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TERVETULOA
MUISTELEMISPÄIVÄÄN 2018!
Viimeisten kahden vuoden aikana muistelemispäivän vietto on keskittynyt World Association of
Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) kolmiosaiseen strategiseen teeman: Yhdistä - Kasva Vaikuta. Yhdessä olemme juhlineet merkittävää yhteyttä joka liikkeemme luo ja jaamme näitä
yhteyksiä, jotta kaikki saisivat kokea mitä tarkoittaa olla osa kansainvälistä partioliikettä.
Kun kysyimme teiltä1 ‘mitä vaikutus partiossa tarkoittaa teille’, vastasitte:

“Vaikuttaminen tarkoittaa partiolaisille positiivisen muutoksen herättämistä!”
Ja tämä muutos tapahtuu kahdella tavalla:
Henkilökohtainen vaikutus - ainutlaatuisen partiomenetelmän avulla herätämme muutosta
yksilöllisessä kehityksessä.
Laajempi vaikutus - Monen nuoren positiivisen vaikutuksen kautta kansallinen partiomme
herättää isompaa positiivista muutosta laajemmin yhteisössä.
Muistelemispäivä 2018 suorittaa kolmiosaisen teeman loppuun juhlimalla sitä vaikuttamista
minkä partioliikkeemme on herättänyt jäsentemme elämissä ja heidän yhteisöissään.
Ensimmäistä kertaa ikinä muistelemispäivän haaste on kehittyä osaksi globaalia
muutosmosaiikkia - valmistaa lähettiläitä!
Miksi mosaiikki? Kun pieni pala (niin kuin oma yksilöllinen muutos) on oikeassa asennossa,
mosaiikit luovat yhden kokonaisen kuvan: yhdessä luomme mitä suuremman vaikutuksen!
WAGGGS pyysi neuvoja Muistelemispäivän 2018 ‘Vaikuta’ teemaan Facebookissa 11 huhtikuuta 2017.
Vastaukset inspiroivat sanapilven ja koko tämän paketin teemaan. Lisätietoja www.facebook.com/wagggs
1
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Muistelemispäivän 2018 mosaiikilla on neljä osaa:
Liekki on kipinä joka inspiroi meitä muutokseen.
Kaksi tähteä loistavat kirkkaana ja varustavat meitä niillä kyvyillä ja tietämyksillä mitä
tarvitsemme.
Kompassi johdattaa meidät oikeaan suuntaan, jotta muutos voi tapahtua.
Apilanlehdet antavat muodon joka merkitsee muutoksemme.
Ansaitse Muistelemispäivän 2018 merkki kolmen helpon askeleen avulla:
Askel 1

Mene ulos! Järjestäkää toimintanne jossakin ulkona naapurustossa tai
luonnon keskellä.

Askel 2

Vaikuta! Tämä on hyvä tapa ymmärtää oma voimasi positiivisen
muutoksen herättämiseen. Valitse ja toteuta yksi aktiviteetti jokaisesta kolmesta
osasta: liekki, kaksi tähteä ja kompassi.

Askel 3

Jaa #Myinpact! Miten ryhmäsi jättää positiivisen jäljen naapurustoon?
Tallenna tämä vaikutus ja jaa se WAGGGS:in kanssa ja ole mukana luomassa
globaalia vaikutuksen mosaiikkia!

Tiedätkö minkä muodon saamme, jos yhdistämme kaikki neljä osaa tämän vuoden
muistelemispäivän paketista? Se on Maailman Apilanlehti! Voit käyttää osat palapelinpaloina ja
aina kun yksi osa on toteutettu niin ryhmä ansaitsee palan. Lopuksi he voivat luoda Maailman
Apilanlehden! Lue täältä mitä eri osat symboloivat: http://bit.ly/WorldTrefoil
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LÖYDÄ TÄMÄN VUODEN HAASTE
Mitä vaikuttaminen tarkoittaa? Kaikki, mitä partiossa teemme, vaikuttaa partiolaisten ja heidän
ympärillään olevien ihmisten elämään. Mielekkäässä, jännittävässä, oppijavetoisessa ja kaikkien
saavutettavissa olevassa ympäristössä he kokevat positiivisia muutoksia itsessään. Saadessaan
uusia taitoja - esimerkiksi viestinnässä, yhteistyössä, itsensä kehittämisessä, luovuudessa ja
kansalaistaidoissa - he motivoituvat tekemään positiivisia muutoksia myös yhteisössään ja koko
maailmassa. Vaikuttaminen partiossa tapahtuu siis sekä yksilön että yhteisön tasolla! Tämän
vuoden muistelemispäivän materiaali tavoittelee molempia, mutta tarvitsemme apuasi. Rohkaise
ryhmääsi pohtimaan jokaisen aktiviteetin jälkeen sekä kokemiaan positiivisia muutoksia, että
muutoksia, joita haluaisivat saada aikaan.
Miten materiaalipaketti toimii? Tämän vuoden paketti on neliosainen haaste. Ensimmäisistä
kolmesta osasta (Liekki, Kaksi tähteä ja Kompassi) ryhmä valitsee kustakin yhden aktiviteetin.
Jokaisessa osassa on sekä yksinkertaisia että haastavampia aktiviteetteja. Lisäksi jokainen ryhmä
tekee viimeisen aktiviteetin, Apilanlehden. Se saattaa vaatia hiukan enemmän valmistelua
riippuen siitä, miten ryhmä päättää aktiviteetin toteuttaa. Muistakaa lukea vaihtoehdot etukäteen,
jotta osaatte valmistautua oikealla tavalla.
Missä aktiviteetit voi toteuttaa? Ensimmäistä kertaa toivomme, että kaikki ryhmät tekisivät
muistelemispäivän aktiviteettinsa ulkona. Tehkää aktiviteetit tavallisen kokouspaikan sijaan
julkisella paikalla ja kutsukaa mukaan muita paikallisia nuoria. Toinen vaihtoehto on tehdä
aktiviteetit kävelyllä tai haikilla, sopivasti taukojen aikana.
Paljonko aikaa tarvitaan? Paketti on suunniteltu tehtäväksi kokouksen aikana, eikä se vaadi paljon
ennakkovalmisteluja tai välineitä. Aktiviteetit pitäisi pystyä tekemään puolessatoista tunnissa,
mutta varatkaa lisäaikaa, jos ryhmä on suuri tai jos haluatte tehdä lisää aktiviteetteja.
Mitä minun pitää tehdä? Pyri lukemaan materiaali läpi ennen kuin teette aktiviteetteja ryhmän
kanssa. On hyvä, jos ryhmä pääsee osallistumaan valintoihin, mutta voit suositella ryhmällesi
sopivimpia aktiviteetteja ja soveltaa niitä tarpeen mukaan. Jokaisen aktiviteetin alkuun on kirjattu
oppimistulos, joka kuvaa, mitä aktiviteetilla halutaan saavuttaa ja mitä ryhmä oppii ja kokee
aktiviteettia tehdessään. Aktiviteetin kohdalla lukee myös aktiviteetin ajankäytön ja
ikäryhmäehdotuksen.
Älä unohda jakaa tarinoitasi, valokuviasi ja kokemuksiasi hetkistä materiaalipaketin parissa!
www.wagggs.org | www.worldthinkingday.org
Twitter: @wagggs_world | Facebook: wagggs | E-mail wtd@wagggs.org
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MUISTELEMISPÄIVÄN RAHASTO
Liity
Tämän vuoden materiaalit antavat mahdollisuuden valita kolmesta rahastoon liittyvästä
aktiviteetista:
Lady Olave Baden-Powellin viestin vaikutus
Sitoutuminen vaikuttaa
Vaikuta ympäristöjalanjälkeesi
Nämä aktiviteetit vaikuttavat kahdella tavalla. Tekosi vaikuttavat positiivisesti ympäristöön, ja
keräämäsi varat vaikuttavat positiivisesti maailmanlaajuiseen partioliikkeeseen!
Mutta näihin ei tarvitse tyytyä: jos teillä on loistava varainkeruuidea, toteuttakaa se!

Kerää
Miten lahjoitukset vaikuttavat Muistelemispäivän rahastoon?
Jokainen lahjoitettu sentti tekee partioliikkeestä entistä vahvemman ja antaa yhä useammalle
tytölle ympäri maailman mahdollisuuden nauttia partiosta.
Tutustu Muistelemispäivän rahaston vaikuttavuusraporttiin (World Thinking Day 2017 Fund
Impact Report). Sieltä näet, kuinka keräämänne lahjoitukset muuttavat partiotovereidenne
elämää ympäri maailman. [linkki]
WAGGGS:in tyttöjen hyväksi tekemä työ on lahjoitusten varassa.
Tänä vuonna tarvitsemme varoja näihin kohteisiin:
Stop the Violence -kampanja
Muistelemispäivän ohjelma
Apurahat tytöille ja nuorille naisille johtajuuden kehittämistyöpajoihin osallistumista varten
Uudet partioprojektit, joiden avulla tytöt pääsevät partioon ensi kertaa omassa maassaan
Ja paljon muuta!

Lähetä
Olen kerännyt rahaa Muistelemispäivän rahastolle. Minne lähetän lahjoitukset?
Sinulla on kaksi vaihtoehto:
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Suomalaisen Friends of WAGGGS kautta: Seuraa Facebookissa Kansainvälinen partio-sivuston
tiedotusta.
Suoraan WAGGGSille – tee lahjoitus verkossa: http://bit.ly/WTDFund
Muista hakea itsellesi Muistelemispäivän rahaston sertifikaatti (yllä olevasta linkistä)
En halua pysähtyä!
Olet siis kerännyt WAGGGS:in toiminnalle ratkaisevan tärkeitä varoja. Hyödynnä saamaasi
kokemusta ja mieti, mihin muuhun voisit kerätä varoja. Se voi olla, vaikka oma lippukuntasi tai
paikallinen hyväntekeväisyyskohde. Maailmassa on lukemattomia hyviä tarkoituksia, joihin voi
kerätä varoja ja vaikuttaa positiivisesti!

LIEKKI
Tässä osassa on aktiviteetteja, joiden avulla ymmärrät vaikuttamisen merkityksen itsellesi,
ystävillesi ja partioliikkeelle.
Valitse yksi aktiviteetti.

Oma vaikutukseni
Kesto: 15 min – 1 h, ikäryhmä: Kaikki
Oppimistulos: Ymmärtää vaikuttamisen tarkoitus, voima ja luomanne positiivinen muutos
Valmistelut: Tarpeeksi värikyniä ja paperia tai kuvalehtiä koko ryhmälle. Aktiviteetti toimii
parhaiten, jos se toteutetaan lyhyen kävelyretken aikana.
Vaihe 1. Pyydä osallistujia ottamaan muistikirja mukaan kävelylle lähiympäristöön tai
metsäretkelle. Pyydä heitä piirtämään asioita, jotka muistuttavat heitä voimasta: esineitä, eläimiä,
kasveja tms. Joku voi piirtää esimerkiksi muurahaisen koska pienestä koostaan huolimatta se
pystyy kantamaan itseään suurempia esineitä. Piirtämiseen voi käyttää 10 minuutista tuntiin
osallistujien iästä ja luovuudesta riippuen.
Vaihe 2. Retken jälkeen jaa osallistujille paperia ja pyydä heitä piirtämään oma voimasymbolinsa
käyttäen muistikirjapiirroksia inspiraationa.
Kerro, että jokainen symboli on tärkeä ja ainutlaatuinen: tarkoitus on piirtää itselle
merkityksellinen voimasymboli. Se voi edustaa
asioita, jotka saavat heidät tuntemaan itsensä vahvoiksi ja voimakkaiksi, tai
asioita, jotka inspiroivat heitä tekemään merkityksellisiä asioita, tai
asioita, joihin he suhtautuvat intohimoisesti.
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Kun kaikki ovat valmiita, pyydä osallistujia kertomaan voimasymbolistaan ryhmälle.
Vaihe 3. Kootkaa kaikki symbolit yhteen ja luokaa niistä yksi yhteinen kuva. Kuvassa symbolit
voivat esiintyä yksittäin tai muodostaa ryhmän symbolin. Kerro, että tämä yhteinen kuva edustaa
sitä muutosta, jonka partiolaiset voivat yhteistyöllä saada aikaan omassa yhteisössään.
Partiolaisten yhdistetyillä voimilla voi olla suuri vaikutus! Tämän vuoden muistelemispäivänä
juhlimme tätä vaikutusta. Keskustelkaa siitä, millainen teidän yhteinen vaikutuksenne yhteisössä
voisi olla?

Lisähaaste: Voitte käyttää inspiraationa yksittäisiä symboleja tai yhdessä luomaanne kuvaa ja

maalata seinämaalauksen sopivaan paikkaan. Ottakaa siitä kuva ja jakakaa se materiaalipaketin
viimeisessä osassa Jaa #MyImpact!

Yhdistäkää aktiviteetteja: Tämä aktiviteetti on helppo yhdistää Kaksi tähteä -osion aktiviteettiin 1

Toisten vaikutus
Kesto: 20 min, ikäryhmä: sudenpennut ja seikkailijat
Oppimistulos: Ymmärtää, kuinka pienetkin teot voivat vaikuttaa toisten ihmisten elämään.
Valmistelut: Suuri, matala kulho tai vati täynnä vettä ja ainakin neljä esinettä, joista yksi on pieni,
yksi suuri, yksi kevyt ja yksi painava. Jos ryhmä on suuri, se kannattaa jakaa. Tarvitsette myös
pienen kiven jokaiselle ja tussin, jolla voi kirjoittaa kiveen.
Tämä aktiviteetti näyttää esimerkin avulla, kuinka esineen pudottaminen veteen aiheuttaa
aaltoilua. Aallot voivat olla pieniä tai suuria esineestä riippuen, aivan samoin kuin ystävälliset
tekomme voivat olla pieniä tai suuria. Niilläkin on aallon kaltainen vaikutus toisen henkilön
elämään. Teon vaikutus voi tehdä jonkun päivästä paremman tai muuttaa heidän käytöstään
muita kohtaan.
Pudottakaa kulhoon yksi esine kerrallaan. Katsokaa ja keskustelkaa siitä, miten vesi reagoi
erilaisten esineiden pudottamiseen. Jokainen esine saa pudotessaan aikaan omanlaisensa aallot
tai väreet. Näytä ryhmälle yksi kivistä ja kysy, mitä se voisi edustaa. Auta ryhmää ymmärtämään,
että kivi edustaa jokaista heistä ja heidän omaa käytöstään muita kohtaan. Jaa kivet osallistujille ja
pyydä heitä kirjoittamaan nimensä saamaansa kiveen.
Kysy ryhmältä, mitä vesiastia voisi edustaa. Auta ryhmää ymmärtämään, että vesiastia voisi olla
heidän ryhmänsä, luokka, leikkikenttä, urheilujoukkue, kerho, perhe, asuinyhteisö tai mikä
tahansa paikka tai tilanne, jossa he ovat yhdessä muiden kanssa. Keskustelkaa siitä, miten yhden
henkilön teot voivat vaikuttaa muihin ihmisiin.
Pyydä jotakuta vapaaehtoista pudottamaan kivensä varovasti veteen sen vertauskuvana,
millainen vaikutus ihmisellä voi olla toiseen. Voit sanoa esimerkiksi “Samalla tavalla kuin kivi saa

veteen pudotessaan aikaan aaltoja tai väreitä, myös teidän teoillanne voi olla vaikutusta. Kun
sanotte jollekulle huomenta, se synnyttää ystävällisyyden aaltoja, jotka osuvat samana päivänä
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moniin muihin ihmisiin. Se, jolle sanoitte huomenta, sanoo ehkä hymyillen huomenta jollekin
toiselle, ja niin edelleen.” Keskustelkaa siitä, miten ystävällisyys ja myötätunto leviävät.

Pyydä jokaista pudottamaan kivensä veteen vuorotellen ja kertomaan samalla henkilökohtaisia
esimerkkejä ystävällisistä teoista.
Ideoikaa pienemmissä ryhmissä, mitä voisitte partiolaisina tehdä tuottaaksenne isompia aaltoja
ympäristöön!

Lady Olave Baden-Powellin viestin vaikutus
Kesto: 15 min, ikäryhmä: Kaikki
Oppimistulos: Ymmärtää Muistelemispäivän rahaston vaikutus
Valmistelut: Jos haluatte, pukekaa yksi johtajista Lady Olaveksi. Vaihtoehtoisesti voitte esittää, että
Lady B-P on lähettänyt alla olevan kirjeen, ja lukekaa se.
Vaihe 1. Kerro ryhmälle, että he tapaavat kohta aivan erityisen vieraan, ja ilmoita sitten, että
maailman partiotyttöjen ylijohtaja on saapunut. “Lady Olave” saapuu ja toivottaa kaikki
tervetulleiksi kokoukseen. Hän lukee seuraavan kirjeen:

“Olen hyvin iloinen saadessani viettää syntymäpäivääni yhdessä kaikkien maailman partiolaisten
kanssa. Haluaisin kertoa teille tarinan. Tämä tarina on hyvin erikoislaatuinen: joka kerta kun
sanon tietyt sanat, teidän täytyy tehdä tietyt liikkeet.
Sanat ovat nämä:
1. Partiolaiset: Kun sanon näin, nouskaa seisomaan, tehkää partiotervehdys ja sanokaa “Ole
valmis”.
2. Ystävyyden rahasto. Kun sanon näin, nouskaa seisomaan, kätelkää lähellä olevia ja sanokaa “Ole
ystäväni”.
Oletteko valmiina?
Kauan sitten kirjoitin kirjeen kaikille maailman partiolaisille. Pyysin heitä auttamaan minua
perustamaan suurimman ystävyyden rahaston, mitä on koskaan nähty! Mikä sitten on rahasto?
Rahasto kerää lahjoituksia johonkin erityiseen tarkoitukseen.
Ystävyyden rahaston tarkoitus on auttaa liikettämme kasvamaan ja saavuttamaan
mahdollisimman monia paikkoja. Tiesittekö, että 104 WAGGGS:in jäsenjärjestöä on tehnyt
lahjoituksia rahastoon vuoden 2005 jälkeen? Viime vuoden lahjoitusten avulla tyttöpartiolaiset
pääsivät osallistumaan Juliette Low -seminaariin (joka on kansainvälinen johtajuusseminaari),
partiotoiminta aloitettiin monessa uudessa maassa, tuettiin 16 päivän kampanjaa naisten ja
tyttöjen kohtaaman väkivallan lopettamiseksi ja tietenkin tuettiin muistelemispäivän ohjelmaa –
minun syntymäpäiväni! Jokainen pieni murunenkin on tärkeä, ja te voitte vaikuttaa Ystävyyden
rahastoon! Kaikilla ei ole itsellään rahaa lahjoitettavaksi, mutta moni meistä tuntee jonkun, joka
ehkä voisi antaa tukensa. Keneltä sitten voitte kysyä? Vastaus riippuu itsestänne ja siitä, missä
asutte, mutta tavallisimpia mahdollisuuksia ovat oma perhe, ystävät ja lähellä asuvat ihmiset.
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Monet partiolaiset ovat lahjoittaneet senttejään, pennejään tai muun valuutan kolikoitaan.
Tiesittekö, että varojen keräämisestä Ystävyyden rahastoon voi saada sertifikaatin? Olen myös
kuullut, että WAGGGS:in verkkosivuilta löytyy lisää tietoa asiasta. Ystävyyden rahastolla on
toinenkin nimi. Tiedättekö, mikä se on?
[Oikea vastaus on Muistelemispäivän rahasto] Kyllä! Muistelemispäivän rahasto! Oletteko jo
tehneet lahjoituksen tänä vuonna? Kiitos!
Vaihe 2. Jos ryhmä on tuonut mukanaan lahjoituksia rahastoon, kootkaa kolikoista mosaiikki.
Voitte ottaa mosaiikista kuvan ja jakaa sen, älkääkä unohtako lähettää lahjoituksianne
Muistelemispäivän rahastoon!
www.wagggs.org | www.worldthinkingday.org
Twitter: @wagggs_world | Facebook: wagggs | E-mail wtd@wagggs.org
# MyImpact | #WTD2018

Arvojemme vaikutus
Kesto: 30 min, ikäryhmä: 6+
Oppimistulos: Tarkastella omaa maailmankatsomusta ja sen yhteyksiä partion arvoihin.
Valmistelut: Kerää 20 kierrätettävää esinettä (muovipulloja, sanomalehtiä, tölkkejä yms.) ja
kirjoita kuhunkin niistä yksi seuraavista arvoista: varakkuus, onnellisuus, menestys, hengellisyys,
kansalaisuus, ystävyys, kuuluisuus, omaperäisyys, valta, vaikutusvoima, rehellisyys,
oikeudenmukaisuus, ilo, rakkaus, kiitos, perhe, totuus, viisaus, asema. Tarvitset myös kaksi kassia,
kaksi sidettä silmille sekä paperia ja kynän jokaiselle. Valitse sopiva avoin paikka ulkoa tai sisältä.
Vaihe 1. Ryhmä jakautuu kahtia (joukkueet A ja B) ja asettuvat kahteen riviin, jotka ovat toisiaan
vastapäätä noin 10 askeleen etäisyydellä. Yksi henkilö toimii pelinohjaajana. Pelinohjaaja
asettelee kierrätettävät esineet jonojen väliselle alueelle satunnaiseen järjestykseen. Yksi pelaaja
kummastakin joukkueesta (kerääjä) seisoo jonon kärjessä side silmillä ja kassi kädessä. Ohjaaja
antaa lähtömerkin, ja joukkueen A kerääjä poimii niin monta esinettä kuin pystyy. Joukkue saa
ohjata kerääjää esineiden luo, mutta toinen joukkue saa huutaa harhaanjohtavia ohjeita.
Joukkueet pelaavat vuorotellen ja vaihtavat kerääjää. Eniten kierrätettäviä esineitä kerännyt
joukkue voittaa!
Vaihe 2. Asettakaa kaikki esineet riviin. Esitä ryhmälle seuraavat kysymykset:
Mitä nämä sanat edustavat? Auta tarvittaessa keskustelua oikeaan suuntaan (nämä ovat arvoja).
Miksi arvot ovat tärkeitä? Miten ne liittyvät siihen, mitä teemme? Voit selittää, että arvot ovat
ihanteita, joilla on joku merkitys henkilölle tai ihmisryhmälle. Arvot muokkaavat sitä, miten
ihmiset elävät ja ovat vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja mitä he ajattelevat itsestään.
Tarvitsemmeko nämä kaikki kassiimme (siis päivittäiseen elämäämme)? Kysy ryhmältä, mitkä
arvot he valitsisivat kassiinsa, jos saisivat valita vain kolme? Pyydä jokaista kirjoittamaan
valintansa paperille.
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Pyydä vapaaehtoisia kertomaan valinnoistaan ja niiden perusteluista. Kysy osallistujilta,
muistavatko he antamansa partiolupauksen ja oman ikäkauden ihanteet. Mitä arvoja lupauksesta
ja ihanteista tulee mieleen? Kerro, että partion arvot on kuvattu lupauksessa ja ihanteissa:
rehellisyys, hengellisyys (oman vakaumuksen mukaisesti) ja kansalaisuus. Onko kukaan valinnut
näitä tai niihin liittyviä arvoja kassiinsa?
Vaihe 3. Pyydä jokaista kirjoittamaan valitsemansa arvot kolmelle erilliselle paperilapulle ja
asettumaan sitten ympyrään. Ota ne esineet, joihin on kirjoitettu partion arvot rehellisyys,
hengellisyys ja kansalaisuus, ja aseta ne piirin keskelle.
Yksi kerrallaan osallistujat asettavat lapuille kirjoittamansa arvot niiden partion arvojen viereen,
joihin ajattelevat kunkin arvon liittyvän. Jos olet esimerkiksi kirjoittanut lapulle “ystävyys”, ehkä
se kuuluu “rehellisyyden” viereen. Selitä, ettei tehtävässä ole oikeita vastauksia.

Kerro tämän aktiviteetin päätteeksi, että omat arvomme voivat liittyä partion arvoihin
monenlaisilla tavoilla.
Jos tarvitset lisää tietoa WAGGGS:in arvoista, sitä löytyy osoitteista http://bit.ly/P2LP2L ja
http://bit.ly/Learning2Thrive. Suomen partiolaisten arvopohja on kuvattu osoitteessa
https://www.partio.fi/tutustu-partioon/arvot.

KAKSI TÄHTEÄ
Positiivisen muutoksen ja merkityksellisen vaikutuksen aikaan saaminen vaatii tiettyjä kykyjä.
Tässä osiossa pääsette harjoittelemaan tarvitsemianne taitoja!
Valitse yksi aktiviteetti

Sitoutuminen vaikuttaa
Kesto: 15 min, ikäryhmä: Kaikki
Lisätietoja: http://bit.ly/WTDFund
Oppimistulos: Hauska tapa siivota lähiympäristöä ja kerätä rahaa Muistelemispäivän rahastoon!
Valmistelut: Iso muovisaavi tai säkkejä, hanskoja, roskapoimuri (vapaaehtoinen)
Tämän aktiviteetin voi tehdä matkalla kouluun, partiokokoukseen tai jos ryhmä päättää lähteä
kävelylle tai haikille osana muistelemispäivän haastetta. Samalla kun nautitte kävelystä, kerätkää
mahdollisimman paljon roskia! Olkaa kerätessänne varovaisia, älkääkä koskeko vaarallisen
näköisiin roskiin. Jos lähistöllä on kierrätyspisteitä, voitte myös kierrättää siihen sopivat roskat!
Rahastoidea – Tuplatkaa vaikutus: Pyytäkää ihmisiä sponsoroimaan työtänne lahjoittamalla
kolikko tai valitsemansa summa jokaista kerättyä ja/tai kierrätettyä roskaa /roskakiloa
/roskasäkillistä kohti! Pyytäkää sponsorointia mieluiten viikkoa ennen itse tapahtumaa. Kun
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olette valmiita, kertokaa sponsoreille saavutuksestanne, kerätkää lahjoitukset ja lähettäkää ne
Muistelemispäivän rahastolle.

Lisähaaste: Keksittekö muita yksinkertaisia asioita, joita tekemällä voitte saada aikaan pieniä,
mutta merkityksellisiä muutoksia ympärillänne?

Luovuus vaikuttaa
Kesto: 15 min, ikäryhmä: Kaikki
Lisätietoja: www.ourcabana.org
Oppimistulos: Käyttäkää mielikuvitustanne viestimme välittämiseksi!

Tiesittekö? Our Cabaña avasi ovensa 60 vuotta sitten. Monet tytöt ympäri maailman tulivat tänne
tehdäkseen unelmistaan totta. ¡Tule mukaan!
Valmistelut: Paperia ja kyniä
Pyydä osallistujia kirjoittamaan yhdessä tai useammassa ryhmässä 30 sekunnissa
mahdollisimman monta Meksikoa kuvaavaa asiaa. Aktiviteetin tavoitteena on näyttää
osallistujille, miten he voivat käyttää luovuuttaan huomion kiinnittämiseksi valittuun aiheeseen.
Kun lista on valmis, pyydä ryhmää valitsemaan listasta yksi sana. Tehtävänä on luoda lyhyt
näytelmä tai “pysäytyskuva”, joka kuvaa valittua sanaa. Jos ryhmä valitsee esimerkiksi sanan
kaktus, osallistujat voivat muodostaa itsestään pienen kaktuspuutarhan. Tai jos valittu sana on
piñata, voidaan keksiä laulu piñatan särkemisestä.
Ryhmien pitäisi esitellä tuotoksiaan mahdollisimman julkisesti. Jos kokoonnutte
kaupunkiympäristössä, tämän pitäisi olla melko helppoa. Jos olette kuitenkin päättäneet toteuttaa
muistelemispäivän aktiviteetit luonnon helmassa, voit kehottaa esiintyjiä esimerkiksi laulamaan
mahdollisimman kovaa, jotta lähimmät ihmiset kuulisivat, mitä teette. Voitte lisäksi videoida tai
valokuvata esiintymisen ja jakaa sen sosiaalisessa mediassa; vaikuttaa voi monella tavalla!

Lisähaaste: Keksittekö aiheen, jota haluaisitte tuoda ihmisten tietoisuuteen tällaisella tavalla?
Kun saatte laulunne tai tanssinne valmiiksi, voitte taltioida sen ja jakaa WAGGGS:in ja Our
Cabañan kanssa:
Twitter: @wagggs_world @nuestracabana | Facebook: wagggs ourcabana
#OurCabana60 | #MyImpact | #WTD2018

Persoonallisuus vaikuttaa
Kesto: 20 min, ikäryhmä: Kaikki
Lisätietoja: www.wagggs.org/kusafiri
Oppimistulos: Oppia uutta kieltä ja arvostaa monimuotoisuutta
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Tiesittekö? Kusafiri on swahilinkielinen sana, joka tarkoittaa matkan taittamista. Nyt pidetään
hauskaa opettelemalla lisää sanoja swahiliksi!

Valmistelut: (Vapaaehtoinen) Voit kirjoittaa alla olevat sanat isoille papereille, jotta niiden
lukeminen on helpompaa.
Vaihe 1. Pyydä ryhmää levittäytymään ja valitsemaan vapaaehtoinen “Kusafiri” lukemaan alla
olevat swahilinkieliset sanat:
Tuungane: kokoonnutaan
Tucheze: tanssitaan
Tufurahi: iloitaan
Tusherehekehe: juhlitaan

Huomautus johtajalle: ei haittaa, jos ette osaa lausua sanoja oikein. Tämän aktiviteetin tarkoitus
on arvostaa monimuotoisuutta!
Sopikaa kutakin sanaa vastaava liike. Kun ryhmä on valmis, Kusafiri alkaa huutaa sanoja
yksitellen. Muu ryhmä tekee vastaavat liikkeet. Jos joku tekee virheen, hän jää sivuun. Se, joka
noudattaa Kusafirin ohjeita oikein pisimpään, voittaa!

Nuoremmille ryhmille: voitte käyttää ensin kahta tai kolmea sanaa ja lisätä sitten sanoja.
Vaihe 2. Onko ryhmässä partiolaisia, joiden äidinkieli on eri kuin muiden? Pyydä heitä opettamaan
äsken käyttämänne swahilinkieliset sanat ryhmälle omalla kielellään. Lisätkää nämä sanat
Kusafirin ohjeisiin ja yrittäkää muistaa, mitkä liikkeet kuuluvat uusiin sanoihin.

Keskustelkaa:
Oliko sanojen oppiminen helppoa vai vaikeaa?
Oliko liikkeiden muistaminen helppoa vai vaikeaa?

Kerro, että eri kielissä samat asiat toteutetaan erilaisilla tavoilla. Tässä aktiviteetissa sanottiin
esimerkiksi “tuungane” eri kielillä, mutta saatiin aikaan sama vaikutus.
Kysy ryhmältä, oliko uusien sanojen oppiminen hauskaa?
Tietääkö kukaan, mitä monimuotoisuus (diversiteetti) tarkoittaa?

Keskustelkaa siitä, mitä monimuotoisuuden arvostaminen tarkoittaa: sen ymmärtämistä, että
jokainen yksilö on ainutlaatuinen, ja yksilöllisten erojemme tunnistamista ja tunnustamista.
Saamme aikaan suuremman ja merkityksellisemmän muutoksen, kun ymmärrämme ja
arvostamme myös sellaisia asioita, jotka poikkeavat meille tutuista. Positiivisen vaikutuksen
aikaansaamiseksi on hyvin tärkeää arvostaa monimuotoisuutta ja sitä, että haluamme ja voimme
toimia yhdessä, vaikka olemme erilaisia.
Jakakaa kuvia pelistä WAGGGS:in ja Kusafirin kanssa:
Twitter: @wagggs_world @kusafiriwc | Facebook: wagggs kusafiriworldcentre
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#MyImpact | #WTD2018

Kansalaistoiminta vaikuttaa
Kesto: 15 min, ikäryhmä: Kaikki
Lisätietoja: www.ourchalet.ch
Oppimistulos: Ymmärtää ihmisen vaikutukset ympäristössä

Tiesittekö? Our Chaletissa on “ekomaja”, joka on täynnä ympäristöaiheisia pelejä ja paikka
vapaaseen oleskeluun!

Valmistelut: kyniä ja paperia
Testatkaa globaalit kansalaistaitonne pelaamalla Our Chaletin ekohaastetta! Jakautukaa kahteen
tai useampaan pieneen ryhmään, jotka voivat vertailla ympäristötietojaan. Eniten oikeita
vastauksia saanut joukkue voittaa.
1. Yöksi päälle jätetty tietokoneen näyttö kuluttaa…
a) Saman verran energiaa kuin 800 A4-sivun printtaaminen
b) Hiukan energiaa, jotta näyttö pysyy lämpimänä ja valmiina seuraavaan päivään
c) Ei käytä juuri lainkaan energiaa
2. Mikä on tehokkain tapa säästää vettä pyykinpesussa?
a) Kuivata pyykit narulla eikä kuivaajassa
b) Täyttää pesukone mahdollisimman täyteen
c) Käyttää energiatehokkaita laitteita
d) Käyttää pesukoneen huuhteluvesi uudelleen
3. Minkä seuraavista tuottaminen vaatii eniten vettä?
a) Puuvillainen T-paita
b) Hampurilainen
c) Mikrosiru
d) Kupillinen kahvia
4. Kylpyhuoneessa voit säästää vettä…
a) Käymällä nopeammin suihkussa
b) Sulkemalla hanan siksi aikaa, kun harjaat hampaat
c) Käyttämällä wc-pöntön “pieni huuhtelu” -nappia
d) Kaikki yllä olevat
5. Montako sivua keskiverto toimistotyöläinen suunnilleen tulostaa vuodessa?
a) 10 000 sivua
b) 7 500 sivua
c) 5 000 sivua
d) 2 000 sivua
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6. Paljonko voit säästää lämmityskuluissa pudottamalla huonelämpötilaa 1˚C?
a) 1 %
b) 7 %
c) 10 %
d) 50 %
7. Kuinka suuri osa LED-lampun (Light Emitting Diode) kuluttamasta energiasta muuttuu
näkyväksi valoksi?
a) 80 %; vain 20 % muuttuu hukkalämmöksi
b) 0 %; LED-lamput eivät ole kovin tehokkaita
c) 40 %
d) 100 %
8. Mitä kaikki Our Chaletin vieraat ja te voitte tehdä kotona vähentääksenne energian tuhlausta?
a) Sammuttaa valot, kun lähdette huoneesta
b) Pitää ovet ja ikkunat kiinni
c) Irrottaa puhelimen laturin seinästä, kun puhelin on latautunut
d) Kaikki yllä olevat

Keskustelkaa: Ihmisten vaikutus ympäristöön on suuri. Mitä te teette ollaksenne
ympäristöystävällisempiä maailmankansalaisia?

Lisähaaste: Jos haluatte jatkaa ympäristöteemaa, voitte tehdä myös Kompassi-osion aktiviteetin 1.
Jakakaa energiansäästöideanne WAGGGS:in ja Our Chaletin kanssa:
Twitter: @wagggs_world | Facebook: wagggs ourchalet
# MyImpact | #WTD2018
Oikeat vastaukset: 1a, 2c, 3b, 4d, 5a, 6b, 7a, 8d

Viestintä vaikuttaa
Kesto: 20 min, ikäryhmä: Kaikki
Lisätietoja: www.sangamworldcentre.org
Oppimistulos: Parantaa ryhmän jäsenten välistä viestintää ja strategiataitoja

Tiesittekö? Sangamilla on yhteisöohjelma, jonka osallistujien nimitys on “Tare”, joka tarkoittaa
tähteä hindiksi. Lisätietoja: http://bit.ly/SangamTare

Valmistelut: noin 30x15 m kokoinen alue. Merkitse alueen rajat ja keskelle viiva. Lisäksi tarvitaan
kaksi tolppaa (tai esimerkiksi suurta kiveä tai tuolia) sekä kello.
Taret ovat Sangamin tähtiä, ja vaikuttavat omassa yhteisössään tekemällä tiivistä yhteistyötä
paikallisten yhteistyökumppanien kanssa. Taret leikkivät mielellään naapuruston lasten kanssa
perinteistä intialaista leikkiä, jonka nimi on Kho Kho. Sitä pelataan kahdella 12 hengen

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  info@partio.fi  www.partio.fi

joukkueella, mutta kentällä on vain yhdeksän pelaajaa. Jos ryhmäsi on pienempi, säädä
lukumäärät sopiviksi.
Pelissä on kaksi joukkuetta, joista kummassakin on yhdeksän pelaajaa. Toinen joukkueista jahtaa,
toinen puolustaa.
kentän tolpat
jahtaava joukkue kasvot
vastakkaisiin suuntiin
kolme pelaajaa puolustavasta
joukkueesta
Jahtaava joukkue tulee kentälle. Kahdeksan pelaajaa istuu tasaisin välein keskiviivalle, kasvot
vastakkaisiin suuntiin, poispäin keskiviivalta. Yhdeksäs pelaaja on jahtaaja, joka seisoo tolpan
vieressä. Kolme puolustavan joukkueen pelaajaa tulee kentälle. Jahtaaja yrittää saada heidät kiinni
koskettamalla. Puolustajat saavat ylittää keskiviivan, mutta jahtaaja ei. Jahtaaja saa juosta vain
yhteen suuntaan. Kun hän on lähtenyt liikkeelle, hän ei voi kääntyä ympäri. Vaihtaakseen
kiertosuuntaa jahtaajan on juostava tolpalle ja sen ympäri. Jahtaaja voi vaihtaa paikkaa
joukkuetoverinsa kanssa koskettamalla istuvaa pelaajaa selkään ja huutamalla KHO! Uusi jahtaaja
lähtee liikkeelle siihen suuntaan, johon hänen kasvonsa istuessa olivat. Kun kaikki kolme
puolustajaa on saatu kiinni, seuraavat kolme puolustajaa tulevat kentälle.
Peli päättyy, kun kaikki yhdeksän puolustajaa on saatu kiinni. Silloin joukkueiden vuorot
vaihtuvat. Pidä kirjaa siitä, kuinka kauan vuorot kestävät, sillä nopeitten kaikki puolustajat kiinni
saanut joukkue voittaa.
Kysy ensin voittajajoukkueelta: mikä toimi joukkueen pelissä hyvin? Vastaus on yleensä yhteistyö
ja viestintä. Kysy ryhmältä, miten viestintä vaikuttaa? Selitä, että kun teemme yhteistyötä, kun
ryhmän viestintä toimii ja kun kaikkien roolit ovat selvät, saavutetaan hyviä tuloksia!
Pelin säännöt selitetään (englanniksi) myös seuraavassa videossa:
http://bit.ly/KhoKhoGameWTD
Jaa WAGGGS:in ja Sangamin kanssa kuvia ryhmästäsi pelaamassa Kho-Kho:ta
Twitter: @wagggs_world @sangamwc | Facebook: wagggs sangamworldcentre
# MyImpact | #WTD2018

Yhteistyö vaikuttaa
Kesto: 15 min, ikäryhmä: Kaikki
Lisätietoja: www.paxlodge.org
Oppimistulos: Ymmärtää, miten tehdään yhteistyötä hyvässä hengessä
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Tiesittekö?

Pax Lodge rakennettiin partiolaisten avokätisten lahjoitusten turvin. Lahjoituksia tuli ainakin 15
maasta eri puolilta maailmaa, ja yhteistyö yhteisen tavoitteen eteen tuotti mahtavan tuloksen:
Lontooseen perustettiin uusi maailmankeskus!
Valmistelut: kaksi kolikkoa tai pikkukiveä, yksi kummallekin joukkueelle.
Tämä peli vaatii keskittymistä, viestintää, strategiaa ja huomiokykyä. Jaa ryhmä kahteen
samankokoiseen joukkueeseen. Joukkueet istuutuvat kahteen yhdensuuntaiseen riviin noin
metrin etäisyydelle toisistaan, kasvot toista joukkuetta kohti. Kumpikin rivi saa kolikon, jota
kuljetetaan (tai ollaan kuljettavinaan) riviä pitkin. Kukin pelaaja voi antaa kolikon eteenpäin tai
olla vain tekevinään niin. Kädet pidetään koko ajan vartalon etupuolella. Molemmat joukkueet
kuljettavat kolikkoa yhtä aikaa.
Osanottajien kannattaa tarkkailla vastapuolta, ei omaa joukkuettaan, ja yrittää selvittää, mihin
kolikko pysähtyy. Kun “kuljetus” saapuu kummankin rivin päähän, ryhmät kokoontuvat
miettimään, kenellä toisen joukkueen kolikko on.
Pyydä ryhmät sitten takaisin istumaan alkuperäisille paikoilleen. Rivin ensimmäinen nousee ylös
ja kävelee rivin toiseen päähän. Pelataan uusi kierros. Tätä jatketaan, kunnes kaikki ovat saaneet
olla rivin ensimmäisinä. Jos ryhmä on suuri, tehkää enemmän rivejä.

Keskustelkaa:

Miten päättelitte, kenellä kolikko oli?
Mitä olisitte voineet tehdä paremmin saadaksenne selville, kenellä toisen joukkueen kolikko
oli?
Miten viestintä ja yhteistyö vaikuttavat lopputulokseen?

Jaa WAGGGS:in ja Pax Lodgen kanssa kuvia ryhmästäsi pelaamassa peliä:
Twitter: @wagggs_world @PaxLodge | Facebook: wagggs PaxLodgeFriends
#MyImpact | #WTD2018

KOMPASSI
Valitkaa yksi aktiviteetti
Alkakaa suunnitella muutosta, jonka haluaisitte saada aikaan yhteisössänne, jotta se voidaan lisätä
muutosmosaiikkiin. Seuraavat aktiviteetit auttavat muutoksen toteuttamisessa ja kirjaamisessa.
Toivottavasti tämä auttaa teitä inspiroitumaan näiden materiaalien viimeisessä osassa olevaa
seinämaalausta varten!

Vaikuta ekologiseen jalanjälkeesi
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Kesto: 20min, ikäryhmä: Kaikki
Oppimistulos: Perehtyä päivittäisiin toimiin, jotka auttavat ympäristömme pelastamisessa
Yksi parhaista tavoista suojella maapalloa on kuluttaa vähemmän. Se tuottaa vähemmän jätettä ja
kuluttaa vähemmän energiaa, auttaen samalla ympäristöä ja maapalloa.
Muistelemispäivän rahasto -idea – Tuplaa muutos!: Pyydä ihmisiä sponsoroimaan sinua jonkin
sellaisen tavan lopettamisessa, jolla on kielteinen vaikutus ympäristöön, ja uuden tavan
opettelussa. Voit toteuttaa tätä viikon, kuukauden tai pidempään.
Pidä kirjaa saavutuksistasi, jotta voit näyttää ne sponsoreillesi, kerää lahjoituksia ja lähetä ne
Muistelemispäivän rahastoon!

Vähennä:

Puhelimen/TV:n/tietokoneen käyttöä tunnilla per päivä. Sammuta se kokonaan ja säästä
sähköä (ja käytä aika vaikka reippaisiin partioaktiviteetteihin).
Ruoan tuhlausta. Pidä kirjaa siitä, kuinka paljon ruokaa heität pois, ja yritä ostaa/valmistaa
vähemmän. Jos valmistat liikaa, mieti voisitko lahjoittaa osan jollekin tarvitsevalle
yhteisössäsi. Kompostointi on myös hyvä idea.
Veden tuhlausta. Sulje hana kun harjaat hampaita, tai puolita suihkuun käyttämäsi aika.

Aloita:

Kestopullon käyttäminen sen sijaan, että ostaisit aina uuden pullon, kun sinulla on jano.
Vähemmän pulloja = vähemmän jätettä
Kestokassin käyttäminen. Voiko enää olla helpompaa? Osta tai tee itse oma ja pidä se aina
mukanasi, kun lähdet kauppaan. Pienempi muovipussien määrä auttaa pitämään ympäristön
puhtaana ja kauniina.
Taiteen tekeminen roskista. Sen sijaan, että heittäisit roskiin jonkin muovi- tai
vaahtomuovipakkauksen, foliokääreen, muovipullon jne. Käytä luovuuttasi ja tee siitä jotain
käyttökelpoista tai kaunista. Monia pois heittämiämme tavaroita voi vielä hyödyntää!
Ruoan omatoiminen kasvattaminen. Kaiken ruoan tuottaminen itse saattaa ehkä olla
haastavaa, mutta ota selvää mitkä vihannekset, yrtit tai jopa hedelmät pystyvät kasvamaan
paikallisessa ilmastossa. Supermarketeista ostettu ruoka täytyy kuljettaa ja suojata
pakkauksin. Omassa puutarhassa kasvatettu päätyy suoraan vatsaasi.
Korjaaminen ja käyttäminen. Onko vaatteessasi reikä tai farkuissasi repeämä? Sen sijaan, että
ostaisit uudet, mikset vain korjaa niitä. Säästät energiaa, resursseja ja rahaa!

Jaa Vähennä ja aloita -kampanjasi edistyminen ryhmäsi kanssa kokoontumisissanne
muistelemispäivään saakka, ja jopa sen jälkeenkin.

Vaikuta Kestävän kehityksen tavoitteilla
Kesto: 20min, ikäryhmä: Kaikki
Oppimistulos: Tutustua Yhdistyneiden kansakuntien Kestävän kehityksen tavoitteisiin ja selvittää,
miten ryhmäsi aktiviteetit liittyvät niihin
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Valmistelut: älypuhelin, tabletti tai tietokone nettiyhteydellä (vaihtoehtoon 1)
Vuosisuunnitelma, jossa on ryhmäsi viimeisten 6-9 kuukauden aikana tekemät aktiviteetit, naru,
pyykkipoikia, 17 Kestävän kehityksen tavoitetta leikattuna [voit ladata ruudut täältä:
http://yk.fi/node/479 ], muistilappuja ja tusseja (vaihtoehtoon kaksi)
Yli 40 prosenttia maailman väestöstä on iältään 10-24 -vuotiaita – suurin nuorisoväestö ikinä.
Pystyäkseen ratkaisemaan maailman ongelmat, seuraavan sukupolven täytyy tietää, mitä nuo
ongelmat ovat. Sadoilla miljoonilla ihmisillä ei ole riittävästi ruokaa; naisilla on yhä pienempi
palkka ja vähemmän oikeuksia kuin miehillä; kasvi- ja eläinlajit katoavat kiihtyvää vauhtia; ja
kuilu rikkaiden ja köyhien välillä vain kasvaa. Yhdistyneiden kansakuntien Kestävän kehityksen
tavoitteet tarjoaa hyödyllisen linssin, jonka kautta voi tarkastella suurimpia maailmanlaajuisia
ongelmia.
Vaihtoehto 1. Jos ette tiedä, mitä Kestävän kehityksen tavoitteet ovat, tässä on joitakin hyödyllisiä
linkkejä ja lähteitä, jotka tarjoavat esimerkiksi aktiviteetteja, joita voitte tehdä ryhmässä:
The World’s Largest Lesson -sivuston aktiviteetit tavoitteisiin liittyen:
http://worldslargestlesson.globalgoals.org
Ilmainen maailmanlaajuinen koulutus- ja oppimisportaali kestävän kehityksen ratkaisuista
www.thegoals.org
WAGGGSin työtä tavoitteisiin liittyen http://bit.ly/SDGsWAGGGS
Kansainvälinen tyttöjen päivä, WAGGGSin aktiviteettipaketti, joka keskittyy Kestävän
kehityksen tavoitteisiin: http://parempimaailma.partio.fi/etusivu/vinkkeja/
Vaihtoehto 2. Jos Kestävän kehityksen tavoitteet ovat tuttuja ryhmälle, selvittäkää, kuinka paljon
olette edistäneet tavoitteita!
Ripustakaa naru huoneen poikki pyykkinarun tavoin, sellaiselle korkeudelle, että kaikki ylettyvät
siihen. Ripustakaa 17 tavoitetta narulle. Käykää läpi ryhmän aktiviteetit 6-9 kuukauden ajalta ja
yhdistäkää jokainen aktiviteetti johonkin siihen liittyvään tavoitteeseen muistilappuja käyttäen.
Ryhmällä on 5 minuuttia aikaa yhdistää aktiviteettinsa narulla oleviin tavoitteisiin. Kaikki seisovat
jonossa, ja vuorottelevat narulla. Jotkin aktiviteetit saattavat liittyä useampaankin tavoitteeseen.
Kuinka monta saatte?
Katsokaa, missä tavoitteessa on eniten muistilappuja kiinnitettynä. Keskustelkaa onko kyseinen
tavoite sellainen, jonka eteen haluaisitte tehdä enemmän. Jos esimerkiksi valitsitte tavoitteen 2: Ei
nälkää, pohtikaa yhdessä, mitä vielä voisitte asian eteen tehdä.
Kysy ryhmältä:
Ketä muita voitte pyytää mukaan hankkeeseen: ystäviä, perhettä, koulua?
Mitä kuntasi, tai alueelliset tai kansalliset viranomaiset tekevät ongelman ratkaisemiseksi?
Onko jokin tapa, jolla voitte lisätä tietoisuutta ongelmasta tai ottaa sitä esille?
Menkää pidemmälle: Tuokaa ideanne käytäntöön ja tehkää yhteisöstänne parempi paikka!
Käyttäkää WAGGGS:in Be the Change -yhdyskuntatyökalupakkia apuna.

Vaikuta U-Reportin avulla
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Kesto: 10min, ikäryhmä: Kaikki
Oppimistulos: Tutustua U-Reportiin ja antaa ääni
Valmistelut: älypuhelin, tabletti tai tietokone nettiyhteydellä

Huomioi, että muistelemispäivän U-Report -kysely on auki 1.2.-15.3.2018.
U-Report on WAGGGS:in viimeisin maailmanlaajuinen projekti yhteistyössä UNICEFin kanssa. Se
on sosiaalinen viestintäalusta, jossa kuka tahansa voi mistä tahansa tuoda esiin ongelmia, jotka
vaativat ratkaisua. Yli 3 miljoonaa nuorta on jo rekisteröitynyt U-Reporttereiksi, joukossa myös
tuhansia partiolaisia.
U-Reporterina voit jakaa kokemuksiasi ja neuvojasi kohtaamiesi ongelmien suhteen maailman
johtajille ja kansallis- ja paikallistason päätöksentekijöille vastaamalla viikoittaisiin kyselyihin
kännykälläsi. Me myös vastaamme sinulle, jotta pysyt ajan tasalla siitä, miten olet saanut äänesi
kuuluviin ja näet, miten olet vaikuttanut maailmaan. Pyydämme sinua myös jakamaan
näkemyksesi WAGGGS:in ja kansallisen partiojärjestösi kanssa. Tällä tavalla voimme kehittää
tekemäämme työtä ja varmistaa, että partiosta löytyy jatkossakin tyttövoimaa johdosta.
Tämän vuoden muistelemispäiväksi teimme U-Report -kyselyn mittaamaan partiojärjestön
vaikutusta tyttöihin kaikkialla maailmassa. Kyselyyn voi osallistua yksin tai ryhmänä. Sinun täytyy
vain kirjautua Facebook- tai Twitter -tilillesi:
Facebookissa: mene U-Report -sivulle www.facebook.com/ureportglobal ja lähetä pikaviesti, jossa
on sana ‘WTD’
Twitterissä: mene osoitteeseen www.twitter.com/ureportglobal ja lähetä viesti sanalla ‘WTD’
Lähettämällä sanan ‘WTD’ kysely aktivoituu ja saat kysymyksiä.
Kyselyn tekemisen jälkeen jaa U-Reportin Facebook- tai Twitter-sivu sosiaalisen median tiliesi
kautta ja kutsu myös ystäväsi liittymään käyttäen hashtageja #GirlsVoicesMatter ja #WTD2018

Vaikuta WAGGGS:in maailmanlaajuisten ohjelmien kautta
Kesto: 20min, ikäryhmä: Kaikki
Oppimistulos: Tutustua WAGGGS:in maailmanlaajuisiin ohjelmiin ja päättää mihin voitte ryhmän
kanssa osallistua
Valmistelut: Piirrä isolle paperille puu runkoineen ja oksineen, mutta ilman lehtiä. Jos mahdollista,
leikkaa noin 8cm x 4cm kokoisia lehtiä paperista, tai käytä muistilappuja. Varmista, että niitä
riittää hyvin kaikille. Leikkaa irti WAGGGS:in maailmanlaajuisiin ohjelmiin liittyvät pelikortit
sivulta XX.
Vaihtoehto: Tulosta sivun XX materiaalit tai käytä kannettavaa tietokonetta tai tablettia ja näytä
materiaalit netistä.
Vaihe 1. Esittele puu ryhmälle ja kerro, että se on toivomuspuu. Jokainen ryhmän jäsen ottaa
lehden tai muistilapun ja kirjoittaa siihen mitä haluaisi tehdä ryhmän kanssa tulevina kuukausina.
Saa käyttää luovuutta. Jokainen kiinnittää lehtensä/muistilappunsa puuhun.
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Vaihe 2. On yhdistelypelin aika! Näytä kortit ja pyydä ryhmän jäseniä yhdistämään kuvaukset
oikeaan ohjelmaan.
Vaihe 3. Kannusta ryhmää tutkimaan toivomuspuuhun kiinnitettyjä toiveita. Onko puussa toiveita,
joissa on sama teema tai jotka liittyvät laajemmin kohdassa 2 käsiteltyihin ohjelmiin? Jos joku on
esimerkiksi kirjoittanut “Haluaisin lähteä vaellukselle”, niin miksei, vaikka harkittaisi Forests
YUNGA -haastemerkin suorittamista? Jaa ryhmä tätä vaihetta varten pienempiin ryhmiin ja pyydä
niitä valitsemaan toivomuspuusta yksi aktiviteetti, joka liittyy johonkin WAGGGS:in ohjelmista.
Vaihe 4. Jokainen ryhmä esittelee valitsemansa ohjelman ja siihen liittyvän toivomuksen. Johtaja
tai joku ryhmän jäsenistä kirjaa valinnat ylös ja ryhmä äänestää niistä suosikkinsa.
Vaihe 5. Päättäkää ryhmän kanssa, koska haluaisitte osallistua ohjelmaan ja lisätkää se ryhmänne
kokoontumissuunnitelmaan.

Vaikuttaminen ja WWF
Kesto 15min, ikäryhmä: Kaikki
Oppimistulos: Ymmärtää, miksi puut ovat niin tärkeitä ympäristön vakaudelle
Valmistelut: Tarvitset noin 3 metriä pitkän pätkän narua tai liidun. Muodosta narusta ympyrä, tai
piirrä se liidulla (niin iso, että ryhmä mahtuu liikkumaan siinä) ja pyydä kaikkia istumaan sen
sisään.
Kysy ryhmältä:
Mitä autot käyttävät päästäkseen paikasta A paikkaan B?
(vastaus: bensaa)
Mitä vapautuu kun auto polttaa bensaa?
(vastaus: hiilidioksidia)
Selitä:

Bensa valmistetaan öljyyn sitoutuneesta hiilestä. Fossiilisia polttoaineita ei käytetä vain autoissa
ja lentokoneissa, vaan myös kodeissa, tehtaissa, yrityksissä ja kouluissa. Puut sitovat hiiltä, mutta
kun metsiä samaan aikaan kaadetaan ja poltetaan, ne eivät pysty sitomaan sitä tarpeeksi nopeasti.
Siksi ilmakehässä on kerros, joka rajoittaa auringon säteilyä ja auttaa siten muuttamaan
maapallon ilmastoa.
Kerro ryhmälle, että ympyrä esittää ilmakehää ja he ovat hiilihiukkasia. Yksi ryhmän jäsenistä on
puu, joka yrittää napata hiilihiukkasia niiden liikkuessa ilmakehässä. Kun hiilihiukkanen jää
kiinni, siitä tulee osa puuta ja metsää, ja se auttaa muiden hiilihiukkasten nappaamisessa. Jatkakaa
leikkiä kunnes suurin osa – ei kuitenkaan vielä kaikki – partikkeleista on saatu kiinni (puut eivät
pysty poistamaan kaikkea hiiltä ilmakehästämme).
Kysy ryhmältä:
Onko heidän mielestään hiilihiukkasia helpompi saada kiinni kun puita on enemmän?
Miten metsien häviäminen heidän mielestään vaikuttaa hiilen määrään ilmakehässä?
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Keskustelkaa siitä, mitä he voisivat tehdä hiilen vähentämiseksi ilmakehässä, puiden istuttamisen
lisäksi. (Pyydä heitä miettimään matkustamistaan!)
Tämä aktiviteetti on Maailman luonnonsäätiön (WWF) tarjoama. Inspiroi ja motivoi ryhmääsi
parantamaan asioita WWF:n hienon Green Ambassadors 4 Youth -merkkijärjestelmän kautta. Se
tarjoaa hauskoja ja luovia aktiviteetteja, joiden kautta ryhmä pääsee tutustumaan luonnon,
ympäristön ja elämäntyyliemme välisiin yhteyksiin. Lisätietoja ja rekisteröityminen:
http://bit.ly/WWFandWTD

Vaikuta kaikessa!
Kesto: 15min, ikäryhmä: Kaikki
Oppimistulos: Ymmärtää ja arvioida partiokokemuksen kautta aikaan saamaamme muutosta, sekä
sitä, mitä tarjoamme jäsenillemme ja yhteisölle.
Valmistelut: tusseja ja iso paperi.
Tämä on hyvin yksinkertainen työkalu, jolla niin nuoremmat kuin vanhemmatkin jäsenet voivat
tutkia ryhmän tekemien ohjelmien tai projektien vaikutuksia ja arvioida mitä voitaisiin kehittää.
Tämä aktiviteetti voidaan suorittaa muistelemispäiväjuhlallisuuksien lopuksi, jotta kaikki näkevät
miten paljon on saatu aikaan.
Piirrä keskelle isoa paperia (katso alla olevaa kaaviota) ja kirjoita siihen seuraavat otsikot:
Ohjelman/projektin nimi
 Ohjelman tai projektin luomat myönteiset vaikutukset
 Haasteet, joita kohdattiin
★Parannusehdotuksia
Pyydä ryhmää täyttämään arvioitavan ohjelman/projektin nimi ylempään keskiosan ylempään
laatikkoon. Pyydä heitä miettimään kaikkia ohjelman aikana saatuja hyviä muutoksia ja
listaamaan ne hymynaaman alle. Oppivatko he jotain uutta? Kannusta ryhmää jakamaan
esimerkkejä onnistumisista ja siitä, miten nämä esimerkit edustavat muutosta. Pyydä heitä
listaamaan surunaaman alle kaikki kohtaamansa haasteet ohjelmansa aikana.
Pyydä ryhmän jäseniä listaamaan tähden alle ehdotuksia ohjelman parantamiseksi.
Ottakaa kuva taulukosta ja jakakaa se WAGGGS:in kanssa!
Twitter: @wagggs_world | Facebook: wagggs | E-mail: wtd@wagggs.org
#MyImpact | #WTD2018
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APILANLEHDET
Suorittakaa tämä viimeinen aktiviteetti vuoden 2018 muistelemispäivähaasteesta ja olette
ansainneet merkkinne! Voitte valita kahdesta vaihtoehdosta:
Vaihtoehto 1.
Tänä muistelemispäivänä haluamme jättää jälkemme ja käyttää seinämaalausta osoittamaan
yhteisöillemme luovalla ja näkyvällä tavalla, miten partiolaiset voivat saada aikaan myönteisen
vaikutuksen.
Etsikää naapurustostanne sopiva paikka ja luokaa muutosseinämaalauksenne, joka on osa
muutosmosaiikkia. Hankithan ennen maalaustöihin ryhtymistä tarvittavat luvat paikallisilta
viranomaisilta.
Mitä muutosseinämaalauksesi pitäisi löytyä?
Partiolaisten aikaansaama muutos yhteisössä kuvallisesti
ilmaistuna
Se voi korostaa jotain tiettyä asiaa, johon ryhmäsi on keskittynyt, esimerkiksi
luontoystävällisyyden tavoittelua
Maailman Apilanlehti tämän vihon viimeiseltä sivulta
Ryhmän tai kansallisen järjestön nimi
Miksi seinämaalaus? Vaikutuksen täytyy kestää ajan tyrskyissä. Seinämaalaus auttaa ryhmää
ilmaisemaan partiolaisten yhteisölle tuomia myönteisiä muutoksia.
Kun seinämaalaus on valmis, ottakaa ryhmäkuva sen edessä ja jakakaa se WAGGGS:in kanssa.
Vaihtoehto 2.
Jos teillä ei ole mahdollisuutta tehdä seinämaalausta, ottakaa ryhmästä kuva, joka edustaa jotain
myönteistä muutosta, jonka he ovat saaneet aikaan paikallisessa yhteisössä tai naapurustossa.
Meistä olisi mahtavaa nähdä, mitä olette puuhanneet!
Jos teillä on nettiyhteys jakakaa kuva ja viestinne sosiaalisessa mediassa hashtageilla #MyImpact
ja #WTD2018. Katsokaa, mitä muut partioryhmät ovat tehneet!
Keräämme kaikki #MyImpact -kuvat ja teemme maailmanlaajuisen muutoksentekijöiden mosaiikin
juhlistamaan tätä muistelemispäivää!
Onneksi olkoon! Olette nyt suorittaneet kokonaan vuoden 2018 muistelemispäivähaasteen!
Www.wagggs.org | www.worldthinkingday.org
@wagggs_world | wagggs | wtd@wagggs.org
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Opi elintärkeitä elämäntaitoja suunnitelemalla ja
toteuttamalla projektin, joka tuottaa positiivista
muutosta ihmisiin ja poikkoihin, joita välität – tarkoitettu
nuorille yli 14-vuotiaille. Lisää tietoa:

Be the Change –

http://bit.ly/BTCResource

Rakenna tyttöjen kehopositiivisuutta ja itsetuntoa. Lisää
tietoa: http://freebeingme.partio.fi/ ja www.free-being-

Free Being Me

me.com/

Action on Body Confidence

Opi puolustautumistaitoja puhu ulkonäkömyyttejä
vastaan. Lisätietoja: www.free-being-me.com/

Turvallinen netin käyttö on tärkeä taito tämän päivän
nuorille. Saa mahdollisimman paljon irti internetistä
surffaamalla fiksusti. Lisätietoja:

Surf Smart

http://bit.ly/SurfSmartResource

Voices against Violence

Voimaannuta nuoria tunnistamaan erilaisia väkivallan
muotoja, ymmärtämään oikeutensa ja tuntemaan
mahdollisuutensa saavuttaa nuo tavoitteet. Lisätietoja:
http://bit.ly/VaVLeadersHandbook

YUNGA Badges

Yhteistyössä Yhdistyneiden kansakuntien toimijoiden,
kansalaisyhteiskunnan ja muiden organisaatioiden
kanssa, on luotu YUNGA Challenge Badgejä, jotka
keskittyvät: biodiversiteettiin, veteen, meriin,
ilmastonmuutokseen, metsiin, maaperään ja nälän
lopettamiseen. Lisätietoja: http://bit.ly/YUNGABadges
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