MATKA
MAAILMAN
YMPÄRI
kaupunkiretkipäivän
vinkkimateriaali

Hei,
Tähän vinkkivihkoon on koottu 5.10.2019
järjestetyn Matka maailman ympäri
-kaupunkiretkipäivän rastit ohjeineen.
Tapahtumassa tehtiin aktiviteetteja Maailma-taitomerkistä. Kaupunkiretkipäivässä kuljettiin halki Euroopan ja siksi rastit
oli nimetty Euroopan maiden mukaan.
Tämän materiaalin avulla voitte järjestää
oman tapahtuman tai saada vinkkejä joihinkin taitomerkin aktiviteeteista. Materiaali koostuu tapahtuman tehtäväkäskyistä
ja niihin liittyvistä liitemateriaaleista.
Maailma-taitomerkin aktiviteetteineen
löydätte partio-ohjelmasta.

”Maailma-taitomerkin suoritettuaan seikkailija tietää, että
partiolaisia on ympäri maailman. Hän tuntee tarkemmin jonkun
vieraan maan kulttuuria. Seikkailija tutustuu partiotoimintaan
ulkomailla sekä eri maiden kulttuureihin ja tapoihin. Seikkailijat
valitsevat ja tekevät seuraavista aktiviteeteista kuusi.”

Materiaalin ovat koostaneet
Lounais-Suomen Partiopiirin
Kansainvälinen ja partioaatteellinen jaosto ja Seikkailijajaosto
Lounais-Suomen Partiopiiri ry, 2020
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Mistä ruoka tulee
Tavoite: Seikkailija tietää, että hyvin iso osa ruoasta tuodaan ulkomailta Suomeen.
Paikka: Kaupunkiretkipäivässä rasti toteutettiin tutustumalla lähikaupan valikoimaan,
mutta seikkailijat voivat tutustua myös kololta löytyviin ruoka-aineisiin ja niiden alkuperämaihin.
Materiaalit: Ruoka-aineita, johon seikkailijat voivat tutustua.
Apukäsien määrä: Sampo tai muu ohjaaja, joka ohjaa keskustelua.

Kreikka:

Tiesitkö, että Kreikassa on yli 10 miljoonaa asukasta. Kreikan pääkaupunki on Ateena. Kreikan partiolaiset toimivat yli 140:ssa kaupungissa
Kreikassa. Jos tapaat kreikkalaisen partiolaisen voit mahdollisesti kuulla
heidän ole valmis -mottonsa, joka lausutaan: Έσo Έτοιμος (Éso Étimos).

Jamaikalainen perhe lastasi kärryihinsä kookospähkinöitä, sokeriruokoa,
banaaninlehtiä ja kalaa. Aasialainen pariskunta tutkiskeli karambolaa,
durianiaa ja ruusuomenaa. Vieraita ilmeisesti odottava muslimiperhe osti
liki puolikkaan vuohen. Suomalainen lastasi kärryynsä uusia perunoita ja
Abban silliä.

1.
Vartion tehtävänä on etsiä kaupasta
kymmenen tuotetta, joiden alkuperämaa on jokin muu kuin Suomi.
Esimerkiksi: Ananassäilyke, Indonesia
Kirjoittakaa löytämienne tuotteiden nimet ja alkuperämaat tähän
tehtäväkäskyyn, niille osoitetuille
riveille.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Ulkomaalaiset
leikit ja laulut
Tavoite: Seikkailija osaa laulun ja leikin toisesta maasta.
Paikka: Piha-alue, onnistuu tarvittaessa myös sisätiloissa.
Materiaalit: Leikki, jonka sampo opettaa seikkailijoille.
Apukäsien määrä: Sampo.

Irlanti:

Tiesitkö, että Irlannin pääkaupunki on Dublin. Irlannissa
on kaksi virallista kieltä: Iirin kieli ja englanti. Jos tapaat
irlantilaisen seikkailijan eli 9-11 vuotiaan partiolaisen
häntä kutsutaan cub scoutiksi. Irlannissa seikkailijat
kokoontuvat tavallisesti kerran viikossa ja tapaamisissa
opitaan leikkimään yhdessä sekä partiotaitoja kuten
vaeltamista, leirielämää, solmuja, ensiapua ja esim.
ruuanlaittoa. Eikö kuulostakin tutulta?

Vartion tehtävänä on opettaa rastihenkilölle
mukananne tuoma leikki.
Jos vartiolla ei ole mukana leikkiä, rastihenkilö opettaa heille sellaisen.

4

Partiotoiminta
muissa maissa
Tavoite: Seikkailija tietää, että partioliike on maailmanlaajuinen.
Paikka: Tasainen alusta esim. lattia.
Materiaalit: Kuvia erimaalaisten partiolaisten partioasuista, partiotunnuksista ja
lipuista sekä Euroopan kartta (liite 1). Valmiiksi leikatut ja päällystetyt kuvat ovat
lainattavissa Turun partiotoimistolta.
Apukäsien määrä: Sampo tai muu ohjaaja, joka ohjaa keskustelua.

Italia:
Tiesitkö, että pitsa on keksitty Italiassa ja tarkemmin vielä
Napolin kaupungissa. Italia tunnetaan myös herkullisista
pastaruuista ja risotosta. Myös Italiassa voit tavata partiolaisia. Heidän mottonsa on: ”Estote Parati” (Ole valmis).

Partiota harrastetaan melkein kaikissa maailman maissa. Eri
maissa on kuitenkin erilaisia partiopaitoja ja partiotunnus eli
partiolaisten motto on käännetty eri kielille. Suomessa partiolaiset käyttävät ruskeita tai sinisiä partiopaitoja ja suomen kielellä
partiotunnus on “Ole valmis.”
Oheisesta kuoresta löydätte viisi kuvaa eri maan partiolaisista,
partiotunnuksen viidellä kielellä sekä niiden maiden liput, joissa
nämä partiolaiset elävät.
Tehtävänänne on yhdistää oikea lippu, partiolainen ja tunnus
toisiinsa.
Kun olette löytäneet yhteen kuuluvat palat, yrittäkää löytää maat
Euroopan kartalta.
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Ulkomaalaiset
Suomessa
Tavoite: Seikkailija tietää, että Suomi on monikulttuurinen maa.
Paikka: Esim. kolon-/retkeilypaikanpiha.
Materiaalit: Monikulttuurisia väittämiä (liite 2) suojattuna.
Apukäsien määrä: Sampo tai muu ohjaaja, joka ohjaa keskustelua.

Unkari:

Tiesitkö, että Unkarissa partio perustettiin vuonna 1912 ja
partiolaisia on Unkarissa yli 10 000. Unkarin partioliikkeen nimi on Unkariksi MAGYAR CSERKÉSZS0VETSÉG.
Sekä suomen että unkarin kieli kuuluvat samaan suomalais-ugrilaiseen kieliperheeseen, vaikka kieli ei varsinaisesti kirjoitettuna kovin samalta näytäkään.

Tällä rastilla vartio pääsee pohtimaan
monikulttuurisuutta. Tehtävänne
on vastata väittämiin, joita löydätte
rastihenkilön osoittamalta reitiltä.
Pohtikaa vastauksianne tarkkaan ja
merkitkää sitten mielestänne oikea
vaihtoehto alla oleville riveille.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ulkomaalainen ruoka
Tavoite: Seikkailija laittaa ja kokeilee hänelle uutta ruokaa.
Paikka: Tila, jossa seikkailijat voivat valmistaa trangialla ruokaa.
Materiaalit: Ruuan valmistukseen tarvittavat ruoka-aineet (ohje liite 3).
Apukäsien määrä: Seikkailijoiden määrän mukaan valvojia valvomaan ja
ohjaamaan ruuan valmistumista.

Espanja:

Paella on Valencian seudulta peräisin oleva espanjalainen ruokalaji. Se
valmistetaan kypsentämällä riisiä, mausteita ja muita aineksia suurikokoisessa laakeassa teräs- tai rautapannussa. Paella on tunnetuimpia
espanjalaisia ruokalajeja.
Paellan juuret johtavat yksinkertaiseen kansankeittiöön. Paellan perusaines riisi tuli Espanjaan arabivalloituksen mukana
todennäköisesti jo 700-luvulla. Riisiä viljeltiin aluksi juuri
Valencian seudulla. Sadonkorjuun aikaan tuli tavaksi valmistaa
riisiruokia.

Tehtävänänne on valmistaa trangiapaellaa
annetun reseptin mukaan.
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Maailmanjärjestöt
Tavoite: Seikkailija tunnistaa maailmanjärjestöjen logot.
Paikka: Tasainen alusta.
Materiaalit: Valmiit palapelit voit lainata Turun partiotoimistolta tai voit askarrella
palapelit itse (logot liitteessä 4).
Apukäsien määrä: Sampo.

Belgia:
Tiesitkö, että Belgian lipun värit ovat musta, keltainen ja punainen.
Maassa on myös virallisesti kolme kieltä: Saksa, Hollanti ja Ranska.
Jos tapaat Belgiassa ranskaa puhuvan partiolaisen voit tervehtiä
häntä sanomalla Bonjour (hyvää päivää), saksaa puhuvalle voit
todeta guten Tag (hyvää päivää) ja hollantia puhuvalle goeiedag
(hyvää päivää).

Lähes kaikissa maailman maissa on partiolaisia.
Partiolaisia edustaa kaksi maailmanjärjestöä:
· Partioliikkeen maailman järjestö eli WOSM,
World organisation of Scout movement
· Partiotyttöjen maailmanliitto eli WAGGGS,
World Association of Girl Guides and Girl Scouts

Oheisista palapeleistä muodostuu molempien maailmanjärjestöjen tunnukset.
Kootkaa palapelit.
Tarkastelkaa sitten kuvia, ja vastatkaa kysymyksiin.
· Missä olette nähneet näitä merkkejä tainiiden osia?
· Mitä yhteistä tunnuksilla on?
· WOSMin merkissä on osa, joka kuvaa partioliikkeen maailmanlaajuisuutta sekä
vahvuutta ja yhtenäisyyttä. Mikä osa?
· Minkä värin arvelette kuvaavan auringonpaistetta kaikille maailman lapsille?
· Löydättekö tunnuksista liekin?
· Tuoko joku kohta tunnuksissa mieleen kompassin?
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Belgia: Maailmanjärjestöt

Saattajan ohje
Lue tai anna seikkailijoiden lukea tehtäväkäsky. Anna seikkailijoiden koota palapelit,
kahden palapelin palaset ovat samassa läjässä. Kun palapeli on valmis, vastatkaa tehtäväkäskyn kysymyksiin. Yhteinen keskustelu ja pohdinta riittää. Vastauksia ei tarvitse
kirjata mihinkään. Voit ohjata keskustelua ja antaa vinkkejä, jos tarpeen.

• Missä olette nähneet näitä merkkejä tai niiden osia?

• Jokaisella partiolaisella on nämä merkit hihassaan (paitsi joillakin poikalippukunnilla vain WOSM. Partiolilja ja apila ovat paljon käytettyjä symboleita ja
niitä saattaa löytyä lippukuntien omista merkeistä tai kolon sisustuksesta.

• Mitä yhteistä tunnuksilla on?

• kolmijakoisuus, WOSMilla lilja (tunnetaan myös nimillä ranskanlilja ja
partiolilja) ja WAGGGSilla apila, edustaa partioliikkeen perustajan alkuperäisen
partiolupauksen kolmea osaa  
• palvella toisia,  
• palvella Jumalaa ja isänmaata  
• noudattaa partiolakia (Suomessa ihanteet)
• molempia kiertää reunus (reunus kuvaa maailmanlaajuisuutta)  
• molemmissa on tähtiä
• WOSM: tieto ja totuus
• WAGGGS: lupaus ja laki

• WOSMin merkissä on osa, joka kuvaa partioliikkeen maailmanlaajuisuutta sekä vahvuutta ja yhtenäisyyttä. Mikä osa?
• Köysi ja merimiessolmu

• Minkä värin arvelette kuvaavan auringonpaistetta kaikille maailman
lapsille?
• WAGGGSin keltainen

• Löydättekö tunnuksista liekin?

• WAGGGSin tunnuksessa apilan alla on liekki. Se kuvaa rakkautta ihmiskuntaa
kohtaan.

• Tuoko joku kohta tunnuksissa mieleen kompassin?

• Ranskanliljaa on käytetty kartoissa pohjoisen merkkinä, WOSM:n tunnuksesta
löytyy myös kompassinuolen kaltainen osa, WAGGGSin apilan lehtiruoti : nämä
molemmat nuolet kuvaavat suuntaa elämässä
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Liite 2

1. Kansallisilla kulttuurivähemmistöillä on lakiin perustuva oikeus... Mihin?
a. Ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.
b. Ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan ja elämänkatsomustaan.
c. Ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja mieltään.

2. Ketkä ovat Suomen perinteisiä kulttuurivähemmistöjä?
a. Suomenruotsalaiset ja saamelaiset.
b. Suomenruotsalaiset, romanit, inkerinsuomalaiset, Suomen karjalankieliset,
juutalaiset ja tataarit.
c. Suomenruotsalaiset, inkerinsuomalaiset, juutalaiset ja saamelaiset.

3. Suomessa asui vuoden 2018 lopussa lähes 258 000 ulkomaan kansalaista.
Minkä kolmen maan kansalaisia Suomessa oli vuonna 2018 eniten?
a. Viro, Irak ja Venäjä.
b. Kiina, Ruotsi ja Venäjä.
c. Irak, Somalia ja Afganistan.

4. Mikä on Suomessa yleisimmin puhuttu vieraskieli?
a. englanti
b. ruotsi
c. venäjä

5. Mitkä ovat kaksi suurinta Suomessa toimivaa uskonnollista yhdyskuntaa?
a. Islamilainen yhdyskunta ja Suomen evankelisluterilainen kirkko.
b. Suomen evankelisluterilainen kirkko ja Suomen ortodoksinen kirkko.
c. Katolinen kirkko Suomessa ja Suomen evankelisluterilainen kirkko.

6. Milloin Suomi vastaanotti ensimmäisen kerran pakolaisia?
a. 2015
b. 1991
c. 1973
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Liite 2
Oikeat vastaukset

1. A.
Suomi on ollut monikulttuurinen maa jo vuosisatojen ajan. Kansallisilla
kulttuurivähemmistöillä on lakiin perustuva oikeus ylläpitää ja kehittää
omaa kieltään ja kulttuuriaan.

2. B.
Suomenruotsalaiset, romanit, inkerinsuomalaiset, Suomen karjalankieliset, juutalaiset ja tataarit ovat Suomen perinteisiä kulttuurisia
vähemmistöjä. Saamelaiset ovat tunnustettu alkuperäiskansa, eivätkä
siis perinteinen kulttuurinen vähemmistö.
Arvioiden mukaan Suomessa on
• suomenruotsalaisia noin 290 000
• romaneja noin 10 000–12 000
• saamelaisia noin 6000–10 000
• juutalaisia noin 1300
• tataareja noin 900

3.A.
Vuoden 2018 lopussa Suomessa asui 180 eri ulkomaan kansalaisuusryhmää, joista ylivoimaisesti suurin ryhmä olivat Viron kansalaiset. Toiseksi
eniten Suomessa asuu Venäjän kansalaisia ja kolmanneksi eniten Irakin
kansalaisia. Seuraavana kansalaisuustilastossa ovat kiinalaiset, ruotsalaiset, thaimaalaiset, somalialaiset, afganistanilaiset sekä syyrialaiset.
Muiden ryhmien määrät jäävät alle kuuden tuhannen.

4. C.
Venäjä on selvästi yleisin vieras kieli Suomessa. Sitä puhui vuonna 2018
äidinkielenään yli 79 000 henkilöä. Seuraavaksi yleisin kieli on viro, jota
puhui lähes 50 000 henkilöä. Seuraavaks suurimmat kieliryhmät ovat
arabia, somali ja englanti. Ruotsi ei ole Suomessa vieraskieli, vaan se on
suomen lisäksi toinen kansalliskieli.
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Liite 2

5. B.
Suurin osa suomalaisista on kristittyjä. Suurin uskonnollinen yhdyskunta on Suomen evankelisluterilainen kirkko, johon kuuluu noin 70 %
väestöstä. Suomen ortodoksinen kirkko on toiseksi suurin uskonnollinen
yhdyskunta. Hieman yli 1 % väestöstä kuuluu ortodoksiseen kirkkoon.
Evankelis-luterilaisella kirkolla ja ortodoksisella on Suomessa erityisasema. Niillä on esimerkiksi oikeus kantaa veroa.
Suomessa asuu kymmeniä tuhansia muslimeja. Heistä kuitenkin vain
osa kuuluu islamilaisiin yhdyskuntiin. Suomessa asuu myös parituhatta
juutalaista. Muita uskonnollisia yhdyskuntia Suomessa ovat esimerkiksi Katolinen kirkko Suomessa, Helluntaikirkko, Suomen Vapaakirkko,
Suomen Adventtikirkko, mormonikirkko ja Jehovan todistajat.

6. C.
Vuonna 2017 Suomessa asui yhteensä 358 000 ulkomaalaistaustaista
eli henkilöä, jonka molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva
vanhempi on syntynyt ulkomailla. Heistä 84 % on syntynyt ulkomailla
ja 16 % on syntynyt Suomessa. Pakolaistaustaisia heistä on vain
murto-osa.
Pakolaiset tulevat Suomeen joko kiintiöjärjestelmän kautta tai turvapaikanhakijoina. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto on
Suomessa vielä kansainvälisesti tarkasteltuna kohtalaisen uusi ilmiö.
Ensimmäiset pakolaiset saapuivat Suomeen vuonna 1973 Chilestä.
1970-luvun lopulla Suomi otti vastaan noin 500 vietnamilaispakolaista.
Kuitenkin valtaosalle suomalaisista pakolaisuus tuli tutuksi vasta
ensimmäisten suurten somalialaisten pakolaisryhmien saapumisen
myötä 1990-luvun alussa.
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Liite 3

Trangiapaella
Ainesosa:

rypsiöljyä
riisiä
vettä
kasvisliemikuutio
sahramia
valkosipulin kynttä
sipuli
paprikaa
porkkanaa
vihreitä papuja
kikherneitä ja/tai kidneypapuja
suolaa
valkopippuria

2 hlö

4 hlö

3 rkl
2 dl
4-5 dl
½ kpl

6 hlö

5 rkl
7 rkl
4 dl
6 dl
8-10 dl
12-15 dl
1 kpl
1 ½ kpl
maustemitallinen
1 kpl
2 kpl
3 kpl
½ kpl
1 kpl
1 ½ kpl
½ kpl
1 kpl
1 ½ kpl
1 kpl
2 kpl
3 kpl
½ dl
1 dl
1 ½ dl
½ dl
1 dl
1 ½ dl
½ ti
1 tl
1 ½ tl
1/3 – ½ t
l½ tl
½ tl – 1 tl

Lisäksi:

1 kplbiojätepussi
1 viipale leipää/hlö
levitettä

Rastihenkilöltä tarvittaessa lisäksi saatavilla:
käsidesiä
kertakäyttöhanskoja
käsipaperia
mittalusikoita materiaalien jakopisteessä
voiveitsi leipien voitelupisteellä
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Liite 3

Trangiapaella (4 annosta)
5
4 dl
8-10 dl
1 kpl
maustemitallinen

2 kpl
1 kpl
1 kpl
2 kpl
1 dl
1 dl
1 tl
½ tl
1.

rklrypsiöljyä
riisiä
vettä
kasvisliemikuutio
sahramia
valkosipulin kynttä
sipuli
paprikaa
porkkanaa
vihreitä papuja
kikherneitä ja/tai kidneypapuja
suolaa
valkopippuria

Hae tarvikkeet rastimieheltä.

2. Kuori ja hienonna sipuli sekä valkosipuli.
3. Laita isompaan kattilaan 3 tl rypsiöljyä ja sipuli. Kuullota sipuleita
pehmeämmiksi trangiassa olevassa kattilassa, mutta varo etteivät ne pala.
4. Lisää valkosipuli ja sekoita.
5. Lisää puolet vedestä, murennettu kasvisliemikuutio ja sahrami.
6. Anna riisin kiehua ja lisää vettä vähitellen, kunnes riisi on lähes kypsää.
7. Kuori porkkanat samalla, kun riisi kypsyy.
8. Suikaloi ohuen ohuiksi suikaleik
9. Ota kattila trangiasta ja laita kansi päälle.
10. Laita toiseen kattilaan 2 rkl öljyä ja lisää öljyn sekaan porkkanat ja paprikat.
Laita kattila trangiaan ja kypsennä.
11. Lisää pavut ja kikherneet. Kuumenna ja lisää kasviksiin suola ja valkopippuri.
12. Kun porkkanat ovat lähes pehmeitä lisää varovasti kannen alla kypsynyt riisi
kasvisten joukkoon ja sekoita huolellisesti.
13. Tarkista maku ja lisää tarvittaessa suolaa ja pippuria. Tarjoile vaalean leivän
kanssa.
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Lounais-Suomen Partiopiiri ry
www.lounaissuomenpartiopiiri.fi

