
KIKKA- 
PAKKI

KAIKKI  MUKAAN -HANKE



Kortit on tuotettu Etelä-Karjalan Partiolaisten  
100 uutta tapaa -projektina  

Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla.

Kuvitukset: Meeri Rasivirta

Johtajana minä ja sinä, voimme  
muuttaa vain omaa toimintaamme.  

Omaa toimintaa muokkaamalla pystymme 
helpottamaan jokaisen osallistumista.

Sosiaaliset taidot ja ryhmässä työskentely 
eivät ole synnynnäisiä ominaisuuksia. 

Omalla toiminnalle voimme auttaa yksilöitä 
ja ryhmiä kehittymään sosiaalisissa taidoissa 

ja oman toiminnan ohjaamisessa.
Mikäli ryhmässä on ollut haasteita, eivät 
muutokset tapahdu viikossa tai kahdessa 

– kärsivällisyys ja systemaattinen toiminta 
ovat kaiken onnistumisen takana.



Tämän kikkapakin ensisijainen ajatus on  
helpottaa niiden lasten ja nuorten  
partiotoimintaan osallistumista,  

joiden on yleensä vaikea toimia ryhmässä.
Kikkapakin vinkkien hyödyntäminen  

auttaa kaikkia ryhmän jäseniä. 
Vinkkejä hyödyntämällä viikkotoiminta, retket  

ja leirit sujuvat toivottavasti aiempaa jouhevammin.
Tarkoituksena on lisätä johtajien osaamista,  

jaksamista ja partioviihtyvyyttä  
haastavampienkin ryhmien kanssa toimittaessa.

KÄYT TÖOHJE





KANAVOI  
ENERGIA

  Alkuleikki
  Anna hypisteltävää (sinitarra, piipunrassi)
  Anna mahdollisuus liikkua välillä  
(apuna toimiminen, roskien vieminen)

  Tylsätkin jutut saa mielekkäämmiksi viestien 
ja konkreettisten välineiden avulla





OHJAA  
TYÖSKENTELEMÄÄN 

RYHMÄSSÄ JA  
AUTTAMAAN MUITA

  Neuvo jatkamaan työtä ja opettamaan muita
  Tehkää yhdessä





OLE  
ENNAKOITAVA
 Käykää illan/leiripäivän  
ohjelma aina aluksi läpi

 Pidä kuvitettu ohjelma näkyvillä
 Toimi samalla tavalla, kuin aiemminkin                     
samassa tilanteessa 

 Jaa partiosyksyn /-kevään ohjelma koteihin





OLE  
ENNAKOITAVA
  Pidä kiinni rutiineista  
(partioillan samana toistuva runko) 

  Varoita ensin  
(”Nyt leikitään vielä viisi minuuttia  
ja sitten mennään sisälle.”)

  Näytä jäljellä oleva aika  
(Time Timer, munakello) 





SUUNNITTELE JA 
VALMISTELE

 Tiedä, mitä teet ja pidä tarvikkeet valmiina
 Tekemisestä toiseen siirtymiset ja  
odotteluhetket vaikeita

 Ennakoi ongelmakohdat
 Paljon toimintaa





KAIKKIEN EI  
TARVITSE TEHDÄ  

SAMAA
 Esim. nikkaroinnissa, joillekin voi olla joku 
osaa valmiiksi sahattuna

 Retkiruokaa kokatessa osa pystyy kokoamaan 
retkikeittimen ja toimimaan reseptin mukaan, 
osalle riittää keiton hämmentäminen





OLE LÄSNÄ
 Tutustu ja jutustele,  
opi tuntemaan, kysy vanhemmilta

 Rakenna auktoriteettia luottamuksen,  
älä pelon kautta





HUOMIOI HYVÄ 
KÄYTÖS

 Kannustus
 Palkitseminen  
(tarrataulukko, karkit, extrakivat jutut)





OLE SELKEÄ JA  
NÄYTÄ MALLIA

  Anna yksi ohje kerrallaan
  Laita toimintaohjeet näkyville mielellään kuvilla
  Laita mallikappale näytille
  Näytä ensin, miten tehdään
  Pidä ympäristö selkeänä ja rauhallisena

1. Mene lippuaukiolle.
2. Seiso rauhallisesti 

omalla paikallasi.
3. Ota hattu pois päästä.
4. Tervehdi lippua  

oikealla kädellä  
nostamalla kaksi 
sormea ohimolle.





PYSÄYTÄ  
AJOISSA

  Ole tarkka, ettei toiminta riehaannuta liikaa
  Aseta selkeät rajat, rauhoita
  Keksikää keinoja rauhoittumiseen
  Liikennevalot





TEHKÄÄ SÄÄNNÖT  
JA PITÄKÄÄ  

NIISTÄ KIINNI
  Selkeät odotukset siitä,  
millaista käytöstä odotetaan

  Puutu johdonmukaisesti  
sääntöjen rikkomiseen

  Anna ensin varoitus





OSALLISTA
  Ota ryhmäläiset mukaan  
toiminnan suunnitteluun

  Mieti, mitä kaikkea he voivat tehdä  
(vaikka se olisi hitaampaa)





OLE  
ESIMERKKINÄ
  Into tarttuu
  Pysy rauhallisena
  Näytä mallia toisten huomioimisesta





NOUDATA  
PARTIO-OHJELMAA  
JA –MENETELMÄÄ!

  Valmis, mietitty ohjelma
  Lapsen ikätasolle sopivaa toimintaa





ANNA  
JOKAISEN LOISTAA 

VUOROLLAAN
  Käytä kilpailutilanteita harkiten!
  Häviämistäkin on harjoiteltava
  Yhteiset onnistumiset  
(ja koettelemukset) hitsaavat yhteen

  Anna mahdollisuus opettaa jotain muille





KYSY NEUVOJA  
HUOLTAJILTA

  Huoltajat tuntevat lapsensa parhaiten
  Samanlaisia haasteita on usein  
kotona ja koulussa

  Pyydä vanhempia tai isovanhempia  
mukaan kokouksiin ja retkille





OLE YHTEYDESSÄ 
VALMENTAJAAN  
TAI MENTORIIN

  Lippukuntasi valmentaja /  
mentori voi tulla avuksi

  Kysy apua jo ennen kuin on ihan pakko




