VAELTAJAN
ETÄPARTIOPASSI
Vaikka viikkotoiminta onkin tauolla, ei partion tarvitse olla! Tee syksyyn mennessä vähintään 10 juttua listalta,
vesikot.net/yhdessa-erillaan -sivulta tai keksi lisää omia juttuja. Etäpartiopassiin liittyvät materiaalit ja ohjeet löydät
Vesikkojen nettisivuilta, Toiminta > Etäpartio. Jos haluat Vesikkojen oman etäpartiomerkin partiopaitaasi, raportoi
etätekemisesi vaeltajien WhatsApp-ryhmään. Lisätietoja voi kysyä ohjelmajohtajalta, paavo@vesikot.net.

LUONTO JA TAIDOT
Seuraan WWF:n luontoliveä
Katson luontodokumentin esim. Areenasta. Pohdin millaiseen luontokohteeseen haluiaisin matkustaa
ja/tai tutustua.
Vuolen kiehisiä tai opettelen tekemään sytykkeen
Huollan retkeilyvälineitäni. Tutustun huolto-ohjeisiin netissä.
Valmistan itselleni retkeilyvälineen / asusteen
Kasvatan kukan tai muun kasvin siemenestä. Tutustun kasvattamaani kasviin netissä.
Pelaan kodin ensiapuvälinebingoa
Käyn suunnistamassa
Nukun yksin yön metsässä tai teen yksin vaelluksen/retken. Pysähdyn retken aikana ihailemaan
luontoa.
Teen luonnossa rentoutumisharjoituksen. Etsin paikan, jossa voin olla rauhassa ja joka tuntuu hyvältä.
Laitan silmät kiinni ja keskityn vain hengittämiseen, luonnon ääniin, tuoksuihin ja iholla tuntuvaan
tuuleen. Yritän sulkea arjen ajatukset hetkeksi pois mielestä.
Kierrän Actionbound-radan, www.vesikot.net/ulkoradat
YHTEISKUNTA
Kertaan jokamiehenoikeudet
Käyn läpi vaatekaappini. Mietin millaisia vaatteita käytän aina ja mitkä vaatteet ovat jääneet
käyttämättä. Katso mistä materiaalista lempi vaatteesi on tehty. Tehtävää voi täydentää katsomalla Yle
Areenasta sarjaa Verta, hikeä ja T-paitoja tai siivousintoa voi buustata katsomalla Netflixistä jonkun
Marie Kondon jakson.
Käyn toisen puolesta kaupassa tai tilaan hänelle netistä ruokaa. Tutustun ja vertailen erilaisia ruokaaineiden kotiinkuljetuspalveluita (ruokakassi, Foodie)
Kirjoitan kirjeen tai soitan yli 70-vuotiaalle sukulaiselle tai tuttavalle. Tarjoan hänelle tarvittaessa apua
ruoka- tai apteekkiostoksiin. Jos tuttava asuu kaukana, niin lääkkeitä voi ostaa esim. ya.fi verkkokaupasta ja ruokaa Ruokakassi tai Foodie-verkkopalvelusta. Reseptilääkkeiden puolesta
ostamiseen tarvitsee suomi.fi-valtuutuksen tai paperisen valtakirjan, jonka saa apteekista. Voit myös
kysyä ruokaostosapua muiden paikkakuntien partiolaisilta.
Kirjoitan tai suunnittelen partioaiheisen blogitekstin
Syön viikon ajan vain kasvisruokaa. Kasvissyöjät voivat kokeilla syödä viikon vegaanista/kotimaista
ruokaa tai olla ostamatta ruokia, joissa on muovipakkaus. Mikä oli onnistunein ruoka? Mitä uutta opit
itsestäsi? Mikä oli vaikeinta?

VAELTAJAN
ETÄPARTIOPASSI
JOHTAMISTAIDOT JA ITSENSÄ KEHITTÄMINEN
Katson dokumentin henkilöstä joka minua kiinnostaa. Mietin mitä on menestys ja miten henkilö on
edennyt urallaan tai elämässään. Mietin mikä minua kiinnostaa ja mistä innostun. Esimerkki
dokumentteja Areena: Elliott Erwitt, mestarivalokuvaaja. Netflix: Withneyn tai Lady Gagan dokumentit.
Tutustun Suomen Partiolaisten johtamismalliin. Ja täytän Suomen Partiolaisten johtajuuden
itsearviointityökalun. Kummatkin löytyvät sivustolta: https://www.partio.fi/lippukunnille/pestientuki/johtaminen-partiossa
Oma rahankäyttö. Listaan exceliin kaikki asiat, joihin käytän kuukaudessa rahaa. Lisään siihen myös
tulonlähteeni. Seuraan viikon ajan paljon käytin rahaa ruokaan, käyttötarvikkeisiin ja vapaa-ajan
aktiviteetteihin. Pohdin myös millaisia isoja menoja loppuvuodesta voi tulla.
Kirjoitan itselleni kirjeen viiden vuoden päähän ja pyydän kaveria tai perheenjäsentä antamaan sen
minulle viiden vuoden päästä
Kirjoitan kuukauden ajan päiväkirjaa vähintään kerran viikossa. Kirjoitan sen hetkisen tunteen tai
tapahtuman paperille/wordiin. Luen kuukauden päästä kaikki tekstini. Pohdin auttoiko päiväkirjan
kirjoittaminen jäsentämään ajatuksia. Huom. älä turhaan kiinnitä huomiota tekstin pituuteen tai
kirjoitusvirheisiin.
teen ensi syksyn toimintasuunnitelman valmiiksi ja liitän kokouksiin eri kasvatustavoitteet. https://partioohjelma.fi/partiokasvatus/kasvatustavoitteet
Suunnittelen retken ohjelmarungon, päiväretki tai yöretki.
Teemme pareittain/kolmistaan lähirastikartalle radan ja kierrämme sen yksin.

Jaa kuvia ja videoita tekemisistäsi somessa:
#etäpartio #viikinvesikot #päpa #partioscout

