
 

 

 

Kokouksen ohjeellinen kesto 90 min. Tänään 

vietetään rennosti aikaa piknikillä, ryhmäydytään 

ja otetaan ensimmäinen kurkistus 

samoajaohjelmaan. Valmistaudu kokoukseen 

valitsemalla piknik-paikka puistosta, lähimetsästä 

tai nuotiopaikalta ja ohjeista ryhmäläiset 

saapumaan kokoukseen sinne. Sateen sattuessa 

piknikin voi pitää myös sisällä kololla.  

Tarvikkeet 

Varaa mukaan hyvää evästä, tyhjä limupullo, 

pelikortit ja tulosta samoajakarttoja (liite 1) yhtä 

monta kuin ryhmäläisiä on.   

15 min – Aloitus 

 

Kun kaikki ovat saapuneet paikalle ja saaneet 
evästä, asettukaa rinkiin. Kerro, että tämän 
tapaamisen tarkoituksena on tutustua toinen 
toisiinsa ja aloittaa tutustuminen siihen, mitä 
on samoajaohjelma. Käykää kuulumiskierros. 
Jokainen kertoo vuorollaan esimerkiksi: mitä 
kuulu, miten meni kesäloma, mistä tykkää 
partiossa eniten, mistä tykkää partiossa 
vähiten, mitä odottaa samoajana olemiselta.  

15 min – Paussi 
 

Seuraavaksi tehdään pieni harjoitus, jonka 
tarkoituksena on rakentaa luottamusta ja 
ryhmäytyä. Jos ryhmä tuntee jo toisensa, tehdään 
harjoitus nimeltä Laita käsi olkapäälle. Se menee 
näin: Samoajat seisovat satunnaisessa 
järjestyksessä. Luotsi kysyy kysymyksiä ja kukin 
samoaja laittaa käden sen samoajan olkapäälle, 
johon vastaus hänen mielestään sopii parhaiten. 
Luotsi voi kysyä samoajilta, miksi he valitsivat 
juuri kyseisen henkilön.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Esimerkkikysymyksiä: Laita käsi sen olkapäälle... 
kuka osaa tarpeen tullen olla myös hiljaa, kenestä 
tulisi hyvä luotsi, kuka olisi hyvää seuraa 
iltanuotion jälkeen, kenen kanssa perustaisit 
uuden lippukunnan, kuka olisi hyvä 
nuotiomestari, keneltä kysyisit apua suksen siteen 
hajotessa, kenen kanssa lähtisit Lapin 
vaellukselle, kenen kanssa olisit valmis 
nukkumaan samassa makuupussissa, kenestä 
tulisi hyvä lippukunnanjohtaja ja niin edelleen.  
 
Jos ryhmä ei tunne entuudestaan, tehkää 
harjoitus nimeltä Katseet kohtaavat. Se menee 
näin: Seisotaan piirissä. Luotsi ohjaa samoajia 
katsomaan vasemmalla puolellaan olevaa. 
Katsottuaan hetken samoaja siirtää katseensa 
seuraavaan ja taas seuraavaan jne. Katseen pitää 
pysähtyä hetkeksi jokaiseen piirissä seisovaan. Jos 
2 ihmistä huomaa katsovansa toisiaan suoraan 
silmiin, he eivät siirräkään katsettaan eteenpäin 
vaan nyökkäävät toisilleen ja vaihtavat hiljaa 
paikkoja keskenään. Uudella paikalla katsotaan 
taas vasemmalla puolella olevaa. Leikin aikana ei 
puhuta.   
 
(Harjoitusten lähteet: MLL)  

15 min - Tutustutaan luotsiin! 
 

Pelatkaa pullonpyöritystä, mutta niin että vuoron 
saanut saa kysyä mitä tahansa sinulta esimerkiksi 
työhön, partiopolkuun, lapsuuteen tai vaikkapa 
muihin harrastuksiin liittyen. Tavoitteena on 
tutustua luotsiin ja huomata, että hän on ihan 
tavallinen aikuinen, jolla on elämä ja 
kiinnostuksen aiheita partion ulkopuolellakin. On 
tärkeää, että tunnet olosi mukavaksi. Voit 
halutessasi rajata aihealueet, joista sinulta voi 
kysyä.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMOAJAT KOKOUS 1 



 

 

 

 

15 min - Tutustutaan samoajaohjelmaan 

 

Jaa jokaiselle tulostamasi samoajakartta ja 
käykää lyhyesti läpi perusasiat 
samoajaohjelmasta: Samoajaohjelma kestää noin 
15-vuotiaasta 18-vuotiaaksi. Ohessa käydään 
ROK-kurssi ja harjoitellaan ryhmänohjaamista. 
Lisäksi samoajavartiolla omia tapaamisia ja 
ohjelmaa sisältäen taskuja, joissa puolestaan on 
pakollisia ja valinnaisia aktiviteetteja. 
Aktiviteettien lisäksi ohjelmassa on pausseja. 
Paussit ovat harjoituksia, joiden kautta 
pohditaan elämää ja arvoja. Vartiolla on luotsi 
tukemassa, mutta jokainen samoaja toimii 
vuorollaan vartionjohtajana ja vartio tapaa 
keskenään myös ilman luotsia. Anna tilaa 
samoajille myös vastata mahdollisiin 
kysymyksiin samoajaohjelmasta.  
Kerro, että seuraavalla kerralla tutustutaan 
aktiviteetteihin tarkemmin ja tehdään ryhmälle 
toimintasuunnitelma. Samoajia voi halutessaan 
ohjata tutustumaan jo ennakkoon 
samoajaohjelmaan osoitteessa partio-ohjelma.fi, 
mutta ennakkoon tutustuminen ei ole pakollista.  

30 min - Lopetus 
 

Jos aikaa on jäänyt paljon jäljelle, voitte viettää 
loppuajan rennosti eväitä syöden ja vaikka 
korttia pelaten. Lopuksi siivotkaa paikat ja 
tehkää mahdollinen lippukunnan lopetusrituaali 
kuten sisaruspiiri.  

https://pofbackendstorage.blob.core.windows.net/pofbackendproduction/assets/SP_samoajakartta_2017_1_e74e220882.pdf


 

 

 

Kokouksen ohjeellinen kesto 95 min. Tässä 
kokouksessa tutustutaan samoajaohjelmaan.  

 
Tarvikkeet 
 

Tulosta ennakkoon samoaja-aktiviteetit (liite 2) ja 
samoajapolku (liite 3). Samoajapolku kannattaa 
tulostaa A3-koossa, jos mahdollista. 
Vaihtoehtoisesti voit piirtää polun itse A3-
kokoiselle paperille. Lisäksi tarvitset 14 kpl 
muovitaskuja, sakset, narun, pyykkipoikia ja liimaa 
tai sinitarraa. 
 

10 min - Aloitus 
 

Jos ryhmä on puhelias, vaihdetaan 
vapaamuotoisesti kuulumisia. Hiljaisempien 
kanssa voi pitää kuulumiskierroksen edellisen 
kokouksen tapaan.  

30 min - Tutustutaan samoajaohjelman valinnaisiin 

aktiviteetteihin 
 

Laita kuhunkin taskuun kuuluvat aktiviteetit 
yhteen muovitaskuun ja levitä muovitaskut ympäri 
koloa. Lisäksi viritä kololle naru. Samoajat 
tutustuvat aktiviteetteihin ja ripustavat 
pyykkipojilla narulle aktiviteetteja. Toiseen 
päätyyn tulevat aktiviteetit, jotka kiinnostavat 
samoajia paljon ja toiseen päätyyn aktiviteetit, 
jotka kiinnostavat vähiten. Ryhmän koon mukaan 
tätä voi tehdä yhdessä tai jakautuen kahteen tai 
useampaan ryhmään.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min - Hahmotellaan ryhmälle 

toimintasuunnitelma seuraavaksi puoleksi 

vuodeksi tai vuodeksi 
 

Luotsi on tulostanut (tai piirtänyt) 
samoajapolun aikajanan. Liimataan 
aktiviteetteja aikajanalle sen mukaan, mitä 
missäkin kuussa halutaan tehdä. Näin ryhmälle 
hahmottuu toimintasuunnitelma. Voitte tutkia 
myös piirin, SP:n ja lippukunnan tapahtumia ja 
merkitä mukaan kiinnostavia retkiä, koulutuksia 
ja kisoja. Sopikaa, kuka kirjoittaa 
toimintasuunnitelman puhtaaksi ja jakaa 
ryhmälle myöhemmin sovitussa 
viestintäkanavassa. 
 
20 min - Paussi: En ole koskaan 
 

Tutustutaan toisiin ja rakennetaan luottamusta 
pelaamalla En ole koskaan –peliä. Se menee 
näin: Istutaan ringissä. Jokainen miettii 
mielessään asian, jota ei ole koskaan tehnyt. 
Ensimmäinen aloittaa sanomalla “En ole 
koskaan…” ja kertoo mitä ei ole tehnyt. Muut 
kommentoivat kertomalla ovatko tehneet vai 
eivät. Jos väitteen esittäjä on ainut, joka ei ole 
koskaan kyseistä asiaa tehnyt, hän saa pisteen. 

5 min – Lopetus 

Sisaruspiiri tai muu lippukunnan lopetusrituaali. 

 

 

 

 

 

 

SAMOAJAT KOKOUS 2 



 

 

 

Kokouksen ohjeellinen kesto 60 min. Tässä 
kokouksessa luodaan samoajaryhmälle yhteiset 
pelisäännöt.  
 
Tarvikkeet 
 
Tarvitset kokoukseen kynän ja paperia sekä 
halutessanne lautapelin. 

 

10 min - Aloitus 
 

Jos ryhmä on puhelias, vaihdetaan 
vapaamuotoisesti kuulumisia. Hiljaisempien 
kanssa voi pitää kuulumiskierroksen edellisen 
kokouksen tapaan.  
 
30 min - Luodaan ryhmälle pelisäännöt ja 
kirjataan ne ylös 

 

Sovitaan ensin, kuka toimii kirjurina. 
Keskustellaan ja sovitaan ryhmän 
pelisäännöistä. Sovitaan sekä käytännön 
asioista että toimintatavoista sen eteen, että 
kaikilla olisi tapaamisissa mukavaa. Voi olla 
hyvä käydä läpi esimerkiksi seuraavia asioita: 
Kuinka usein tavataan; miten pidetään yhteyttä 
tapaamisten välillä; missä viestintäkanavassa 
sovitaan esimerkiksi seuraavien tapaamisten 
aika; paikka ja tarvittavat varusteet; mihin 
viesteihin pitää vastata ja millaiseen 
keskusteluun voi jättää osallistumatta; miten 
huolehditaan, että kolo tulee siivotuksi 
tapaamisten jälkeen; saako kokoontumisissa 
käyttää kännykkää; kuka hankkii mahdolliset 
tarvikkeet kokouksiin; mitä toivotaan toisilta, 
jotta tapaamisissa olisi kiva olla kaikilla (päälle 
puhumisen välttäminen, toisten tervehtiminen, 
ystävällisyys, ajoissa kokouksiin tuleminen ja 
niin edelleen). Jos on vaikeuksia keksiä 
sääntöjä, voidaan keskustella, mitä ei ainakaan 
haluta, että kokouksissa tehdään tai tapahtuu. 
Lopuksi kaikki allekirjoittavat säännöt. 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 min - Ryhmän tunnus 
 

Ideoidaan ryhmälle tunnus. Tunnus voi 
olla yhteinen asuste, esimerkiksi itse 
virkattu/neulottu pipo tai painettu t-
paita/kangaskassi. Se voi olla myös 
huuto tai laulu tai vaikkapa ryhmän 
yhteinen maskotti tai viiri, jota 
kannetaan kisoissa mukana. Tunnus voi 
olla myös ryhmän yhteinen sometili tai 
blogi. Vain mielikuvitus on tunnuksen 
luomisessa rajana! Kun olette päässeet 
yhteisymmärrykseen tunnuksesta, 
sopikaa, kuka hankkii tunnuksen tekoon 
tarvittavat materiaalit ja milloin 
toteutatte tunnuksen. 

2 min - Lopetus 
 

Sisaruspiiri tai muu lippukunnan 
lopetusrituaali. Tämä kokous on vähän 
lyhyempi, joten jos teillä on aikaa, voitte 
jäädä kololle vielä juttelemaan tai 
vaikkapa pelaamaan jotain.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

SAMOAJAT KOKOUS 3 



 

 

  
Kokouksen ohjeellinen kesto 60-90 
min. Tässä kokouksessa teemana on 
seurakuntavaalit.  
 
Tarvikkeet 
 
Tarvitset kokoukseen jonkun laitteen, 
jolla pääset internettiin (puhelin, 
tabletti tai tietokone). Laite olisi hyvä 
olla jokaisella parilla. Lisäksi sinun 
pitää valmistella rastipisteet ennen 
kokouksen alkua.  
 
10 min - Aloitus 
 
Jos ryhmä on puhelias, vaihdetaan 
vapaamuotoisesti kuulumisia. 
Hiljaisempien kanssa voi pitää 
kuulumiskierroksen ensimmäisen 
kokouksen tapaan. 
 
45-60 min - Seurakuntavaalikisailu  
 
Valmistaudu tutustumalla 
www.partioehdokkaat.fi sivuilta 
löytyvään vaalipöllö-merkkiin. 
Tavoitteena on tehdä kokouksessa 
merkin vaativat aktiviteetit. Jaa 
samoajat pareihin. Tämän tehtävän voi 
tehdä halutessaan joko sisälle tai ulos. 
Ota vaalipöllö-merkistä vähintään viisi 
kohtaa ja tee jokaisesta oma rasti. Voit 
laittaa rastit näkyville, tai tehdä niistä 
esimerkiksi kuvasuunnistuksen ulos 
lähimaastoon. Jokaisen parin on 
käytävä jokainen rasti. Kun kaikki ovat 
käyneet, käydään yhdessä läpi 
vastaukset.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5-20 min - Lopetus  
 
Jos aikaa on jäänyt paljon jäljelle, voitte 
viettää loppuajan rennosti eväitä syöden 
ja vaikka korttia pelaten. Lopuksi 
siivotkaa paikat ja tehkää mahdollinen 
lippukunnan lopetusrituaali kuten 
sisaruspiiri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

SAMOAJAT KOKOUS 4 

http://www.partioehdokkaat.fi/

