KUUSI PARTI0LAISTA
Juhlavuoden peli partioviikolle 23.-29.4.2007
Yhteistyöllä yllätyksiin
Loistavaa, että innostuitte ja lähditte mukaan toteuttamaan ennen kokematonta koulukampanjaa. Käsissänne on
juhlavuoden 2007 kunniaksi tuotetun Koulukampanjan materiaalin lippukuntaversio.
Koulukampanja on ollut mahdollista toteuttaa kahdella tavalla yhteistyössä partion ja koulun välillä.
Koulukampanjapeliä voidaan pelata lippukuntaversiona tai voidaan esitellä partiotoimintaa itse pakkaaman repun
avulla. Lähikoulunne opettaja on ilmoittautunut koulukampanjaan tehdäkseen yhteistyötä kanssanne. Tämän
yhteistyön toteuttamiseen on ohessa ohjeet. Kyseessä on valtakunnallinen tempaus, joten toivomme teidän
noudattavan ohjeitamme. On hienoa, että partio näyttäytyy yhtenäisenä toimintana läpi Suomen.
Me Koulukampanjan tekijät olemme opettajia ja kouluttajia - entisiä, nykyisiä tai tulevia. Olemme myös
partiolaisia ja toivomme, että tämän materiaalipaketin avulla pääsette hyvän yhteistyön alkuun lähikoulunne
kanssa.
Ippa, Karski, Sari, Taru, Ulla, Uppis ja Wilma
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
www.partio.fi/koulukampanja
Lippukunta: __________
Yhteistyökoulu ja osoite: __________
Opettaja: ____________

Luokkahengen piristysruiske
Tämän päivän koulussa tiedollisen opetuksen ohella nostetaan entistä enemmän esiin sosiaaliset taidot ja
yhteistoiminnallisen työskentelyn mallit. Hyvän ja turvallisen kasvuyhteisön rakentaminen kuuluu koulun
perustehtävään.
Luokkahenki ei synny aivan itsestään. Luokan yhteiset kokemukset toimivat oivana kasvualustana luokkahengelle.
Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen sekä ihmissuhdetaitojen harjoittelu lisää oppilaiden itsetuntemusta. Yhteiset
pelisäännöt eletään todeksi luokan arjessa ja ne näkyvät luokan toimintakulttuurissa. Yhteisöllisyys kehittyy
kokemuksen kautta.
Pelin tehtävät tekevät tutuksi partiosanastoa, ja eettiset pohdintatehtävät on laadittu partioihanteiden pohjalta.
Pelilaudan sanat ja kuvat kertovat visuaalisesti samaa viestiä. Vertaisryhmässä toimiminen, yhteistyö ja ilo
ilmentävät partiomenetelmää ja ne ovat myös pelin olennainen osa.
Nämä asiat on hyvä muistaa kun suunnittelette yhteistyössä opettajan kanssa toteutettavaa partioviikon
koulukampanjaa.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Kylänvanhimmantie 29, FIN-00640 Helsinki, Finland Tel. (+358-9) 2533 1100 Fax (+358-9) 2533 1160 info@partio.fi www.partio.fi

Toimi näin:
Yhteydenottaminen opettajaan/ kouluun
- Yhteistyökoulun opettajaan on oltava yhteydessä 23.3.2007 mennessä.
- Sovi ennakkoon sähköpostilla tai puhelimitse milloin menet kouluun keskustelemaan partioviikon
toimintapaketin toteuttamisesta.
- Valmistaudu tapaamiseen ennakkoon; tee esimerkkiehdotus valmiiksi.
Koulun toimintatapojen kunnioittaminen
- Kysykää ja kuunnelkaa, mitkä reunaehdot/toivomukset opettaja esittää (esim. käytössä oleva aika).
- Varmista opettajalta, että koulun rehtori tietää yhteistyöstänne (ehdottoman tärkeää).
- Koulua ei voi laskuttaa tarvikkeista/ materiaaleista, koska olemme tarjoamassa valmista ”pakettia”.
- Vierailijoiden kielenkäyttöön kiinnitetään erityisesti koulussa huomiota - partiolaisten kielenkäyttöön
ehkä vielä enemmän.
Jokainen partion suurlähettiläs edustaa koko Suomen partioliikettä ja samalla kansainvälistä
partioliikettä
- Huolehtikaa, että lippukuntanne jäsenet, jotka ovat ala-asteella, tietävät koulukampanjasta ja
lippukuntanne tavasta osallistua kampanjaan. Kampanjaan ilmoittautunut opettaja saattaa luulla, että
hänen luokallaan olevat innokkaat partiolaiset toteuttavat koulukampanjan tai ainakin tietävät kaiken
asiasta.
- Omalla olemuksellanne ja käytöksellänne te luotte kuvaa innokkaista harrastajista ja valatte luottamusta
hienoa harrastustamme kohtaan. Teidän vierailunne jälkeen ”kylillä” kiirii positiivinen viesti partiosta.
- Huivikaulainen iloinen ja reipas partiolainen on edustavampi, kuin purkkaa jauhava lippispää partion
suurlähettiläänä. Partiopaita on käyttämisen arvoinen!
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
- Toteuttamiseen tarvittavat resurssit: anokaa ajoissa omalta koulultanne/työpaikaltanne vapaata
koulukampanjan toteuttamista varten.
- Pitäkää jalat maassa. Pohtikaa, mitä voi järkevästi toteuttaa kohtuullisessa ajassa.
- Hankkikaa välineet ja materiaalit hyvissä ajoin.
- Varasuunnitelma kannattaa tehdä.
Turvallisuuden huomioiminen
- Käykää läpi suunnitellut tehtävät opettajan kanssa. Varmistakaa, että opettaja on samaa mieltä tehtävistä
ja sovituista toimintatavoista.
- Miettikää etukäteen miten voitte varmistaa turvallisen tavan pelin pelaamiseen.
Jos tuntuu, että joku meni TODELLA pieleen
 onnettomuus, vakava tapaturma tms.
- Huolehtikaa, että opettaja ja rehtori tietävät tapahtumista välittömästi.
- Ottakaa yhteyttä oman lippukuntanne johtajaan.
- Hoitakaa homma loppuun asti vastuullisesti ja avoimesti.
Loppu hyvin kaikki hyvin!
- Huolehtikaa materiaalit ja välineet pois pelin jälkeen.
- Sopikaa opettajan kanssa siivouksesta.
- Opettajalle / koululle kiitokset!
Nyt vain ottamaan yhteyttä koululle ja sopimaan yhteistyöstä!
Kiitos panoksestanne koulukampanjaan!
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