaisesti. 

Toteutusvinkit 

Oma retki: Suunnittelemme meistä jokaiselle sopivan retkikohteen. Valmistaudumme 

oman retkikohteen tarpeet huomioiden retkelle. Jaamme kuvia kukin omalta 

retkeltämme muille. 

Samoajaretki: Järjestämme yhteisen retken lippukuntamme samoajille korkeintaan 50 

hengelle 1.6. jälkeen. Osallistumme jokainen retken suunnitteluun ja toteutukseen. 

Hyödynnämme Etäkesäleirin ohjelmaa suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Etäleireily: Osallistumme oman lippukunnan yhteiselle etäleirille, jossa vartion jäsenet 

ovat yhdessä metsässä, mutta ovat yhteydessä toisiinsa virtuaalisesti ja toteuttavat 

yhteistä ohjelmaa. Hyödynnämme Etäkesäleirin ohjelmaa suunnittelussa ja 

toteutuksessa. 

https://www.valli.fi/tyomuotomme/vanhustyon-trainee/ilahduta-ikaihmisia-virtuaalisesti/
https://www.valli.fi/tyomuotomme/vanhustyon-trainee/ilahduta-ikaihmisia-virtuaalisesti/
https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/ohjeita-korona-aikaan-lippukunnille/
https://partio-ohjelma.fi/etapartio/etakesaleiri/
https://partio-ohjelma.fi/etapartio/etakesaleiri/


Bitti-partioleiri: Osallistumme leirille Minecraft-maailmaan omilta kotikoloilta! 

 

 

 

 

 

Perhepartio 

Viikko 12: Yhteiset pelisäännöt poikkeusajalle 

Perhepartio-ohjaajan tehtävä  

Perhepartio-ohjaaja ottaa yhteyttä perheisiin ja kertoo Suomen Partiolaisten 

ohjeistuksesta. Hän kertoo, että on ohjaajana kiinnostunut järjestämään 

partiotoimintaa poikkeusolosuhteista huolimatta ja on kiinnostunut kuulemaan 

muiden aikuisten mielipidettä siitä, kuinka toimintaa toteutetaan.  

Tavoite  

Ryhmä sopii toimintatavoista partiotauolle ja tekee toimintasuunnitelman partio-

ohjelman soveltamiseksi. Perheet ymmärtävät, mistä on kyse, kun partiotoiminta 

tauotetaan viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.  

Kuvaus  

Perhepartio-ohjaaja ehdottaa toimintasuunnitelmaa ja sopii aikuisten kanssa mitä 

viestintäkanavaa käytetään ja miten (Onko kaikilla älypuhelin?). Perheet ohjeistetaan 

keskustelemaan tilanteesta ja tilanteen aiheuttamista tunteista kotona. Lapset voivat 

piirtää, kirjoittaa tai valokuvata tunteitaan ja aikuisen avustuksella välittää nämä 

ryhmän muille jäsenille. On tärkeää, että jokaisen tunteita kuunnellaan ja arvostetaan.  

Toteutusvinkit  

Perhepartioryhmä perustaa valitsemallaan viestintäkanavalla ryhmän, jos sellaista ei 

vielä ole. 

Perhepartio-ohjaaja vinkkaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton materiaalista 8 vinkkiä 

koronaviruksesta puhumiseen lapsen kanssa. 

Perhepartio-ohjaaja voi lähettää aikuisten kanssa käydyn keskustelun jälkeen lapsille 

terveiset esimerkiksi ääniviestinä, videotervehdyksenä tai postitse kirjeenä.  

Perhepartio-ohjaaja voi lähettää myös ohjeita sellaisista aktiviteeteista, jotka on 

mahdollista tehdä kotona oman perheen kanssa 

 

Viikko 13: #Connect2Earth 

Perhepartio-ohjaajan tehtävä 

https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/bitti-partioleiri-verkossa/
https://www.partio.fi/ajankohtaista/partiotoiminta-toistaiseksi-tauolle-koronaviruksen-takia/
https://www.partio.fi/ajankohtaista/partiotoiminta-toistaiseksi-tauolle-koronaviruksen-takia/
https://www.unicef.fi/korona-virus-8-ohjetta-nain-puhut-lapselle/?fbclid=IwAR1LpNyxaoJys3AUsqeQy5kVhHGsnWPO_BnC7J_C4RWU68_wsGujux3WKzk
https://www.unicef.fi/korona-virus-8-ohjetta-nain-puhut-lapselle/?fbclid=IwAR1LpNyxaoJys3AUsqeQy5kVhHGsnWPO_BnC7J_C4RWU68_wsGujux3WKzk


Perhepartio-ohjaaja kertoo perheille kansainvälisestä Earth Hour –tapahtumasta, joka 

antaa jokaiselle mahdollisuuden tulla mukaan puolustamaan luontoa ja hillitsemään 

ilmastonmuutosta. 

Tavoite 

Perhe osallistuu WWF:n järjestämään maailman suurimpaan ilmastotapahtumaan ja 

ymmärtää, miksi tämä symbolinen ele tehdään. 

Kuvaus 

Perheet osallistuvat Earth Hour –tapahtumaan lauantaina 28.3. kello 20:30-21:30 

sammuttamalla turhat valot. Perhe miettii myös muita pieniä ja arkisia ilmastotekoja, 

joita koko perhe voi tehdä. 

Toteutusvinkit 

WWF:n sivuilta löytyy monenlaisia Earth Hour –ideoita, joita perhe voi testata joko 

tapahtuman ajankohtana tai muuna itselleen sopivana hetkenä.  

 

Viikko 14: Aprillia! 

Perhepartio-ohjaajan tehtävä 

Perhepartio-ohjaaja voi kertoa esimerkkejä hyvistä ja huonoista aprillipiloista. 

Tavoite 

Perheenjäsenet opettelevat tunnistamaan mukavia ja kielteisiä tunteita. 

Kuvaus 

Perheenjäsenet tekevät toisilleen mukavia aprillipäivän jekkuja. Perheessä 

keskustellaan mukavien pilojen ja toista loukkaavien pilojen eroista. 

Toteutusvinkit 

Perheenjäsenet tekevät toisilleen mukavia aprillipäivän jekkuja. Perheessä 

keskustellaan mukavien pilojen ja toista loukkaavien pilojen eroista. Mannerheimin 

lastensuojeluliiton tehtäviä tunnetaitoihin -materiaaleista löytyy vinkkejä tunteiden 

käsittelyyn.  

 

Viikko 15: Kevätseuranta 

Perhepartio-ohjaajan tehtävä 

Perhepartio-ohjaaja lähettää perheille ohjeen tehdä kevätseurantaretki. Jos perhe 

haluaa jakaa kuvia yhteisesti, luo perhepartio-ohjaaja perheiden tarkoituksiin sopivan 

pilvipalvelualustan, jolle koota kuvia. Perhepartio-ohjaaja voi myös halutessaan tilata 

tai tulostaa Luonto-Liiton kevätseurantalomakkeita ja postittaa ne perheille.  

Tavoite 

Perhe havainnoi luontoa. 

https://wwf.fi/earthhour/ideat/
https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/tukioppilastoiminta/tehtavakortit/


Kuvaus 

Perhe tekee havainnointiretken lähimetsään tai –puistoon. 

Toteutusvinkit 

Kevätseurantaretki: Perhepartio-ohjaaja lähettää perheille linkin tulostettavaan 

Luontoliiton kevätseurantalomakkeeseen. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, saa 

lomakkeen avattua myös puhelimen ruudulle.  

Perhe toteuttaa yhdessä kevätseurantaretken läheiseen metsään. Retken voi 

toteuttaa myös kotipihalle. Retken aikana perhe havainnoi luontoa ja siellä näkyviä 

kevään merkkejä. Jos retki tapahtuu pohjoisessa Suomessa, ei kevään merkkejä 

välttämättä löydy vielä Kevätseurantalomakkeesta. Tällöin perhe voi yhdessä tutkia 

kevätseuranta.fi-sivustoa ja sitä myötä havainnoida, miten paljon nopeammin kevät 

on eteläisessä Suomessa edennyt. 

 

Viikko 16: Partioviikkoon valmistautuminen 

Perhepartio-ohjaajan tehtävä 

Perhepartio-ohjaaja lähettää perheille tarinoita linkkeinä, tulostettuina tai 

äänikirjoina. 

Tavoite 

Perhe tutustuu partiotarinoihin. 

Kuvaus 

Perhe kuuntelee tai lukee perinteisiä partiotarinoita. 

Toteutusvinkit 

Partiotarina: Perhepartio-ohjaaja lähettää äänikirjana tai ääniviestinä B-P:n tai Pyhän 

Yrjön tarinan perheille. Perhe kuuntelee tarinan yhdessä. Halukkaat perheen jäsenet 

voivat esimerkiksi piirtää tarinasta kuvan tai lavastaa tarinan tilanteen ja lähettää siitä 

kuvan perhepartioryhmälle. 

Kimin tarina: Perhepartio-ohjaaja lähettää ääniviestinä Kimin tarinan perheille. Tämän 

jälkeen perhe tekee yhteisiä Kimin kokeita esimerkiksi niin, että jokainen perhe saa 

vuorollaan lähettää muiden arvattavaksi ääniviestin. Perhe voi lähettää myös 

kuvaparin, jossa jälkimmäisessä jokin on muuttunut ensimmäiseen kuvaan verrattuna. 

 

Viikko 17 Päivän hyvä työ 

Perhepartio-ohjaajan tehtävä 

Perhepartio-ohjaaja haastaa perheet hyviin tekoihin viikon ajaksi. Perhepartio-ohjaaja 

jakaa vinkkejä ja kannustaa perheitä jakamaan omia hyviä tekojaan muille perheille. 

Tavoite 

http://www.kevatseuranta.fi/tulostettava-lomake-lapsille/


Perheenjäsenet oppivat tekemään toisilleen ilahduttavia tekoja. 

Kuvaus 

Perhe ilahduttaa toisiaan viikon ajan päivittäin pienillä hyvillä teoilla. Perheessä 

opetellaan tekemään toinen iloiseksi ja kiittämään avusta. 

Toteutusvinkit 

Päivän hyvä työ -seinä: Lasten kanssa askarrellaan kotona kortteja, joihin jokainen 

perheenjäsen voi kirjoittaa tekemiään hyviä töitä viikon ajan. Kortit laitetaan kotona 

seinälle. 

 

 

Viikko 18 Vappuhulinaa 

Perhepartio-ohjaajan tehtävä 

Perhepartio-ohjaaja auttaa perheitä ideoimaan ja suunnittelemaan vappukivaa. 

Tavoite 

Perhe suunnittelee ja toteuttaa ohjelmaa yhdessä. 

Kuvaus 

Perheet suunnittelevat ja toteuttavat oman vappujuhlansa yhdessä ja jakavat omia 

ideoitaan muille. 

Toteutusvinkit 

Vappuherkut: Valmistakaa yhdessä herkkuja vappupöytään koko perheen voimin. 

Jakakaa parhaat reseptinne muille perheille! Menkää nauttimaan herkkuja ulos 

vappupiknille. 

Vappuhassuttelua: Keksikää yhdessä ohjelmaa vappujuhliin ja haastakaa muut 

perheet opettelemaan vaikka uusia temppuja ja taitoja! 

Paras asu -kisa: Pukeutukaa vappuasuihin ja lähettäkää kuva muille perheille. 

Äänestää saa vain kerran! 

 

 

Viikko 19 Minäkin johdan! Palaute ja kiitos 

Perhepartio-ohjaajan tehtävä  

Vuoden 2020 ohjelmapainotuksena on Minäkin johdan! jossa kukin ikäkausi kehittää 

johtamisessa tarvittavia taitoja oman ikäkautensa mukaisesti. Toukokuun aiheena on 

palaute ja kiitos.  

Tavoite  



Perhe huomaa ympärillään positiivisia asioita ja osaa kiittää. 

Kuvaus  

Perhe harjoittelee kiittämään ja kehumaan toisia ihmisiä.  

Toteutusvinkit  

Kiitoskirje: Perhe kirjoittaa äitienpäivän kunniaksi mummille tai muulle vastaavalle 

henkilölle kirjeen, jossa perhe kertoo, mistä on kiitollinen. Perhe myös toimittaa 

kirjeen perille viemällä tai postittamalla sen kirjeen henkilölle. 

Kiitoskuva: Jokainen perhe pohtii asioita, joista se on partioryhmässään kiitollinen. 

Perhe ottaa valokuvan, jossa kiitollisuuden aiheet tulevat esille. Kuvassa voi olla 

esimerkiksi paperi tai kuvateksti, johon perhe on kirjoittanut kyseiset aiheet tai kuva 

voi muulla tavalla esittää kiitollisuuden aihetta. Perhe lähettää kuvan koko ryhmälle 

tiedoksi. 

 

Viikko 20 #MEIDÄNMERI 

Perhepartio-ohjaajan tehtävä  

Perhepartio-ohjaaja kertoo perheille kansainvälisestä #MEIDÄNMERI-kampanjasta, 

joka pyrkii lisäämään tietoutta Itämeren tilasta ja kannustaa tekoihin Itämeren 

suojelemiseksi.  

Tavoite  

Perhe osallistuu #MEIDÄNMERI-kampanjaan. Perhe pohtii omien tekojensa vaikutusta 

Itämereen.  

Kuvaus  

Perheet osallistuvat #MEIDÄNMERI-kampanjaan. Perhe miettii myös muita pieniä ja 

arkisia tekoja, joita koko perhe voi tehdä Itämeren hyväksi.  

Toteutusvinkit  

Vesistön rakentaminen: Perhe rakentaa mallin vesistöstä. Vesistö alkaa lähteestä, 

kulkee puroa pitkin lampiin, jokeen, järveen ja lopuksi mereen. Jotta vesistön saa 

rakennettua toimivaksi, pitää sen alkulähde laittaa korkeimmalle kohdalle ja meri 

alimmalle. Reitin voi rakentaa sisätiloihin astioilla tai ulos luonnonmateriaaleista ja 

tarvittaessa kierrätysmuoveista kaltevaan rinteeseen, jolloin reittiä voi oikeasti 

kokeilla esimerkiksi sadevedellä ja pienellä muovisella kelluvalla esineellä. Perhe voi 

videoida vesistönsä ja lähettää sen muulle ryhmälle nähtäväksi.  

Meidän meri –laulu: Perhe opettelee Meidän meri -laulun. Hannele Huovi ja Soili 

Perkiö ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa nuotit ja sanat. Laulu on vapaasti 

käytettävissä myös karaokeversiona. Meidän meri Youtubessa Soili Perkiön ilmoitus 

Facebookissa 

Vesinäytteitä: Perheet hakevat vesinäytteet lähimmästä luonnonvedestä ja 

juomavedestä. Perhe voi säilyttää vesinäytteitä useamman viikon ajan suljetuissa 

https://www.youtube.com/watch?v=pDTWxN81VfM&fbclid=IwAR0lqFhKdlEH1OBmWJBzZ3r6vtgnAnURm0JmgJ0mhu9rCWffdBdcnM2vTQg
https://www.facebook.com/soili.perkio?__tn__=CH-R&eid=ARDlOC4sQ580jWg3Wl9cffXnMvVj0FQvwmY2N5wCWr8JJZf4qGEbisYoXKKrEMQSRFSdqkfLW7ZbHv5H&hc_ref=ARTXWfZ7x8l4IGGDXIW0j4_0g4YUjJXz86P7wzai9PGICS_lBGppeIsZuh4NUFLUVtY&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCZxCFMpTZkDciCQtVufrHv5Da1FE_8z-WUX2NBHjYiYdOtZw3hPfJ1rv1Wfl6BlxpnG6ShP0UdCaOUukoNsLkzyjtw8faCQ9BdtoQYGSm6xYwQZrm5igo5pQdv8i5aFvOHLbSxZob8hAYz3qq7z62UN0P2l5ZvLebyvZoP3hdCurTJWEJYRclk2470cVyJfcg7Zl_FcgwiMuR_VGjHMN2_NsmSMIKIaDT-1d9YNOG-9uR6BWKKuUFbMtaeRJMZrAKgpgQhVWm8ssSvYeDACCs-H0ooX9CSyAbKlcN8xBnlk3peC5oJLW-vrh6WgXr9ujDa6qF6VQ5Uld2XUsoAM8uMYg
https://www.facebook.com/soili.perkio?__tn__=CH-R&eid=ARDlOC4sQ580jWg3Wl9cffXnMvVj0FQvwmY2N5wCWr8JJZf4qGEbisYoXKKrEMQSRFSdqkfLW7ZbHv5H&hc_ref=ARTXWfZ7x8l4IGGDXIW0j4_0g4YUjJXz86P7wzai9PGICS_lBGppeIsZuh4NUFLUVtY&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCZxCFMpTZkDciCQtVufrHv5Da1FE_8z-WUX2NBHjYiYdOtZw3hPfJ1rv1Wfl6BlxpnG6ShP0UdCaOUukoNsLkzyjtw8faCQ9BdtoQYGSm6xYwQZrm5igo5pQdv8i5aFvOHLbSxZob8hAYz3qq7z62UN0P2l5ZvLebyvZoP3hdCurTJWEJYRclk2470cVyJfcg7Zl_FcgwiMuR_VGjHMN2_NsmSMIKIaDT-1d9YNOG-9uR6BWKKuUFbMtaeRJMZrAKgpgQhVWm8ssSvYeDACCs-H0ooX9CSyAbKlcN8xBnlk3peC5oJLW-vrh6WgXr9ujDa6qF6VQ5Uld2XUsoAM8uMYg


läpinäkyvissä lasiastioissa ja seurata niitä. Perheet pohtivat, mitkä asiat vaikuttavat 

veden puhtauteen. Entä millä asioilla perheet voivat itse vaikuttaa siihen, että 

lähivesistöt pysyvät puhtaina? 

 

 

 

Viikko 21 

Perhepartio-ohjaajan tehtävä 

Tehtäväkäskyt on kirjoitettu ajatuksella, että perhepartio-ohjaaja on tehnyt ne 

seppo.io-sovelluksella ja jokaisella perheellä on älypuhelin käytettävissään. Seppo.io-

sovelluksen saa kokeilukäyttöön kuukauden ajaksi ilmaiseksi. Tehtäväkäskyjä saa 

muokata omiin tarpeisiin ja esimerkiksi viedä tulostettuina muovitaskuissa kolon 

lähimaastoon. Moni tehtävä sopii myös ihan lähetettäväksi viestitse ns. 

salamatehtäviksi, jolloin voi myös antaa aikarajan samalla: “Aika tehtävän tekemiseen 

on 15 minuuttia.”  

Perhepartio-ohjaaja kopio tehtävät seppo.io-sovellukseen ja muokkaa tarvittaessa. 

Perhepartio-ohjaaja lähettää perheille ohjeet kisaan sekä listan tarvittavista välineistä. 

Perhepartio-ohjaaja toteuttaa partiotaitokisailun perheen tuntien, joten huomioithan 

perheiden taitotason.  

Kannattaa myös miettiä, kuinka järjestätte vuorot niin, ettei perheet ole rasteilla 

samaan aikaan, esimerkiksi eri päiviä ja kellonaikoja jakamalla.  

(Suluissa olevat ohjeet tarkoitettu perhepartio-ohjaajalle.)  

Kisatehtävät on jaoteltu Suomen Partiolaisten partiotaitokilpailujen sääntöjen 

mukaisiin tehtäväryhmiin.  

Tavoite  

Perhe pääsee testaamaan partiotaitojaan.  

Kuvaus  

Perheet pääsevät kiertämään partiotaitoaiheisia rasteja, jotka perhepartio-ohjaaja on 

joko vienyt valitsemalleen alueelle tai tehnyt seppo.io-sovelluksella (tai muulla 

vastaavalla) rastiradalla kierrettäväksi. 

Tehtäväkäskyt 

Arjen taidot ja turvallisuus 

Jalankulkuosaaminen 

Vastaa seuraaviin Punaisen Ristin tienylitysohjeen kysymyksiin 

kirjoittamalla kysymyksen numeroon oikea vaihtoehto (esim. 1 A) 

1. Miksi on tärkeää kuunnella tarkkaan ennen kuin ylität tien? 

a. Että kuulen jos joku kutsuu minua 



b. Koska joskus on mahdollista kuulla tulevat kulkuvälineet 

ennen niiden näkymistä 

c. Että kuulen mitä ihmiset puhuvat 

2. Mikä on paras tapa ylittää tie? 

a. Ylittää tie suoraan 

b. Juosta suoraan tien yli 

c. Kävellä vinottain tien yli 

3. Miten liikennekoroke helpottaa vilkkaasti liikennöityjen teiden 

ylittämistä? 

a. Se hidastaa liikennettä 

b. Se piilottaa meidät muulta liikenteeltä 

c. Se antaa jalankulkijoiden ylittää tien kahdessa osassa 

4. Mikä on turvallisin tapa kävellä, jos tiellä ei ole jalkakäytävää? 

a. Keskellä tietä 

b. Tien reunassa vastaantulevan liikenteen puolella 

c. Tien reunassa samaan suuntaan kulkevan liikenteen puolella 

5. Mitä teet, jos joudut liikkumaan pimeällä, mutta vaatteissasi ei ole 

mitään heijastavaa materiaalia? 

a. Valitsen neonväriset vaatteet 

b. Valitsen valkoiset vaatteet tai kannan jotakin valkoista 

c. Pysyttelen varjojen suojassa 

6. Missä kohtaa sinun tulee seistä, jos sinun on pakko ylittää tie 

pysäköityjen autojen välistä? 

a. Jalkakäytävän reunassa 

b. Tiellä pysäköityjen autojen tienpuoleisen kyljen edessä 

c. Tiellä vähän pysäköityjen autojen tienpuoleisen kyljen 

takana 

7. Kun käytössä on jalankulkijoiden liikennevalot, milloin voit ylittää 

tien? 

a. Kun vihreä mies palaa jatkuvasti 

b. Kun punainen mies palaa 

c. Kun vihreä mies vilkkuu 

8. Miksi joillakin jalkakäytävillä on kaiteita? 

a. Jotta vanhukset voisivat ottaa niistä tukea 

b. Jotta jalkakäytävät näyttäisivät paremmalta 

c. Jotta jalankulkijat eivät ylitä tietä vaarallisessa kohdassa 

9. Miten toimit suojatiellä? 

a. Juoksen suoraan tien toiselle puolelle 

b. Varmistan, että muu liikenne on pysähtynyt, ja kävelen 

sitten suoraan toiselle puolelle 

c. Käytän sitä turvallisena leikkipaikkana tai tapaamispaikkana 

(Oikeat vastaukset hyvä käydä läpi koko perheen kanssa) 

Kädentaidot 

Voimataidetta luonnonmateriaaleista 

Tehkää perheen yhteinen voimataideteos maahan 

luonnonmateriaaleista. Voimataiteella voitte luoda iloa ympäristöön 



esimerkiksi tekemällä kävyistä sydämen, kivistä kirjoituksen jne. 

Ottakaa kuva yhteisestä taideteoksestanne. (Äänestäkää voimauttavin 

taideteos jälkikäteen!) 

Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu 

Arviojuoksu 

Arvioikaa kuinka kauan jokaiselta perheenjäseneltä menee aikaa 10 

metrin, 30 metrin ja 50 metrin matkan juoksemiseen. Vastatkaa 

arvionne tähän. 

Juoksu 

Juoskaa jokainen 10 metrin, 30 metrin ja 50 metrin matka ja ottakaa 

aikaa. Osuiko arvionne oikeaan? 

(Nämä rastit kannattaa laittaa erikseen lyhyen välimatkan päähän 

toisistaan ja valita pelin lisäasetuksista Exercise order and levels, jotta 

ne tulee tehtyä oikeassa järjestyksessä.) 

Retkeilytaidot 

Retkivarusteet 

Pohtikaa perheen kanssa, mitä seuraavista tarvikkeista tarvitsette 

toukokuiselle päiväretkelle mukaan ja mitä ette? Perustelkaa 

vastauksenne. 

• Maastoon sopivat kengät 

• Fleecepaita 

• Muovipusseja 

• Rahaa käteisenä 

• Hammasharja- ja tahna 

• Kompassi 

• Muki ja ruokailuvälineet 

• Kattila 

• Makuupussi 

• Puukko 

• Henkilökohtaiset lääkkeet 

• Teltta 

• Juomapullo 

• Varasukat 

• Otsalamppu 

• Polttoainetta 

• Kamera 

• Istuinalusta 

• Sadevaatteet 

• Vessapaperia 

• Ensiapupakkaus 

• Aurinkolasit 



• Karkkia 

• Villasukat 

• Sandaalit 

• Vedenpuhdistin 

• Kiikarit 

• Rautalankaa 

• Avaruuspeite 

• Naskalit 

• Biohajoavaa pesuainetta 

• Teltta 

• Päiväreppu 

• Rinkka 

Yhteiskunta ja erilaiset ihmiset 

Erilaisuus vahvuutena 

Miettikää oman perheenne ja perheenjäsentenne vahvuuksia Suomen 

mielenterveys ry:n vahvuuskorttien avulla. Kuvatkaa lyhyt video teidän 

perheenne vahvuuksista. (Perhepartio-ohjaaja voi jakaa videot 

jälkikäteen muille perheille ja haastaa perheet miettimään erilaisuuksia 

perheiden välillä.) 

Ympäristö 

Tunnista kasveja 

Tunnistakaa rastin ympäristöstä mahdollisimman paljon eläviä kasveja. 

Ottakaa kuva ja nimetkää kasvi. Aikaa tehtävän tekemiseen on 15 

minuuttia. (Aikatehtävän saa seppo.io:ssa tehtyä 

 

Viikko 22 

Perhepartio-ohjaajan tehtävä 

Perhepartio-ohjaaja innostaa perheitä retkeilytoimintaan kesän aikana. 

Tavoite 

Perhe retkeilee kesän aikana. 

Kuvaus 

Perheet pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan retkeilytoimintaa kesälle 

turvallisesti Suomen Partiolaisten ohjeiden mukaisesti. 

Toteutusvinkit 

Perheen oma retki: Suunnitelkaa jokaiselle perheelle sopiva päiväretkikohde. Perheet 

valmistautuvat oman retkikohteensa tarpeet huomioiden retkelle. Perheet jakavat 

kuvia omalta retkeltään muille. 

https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/vahvuuskortit_24kpl.pdf
https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/ohjeita-korona-aikaan-lippukunnille/


Perhepartioretki: Järjestäkää yhteinen retki korkeintaan 50 hengelle 1.6. jälkeen. 

Osallistukaa jokainen retken suunnitteluun ja toteutukseen. 

Etäleireily: Järjestäkää yhteinen etäleiri, jossa perheet ovat keskenään metsässä, 

mutta ovat yhteydessä toisiinsa virtuaalisesti ja toteuttavat yhteistä ohjelmaa. 

Hyödyntäkää Etäkesäleirin ohjelmaa suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Retkeilykisa: Järjestäkää leikkimielinen kilpailu retkeilyhaasteena! Mikä perhe 

retkeilee eniten, monipuolisimmin ja mikä perhe viettää eniten öitä luonnossa? 

 

 

 

 

 

 

 

Vinkkejä poimittuna, tulossa ehkä kesäleiriin. 

Johtaja lähettää kaikille kuvan karttamerkistä, joka pentujen pitää tunnistaa, ja sitten etsiä vastaava 

paikka omasta lähiympäristöstä ja laittaa siitä kuva johjalle (käy myös seikkailijoille) 

 

Tuo minulle 2.0 

Tuo minulle, on leikki, jossa leikinjohtaja pyytää osallistujia tuomaan itselleen jonkin tavaran, kuten 

sukan tai lehden. Leikkijä, joka tuo asian ensimmäisenä, saa pisteen. Etätoteutuksessa tehtävä 

suoritetaan ottamalla ja lähettämällä kuva joko ryhmälle tai johtajalle.  

Aiheita valitessa on tärkeä miettiä esineet ja aiheet sen mukaan, että se ei syrji eri 

sosioekonomisesta taustasta tulevia lapsia tai nuoria. Kenkiä löytyy kaikilta, mutta korkokengät, 

sandaalit tai nahkakengät eivät löydy joka kodista. Osallistujan muistuttaminen omasta taustasta 

aiheuttaa tarpeetonta mielipahaa! Jos löydät aihelistoista ongelmallisia kohtia, niin vinkkaathan 

niistä! Omat oletukset perustuvat aina omiin taustoihin. 

https://www.humak.fi/uutiset/biisisanoittamon-uusi-sanoituskilpailu-etsii-tarinoita-suomen-

uhanalaisesta-

luonnosta/?fbclid=IwAR03Kkp6yXQhIyN1atDD6RXykWRcBS27LseT4TyYJC80nyxiuyhAqg1oVKw 

 

Makuupussin pakkaus 

 

Kirjoita oma luontoruno tai pidä luontorunoraati 

https://partio-ohjelma.fi/etapartio/etakesaleiri/
https://www.humak.fi/uutiset/biisisanoittamon-uusi-sanoituskilpailu-etsii-tarinoita-suomen-uhanalaisesta-luonnosta/?fbclid=IwAR03Kkp6yXQhIyN1atDD6RXykWRcBS27LseT4TyYJC80nyxiuyhAqg1oVKw
https://www.humak.fi/uutiset/biisisanoittamon-uusi-sanoituskilpailu-etsii-tarinoita-suomen-uhanalaisesta-luonnosta/?fbclid=IwAR03Kkp6yXQhIyN1atDD6RXykWRcBS27LseT4TyYJC80nyxiuyhAqg1oVKw
https://www.humak.fi/uutiset/biisisanoittamon-uusi-sanoituskilpailu-etsii-tarinoita-suomen-uhanalaisesta-luonnosta/?fbclid=IwAR03Kkp6yXQhIyN1atDD6RXykWRcBS27LseT4TyYJC80nyxiuyhAqg1oVKw


Tätä voi soveltaa kaikille ikäkausille. Suomen luonnon päivä järjestää kaikille avoimen runokilpailun. 

Osallistu kilpailuun ja lähetä runo 15.7. mennessä nettisivujen kautta. Voitte myös pitää ryhmän 

etäkokouksessa runoraadin, jossa luette sivuilla julkaistuja suosikkirunojanne toisille 

Lyhyet runot voisi myös kirjoittaa luonnonmateriaaleilla luontoon, esimerkiksi piirtää kepillä 

hiekkaan tai tehdä kirjaimia kepeistä, kävyistä, heinistä jne. Tällaisen luonnonmateriaalein kirjoitetun 

runon voisi kuvata ja jakaa instagramissa tai muualla, vähintään omalle joukkueelle/vartiolle. 

 

Tehdään mielikuvitusmatka kuhunkin, mitä me siellä tekisimme, siinä maassa ja ilmastossa       

• WAGGGS Our Chalet (Sveitsi) 

• WAGGGS Pax Lodge (Britannia) 

• WAGGGS Our Cabana (Meksiko) 

• WAGGGS Sangam (Intia) 

 

Ympäristömerkit 

Johtaja lähettää whatsapp- ryhmään kuvia eri ympäristö/vastuullisuusmerkeistä (esim. 

Joutsenmerkki, luomu, Reilu kauppa jne) ja seikkailijat etsivät kotoaan löytyvistä tuotteista kyseisiä 

merkkejä. Seikkailijat saavat myös itse selvittää, mitä eri merkit tarkoittavat ja millaisilla tuotteille 

niitä annetaan. 

#Partiontakii https://www.youtube.com/watch?v=S0fk7OZv6lM Katso video ja listaa omat syyt 

Maamerkit 

Villiyrtti 

Opetan partiotaidon 

Finnjamboree-visiointi? 

 

PT-kisan rasteja 

Uusi solmu (merimies, paalu, jalus, lippu, siansorkka) 

Ruoka: eväsleipä, puuro, lounas, päivällinen 

Karttamerkit: Tunnista ja kuvaa 

Partiolaulu/huuto: 

Ensiapu: Tee nallellesi / nukellesi / perheenjäsenellesi KKK ja postaa siitä kuva ryhmäämme. 

Luonnontuntemus: tunnista eläimiä & Kasveja 

Flipatkaa Mars-pullolla niin monta kertaa kahdessa (2) minuutissa kuin mahdollista. Rastimies 

keskeyttää suorituksen ajan päättyessä.Ennen tehtävän suoritusta vartio voi juoda Mars-pullosta 

haluamansa määrän nestettä.Flippaus tarkoittaa heittoa, jossa pullo pyörähtää pitkittäin korkkinsa 

ympäri 360 astetta. Onnistuneessa flippauksessa pullon pitää jäädä pystyyn pohja alaspäin. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S0fk7OZv6lM


Ensiapu 
Käy tekemässä EA-testi osoitteessa 

https://yle.fi/uutiset/3-9502293 

Montako sait oikein? 

  

Luonnon ikä 
Etsi kanto ja laske minkä ikäinen puu oli silloin kun se kaadettiin? 

Tiesitkö, että Suomessa puu kasvaa vain kesäisin ja se lepää talvella. Puun iän voi laskea ns. 

vuosirenkaista. 

Koita löytää myös joku lentävä hyönteinen. Tutki netistä, kuinka vanhaksi löytämäsi hyönteinen voi 

elää. Huomaatko eroa puiden ja hyönteisten iässä? 

  

Millainen luontoihminen olet? 
Testaa oma luontopersoonasi tekemällä alla oleva testi. 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/19/millainen-luontopersoonasi-tee-testi 

 

Hyönteishotelli 

Emoji-arvoitukset 

Ääniviesti-KIM 

Itse tehdyt kosmetiikat https://www.partio.fi/partiomedia/itsetehdyt-hygieniatuotteet-saastavat-

aikaa-ja-omia-hermojasi/  
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