Suomi-Senegal -tietopeli
Mitä kuuluu partioon Suomessa, mitä Senegalissa ja mitä molemmissa maissa? Peli sopii
parhaiten seikkailijoille ja tarpojille.
Alkuvalmistelut
Tulosta oheiset kortit tai kirjoita korttien tekstit paperilapuille. Ota mukaasi alla olevat muistiinpanot.
Pelin kulku
Jaa kortit pöydälle satunnaiseen järjestykseen. Aseta maakortit Suomi ja Senegal, sekä ”molemmat maat”-kortti eri
kohtiin pöytää tai pelialustaa. Pelin tarkoituksena on yhdessä keskustellen päättää, minkälaiset aktiviteetit kuuluvat
partioon Suomessa, minkälaiset kuuluvat partioon Senegalissa ja mikä on molempien maiden partioliikkeessä yhteistä.
Pelinjohtaja tietää ratkaisun, ja kun kaikki kortit on käsitelty, pelinjohtaja paljastaa oikeat vastaukset ja tarvittaessa
avaa korttien sisältöä alla olevien huomautusten avulla.
Peliä voi mennä myös ulkoversiona siten, että pelinjohtaja huutaa jonkun aktiviteetin, ja pelaajat juoksevat sovittuun
paikkaan sen mukaan, mihin maahan aktiviteetti kuuluu. Vrt. ilmansuunnat -leikki.

SUOMI
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

rauhallinen iltanuotio
istua paikallaan bussissa (huom. pelinjohtajalle: matkalla leirille tai muuhun partiotapahtumaan)
partiolainen ei taputa
osallistua kehitysyhteistyöhön ulkomailla (huom. pelinjohtajalle: Senegalissa osallistutaan kotimaassa)
yhtenäinen partioliike maan sisällä (huom. pelinjohtajalle: Senegalissa kaksi eri, kristittyjen ja uskonnoton –
Suomi yhteistyössä uskonnottoman partion kanssa)
tarkka ohjelma ja aikataulu leireillä, retkillä ja muissa tapahtumissa (huom. pelinjohtajalle: tälle kortille on
myös vastinparikortti Senegalin partioon liittyen. ideana on huomata, että Suomessa katsotaan kelloa ja
aikataulua tarkasti, kun taas Senegalissa tärkeintä on, että sovitut asiat tulevat tehtyä –aikataulusta viis)
uskonto partiossa
myydä adventtikalentereita
partiohuudot
kerätä rahaa kehitysyhteistyöhön

SENEGAL
•
•
•
•
•
•
•

riehakas iltanuotio
osallistua aktiivisesti yhteiskunnan kehittämiseen
auttaa luonnonkatastrofien uhreja (esim. tulva, myrsky) (huom. pelinjohtajalle: tässä on hyvä ottaa esiin, että
Suomessa avun antaa poliisi, palolaitos jne. – Senegalissa ei ole yhtä toimivaa infrastruktuuria kuin meillä)
tanssia ja rummuttaa bussissa
ammatti- ja yrittäjyyskoulutus nuorille
myöntää pienlainoja pienille yrityksille
metsittää, istuttaa puita

•
•
•
•
•

ohjelma leireillä, retkillä ja muissa tapahtumissa (vrt. Suomessa ohjelma ja tarkka aikataulu)
osallistua kehitysyhteistyöhön kotimaassa (huom. pelinjohtajalle: Suomessakin tavallaan esim. tekemällä
Woomal-aktiviteetteja, Senegalissa kuitenkin osallistutaan oman maan kehittämiseen)
tanssia iltanuotiolla
pitää paljon puheita
ympäristökasvatuskampanja partion ulkopuolisille

MOLEMMAT MAAT / BÅDA LÄNDERNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

päivän hyvä työ
partiolainen kättelee vasemmalla kädellä
partiokoulutus
leikkiä
nukkua teltassa
laulut iltanuotiolla
lipunnostot ja –laskut
ottaa vastaan ulkomaalaisia partiolaisia vieraaksi leireille ym. tapahtumiin
matkustaa ulkomaille partioleireille ym. partiotapahtumiin (huom. pelinjohtajalle: enemmän Suomi,
senegalilaisille vaikeaa: raha, viisumit, ym.)
partiohuivi
partiopaita
nukkua alaleireissä isoilla leireillä
kerätä rahaa omaan toimintaan
toiminta luonnossa

