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16.11.2016 
 

MUISTELEMISPÄIVÄ 2017 

Teema: Kasvu 
 
Tervetuloa mukaan Muistelemispäivään 2017! 
 
Vuonna 2017 haluamme kasvattaa Muistelemispäivän juhlintaa, ja kutsua useampia nuoria ympäri 
maailmaa kokemaan, millaista partiolaisena oleminen on! Muistelemispäivähaaste vuonna 2017 on 
kasvun matka, partiolaisten tukemista omissa ryhmissään, kun he esittelevät partioliikettä uusille 
jäsenille.  
 
Teema ja aktiviteettilista on suunniteltu noudattaen WAGGGSin strategiaa “Kontaktoi - Kasva - 
Vaikuta”. Vuonna 2016 juhlimme niitä merkityksellisiä yhteistyökumppaneita, joita meillä on 
partioliikkeenä, ja nyt on aika kasvaa.  
 

 Tiesitkö että maailmassa on noin 800 miljoonaa tyttöä, ja vain 10 miljoonaa heistä on 
partiolaisia! Partioliike tavoittaa vain noin 1% heistä. Muutetaan se 100% :iin! 
 

 Me haluamme maailman, jossa jokaisella nuorella on turvallista kasvaa ja saada useita 
merkityksellisiä, jännittäviä, saatavilla olevia ja osallistujajohtoisia kokemuksia!  
 

 “Pienestä siemenestä voi kasvaa suuri puu.” Aeschylus 
 

 
Osana Muistelemispäivän haastetta partiolaiset ympäri maailmaa uusien jäsentensä kanssa lähtevät 
aarteenetsintään löytääkseen “muutoksen siemeniä”. Nämä siemenet ovat kaiken partioliikkeen 
kasvun symboleita - jotta useammilla tytöillä ja pojilla, nuorilla naisilla ja miehillä olisi mahdollisuus 
voimaantua löytämään oma täysi potentiaalinsa. 
 
Näin saat itsellesi Muistelemispäivä 2017 -merkin kolmessa vaiheessa: 
 
Vaihe 1 - Hanki uusia ystäviä (sivu 5) tunnistamalla joku ryhmä yhteisössäsi, joilla ei ole 
mahdollisuutta osallistua partiotoimintaan, ja kutsu heidät mukaan tekemään kanssasi yhdessä 
Muistelemispäivän juhlallisuuksia. Yhdessä pääsette mukaan 
jännittävälle matkalle ja ansaitsette haastemerkkinne! 
 
Vaihe 2 - Jaa hauskuus (sivut 5-14) siitä, mitä tarkoittaa olla 
partiolainen. Kerro se uusille ystävillesi jakamalla heidän 
kanssaan kadonneiden “muutoksen siementen” mysteeri. 
Menkää aarrejahtiin valitsemalla aktiviteetteja jokaisesta 
WAGGGS-puun osasta. 
 
Vaihe 3 - Istuttakaa puu! (sivu 15) Kun olette löytäneet 
kadonneet “muutoksen siemenet”, viettäkää Muistelemispäivää 
ja kylväkää maahan nuo siemenet uuden ystävyyden kunniaksi! 
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1. Löytäkää WAGGGS - puu 

(Voitte leikata puun palaset irti ja näyttää ne kaikille 
osallistujille aarrejahdin päätteeksi) 
 
 
4. Kukat ja hedelmät ovat niitä tyttöjä ja poikia,  
nuoria naisia, ja miehiä ympäri maailmaan, joita me 
arvostamme ja joiden kanssa teemme töitä, jotta he 
tulisivat vastuullisiksi maailmankansalaisiksi. Kun 
he ovat valmiita, heistä tulee muutoksen siemeniä. 
 
 
3. Oksat ovat niitä taitoja, joita osalliset kehittävät 
omelmalla osa meidän maailmalaajuista 
partioliikettämme. Käyttämällä partiolaisten 
menetelmiä nuoret jäsenemme kehittävät taitoja, 
jokta ovat merkityksellisiä tässä nykyisessä 
nopeatahtisessa maailmassa, jossa me elämme. 
Näitä taitoja ovat luonne, sitoutuminen, yhteistyö, 
luovuus, viestintä ja osallisuus. 
 
 
2. Runko: vaikka juuremme ovat yhteiset, runko 
symboloi sitä, kuinka partiolaisten täytyy kehittyä ja 
sopeutua kaikkien 146 WAGGGS-maan tyttöjen ja 
kaikkien muidenkin lasten tarpeiden mukaan. 
 
 
1.  Juuret ovat partioliikkeemme kaksi asiaa, jotka 
yhdistävät koko maailman partiolaiset: meidän 
yhteiset arvomme, jotka tulevat esiin 
partiolupauksessa ja -tunnuksessa, sekä 
partiomenetelmässä. 
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2. Hanki uusia ystäviä 

 
Tämän vuoden Muistelemispäivän aktiviteetit palvelevat kahta tarkoitusta: 
 

 Ne ovat aitta josta ammentaa aktiviteetteja, joiden avulla juhlistaa maailmanlaajuista 
partioliikettä ja Muistelemispäivää 2017; päivää jolloin juhlimme kansainvälisiä 
ystävyyssuhteita, ja keräämme varoja tukeaksemme projekteja jotka vaikuttavat muun 
muassa 10 miljoonaan partiotyttöön ympäri maailman. 

 Ne ovat myös työkalusalkku, joka on suunniteltu käytettäväksi ympäri vuoden erilaisissa 
partiolaisten ryhmissä. Ajatuksena on houkutella uusia osallistujia mukaan kokouksiin ja 
toimintaan, ja näin kasvattaa partioliikkeen jäsenmäärää. 

 
 
Ideoita kasvuun: 

 Tuo kaverisi mukaan: jokainen partiolainen tuo mukanaan yhden uuden kaverin 
Muistelemispäivän tapahtumaan 

 Koulussa: ota yhteyttä lähikouluusi ja kysy, voisitko viettää Muistelemispäivää esim. 
koululaisten iltapäiväkerhossa tms. 

 Nuorisotalolla: onko lähiseudun nuorisotalolla mitään tapahtumaa nuorille, jossa voisit 
kutsua heitä mukaan kanssasi viettämään Muistelemispäivää? 

 Paikallisessa nuorten kanssa työskentelevässä hyväntekeväisyysseurassa tai yksityisessä 
yhteisössä: lähesty heitä ehdottamalla yhteistyötä partiolaisten kanssa. 

 Kielet: kuinka montaa eri kieltä kotimaassasi puhutaan? Ovatko ne kaikki mukana teidän 
lippukunnassanne? Saisitteko mukaan lisää eri kieltä puhuvia ihmisiä? 

 Uusi kokouspaikka: Onko kaupungissanne tai kunnassanne jokin kaupunginosa tai alue, 
jossa ei ole partiotoimintaa? Ottakaa yhteyttä Suomen Partiolaisiin saadaksenne lisää 
informaatiota ja toimintaohjeita tästä. 

 Menkää ulos: Järjestäkää Muistelemispäivän aktiviteetteja puistossa, leikkipuistossa tai 
sellaisessa paikassa, jonne tiedätte nuorten kokoontuvan. Yrittäkää houkutella heitä 
mukaan partiotoimintaan. 

 
Vinkki: Mitä tahansa kohderyhmää päätättekin lähestyä, on tärkeää saada heihin etukäteen yhteys, 
jotta tiedätte pitääkö teidän sopeuttaa Muistelemispäivän aktiviteetteja kohderyhmänne tarpeisiin. 
Tehkää yhdessä töitä voidaksenne tarjota kohderyhmänne nuorille hauskoja 
toimintamahdollisuuksia. Ottakaa koko lippukuntanne mukaan suunnitteluun, jotta kaikki voivat 
odottaa innoissaan yhteistä juhlintaa ja kasvattaa tietoisuuttaan erilaisista ihmisistä. 
 
 
‘Kasvun’ tarkistuslista:  

 Ota partiolaiset mukaan keskusteluun paikallisista nuorisoryhmistä ja -yhteisöistä, joita 
voisitte yhdessä lähestyä. Tutki etukäteen erilaisia mahdollisuuksia ja keskustele niistä 
yhteisöjen kanssa. 

 Sopikaa yhteydenpidon aikataulusta ja noudattakaa sitä. 
 Sopikaa päivät ja kutsukaa mukaan valitsemanne nuorisoryhmä(t). Lippukunnan eri 

ryhmät voisivat tehdä kutsut ja lähettävää ne vieraillenne. 
 Tutustukaa huolellisesti aktiviteettipaketin sisältöihin, jotta tiedätte millaisia tarvikkeita 

tarvitsette. Päättäkää, tarvitseeko teidän muokata aktiviteetteja kohderyhmällenne 
sopivammiksi. Tavatkaa ryhmänne kanssa ja suunnitelkaa aktiviteetit yhdessä valmiiksi. 

 Yksi valokuva vastaa tuhatta sanaa! Valmistakaa valokuvallisia julisteita 
lippukunnastanne, joissa näkyy partiolaisten elämää ja toimintaa. Julisteet ovat omiaan 
avaamaan uusille jäsenille sitä, mistä partioliikkeessä todella on kyse.   

 Selvittäkää, miten uudet jäsenet saadaan rekisteröityä lippukuntanne jäseniksi. 
Valmistelkaa esittelyvihkonen oman alueenne partiotoiminnasta. Muistakaa laittaa 
mukaan tärkeitä tietoja, kuten lippukunnanjohtajan yhteystiedot yms.  
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 Valmistelkaa lippukunnan infolistalle (sähköposti, FB, mikä teillä on 
käytössä?)  liittymisilmoitukset valmiiksi uusille jäsenille täytettäviksi , kun he saapuvat 
paikalle. 

 Juhlallisuuksien aluksi: “jäänsärkijä” tai esittelyleikki (voit myös käyttää aktiviteettia 
sivulta 8.)   

 Juhlien jälkeen: käyttäkää liittymisilmoituksista saamianne vieraiden tietoja ja kiittäkää 
heitä osallistumisesta. Laittakaa mukaan valokuvia tapahtumasta, ja tietoja seuraavasta 
kokouksestanne, jos vieraanne vaikka haluaisivat tulla mukaan uudelleen! 

 
 
 
 
 

3. Jakakaa hauskuus 

Etsikää kadonneet “muutoksen siemenet”! 
 
Ensimmäistä kertaa WAGGGS on luonut aarteenetsintäleikin auttaakseen partiolaisia ja mahdollisia 
uusia jäseniä viettämään Muistelemispäivää yhdessä. Tämä aarteenetsintäleikki on ihanteellinen 
leikittäväksi yhdessä kokouksen aikana, tai osana isompaa Muistelemispäivän tapahtumaa. 
 
 

Kasvatustavoitteet Saada lisää tietoa WAGGGS:sta ja Muistelemispäivästä 
Tuntea olevansa yksi 10 miljoonasta tyttöpartiolaisesta 
Kehittää 21. vuosisadalle kuuluvia taitoja: viestintää, yhteistyötä, 
sitoutumista, luovuutta, luonnetta ja osallisuutta 
Pitää hauskaa! 

Tarvittava aika Noin 1,5h, jokainen aktiviteetti kestää 5-15 min. 
Tarpeelliset tavarat Johtaja tai vanhempi ryhmän jäsen leikin ohjaajaksi 

Siemenet, joita voitte istuttaa kun saatte Muistelemispäivän tehtävänne 
valmiiksi (siementen laatu riippuu maantieteellisestä sijainnistanne, sekä 
eri maiden mahdollisuuksista: pidä huoli siitä, että selvität tämän asian 
huolellisesti tai pyydät asiantuntijan mielipidettä ennen kuin valitset 
siemenet joita tulette käyttämään) 
Kartat ja vihjeet jokaiselle aarteenetsintäleikkiin osallistuvalle ryhmälle 
Purkki tai rasia, jonne keräätte Muistelemispäivän rahastoon saamanne 
lahjoitukset 

Ikäryhmä Sopii kaikille ikäryhmille, ellei aktiviteetissä toisin ohjeisteta 
Ryhmän koko Ryhmässä on oltava vähintään 2 henkilöä, ja ryhmiä on oltava vähintään 2 

 
 
Leikin suunnittelu: 
 
1. Valitse etukäteen (yhdessä partiolaisryhmäsi kanssa, jos mahdollista) haluamasi/-nne aktiviteetit  
Muistelemispäivän puusta: 
 

 Juuret (s.8-11): valitse yksi aktiviteetti 
 Runko (s. 12): onko olemassa jokin peli, käsityö tai laulu jota ryhmäsi haluaisi tehdä 

Muistelemispäivänä? Tämä on tilaisuutenne toteuttaa se uusien osallistujien kanssa, ja 
jakaa se muun maailman kanssa! 

 Oksat (s. 13-14): valitse yksi aktiviteetti 
 
Jos sinulla on enemmän aikaa, kannustamme sinua kokeilemaan muitakin aktiviteetteja! 
 
2. Päätä kuinka toteutatte aktiviteetit: yksi suorituspiste/ aktiviteetti jokaista ryhmää kohti, ja sitten 
    kiertävät vaihdot, vai tekevätkö kaikki ryhmät saman aktiviteetin yhtä aikaa? 

mailto:info@partio.fi


 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  info@partio.fi  www.partio.fi 

5 

3. Jaa porukka ryhmiin. Jos on mahdollista, jokaisessa ryhmässä tulisi olla sama määrä partiolaisia ja  
ei-vielä-partiolaisia. Jos osallistujia on vain vähän, jaa heidät kahteen eri ryhmään tai anna kaikkien  
olla samassa ryhmässä. 
4. Piilota puun siemenet (siis “muutoksen siemenet”) alueelle, huoneeseen tai rakennukseen jossa  
leikitte aarteenetsintää. 
5. Tee kartta ja vihjeet siitä, minne siemenet ovat piilotettuina. Tässä on joitakin vinkkejä kartasta: 

 Piirrä kartta käsin siitä alueesta tai huoneesta, jota käytätte - lisää X merkitsemään 
paikkaa, jossa siemenet ovat piilossa. 

 Jos leikitte ulkona, käytä suunnistuskarttaa alueesta.  
 Ota siementen piilopaikasta valokuva, ja tulosta se. 
 Kirjoita näkyviin sana, joka kertoo missä siemenet ovat piilossa (esim. kaappi) tai kirjoita 

sana käyttäen Morse-aakkosia (kokeneemmille osallistujille) 
 Käytä Google Mapsia tai muita sähköisiä karttamateriaaleja (esim. 

maanmittauslaitos.fi/kartat) 
 Valitse jokin oma ideasi! 

 
Kun olet saanut karttasi valmiiksi, rakenna vihjeet leikkaamalla kartta niin moneen palaan, kuin on 
aktiviteettejakin. Kun ryhmät saavat yhden aktiviteetin valmiiksi, he saavat palkkioksi karttapalan - 
eli vihjeen. Varmista, että sinulla on riittävästi karttoja (kokonainen kartta joka ryhmää kohti). 
Esimerkiksi jos teette kolme aktiviteettia ja kaksi ryhmää, tarvitset kaksi täysin samanlaista karttaa 
leikattuna kolmeen osaan (vihjeet).   
 
6. Pyydä osallistujia tuomaan mukanaan kolikko, jotta saatte perustettua oman Muistelemispäivän 
rahastonne.   
 
 
 
Muistiinpanoja leikinohjaajaa varten: 
 

Aarteenetsintäleikin aloittaminen: 

 
Leikinohjaaja esittelee leikin ja lukee osallistujille ääneen seuraavan tekstin (saa näytellä mukana!): 
 

 Taikavoimaiset “muutoksen siemenet” ovat kadonneet, ja tarvitsemme teidän apuanne 
löytääksemme ne, ja voidaksemme Kasvaa. Jokaisen ryhmän täytyy tehdä yhteistyötä, ja 
selvittää ‘kolme’ (tai montako valitsette!) haastetta. Jokainen ryhmänä suoritettu haaste 
antaa teille vihjeen, joka vie teidät lähemmäksi “muutoksen siementen” sijaintipaikkaa. 
Nämä ovat säännöt: teidän täytyy työskennellä ryhmänä ja pitää hauskaa!  

 

Aarteenetsintäleikin jälkeen: 

 
 Kun kaikki osallistujat ovat suorittaneet aktiviteetit jokaisesta WAGGGS-puun osasta 

(juuret, runko, oksat), heillä on kaikki ne vihjeet, jotka johtavat heidät “muutoksen 
siementen” sijaintipaikkaan. Osallistujien iästä ja ryhmien koosta riippuen voit JOKO 
kannustaa kaikkia ryhmiä etsimään yhdessä siementen kätköpaikan, TAI kilpailla toisiaan 
vastaan.  

 Kun ryhmä löytää “muutoksen siemenet”, leikinohjaaja lukee ääneen seuraavan tekstin: 
 
ONNEKSI OLKOON! Olette löytäneet “muutoksen siemenet”!!! Osaatteko arvata, ketkä 
ovat “muutoksen siemeniä” Partioliikkeessämme? 
[Lue WAGGGSin puusta kertovat osat alkaen s. 4 - Juuret].  
Me toivomme, että kaikki teistä kasvavat muutoksen siemeniksi ja tekevät osaltaan 
maailman paremmaksi paikaksi elää. 
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JUURET 
Valitkaa yksi aktiviteetti. 
 
Seuraavat aktiviteetit auttavat teitä hankkimaan lisää tietoa WAGGGSista, Partiokodeista ja 
Muistelemispäivän historiasta. Jokainen ryhmä, joka saa suoritettua yhden aktiviteetin tästä 
osastosta, ansaitsee palkkioksi vihjeen, joka vie heidät lähemmäksi “muutoksen siementen” 
piilopaikkaa. 
 

Kasvattakaa yhteyksiänne 

 
** “jäänsärkijäleikki” ja johdanto partiolaisuuteen** 
 
Pyydä kaikkia istumaan ympyrämuodostelmaan, joka toinen on partiolainen ja joka toinen “uusi 
ystävä”. 
 
Anna jokaiselle osallistujalle pala paperia. 
 
Partiolaiset: piirrä yksinkertainen kuva paperille siitä, mitä partio merkitsee heille. Toisille 
puhuminen tämän tehtävän aikana on kielletty.  
 
Uudet ystävät: piirrä jotakin pientä siitä tekemisestä, mistä he nauttivat vapaa-ajallaan. Toisille 
puhuminen tämän tehtävän aikana on kielletty 
 
Kun on valmista, jokainen osallistuja ojentaa paperinsa sille henkilölle, joka istuu hänen oikealla 
puolellaan. 
 
Jokainen katsoo nyt paperia, jonka sai, taittaa paperin kahtia ja kirjoittaa päälle, mitä he ajattelevan 
kuvan esittävän. 
 
Paperi ojennetaan jälleen oikealla puolella istuvalle henkilölle. 
 
Nyt jokainen osallistuja lukee itsekseen määritelmän, taittaa paperin niin, ettei kirjoitus näy, ja 
piirtää kuvan siitä, miten ymmärsi juuri lukemansa määritelmän. 
 
Näin jatketaan: joka toisella vaihdolla siis kirjoitetaan, mitä saatu kuva omasta mielestä esittää, ja 
joka toisella piirretään saatu teksti. Kierros päättyy, kun jokainen saa oman paperinsa takaisin. Kuvat 
ja tekstit paljastetaan ja niistä keskustellaan partiolaisista ja ei-vielä-partiolaisista muodostetuissa 
pareissa (tai ryhmissä). 
 
On tärkeää, että joka kierroksella JOKO vain nähdään kuva TAI kirjoitus edelliseltä kierrokselta. 
Erilliset paperit tai -vihkot voivat olla helpompia käyttää kuin vain yksi paperi, mutta niiden tulee 
liikkua yhtä aikaa. 
 
Kysy osallistujilta: Löydättekö yhteneväisyyksiä piirroksistanne? 
Rohkaise sekä partiolaisia että uusia ystäviä jakamaan kokemuksiaan. Mistä asioista he pitävät eniten 
ja miten he voivat kokea niitä partioliikkeessä? 
 
Vapaaehtoista: Päättäkää tämä aktiviteetti opettamalla kaikille osallistujille jokin perinteinen laulu 
omalla kielellänne, esim. “Tää ystävyys ei raukene”  
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Kasvattakaa Our Cabañaa! 

Our Cabaña sijaitsee Meksikon Cuernavacassa. Lisää infoa: www.ourcabana.org 
 
Tiesitkö, että useita vuosia sitten, Our Cabaña alkoi vain muutamana pikku mökkinä? Siitä eteenpäin 
partiolaiset ympäri maailman auttoivat sitä kasvamaan sellaiseksi kuin se on tänään. Joka vuosi se 
kasvaa niin, että ystävämme voivat toteuttaa unelmansa tässä taianomaisessa paikassa, kauniiden 
puutarhojen ja jylhän tulivuorimaiseman ympäröimässä paikassa. 
 

 Jaa kaikki osallistujat kolmeen ryhmään, ja vain leikinjohtaja jää yksin. Ryhmät tulee 
muodostaa seuraavasti: kaksi osallistujaa pitää toisiaan käsistä kiinni, kasvot toisiaan 
kohti, muodostaen mökin CABAÑAN. Kolmas henkilö menee mökkiin sisään VIERAAKSI.  

 Leikinjohtaja aloittaa leikin sanomalla jonkin seuraavista toimintosanoista: CABAÑA, 
VIERAS tai TULIVUORI 

 Jos leikinjohtaja huutaa CABAÑA: kaikki mökkiparit etsivät itselleen uuden vieraan. 
Käsistä ei saa päästää irti. Vieraat pysyvät paikallaan leikkialueella, ja mökit liikkuvat.  

 Jos leikinjohtaja huutaa VIERAS: kaikki vieraat lähtevät “mökeistään” ja yrittävät löytää 
toisen. Mökit eivät saa liikkua paikaltaan. 

 Jos leikinjohtaja huutaa TULIVUORI: mökit alkavat täristä ja vieraiden tulee paeta. Tämä 
johtaa uusien mökkiparien muodostumiseen.  

 
Idea tämän leikin takana on, että leikinjohtaja yrittää päästä muodostamaan CABAÑAA samaan 
aikaan kun hän huutaa toimintosanoja. Tällöin joku osallistujista jää yli. Ylijäänyt henkilö tanssii 
sitten seuraavan tanssin: 
 
“Ota maraca, kaiva pikku kolo, laita siemenet sisään ja sitten tikku. Ja riquiti riquiti, Riquiti cha”. 
(Tanssissa tehdään liikkeitä ilmaan maracan käytöllä ja lantion liikkeillä) 
 
Tanssin jälkeen ylijääneestä henkilöstä tulee leikinjohtaja, ja hän huutaa toimintosanoja jne. Aina kun 
joku osallistujista jää yli, hän pääsee tanssimaan. 
 
Kun leikki etenee, leikinjohtaja voi muuttaa ryhmien kokoja siten, että yhä useampi jää yli. 
Esimerkiksi jos ryhmän kooksi päätetään 4, tulee siinä olemaan kaksi vierasta ja yksi mökkipari. Tällä 
tavalla ryhmät voivat muodostua niin suuriksi kuin leikinjohtaja haluaa. 
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Kasvattakaa jalanjälkeänne 

Kusafiri sijaitsee eri paikoissa Afrikassa. Lisätietoja: www.wagggs.org 
 
Valmistelut: Tarvitsette ison paperin ja vesivärejä. Piirtäkää paperille Afrikan mantereen ääriviivat. 
Yksi vapaaehtoinen kastaa jalkapohjansa maaliin ja tekee paperille jalanjälkiä niihin maihin, joissa 
Kusafiri on ollut. Vaihtoehtoisesti voitte käyttää värikyniä, ja piirtää osanottajien jalkapohjien 
ääriviivat kartalle. Jos aktiviteetin suorittaa useampi ryhmä, jokaiselle kannattaa olla oma paperi.  
 
Kusafirin partiokoti on projekti, jossa selvitetään, miten WAGGGS voisi tarjota partiokotikokemuksen 
käyttäen Afrikan olemassa olevia palveluita. Lokakuussa 2015 “viides partiokoti” sai nimensä, 
Kusafirin partiokoti. “Kusafiri” tarkoittaa swahiliksi matkustamista. Tähän mennessä Kusafiri-
tapahtumia on järjestetty Ghanassa, Etelä-Afrikassa, Ruandassa, Keniassa, Nigeriassa ja Beninissä. 
Seuraava kohde on Madagaskar! 
 
Ryhmä valitsee vapaaehtoisen, joka jättää jalanjälkensä niihin paikkoihin Afrikan kartalla, joihin 
Kusafiri on matkustanut. Vapaaehtoisen tehtävänä on (muun ryhmän avustuksella) arvata annetussa 
ajassa mahdollisimman tarkasti, missä nämä maat ovat (nuoremmille ehdotamme 3-5 min ja 
vanhemmille 1-2 min). Ryhmä yrittää saada mahdollisimman monta maata oikein, ja eniten oikeita 
vastauksia saanut ryhmä voittaa! 
 
 
 

Kasvattakaa muuvejanne! 

Sangam sijaitsee Intian Poonassa. Lisätiedot: www.sangamworldcentre.org  
 
Valmistelut: tähän aktiviteettiin tarvitsette kannettavan tietokoneen tai älypuhelimen, jossa on 
internet-yhteys, sekä kameran tai älypuhelimen kuvaamiseen. 
 
Vuonna 2016 Sangamissa järjestettiin ainutlaatuinen tapahtuma nimeltä Arts4Change. Tapahtuman 
aikana osallistujat työskentelivät yhdessä Sangamin partiokodin yhteisökumppanien kanssa neljän 
taiteisiin - draamaan, tanssiin, valokuvaukseen ja visuaaliseen taiteeseen - keskittyvän yhteisöllisen 
projektin parissa. Näiden päälle oli rakennettu musiikkiprojekti, jota koordinoi  Melinda Caroll 
(www.mcm4g.com). Tapahtuman aikana osallistujat kirjoittivat, äänittivät ja tuottivat laulun nimeltä 
When we shine (Kun me loistamme), jota voit katsella ja kuunnella täällä: http://bit.ly/whenweshine 
 
Tässä aktiviteetissä teidät haastetaan luomaan oma musiikkivideo kappaleeseen When we shine ja 
esittelemään oman maanne partiotoimintaa koko maailmalle. Saatte olla niin luovia kuin haluatte 
suunnitellessanne koreografiaa, kuvatessanne eri puolilla omaa kaupunkianne tai ottaessanne 
mukaan mahdollisimman paljon ihmisiä flash mob -tyyliin! 
 
Kun videonne on valmis, voitte jakaa sen WAGGGS:n ja Sangamin partiokodin kanssa käyttämällä 
hästägejä #WTD2017 #LetsGrow tai sähköpostitse osoitteella wtd@wagggs.org 
 
 
 

Jos videonne valmistuu 22.3.2017 mennessä, voitte lähettää sen When we shine -tapaamiseen. 
Lähetetyillä videoilla on mahdollisuus voittaa palkintoja, kuten stipendejä tuleviin Arts4Change-
tapahtumiin, jotka järjestävät Kusafiri Madagaskarilla ja Sangam Intiassa. Kappaleen Mp3-tiedosto 
on ladattavissa ilmaiseksi. 
Lisätietoja: www.whenweshine.org  

 
  

mailto:info@partio.fi
http://www.wagggs.org/
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Kasvattakaa haastetta 

Our Chalet sijaitsee Sveitsin Adelbodenissa. Lisätiedot: www.ourchalet.ch 
 
Valmistelut: Tutustukaa kunkin miniaktiviteetin materiaaliluetteloon (alla). 
 
Tämä aktiviteetti tarjoaa maistiaisen vieraiden Our Chaletin tapahtumissa pelaamasta “Special 
Mission Storrow” -pelistä (Storrow´n erikoistehtävä). Pelissä vieraat haastavat itsensä venyttämään 
tai kasvattamaan omaa ajatteluaan ratkaistakseen haasteita yhdessä ryhmänsä kanssa. Teillä on vain 
10 minuuttia aikaa selvittää mahdollisimman monta haastetta. Oletteko valmiina? 
 
TULVA (varusteet: vähintään 5 vahvaa oksaa, salkoa tai luudanvartta; 3-5 narukerää) 
Our Chaletissa ympäristönsuojelu on todella tärkeää, ja sekä henkilökunta että vieraat tekevät töitä 
sen eteen kierrättämällä, sammuttamalla valoja, sulkemalla ovia ja niin edelleen. Ilmastonmuutos 
aiheuttaa lisääntyviä tuhotulvia ympäri maailmaa.   
 
Viiden minuutin päästä nousee tulva, joka kastelee kaikkien jalat! Teidän täytyy rakentaa kaikista 
saamistanne tarvikkeista itsestäänseisova rakennelma, joka pitää johtajanne polven tasolle nousevan 
tulvan yläpuolella. Johtajanne arvioi rakennelman turvallisuuden ennen kuin kiipeää sen päälle! 
 
 
MAAVAATTEEN KÄÄNTÖ (varusteet: pressu tai lakana, joka on vähän suurempi kuin pienin ala, jolla 
koko ryhmä mahtuu seisomaan - voitte tarvittaessa taittaa sitä pienemmäksi) 
Our Chaletin vieraat matkustavat usein oman ryhmänsä kanssa. Kun matkustaa kauas kotoa ja viettää 
samojen ihmisten kanssa viikon tai jopa kuukauden, joutuu välillä käyttämään kekseliäisyyttä 
löytääkseen hiukan omaa tilaa niin, että hyvä ryhmähenki kuitenkin säilyy.  
 
Kokoontukaa seisomaan maavaatteen päälle niin, että kukaan ei kosketa lattiaa. Kääntäkää maavaate 
ympäri niin, että lopuksi kaikki seisovat sen toisella puolella. Jos joku koskettaa lattiaa, joudutte 
aloittamaan alusta! 
 
 
NORSU (varusteet: ei tarvita) 
Our Chalet järjestää johtajuussseminaaria, jossa voit oppia lisää ryhmän osista ja ryhmän 
johtamisesta. Tämä aktiviteetti haastaa ryhmätyötaitonne.  
 
Järjestäytykää jonoon. Jokainen ojentaa vasemman kätensä jalkojensa välistä taakse ja ottaa oikealla 
kädellään kiinni edessä olevan kädestä. Yrittäkää sitten suoristaa jono. Ketju särkyy, jos ote jonkun 
kädestä irtoaa tai joku nostaa jalan irti lattiasta. Jos näin käy, aloittakaa alusta! 
 
 
TASAPAINO (varusteet: ei tarvita) 
Our Chaletissa on useita ohjelmia, joissa pääset haastamaan itsesi ulkoilmaseikkailuissa. Yksi tarjolla 
olevista haasteista on tasapainottelu keinuvalla sillalla korkealla köysireitillä.  
 
Koko ryhmän on tasapainoteltava yhdellä jalalla silmät suljettuina valitun mittaisen ajan. Teillä on 
vain yksi mahdollisuus, joten varokaa laskemasta toista jalkaa maahan! Lisäpisteen voi ansaita 
laulamalla samalla vapaavalintaista nuotiolaulua! 
 
 
LUKU (varusteet: ei tarvita; tarvittaessa muutama vieraan kielen oppikirja) 
Sveitsissä on neljä kansalliskieltä - saksa, ranska, italia ja retoromaani.  
 
Laskekaa yhdessä kymmeneen vieraalla kielellä – kielellä, joka ei ole ainakaan suurimman osan teistä 
äidinkieli. Jos osaatte laskea kahdella kielellä, saatte kolme minuuttia lisäaikaa haasteen tekemiseen! 
 

mailto:info@partio.fi
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KOLIKONSEKOITTAJA (varusteet: 10 kolikkoa).  
Sveitsin virallinen rahayksikkö on Sveitsin frangi!  
 
Järjestäkää kolikot pöydälle tiiviiksi kolmioksi. Kääntäkää kolmio osoittamaan vastakkaiseen 
suuntaan siirtämällä vain kolmea kolikkoa. 
Ratkaisu: http://bit.ly/TriangleAnswer  
 
 
 
 

Kasvattakaa Lady Olave Baden-Powellin puutarhaa  

Pax Lodge sijaitsee Lontoossa, Englannissa. Lisätiedot: www.paxlodge.org 
 
Valmistelut: Tähän aktiviteettiin tarvitsette paperia ja värikyniä tai väriliituja, joilla voitte piirtää 
lattiaan tai asfalttiin. Olave Baden-Powell oli partiotyttöjen ensimmäinen ylijohtaja, ja hän auttoi 
tuomaan tyttöpartiota yleiseen tietoisuuteen. Hän rakasti järjestöä niin paljon, että hänen 
lapsenlapsensa totesi kerran, ettei isoäiti ollut koskaan ilman partiomerkkejään - “edes 
puutarhatöissä!”. 
 
Pax Lodgessa on ihana puutarha, josta voi nauttia varsinkin kesäisin. Nyt on teidän vuoronne 
suunnitella oma puutarha! 
 
Jokaiseen puutarhaan tarvitaan aluksi vähän maata - tai paljon. Maasta puutarha saa kasvuun 
tarvitsemansa ravinteet. Piirtäkää viiva, joka kuvaa maata, ja kirjoittakaa ryhmänne nimi sen alle. 
Ryhmäsi tukee omaa kasvuasi. 
 
Seuraavaksi luodaan kukkapenkki. Piirtäkää jokaiselle ryhmän jäsenelle oma kukka. Kirjoittakaa 
kunkin kukan varteen kyseistä henkilöä kuvaava myönteinen sana. 
 
Piirtäkää seuraavaksi puu, jossa on viisi oksaa. Kirjoittakaa oksille WAGGGS:n alueiden nimet (Aasia 
ja  Tyynimeri, Afrikka, Eurooppa, Arabia ja Läntinen pallonpuolisko). Piirtäkää sitten aurinko. Se 
kuvastaa maailman keskusjärjestöä, joka antaa kaikille jäsenille mahdollisuuden kasvaa täyteen 
mittaansa. Piirtäkää sitten pilvi ja kirjoittakaa sen sisälle oman partiojärjestönne nimi. Puutarha 
tarvitsee myös sadetta kukoistaakseen, ja tätä kukoistusta järjestönne auttaa luomaan. Piirtäkää 
lopuksi itsenne nauttimaan kauniista puutarhasta partioasussa. 
 
Kuten huomaatte, puutarhan kasvattamiseen tarvitaan monenlaisia asioita. Samalla tavalla monet eri 
asiat ovat auttaneet teitä pääsemään siihen, missä nyt olette, ja ne tukevat teitä jatkossakin 
partiomatkallanne. 
 
 
  

mailto:info@partio.fi
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Kasvattakaa Muistelemispäivän rahastoa 

Valmistelut:  Purkki, johon voitte kerätä kolikoita Muistelemispäivän rahastoa varten. Kamera tai 
puhelin, jolla voi ottaa kuvia (ei pakollinen) 
 
Muistelemispäivän rahaston avulla WAGGGS tukee partiolaisia eri puolilla maailmaa ja edistää 
partioliikkeen leviämistä uusiin maihin, kuten Algeriaan, Albaniaan, Etiopiaan, Laosiin, Mosambikiin 
ja Tadžikistaniin. 
 
Vuonna 1932 Olave Baden-Powell kirjoitti kirjeen kaikille tyttöpartiolaisille ja pyysi heitä säästämään 
pennin auttaakseen maailman partiotyttötoimintaa. Ajatus on yksinkertainen: yksi kolikko ei tunnu 
paljolta, mutta 10 miljoonaa kolikkoa voi saada partioliikkeen kasvuun ympäri maailmaa.  
 
Pyytäkää jokaista laittamaan yksi kolikko rahastopurkkiin ja laskekaa, paljonko olette jo keränneet. 
Tämä on teidän Muistelemispäivän rahastonne, ja haasteenne on kasvattaa sitä! Tehkää kolikoista 
puu ja ottakaa siitä valokuva. Keksikää kuvaan sopiva viesti ja käyttäkää kuvaa ja viestiä osana 
varainkeruuta. Katsokaa, montako kolikkoa saatte kerättyä ystäviltä ja perheenjäseniltä kuukauden 
aikana, ja tuokaa ne kaikki purkkiin. Laskekaa kuukauden kuluttua rahat ja miettikää, mitä niillä 
voidaan saada aikaan. Vaihtoehtoisesti, jos järjestätte aktiviteetteja ulkona tai julkisella paikalla, 
pyytäkää osallistujia puhumaan Muistelemispäivästä ja haastakaa eri yhteisöjä tekemään lahjoituksia. 
Lisätietoja WAGGGS:n Muistelemispäivän rahastoon lahjoittamisesta: www.worldthinkingday.org  
 

Visio 2020: Tiesitkö, että WAGGGS auttaa 146 jäsenjärjestöään kasvattamaan jäsenmääräänsä ja 
toisaalta työskentelee uusissa maissa partiotoiminnan aloittamiseksi? WAGGGS:n visio vuodelle 
2020 on, että jäseniä olisi 12 miljoonaa 154 maassa. Oletko valmis auttamaan? 
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RUNKO 
 
Luokaa oma Muistelemispäivän aktiviteetti! 

Ensimmäistä kertaa Muistelemispäivän suoritusmerkin historiassa yksi suoritettavista aktiviteeteista 
on sellainen, jonka keksitte itse! Onko teillä lempilaulu, -peli tai -kädentaito, jonka haluaisitte jakaa 
juhlallisuuksiin osallistuvien uusien ystävien kanssa? Nyt on sen aika! 
 
Haasteen tässä osassa on kaksi vaihtoehtoa:  
Toteuttakaa ryhmän kanssa yksi aktiviteetti, joka on valittu ja valmisteltu ennalta  
TAI 
Pyytäkää partiolaisia opettamaan uusille ystävilleen laulu, peli tai leikki; uudet ystävät voivat myös 
opettaa ryhmälle jotain uutta.  
 
Jokainen ryhmä, joka suorittaa tämän aktiviteetin, saa vihjeen, jonka avulla pääsee lähemmäs 
piilotettujen “muutoksen siementen” sijaintipaikkaa. 
 
Haluatteko jakaa aktiviteettinne? WAGGGS kerää mielellään talteen kaikki upeat ideanne ja luo 
niistä online-kirjaston, jossa on Muistelemispäivän aktiviteetteja eri puolilta maailmaa. Verkkosivulta 
www.worldthinkingday.org löydätte kaavakkeen, johon voitte täyttää aktiviteetin tiedot 
(mallitaulukko alla). Pyrimme jakamaan mahdollisimman monta aktiviteettia, jotta toiset ryhmät 
voivat saada inspiraatiota ja kenties valita juuri teidän aktiviteettinne osaksi omaa 
Muistelemispäiväänsä! 
 

Aktiviteetin nimi  

Maa  

Lopputulos  

Aika  

Valmistelut  

Ikäryhmät  

Mitä tapahtuu  

Ryhmänne tai lippukuntanne nimi  

Ryhmän aikuisen johtajan 
sähköpostiosoite mahdollisia 
yhteydenottoja varten 
(vapaaehtoinen)  

 

Lähde 
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OKSAT 
 
Valitkaa yksi aktiviteetti 

Seuraavat aktiviteetit on suunniteltu kehittämään luonnetta, sitoutumista, yhteistyökykyjä, 
luovuutta, viestimistä ja kansalaistaitoja nuorissa. Aktiviteeteista tulee valita se, jonka kokee 
parhaaksi sopivan nuorten tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Jokainen ryhmä, joka suorittaa 
aktiviteetin tästä osiosta, saa vihjeen salaisten “muutoksen siementen” sijainnista.  
 
 
1. Kasvattakaa kansalaistaitojanne 
Valmistelut: Tutkikaa perinteistä omaan kulttuuriinne 
liittyvää taidetta tai yrittäkää oppia ja käyttää jonkin 
muun kulttuurin sopivaa taidetta. Kenties uudet 
ystävänne ovat tulossa alueesta tai maasta, jolla on omaa 
sille ominaista taidetta? Muussa tapauksessa voitte 
käyttää esimerkiksi intialaista Warli-taidetta. [KUVA: 
esimerkki Warli-taiteesta] 
 
Tämä aktiviteetti esittelee ryhmälle visuaalisen 
oppimisen prosessin, jossa voit pyytää ryhmää pohtimaan 
ja keskustelemaan heille tärkeimmistä asioista. Ne voivat 
olla jotakin koulussa, kotona tai yhteiskunnassa tapahtuvaa.  
 
Ryhmäläiset voivat lisätä ajatuksiaan piirrosten muodossa olemassa olevaan kuvaan. Esimerkiksi 
Warli-taiteessa tämä on helppoa, koska siinä piirretään yksittäisiä kuvioita joita voi yhdistää vapaasti 
sen mukaan, miten tahtoo kuvata ajatuksiaan, näkemyksiään tai mielikuviaan.  
 
Warli-taide yleensä sisältää kuvauksia ihmisistä tanssimassa, laulamassa, juhlimassa tai 
työskentelemässä yhdessä. Osallistujat voivat visuaalisesti kasvattaa ympyräänsä ja tehdä näkyväksi 
muutoksen, jonka haluavat yhteisössään käynnistää. Lopullista maalausta voidaan käyttää 
muutoksen puolesta puhumisessa jakamalla sitä sosiaalisessa mediassa tai muiden ryhmien kanssa. 
 
 
2. Kasvattakaa sitoutumistanne 
Valmistelut: Tarvitsette yhden paketin rakennusmateriaaleja (esimerkiksi kartonkia, hammastikkuja, 
kuminauhoja ja muistilappuja) jokaiselle joukkueelle. Sen lisäksi tarvitsette sähköllä toimivan 
tuulettimen, silmälappuja tai huiveja jokaiselle silmien peittämiseksi ja kellon tai puhelimen ajan 
ottamiseen.  
 
Pyydä ryhmää kuvittelemaan itsensä jäisten alueiden löytöretkeilijöiksi vaeltamassa jäisen tundran 
läpi. Pyydä heitä valitsemaan itselleen tutkimusmatkan johtaja. Pian kuitenkin iskee myrsky, ja 
ryhmän on pystytettävä hätämajoite selvitäkseen. Ryhmän johtajan kädet ovat kuitenkin 
kylmettyneet, eikä hän voi auttaa majoitteen pystytyksessä, ja muu ryhmä taas on tullut lumisokeiksi 
lumen kirkkaudesta.  
 
Kierros 1: Anna jokaiselle joukkueen jäsenelle (johtajaa lukuun ottamatta) rakennusmateriaaleja ja 
pyydä kaikkia paitsi ryhmänjohtajaa sitomaan silmänsä. Johtajan tulee ohjeistaa ryhmää majoitteen 
rakentamiseen ryhmäläisten silmien ollessa sidottuna. Heillä on vain 7 minuuttia aikaa tehtävän 
suorittamiseen! 
 
Jos kyseessä on hieman nuorempi ryhmä, heidän ei tarvitse sitoa silmiään ja voit antaa heille hieman 
enemmän aikaa. Vaikeustasoa voi säätää myös käyttämällä tukevampia rakennusmateriaaleja, kuten 
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puisten tikkujen käyttöä hammastikkujen sijasta. 
Kun aika on loppunut, laita tuuletin päälle - arktinen tuulenpuuska! - nähdäksesi kuinka hyvin 
heidän rakentamansa majoite pitää ryhmän turvassa. 
 
Kierros 2: Ryhmänjohtaja voi vaihtaa paikkoja jonkun ryhmäläisen kanssa. Anna joukkueelle uudet 5 
minuuttia aikaa, ja pidä tuuletin päällä heidän rakentaessa majoitettaan. 
 
Kysy osallistujilta, kuinka vaikeana he pitivät haastetta kummallakin kierroksella. Pyydä heitä 
kuvailemaan ryhmänsä johtajan toimia ja sitä, miten sitoutuneita he olivat ongelman ratkaisemiseen. 
Selitä ryhmäläisille, että vaikka olisimme erittäin sitoutuneita ja päättäväisiä jonkin asian 
aikaansaamiseksi, vastaan tulee aina haasteita. Keksivätkö ryhmäläiset asioita joihin kokevat itse 
olevansa sitoutuneita? 
 
 
3. Kasvattakaa yhteistyötänne 
Valmistelut: Tarvitsette teippiä ja narua. Jos pelaatte peliä sisällä, teipatkaa kaksi narunpätkää 
oviaukon poikki; ensimmäinen noin metrin korkeuteen ja toinen noin puolentoista metrin 
korkeuteen. Jos pelaatte peliä ulkona, voitte sitoa narut esimerkiksi kahden puun tai tolpan väliin. 
Pyydä ryhmää kuvittelemaan, että naru on myrkyllinen hämähäkinverkko. Ryhmän tulee saada kaikki 
ryhmäläiset narujen välissä olevan aukon läpi koskettamatta hämähäkinverkon naruihin. 
Vaikeustasoa voi nostaa teippaamalla lisää naruja aukon kohdalle. 
 
 
4.  Kasvattakaa luonnettanne 
Valmistelut: Kynät ja paperia kaikille. 
 
Pyydä kaikkia ryhmän jäseniä kirjoittamaan paperille parhaan piirteen itsessään sekä sellaisen 
piirteen, jossa tahtoisivat kehittyä. Sen jälkeen rytätkää papereista pallot. 
 
Kun ohjaaja antaa merkin, ryhmä aloittaa “lumipallosodan” paperipalloillaan. Ryhmä saa heitellä 
pallojaan muutaman minuutin, ja sen jälkeen jokaisen tulee poimia muutama pallo itselleen. Jokainen 
avaa poimimansa pallot, ja yrittää arvata kuka on kirjoittanut sen sisällön. 
 
Kysy ryhmältä: onko joku laittanut parhaaksi piirteekseen sen, missä sinä haluaisit kehittyä? Pyydä 
osallistujia pariutumaan tai muodostamaan pienet ryhmät sen piirteen mukaan, missä haluaisivat 
kehittyä. Pyydä heitä sitten miettimään yhdessä kolme asiaa, joita voisivat tehdä seuraavan  
kuukauden aikana kehittyäkseen asiassa. 
 
 
5. Kasvattakaa yhteydenpitoanne 
Valmistelut: Piirrä 3 kertaa 3 ruudukko kuvan mukaisesti. Voit käyttää paperia 
pelilautana, tai piirtää liidulla maahan. Jaa sitten ryhmä kahteen pienempään 
ryhmään. Sijoita pelilauta tilan toiseen päähän ja laita ryhmät tilan toiseen 
päähän. Toinen joukkue on ympyrät ja toinen ristit. Jos ryhmissä on tarpeeksi 
jäseniä (yhteensä 9) voit pyytää heitä itse esittämään ristejä ja ympyröitä – 
muussa tapauksessa käyttäkää kynää tai liitua. 
 
Joukkueen jäsenten tulee juosta pelilaudalle ja piirtää (tai esittää) risti tai ympyrä 
siihen kohtaan missä kokevat sen olevan ryhmälleen parhaaksi.  Ensimmäinen 
joukkue joka saa kolmen suoran missä tahansa suunnassa voittaa. 
 
Joukkueen on tärkeää kommunikoida keskenään tehokkaasti koko pelin ajan ollakseen 
mahdollisimman järkeviä siirroissaan.  Peliä voidaan pelata useampia kierroksia voittajajoukkueen 
löytämiseksi. 
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6. Kasvattakaa luovuuttanne 
Valmistelut: Kynä ja viisi muistilappua tai pientä palaa paperia jokaiselle osallistujalle, pieni laatikko 
tai hattu johon laittaa paperinpalat. 
 
Jokainen osallistuja kirjoittaa paperille ensimmäisen sanan joka heille tulee mieleen. Kaikkien pitäisi 
tehdä tämä vähintään viisi kertaa, ja mieluusti useamminkin - aktiviteetti toimii paremmin 
isommalla määrällä sanoja. Jokainen sana lisätään laatikkoon taiteltuna. 
 
Pyydä kaikkia istumaan ympyrään niin, että laatikko on ympyrän keskellä. Tarkoitus on luoda tarina 
laatikon sanoilla. Ohjaaja aloittaa sanomalla: “Eräänä kauniina päivänä kuulin kaukaa äänen, joka 
sanoi: “Tahtoisin kasvattaa puun… ”  
 
Nyt jokainen osallistuja saa vuorollaan jatkaa tarinaa! Joka kerralla heidän täytyy ottaa laatikosta 
paperinpala ja jatkaa tarinaa käyttämällä paperissa olevaa sanaa. Ryhmän tulee käyttää niin monta 
sanaa kuin mahdollista! Aktiviteetti päättyy, kun kaikki paperit on käytetty. 
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HEDELMIÄ & KUKKIA 
 
#LetsGrow, juhlikaa ja jakakaa! 

On aika kutsua partiolaiset ja heidän kaverinsa kaikkialta maailmasta istuttamaan “muutoksen 
siemenet”. 
 
#LetsGrow - kasvatetaan puu! Jos pääsit tähän osioon, se tarkoittaa, että olet onnistuneesti löytänyt 
kadonneet “muutoksen siemenet”. Hienosti tehty! Toivomme, että pidit Muistelemispäivän 
haasteesta ja sait uusia ystäviä. Haasteen viimeinen osa on kokonaan uusien ystävyyssuhteiden 
juhlimista. Käytä näitä “muutoksen siemeniä” tai puun taimea ja istuta ne. 
 
Käytännöllisiä vihjeita puun istutukseen, jos käytätte... 
 
Siemeniä: 

 Siemeniä voidaan levittää omiin biohajoaviin astioihinsa tai siemenastiaan. On tärkeää 
varmistaa, että siemenet istutetaan oikeaan syvyyteen. Seuraa siemenpaketin ohjeita 
oikeasta istutussyvyydestä ja mullan tyypistä. 

 Kun levitätte siemeniä, täyttäkää astia tai siemenastia kostealla mullalla runsaan sentin 
päähän yläreunasta. Tasoittakaa mullan pinta hellästi taputtamalla tai heiluttamalla. 

 Siementen istutuksen jälkeen kastelkaa niitä hieman ja pitäkää ne kosteana muttei 
märkänä. 

 Tämä vaihe voi kestää muutamasta päivästä useampaan kuukauteen, riippuen lajista ja 
ympäristöstä. Kun siemenet ovat valmiita, siirtäkää taimet valoisampaan paikaan. Taimia 
pitää ehkä hoitaa sisällä muutama kuukausi ennen niiden siirtämistä ulos. Yrittäkää antaa 
nuorille kasveille niin paljon auringonvaloa kuin mahdollista. 

 
Puun taimea: 

 Valitkaa istutuspaikka ja pyytäkää lupa istutukseen. 
 Kaivakaa kuoppa kaksi kertaa leveämmäksi ja pidemmäksi kuin taimen juuret. 
 Tarkistakaa onko maa kuopan ympärillä liian kovaa – jos se on, pehmentäkää sitä hieman 

lapiolla. 
 Ottakaa taimi ulos astiasta. (Puun juuret ovat kuin sen verisuonet ja toimivat parhaiten 

kun ne eivät ole sotkussa tai solmussa. Niitä pitää ehkä suoristaa jos ne ovat sotkussa 
astiassa kasvamisen jäljiltä.) 

 Laittakaa taimi kuoppaan. Varmistakaa, että maaperä on samalla tasolla puuta kuin sen 
kasvaessa astiassa. 

 Täyttäkää juuren ympäristö maalla ja tiivistäkää maa käsillänne ja jaloilla ilmataskujen 
poistamiseksi. 

 Veden karkaamisen estämiseksi rakentakaa pieni valli ylijääneellä maalla puun alareunan 
ympärille, yhtä leveäksi kuin kuoppa. 

 Antakaa uudelle puullenne paljon vettä, jotta se sopeutuu uuteen kotiinsa. 
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Juhlikaa ja jakakaa Muistelemispäivän saavutuksenne muun maailman 
kanssa! 

Kun istutatte puutanne, ottakaa sen kanssa ryhmäkuva ja valitkaa kuvalle kuvateksti joka sisältää 
sanan “Kasvatetaan”. Jos teillä on internetyhteys, jakakaa kuva ja viestinne sosiaalisessa mediassa 
käyttäen aihetunnisteita #LetsGrow ja #WTD2017. Katsokaa samalla, mitä muut partioryhmät ympäri 
maailman ovat saaneet aikaan! 
 
Onnittelut! Olet nyt suorittanut Muistelemispäivän 2017 haasteen! 
 
“Kun istutamme puita, kylvämme samalla rauhan ja toivon siemeniä”   
Wangari Maathai 
 
 
 
Haluamme kiittää kaikkia vapaaehtoisia ja henkilökuntaa WAGGGSissa sekä partiokodeissa 
partiolaisuuden siementen huolenpidosta - minne tahansa maailmassa niitä onkaan kylvetty. Partion 
vapaaehtoiset ovat se vesi ja valo, joka kasvattaa partioliikkeen jäsenmäärää päivittäin, jotta 
useampia nuoria arvostettaisiin, ja jotta he osallistuisivat maailman muuttamiseen paremmaksi 
paikaksi meidän kaikkien elää ja olla. 
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