
Moninaisuuden leiripaketti - ALOITA TÄSTÄ! 
 
Hienoa, että olette ottaneet tämän leiripaketin käyttöön! Paketin aktiviteettien avulla 

osallistujat ja vetäjät tutustuvat omiin ennakkoluuloihinsa ja pohtivat moninaisuutta 

kulttuuristen erojen, sisupartion ja vähävaraisuuden kautta.  

 

Tämä paketti sopii loistavasti toteutettavaksi kokonaisuudessaan yhtenä päivänä 

rastikierroksena! Toki voitte poimia myös haluamanne osiot paketista lyhyempään 

aktiviteettiin tai toteuttaa moninaisuusaiheisen toiminnallisen iltaohjelman. Jokaisessa 

aktiviteetissa lukee, mitä aihetta se käsittelee, ja mille kaikille ikäkausille se sopii. Vaikka moni 

aktiviteetti sopii usealle ikäkaudelle, rastin vetäjä tuo keskusteluun syvyyttä ja haastetta 

osallistujien iän mukaan. 

 

Aktiviteettien vetäjät huolehtivat, että keskusteluissa ei vahvisteta stereotypioita vaan 

tutkitaan niitä. Kenenkään ei tarvitse kertoa henkilökohtaisia kokemuksiaan vaikkapa 

vähävaraisuudesta, vaan puhutaan ennemminkin asioista ilmiöinä. Vetäjien kannattaa lukea 

ohjeet huolella ennen aktiviteettien vetämistä, ja tarvittaessa kysyä muilta vetäjiltä vinkkejä 

keskustelun vetämiseen. Parhaassa tapauksessa vetäjät voivat etukäteen tehdä ainakin osan 

aktiviteeteista keskenään, ja siten tutkia ensin omia ajatuksiaan erilaisuudesta ja 

ennakkoluuloista! 

 

ELI MITÄ NYT KÄYTÄNNÖSSÄ TEHDÄÄN? 
 

Rastikierros 

 

1. Paketista löytyy ohjeet 13 eri rastille sekä niille tarvittavat välineet (välineet on 

numeroitu aktiviteetin numeron mukaan). Valitkaa leirin aikatauluun sopiva määrä 

rasteja, ja suunnitelkaa aikataulu päivälle.  

2. Lisäksi teidän pitää miettiä, kuinka moneen vartioon osallistujat jaatte. Jos 

rastikierrokseen osallistuu partiolaisia monesta eri ikäkaudesta, kannattaa jakaa 

osallistujat ikäkausittain vartioihin. Tämä helpottaa rastien vetämistä ja edesauttaa 

mielekästä keskustelua. Sopiva vartion koko on noin 10 henkilöä. 

3. Päättäkää, missä järjestyksessä rastit teette, ja mikä on rastikierroksen reitti.  

4. Kaikille rasteille tarvitaan rastihenkilö, ja jos teette leiripaketin mukaisen ruokarastin, 

niin sinne tarvitaan useampi rastihenkilö. Rastihenkilöt perehtyvät ainakin omaan 

rastiinsa, ja ottavat rastille mukaan sinne tarvittavat välineet. Tarvittavat välineet on 

kerrottu aktiviteetin ohjeessa. 

5. Aloittakaa päivä alkuleikillä (eli rasti numero 1). Alkuleikin avulla voi myös jakaa 

vartiot päivän ajaksi, tai sitten sen jälkeen jakaudutaan muihin, etukäteen 

suunniteltuihin vartioihin. Alkuleikin jälkeen jatketaan muille rasteille.  

6. Vartiot suorittavat ennen lounasta tehtävät rastit. 

7. Paketista löytyy idea ruokarastiksi. Jos osallistujat tekevät ruuan itse, kannattaa 

ruokarasti ehdottomasti hyödyntää moninaisuusteemojen pohdintaan! 



8. Rasteja jatketaan lounaan jälkeen suunnittelemanne aikataulun mukaan. 

9. Hienoa, leiripaketti tehty! Kerätkää osallistujilta palautetta ja muistakaa kuunnella 

osallistujien ajatuksia aiheesta vielä päiväohjelman jälkeen. 

 

Iltaohjelma 

 

Leiripakettia voi hyödyntää myös toiminnallisena iltaohjelmana. Jos leiripakettia 

hyödynnetään tällä tavalla, kannattaa johtajien kuitenkin erityisesti huolehtia siitä, että 

aktiviteetit ei mene pelkästään leikiksi. Silloin aktiviteetit eivät kannusta tarkastelemaan 

omaa ajattelua, ja pahimmassa tapauksessa saatetaan loukata jotakuta osallistujista. 

 

Iltaohjelmaan sopivat erityisen hyvin seuraavat leiripaketin aktiviteetit: stereotypiabingo, 

viesti perille, alkuleikki ja jos minulta puuttuisi. Jos minulta puuttuisi -aktiviteetin voi 

toteuttaa hyvin nukkumaanmenon yhteydessä, sillä hampaiden pesu sopii hyvin aktiviteetin 

tehtäväksi.  

 

MITÄ MUUTA PITÄÄ TIETÄÄ? 
 

Aktiviteettien vetäjien ei tarvitse olla moninaisuusasiantuntijoita tai filosofian maistereita. 

Riittää, että vetäjä varmistaa turvallisen keskusteluilmapiirin osallistujille. Oikeita vastauksia 

ei välttämättä ole, kunhan muistetaan kunnioittaa ja kuunnella kaikkia.  

 

Jos kuitenkin haluat laajentaa tietämystäsi moninaisuusasioista, esimerkiksi tämän linkin 

takaa löytyy hyödyllistä tietoa: 

https://100uuttatapaa.fi/vinkkipankki/ 

 

Lista aktiviteeteista 

1. Alkuleikki 

2. Arvohuutokauppa 

3. Ennakkoluuloja 

4. Hyttikavereita 

5. Jos minulta puuttuisi… 

6. Mitä partio maksaa? 

7. Puuttuva palanen? 

8. Rahat tasan? 

9. Stereotypiabingo 

10. Viesti perille 

11. Äänekäs jalkapallo 

12. Äänitteet 

13. Zoomailua 
 


