
 
 
 
 
Hei lippukuntien Seikkailuihmiset!  
 
Kaupunkiretkipäivä Rauhan askelissa (2021) on toiminnallinen päivä, jonka aikana 
seikkailijat kiertävät vartioissa saattajan kanssa rastilta toiselle. Kyseessä ei ole kilpailu, 
vaan päivän aikana saa rauhassa kokeilla ja oppia uutta. Vuosittaisen Kaupunkiretkipäivän 
järjestää Kansainvälinen- ja Partioaatteellinenjaosto yhdessä Seikkailijajaoston kanssa. 
Tästä info-kirjeestä löydätte tärkeää tietoa tapahtuman järjestämisestä. 
 
Kaupunkiretkipäivä toteutetaan tänä vuonna tarjoamalla lippukunnille valmis 
materiaalipaketti omatoimiseen tapahtuman järjestämiseen. Teidän on mahdollisuus 
toteuttaa tapahtuma omalla paikkakunnallanne joko yhteisenä Kaupunkiretkipäivä 
lauantaina 25.9.2021 tai muuna teille sopivana ajankohtana. Rauhan askelissa -
materiaalipaketti tarjoaa valmiit suunnitelmat seikkailijaohjelman Pohdiskelija-haasteen 
tekemiseen. Kaupunkiretkipäivään on mahdollista pyytää mukaan myös ei vielä partiolaisia 
(EVP) esimerkiksi seikkailijaikäisten kavereita tai vaikka vanhempia tai taustayhteisön 
jäseniä saattajiksi. 
 
Tule mukaan yhteiseen etäaloitukseen 25.9.2021! 
Emme kulje samassa kaupungissa tänä vuonna, mutta kutsumme kaikki 
kaupunkiretkipäivän ohjelmaa tekevät seikkailijajoukkueet yhteiseen etäaloitukseen 25.9. 
klo 10.00. Aloitus pidetään Teamsin välityksellä ja kokouslinkkipyyntö tulee lähettää 
osoitteeseen camilla.rautala@partio.fi 15.9. mennessä.  
 
Materiaalit 
Materiaalit on koottu yhdeksi tiedostoksi. Tiedostosta löytyvät sekä rastikäskyt että ohjeet 
rastin pitämiseen. Materiaalilistaan on koottu tapahtuman suunnittelua helpottamaan kaikki 
päivän aikana tarvittavat materiaalit rastikohtaisesti. Materiaalit löytyvät myös jokaisen 
rastin kohdalta erikseen. Materiaalilistan perusteella pystytte koostamaan 
tapahtumakirjeen. Päivän kesto riippuu osallistujamäärästä ja käveltävästä matkasta. 
Rastien kesto on ruokarastia ja matkatehtävää lukuun ottamatta noin 15-30 minuuttia 
rastia kohden.  
 
Rastit 
Rasteja on yhteensä seitsemän (7), joista yksi on ruokarasti (Eettinen ruoka-parempi 
maailma) ja yksi matkatehtävä (Eettinen toiminta). Rasteilla voi olla rastihenkilöt tai rastit 
voivat olla kylmiä rasteja. Kylmillä rasteilla saattajan rooli on suurempi.  
  
Saattaja 
Suosittelemme, että ryhmän kanssa kulkee saattaja. Saattaja kulkee koko päivän 
seikkailijoiden mukana. Päätehtävänä on huolehtia vartion turvallisuudesta sekä 
varmistaa, että vartio on oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Saattaja saa tarvittaessa 
osallistua tehtävien tekemiseen, sillä Kaupunkiretkipäivä ei ole kilpailu. 
 
Pohdiskelija-haaste 
Kaupunkiretkipäivän ohjelma on rakennettu siten, että seikkailijat tulevat sen aikana 
tehneeksi ikäkausiohjelman mukaisen Pohdiskelija-haasteen.  Pohdiskelija-haasteessa 
seikkailijat tutustuvat erilaisiin maailmankatsomuksiin liittyviin aiheisiin, opettelevat 
hiljentymistä sekä oppivat kunnioittamaan toisten katsomusta.  
  



 
 
 
 
Koronaohjeistus 
Noudattakaa omassa Kaupunkiretkipäivätapahtumassanne Suomen Partiolaisten ja 
Lounais-Suomen Partiopiirin koronaohjeistuksia. Tapahtuma on suunniteltu järjestettäväksi 
kokonaisuudessaan ulkona. Seikkailijoita tulee muistuttaa lähikontaktien välttämisestä, 
mutta huomioiden, että omien vartiolaisten kanssa 1-2 metrin etäisyys on 
epätodennäköinen. Tapahtumaan ei tule osallistua sairaana tai edes lieväoireisena. 
 
SOME 
Olisi mukavaa, jos ottaisitte päivän aikana kuvia ja jakaisitte niitä sosiaaliseen mediaan 
käyttäen aihetunnistetta #rauhanaskelissa2021, unohtamatta tuttuja #lspartiopiiri ja 
#partioscout. Merkitsethän kuvaan @lspkvpaatti, niin voimme jakaa otokset omassa 
somessamme. Ja kun kerran olet instagramissa, niin laita seurantaan @lspkvpaatti ja 

@lspseikkis! 😊  

 
Palaute 

Toivomme, että teillä on pieni hetki aikaa antaa meille palautetta. Palautteen antamisen 
voi sisällyttää osaksi tapahtumaa, jotta seikkailijat voivat kertoa oman mielipiteensä eikä 
palautteen antaminen unohdu tai jää vain yhden ihmisen harteille. Vastaukset seuraaviin 
kysymyksiin voitte lähettää osoitteeseen katariina.ottosson@partio.fi. Aiheeksi toivomme 
teidän laittavan Rauhan askelissa -palaute ja lippukunnan nimi. Kiitos jo etukäteen! 
 

1. Oletteko osallistuneet aikaisemmin Kaupunkiretkipäivään? 
2. Millaisella todennäköisyydellä lippukunnastanne osallistutaan Kaupunkiretkipäivään 

vuonna 2022? 
3. Miltä omatoimisesti järjestetty Kaupunkiretkipäivä tuntui? Pidittekö oman 

tapahtumanne yhteisenä Kaupunkiretkipäivänä 25.9. vai jonakin toisen 
ajankohtana? 

4. Millaiseksi koitte Rauhan askelissa -materiaalipaketin? Mikä siinä oli hyvää ja mitä 
voisimme kehittää silmällä pitäen tulevia Kaupunkiretkipäiviä? 

5. Millaisia ajatuksia seikkailijoilla oli rastien tehtävistä? 
6. Tukiko Kaupunkiretkipäivä ja sen materiaali lippukuntanne seikkailijatoimintaa? 
7. Pyysittekö mukaan Ei Vielä Partiolaisia? Jos pyysitte, niin mihin tehtäviin ja saitteko 

heitä innostettua mukaan tapahtumaan tai jatkossa partiotoimintaan? 
8. Mitä muuta haluatte vielä sanoa? 

 
 
 
Mukavaa, kun olitte kanssamme Rauhan askelissa! 
 
terveisin 
KV-paatti ja Seikkis 
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MATERIAALILISTA JA ENNAKKOVALMISTELUT:  

 

Ruokarasti:  

• ruoka-aineet reseptin mukaan 

• vettä ruuanlaittoon ja käsienpesuun 

• vettä tai mehua ruokajuomaksi (joko jaettu seikkailijoiden mukaan alussa tai 

mukana rastilla) 

• halutessanne voitte tarjota lisukkeeksi myös leipää ja levitettä – vaikkapa 

jälkiruuankin 

• jätteiden lajittelupiste  

• ea-laukku 

• rastihenkilöille kello, voitte tarvittaessa auttaa kypsennysaikojen seuraamisessa 

• tiskausmahdollisuus ja -välineet rastipaikan mukaan joko rastilla tai maalissa (tai 

lisätä varusteluetteloon muovipussin likaisille astioille, jos tapahtumassa ei ole 

tiskausmahdollisuutta) 

 

Seikkalijajoukkueen tarvikkeet (joko jaettu seikkailijoiden mukaan alussa tai mukana 

rastilla) 

• trangia (1 kpl/5 hlö), jossa 2 kattilaa, trangian polttoaine ja tulitikut tms. trangian 

sytyttämiseen  

• 1 kauha 

• 3 kpl vihannesveistä/5 hlö 

• pieni leikkuulauta 3 kpl/5 hlö 

• kuorimaveitsi 

• mittavälineinä teelusikka ja ruokalusikka 

• jokaisella omat ruokailuvälineet 

 

Eettinen toiminta:   

• Muovipussi  

• Suojakäsineet  

 

Väline hiljentymiseen:  

Metsäinen tai pustoinen ympäristö josta löytyy irtokiviä, oksia ja lehtiä ja muita 

luonnonmateriaaleja, Kiviä, käpyjä, oksia, lehtiä tms.  

 

Hengellinen musiikki:  

• Älypuhelin, tabletti tms. Jonka avulla kuunnella youtubelistalta musiikkia  

• Istuin- tai makuualustat  

• Kynä ja paperia 

 

Uskonnollinen rakennus:  

 

Ennen tapahtumaa:  
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• Sakset  

• Tulostetut kuvat rastiohjeesta  

• Halutessa kontaktimuovi, laminointivälineet tms.  

 

Tapahtumassa:  

• Tulostetut, leikatut ja halutessa päällystetyt kuvat  

• Istuinalusta  

 

Vierailu hautausmaalla 

• Hautakynttilöitä 
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Väline hiljentymiseen – Mandala 

Arjen touhujen keskellä on tärkeää välillä rauhoittua. Mielikin kaipaa hiljentymistä.  Mielen 

avulla pystymme toimimaan arjessa, oppimaan uutta, kuvittelemaan,   luomaan ja 

suunnittelemaan. Rauhoittukaa vartion kanssa mandalan ääreen.  

Mandala on sanskritin kieltä, ja tarkoittaa pyhää ympyrää. Mandalat ovat kierteleviä 

symboleita, jotka ovat osa  monia eri kulttuureja. Mandaloita voi löytää hindulaisuudesta 

buddhalaisuudesta,  kristinuskosta ja joistain alkuperäiskansojen heimoista, joissa näitä 

kuvioita käyte-tään taiteellisena aukkona, joka auttaa ihmisiä löytämään itsensä. Mandalat 

on suunniteltu auttamaan meitä keskittymään nykyhetkeen ja vapauttamaan murheista. 

 

Rastitehtävä 

Hiljentykää, pysähtykää hetkeen. Kuunnelkaa vain luontoa, sen ääniä, miettikää, kehää, 

ympyrää ja sen muodostamia kuviota, mitä niistä voi muodostua. Luokaa   omat 

mandalanne. Käyttäkää luonnosta löytyviä materiaaleja. Älkää puhuko toisillenne 

mandaloiden teon aikana.  

Siivotkaa lopuksi työympäristönne, ja palauttakaa käyttämättä jääneet materiaalit luontoon. 

Ilmoittakaa rastihenkilölle kun koko vartio on valmis.  
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Rastiohje: Väline hiljentymiseen 

Aika: 

20-30min 

Tarvikkeet: 

Kiviä, käpyjä, oksia, lehtiä tms.  

Paikkavaatimus: 

Metsäinen tai puustoinen ympäristö josta löytyy irtokiviä, oksia ja lehtiä ja muita 

luonnonmateriaaleja. 

Toteutus: 

Jokainen vartion jäsen luo oman mandalansa, kehän joka täytetään muilla elemen-teillä 

joita lähiympäristöstä löytyy: kävyillä, kivillä, lehdillä  ja muilla luonnon antimilla.Mandaloita 

tehdessä käytetään maasta jo valmiiksi löytyviä asioita, ei revitä eläviä  oksia tai lehtiä. 

Suorituksen aikana ei puhuta vartion muille jäsenille.  

Vartion tulee odottaa että kaikki jäsenet ovat valmiita ennen kuin ilmoittavat rastihenkilölle 

olevansa valmiita.  

Mandalat voi kuvata lopuksi ja tehdä niistä luonnon mandalat näyttelyn. 
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Eettinen ruoka – parempi maailma 
Eettisyys ja vastuullisuus ruoan sekä hyödykkeiden tuotannossa tarkoittaa, että raaka-

aineiden käyttö tai kasvatus, tuotantoprosessi ja työntekijöiden olosuhteet ovat hyvät ja 

kestävällä pohjalla. Ruoan eettisyydellä viitataan esimerkiksi siihen, että se tuottamisessa 

vältetään vahinkoa ympäristölle, eläimille ja ihmisille. 

 

3 vinkkiä eettisempään ruokakulutukseen: 

Suosi lähellä tai ainakin kotimaassa tuotettua ruokaa.  

Suosi sesonkiruokaa eli valitse satokauden kasviksia tai sesongin kalaa. Esimerkiksi 

syyskuun satokauden kasviksia ovat erilaiset kaalit, joita tekin tänään valmistatte. 

Käytä kaikki mitä ostat eli minimoi ruokahävikki. Roskiin heitetty ruoka on maailman 

kalleinta ja sen tuottamiseen käytetyt luonnonvarat menevät hukkaan. 

 

Rastitehtävä 
Valmistakaa kolmen kaalin vokki annettujen ohjeiden mukaan. Viettäkää ansaitsemanne 

ruokahetki ja nauttikaa ruuasta. 

Ennen lähtöä teidän tulee siivota oma alueenne kaikista roskista ja ruoan paloista sekä 

ilmoittautua rastihenkilölle, jolta saatte luvan jatkaa matkaa. 

 

Tarvittavat välineet: 

• Trangia (1 kpl/5 hlö), jossa 2 kattilaa, trangian polttoaine ja tulitikut tms. trangian 

sytyttämiseen 

• 3 kpl vihannesveistä/5 hlö 

• Pieni leikkuulauta 3 kpl/5 hlö 

• Kuorimaveitsi 

• mittavälineinä teelusikka ja ruokalusikka  
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Kolmen kaalin vokki (5 seikkailijan annosta) 
• 1 kpl parsakaali 

• 1 kpl pieni kukkakaali 

• 3 lehtikaalin lehteä 

• 1/3 kpl purjoa 

• pala tuoretta inkivääriä 

• 1 kpl valkosipulinkynsi 

• 1/2 kpl punaista chiliä 

• 1 rkl rypsiöljyä 

• 2 tl seesamiöljyä 

• 1 rkl soijakastiketta 

•  250 g nuudeleita 

 

 

1. Laita vesi kiehumaan kaalien keittämistä varten. Laita kattilaan kansi päälle.  

2. Paloittele parsakaali ja kukkakaali pieniksi nupuiksi. Paloittele myös varret. 

3. Laita parsakaalit ja kukkakaalit kiehuvaan veteen ja keitä noin 5 minuuttia. Valuta 

kattilasta vesi pois. 

4. Keitä nuudelit pakkauksen ohjeen mukaan. Valuta vesi pois. 

5. Revi lehtikaalien lehdet irti lehtiruodista ja suikaloi lehdet.  

6. Viipaloi purjo renkaiksi, huuhdo ja valuta.  

7. Kuori inkivääri ja valkosipulinkynsi ja pilko ne pieniksi paloiksi. 

8. Pilko chili ja poista siemenet. Muista, että chili on tulista ja kädet ja leikkuulauta 

kannattaa pestä heti pilkkomisen jälkeen! 

9. Laita öljy trangian isompaan kattilaan ja kuumenna.  

10. Kun öljy on kuumaa, kypsennä (mutta älä polta) siinä parsakaalia, kukkakaalia, 

lehtikaalia, inkivääriä, valkosipulia ja chiliä noin 5–8 minuuttia välillä sekoittaen. 

11. Sekoita kasvikset ja soijakastike nuudelien joukkoon. 
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’Rastiohje: Eettinen ruoka 

Aika: 1h 

Tarkasta etukäteen, onko joku seikkailijoista allerginen joillekin reseptissä olevista 

aineksista. Muokkaa reseptiä tarvittaessa sopivaksi. Reseptiä voi helpottaa ja rastia 

nopeuttaa antamalla joukkueille kasvikset valmiiksi pilkottuina. Erityisesti inkiväärin ja 

chilin käsittely saattaa olla uutta seikkailijoille. Annos mahtuu trangian kattilaan, ja siitä syö 

4-5 seikkailijaa. Varaa siis tarvittaessa useampi trangia/joukkue. 

Rastipäällikkö jakaa joukkueille vokkiin tarvittavat ainekset. Varmista, että seikkailijat 

löytävät turvallisen paikan trangialleen, työskentelevät siististi ja osaavat käyttää trangiaa 

asianmukaisesti. Auta ja neuvo tarvittaessa trangian käytössä sekä turvallisessa ja 

hygieenisessä ruuanvalmistuksessa. Anna jokaiselle joukkueelle ohjeet siitä, mihin roskat 

laitetaan. 

Tarvikkeet rastille: 

• ruoka-aineet reseptin mukaan 

• vettä ruuanlaittoon ja käsienpesuun 

• vettä tai mehua ruokajuomaksi (joko jaettu seikkailijoiden mukaan alussa tai 

mukana rastilla) 

• halutessanne voitte tarjota lisukkeeksi myös leipää ja levitettä – vaikkapa 

jälkiruuankin 

• jätteiden lajittelupiste  

• ea-laukku 

• rastihenkilöille kello, voitte tarvittaessa auttaa kypsennysaikojen seuraamisessa 

• tiskausmahdollisuus ja -välineet rastipaikan mukaan joko rastilla tai maalissa (tai 

lisätä varusteluetteloon muovipussin likaisille astioille, jos tapahtumassa ei ole 

tiskausmahdollisuutta) 

 

Seikkalijajoukkueen tarvikkeet (joko jaettu seikkailijoiden mukaan alussa tai mukana 

rastilla) 

• trangia (1 kpl/5 hlö), jossa 2 kattilaa, trangian polttoaine ja tulitikut tms. trangian 

sytyttämiseen  

• 1 kauha 

• 3 kpl vihannesveistä/5 hlö 

• pieni leikkuulauta 3 kpl/5 hlö 

• kuorimaveitsi 

• mittavälineinä teelusikka ja ruokalusikka 

• jokaisella omat ruokailuvälineet 

 

  



Seikkailijoiden Kaupunkiretkipäivä 2021 

 

 

Uskonnollinen rakennus 
Tämä tehtävä on kaksi osainen. Lukekaa ensin teksti ääneen. Tämän jälkeen voitte lukea 

tehtävät paperin toiselta puolelta. 

Meillä jokaisella on tärkeitä paikkoja. Sellaisia paikkoja, joissa meillä on hyvä olla ja jossa 

tunnemme olomme turvalliseksi. Tällaisia paikkoja voi olla monta. Jokaisella meillä tämä 

turvallinen paikka voi olla erilainen kuin kaverilla. Ei voi sanoa, että toisen turvallinen 

paikka olisi oikeampi tai parempi kuin toisen Jokaisen oma turvapaikka on juuri se oikea ja 

oikeanlainen.  

Myös jokaisella uskonnolla on omia tärkeitä ja pyhiä paikkoja. Eri uskonnoissa näitä pyhiä 

paikkoja voidaan kutsua eri nimillä, vaikka niissä tapahtuisi samankaltaisia asioita. 

Kaikkein tutuin nimi meille jokaiselle pyhästä paikasta voi olla kirkko, sillä kirkkoja 

Suomessa on paljon.  

Kristityt, olivatpa he sitten esimerkiksi luterilaisia, katolilaisia tai ortodokseja, kutsuvat 

pyhiä paikkoja kirkoiksi ja kappeleiksi. Kirkossa pidetään yleensä jumalanpalveluksia sekä 

esimerkiksi häitä, hautajaisia, ristiäisiä ja vaikkapa konsertteja. Kristittyjen pyhää kirjaa 

kutsutaan Raamatuksi.  Kristittyjen suurin juhla on pääsiäinen. Suurin osa Euroopassa 

asuvista ihmisistä on kristittyjä.  

Hindujen pyhää paikkaa kutsutaan temppeliksi. Temppeliin mentäessä voidaan soittaa 

kelloa, joka kertoo jumalille, että temppeliin saavutaan. Hiduilla on useita tuhansia eri 

jumalia. Usein Hindu-temppeleihin mennessä otetaan kengät pois. Suurin osa Intiassa 

asuvista ihmisistä on hinduja.  

Juutalaisten pyhää rakennusta taas kutsutaan synagogaksi. Synagogassa pidetään 

rukoushetkiä, jumalanpalveluksia ja erilaista opetustoimintaa. Juutalaisten pyhää kirjaa 

kutsutaan Tooraksi. Suomessa on kaksi synagogaa; toinen Helsingissä ja toinen Turussa. 

Juutalaisia asuu eniten Israelissa ja Yhdysvalloissa.  

Muslimit eli islaminuskon tunnustajat taas kokoontuvat moskeijoissa. Muslimien pyhää 

kirjaa kutsutaan Koraaniksi. Moskeijoissa on usein eri puolet miehille ja naisille. Muslimien 

pyhää kuukautta kutsutaan ramadaniksi. Ramadanin ajankohta vaihtelee vuosittain.  
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Uskonnollinen rakennus tehtävät:  

Tehkää ensin tehtävä 1 ja lukekaa vasta sen jälkeen ohjeet 

tehtävään numero 2.  

Tehtävä 1 

Istu alas ja laita hetkeksi silmät kiinni. Mieti hiljaa itseksesi, mikä paikka on sinulle tärkeä. 

Miltä tässä sinulle tärkeässä paikassa tuntuu? Kuuletko jotain erityisiä ääniä tai haistat 

jotain tuoksuja? Miksi tämä paikka on sinulle tärkeä? Onko paikka ollut tärkeä jo kauan? 

Kun mukananne oleva aikuinen sanoo, että oma hiljainen hetkenne on ohi, voit halutessasi 

kertoa toisille mikä on sinulle tärkeä paikka ja miksi.  

 

Tehtävä 2 

Luitte paperin toiselta puolelta äsken tietoja erilaisista uskonnoista. Uskontoja on 

maailmassa vielä paljon enemmän.  Tehtävänne on yhdistää kaksi kuvaa tai kuva ja teksti, 

jotka liittyvät samaan uskontoon.  
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Rastiohje:  Uskonnollinen rakennus 
Tehtävä etukäteen: 

Alla on kuvia erilaisista uskontojen pyhistä paikoista ja esineistöstä. Leikkaa kuvat irti 

toisistaan. Kuvat voi halutessaan päällystää kontaktimuovilla tai laminoida, jolloin niitä voi 

käyttää useampaan kertaan. Kuvia voi hyödyntää Kaupunkiretkipäivän jälkeen esimerkiksi 

muistipelinä tulostamalla kuvista kaksoiskappaleet. Kuvia voi käyttää myös Kimin 

kokeissa. Kuvat Katariina Ottosson ja KV-Paatin kuva-arkisto. 

Rastilla: 

Seikkailijat lukevat rastikäskyn. Sammon/saattajan/rastihenkilön tehtävänä on 

- Kertoa koska tehtävän 1 hiljainen hetki oman turvallisen paikan mietiskelyyn alkaa 

ja milloin se päättyy. Sopiva aika on noin viisi (5) minuuttia. 

- Kysyä, haluaako joku kertoa omasta turvallisesta paikastaan. 

- Pitää keskustelu asiallisena ja kunnioittavana 

- Antaa tehtävän 2 kuvat 

- Auttaa tarvittaessa erilaisilla vihjeillä löytämään oikeat kuvaparit. 

1. Turun Tuomiokirkko on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pääkirkko 

(kansallispyhäkkö). 

2.Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa (tällä hetkellä Tapio Luoma) ottaa joka 

vuosi vastaan partiolaisten kuljettaman Betlehemin Rauhantulen. 

3.Suomen ortodoksisen seurakunnan pääkirkko on Uspeskin katedraali Helsingissä. 

4.Ikonit ovat tärkeitä erityisesti ortodokseille. Kuvassa oikealla on partiolaisten 

suojeluspyhimys Pyhä Yrjö eli Pyhä Yrjänä.  

5.Stupa on buddhalainen kypärän tai kellon muotoinen pyhä rakennus. Stupan katolla 

liehuu rukousnauhoja.  

6.Buddhapatsas. Buddhalaisia on paljon mm. Kiinassa, Thaimaassa, Japanissa ja 

Nepalissa. 

7.Katolilaisten pääkirkko on Vatikaanissa sijaitseva Pietarin kirkko. Katolista kirkkoa 

johtava paavi asuu Vatikaanissa, Roomassa.  

8.Neitsyt Mariaa, Jeesuksen äitiä, kunnioitetaan erityisesti katolisessa kirkossa. 
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9.Hindutemppelit ovat usein värikkäitä, vaikka niitä ei olisikaan valaistu värivaloin, kuten 

kuvassa. 

10.Hindut herättävät jumalten huomion soittamalla kelloa. Temppeleissä kello on iso 

katosta roikkuva, mutta kotona se voi olla pieni ja kädessä pidettävä. 
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Eettinen toiminta 

 

Millainen toiminta on oikein? Entä millainen toiminta on väärin? Onko roskien heittäminen 

luontoon Sinusta väärin? Tiesitkö, että omalla toiminnallasi pystyt vaikuttamaan ja 

toimimaan tärkeäksi pitämiesi asioiden puolesta? 

Partiolaisille luonto on perinteisesti ollut tärkeä ja luonnosta pitää pitää huolta – luonto on 

maapallon elinehto.  

Tehtävänäsi on kerätä päivän aikana luontoon jätettyjä roskia. Keräämien jälkeen 

keskustele vartiosi kanssa siitä, miltä tuntui tehdä hyvää muiden ja ympäristön puolesta. 

Miksi ihmiset tekevät hyvää tai jättävät sen tekemättä? 

Tarvitse: 

Suojakäsineet roskien keräämiseen 

Roskapussin 
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Rastiohje: Eettinen toiminta:  

 

Kerätkää rastikäskyn mukaisesti roskia matkan varrelta.  
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Hengellinen musiikki 

Hengellinen musiikki on moninaista eikä siinä ole oikeaa eikä väärää. Eri uskonnoissa 

käytetään musiikkia ilmaisemaan omaa uskoa ja sitä käytetään usein välineenä 

hiljentymiseen ja pohdiskeluun.  

Partiolainen rakentaa omaa uskoaan tai muuta katsomustaan. Partiolaisella on 

myönteinen suhtautuminen eri uskontoihin ja muihin katsomuksiin sekä hengellisyyteen. 

Tehtävänänne on tutustua hengellisen musiikin moninaisuuteen. Pitäkää hengellisen 

musiikin levyraati, hiljentykää kuuntelemaan ja pohtikaa mihin uskontoon musiikki voisi 

liittyä. Jokainen antaa pisteensä jokaiselle kappaleelle ja lopuksi keskustellaan mikä 

puhutteli teitä eniten. 

Tarvitsette: 

Makuu- tai istuinalustan ja mukavan asennon 

Puhelmien tms. musiikin kuuntelua varten 
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Rastiohje: Hengellinen musiikki 

Aika: 

30-40min 

Tarvikkeet: 

Älypuhelin, tabletti tms. josta kuunnella musiikkia. Istuin- tai makuualustat, pisteiden 

laskua varten kynää ja paperia. 

Paikkavaatimus: 

Mikä tahansa rauhallinen ympäristö, jossa voi hetken levähtää  

Toteutus: 

Sampo soittaa hengellistä musiikkia valmiilta soittolistalta. Jokainen seikkailija antaa 

pisteensä kappaleille. Sammon kannattaa viritellä aiheesta myös keskustelua, pohdinta on 

tärkeä keino havahduttaa seikkailijoita. 

Soittolista: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6ZUbwSOtSvRhluqcDAimFmJmGYUe9e7H 

Vähän tietoa kappaleiden taustalta, joiden avulla voi viritellä pohdintaa katsomuksista: 

1. ortodoksit eivät käytä soittimia vaan kaikki musiikki lauletaan 

2. Jamaikalla syntynyt rastafari uskonto on tunnettu reggae musiikista 

3. perinteisiä suomalaisia virsiä ovat laulaneet uusiksi versioiksi myös tunnetut muusikot, 

kuten tässä Jenni Vartiainen 

4. Hava Nagila on juutalainen kansanlaulu, se on hepreaa ja tarkoittaa riemuitkaamme 

5. luterilainen kirkko järjestää myös metallimessuja, jossa perinteiset virret soitetaan 

metallimusiikin tyyliin 

6. Islamilainen musiikki rajoittuu perinteisesti lauluun ja tamburiinin käyttöön 

7. Gospel on hengellistä rytmimusiikkia ja merkitsee suomeksi ilosanomaa 

 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6ZUbwSOtSvRhluqcDAimFmJmGYUe9e7H
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Vierailu hautausmaalla 

Hautausmaat ovat pelottavia paikkoja, mutta samalla mielenkiintoisia. Jokainen on varmasti 

käynyt hautausmaalla ja vienyt esimerkiksi kynttilän isovanhempien tai sukulaisen haudalle.  

Hautausmailla on myös muita, kuin yksittäisten henkilöiden muistokiviä.  

Tehtävänänne on vierailla kotipaikkanne hautausmaalla sijaitsevalla muistomerkillä ja viedä 

sinne kynttilä.  

Keskustelkaa muistomerkin aiheuttamista tunteista ja esimerkiksi siitä, millaisia perinteitä 

hautausmaihin liittyy.  
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Rastiohje: Vierailu hautausmaalla 

 Vierailkaa sankarihautausmaalla, muualle haudattujen muistomerkillä tai esimerkiksi 

merelle kadonneiden muistomerkillä. 

Selvitä, mikä muistomerkki on ja valmistaudu keskustelemaan seikkailijoiden kanssa siitä, 

miksi hautausmailla on muistomerkkejä ja miksi juuri tämä muistomerkki on tärkeä.  

Tarvitset:  

Hautakynttilöitä 
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 Hiljentyminen 
 

Tehtävänä on ottaa hyvä asento ja kuunnella rastihenkilön lukemaa tarinaa. Kiellettyä on 

tehdä yhtään mitään muuta kuin kuunnella. Kokeilkaa, kuinka onnistutte! 
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Rastiohje: Hiljentyminen 

Rasti on mindfulness-harjoitus, joka tässä tarkoittaa ryhmän jäsenien hiljentymistä ja tarinan 

kuuntelua. 

Rastihenkilö lukee seuraavan tarinan: 

Syystarina 

Mörrimöykky kulki syksyisessä metsässä kori käsivarsillaan herkullisia sieniä etsien, kunnes 

hän kuuli vienon vikinän ja vihaisen säksähdyksen. Pensaan takaa paljastui vihainen orava 

ja pieni hiirulainen. ”Katso nyt mitä he ovat tehneet, kaikki ihan tuusan nuuskana!” säksätti 

orava. ”Niin, kaikki ihan muusina!” vikisi hiirikin. Mörri katsoi ympärilleen ja näki kaikkialla 

rikki poljettuja sieniä: tatteja, rouskuja ja kärpässieniä. ”Tästä meni lapsijoukko ja ne rikkoivat 

kaikki minun hyvät ruokasieneni”, huokaisi orava apeana. ”Mitä minä nyt kerään ja syön 

talvella?” ”Apua, lisää ihmisiä!” vikisi silloin hiiri. ”Nyt menetämme loputkin sienet tuolta 

rinteestä.” Se painoi päänsä surullisena alas. ”Mennään katsomaan, mitä tapahtuu”, ehdotti 

Mörrimöykky. 

He kiiruhtivat pensaiden suojaan tarkkailemaan tilannetta. ”Katsokaa miten paljon sieniä”, 

huutelivat lapset. ”Voiko näitä kerätä? Ovatko nämä myrkkysieniä?” he kyselivät aikuisilta. 

”Tuo punainen valkoisilla pilkuilla on ainakin myrkkysieni, se on kärpässieni”. Yksi lapsista 

kiiruhti kärpässientä kohti aikomuksenaan murskata se, mutta muut lapset huusivat silloin 

kuorossa: ”Älä riko sitä, etanat ainakin voivat syödä sen!” Lapset jättivät kärpässienen 

rauhaan ja käänsivät katseensa muihin sieniin. ”Tuo iso harmaa limainen sieni on 

haaparousku, se taitaa vain olla jo vähän matoinen. Annetaan senkin kasvaa vielä eläinten 

tai ainakin matojen ruoaksi.” 

”Tiedättekö”, sanoi yksi aikuisista, ”että orava voi syödä noita haaparouskuja, vaikka ne ovat 

kitkeriä. Ne laittavat sienet oksanhaaraan ja antavat pakkasen purra niitä niin, että 

sienenpolttava maku laimenee. Me ihmiset taas keitämme sienet, jotta kirpeys häviää.” 

”Pakkanen puree ensin ja sitten orava”, naureskeli Mörrimöykky. ”Nyt näitte, etteivät kaikki 

metsässä kulkijat ole ajattelemattomia ja tuhoa kaikkea. Jotkut heistä ajattelevat metsän 

eläimiäkin ja tietävät, että se mitä ihmiset eivät voi syödä, kelpaa eläimille ruoaksi. Ja mikä 

onkaan hienompi syksyisen metsän koristus kuin kauniin punavalkoinen kärpässieni.” 

Teksti: Inkeri Innanen 


