OPAS
SISUT RYHMÄNOHJAAJAKURSSILLE (ROK) 1

JOHDANTO
Käsissäsi on lyhyt opas, kuinka otat RO-kurssia suunnitellessasi huomioon
kurssille osallistuvat sisupartiolaiset. Tähän oppaaseen on kerätty meidän
mielestämme ydinasioita, joita kurssin järjestämisessä on hyvä huomioida.
Ensimmäiseen osaan on kerätty ydinasiat tietoisku muotoiseen listaukseen ja
jälkimmäisessä osiossa näitä asioita on avattu enemmän.
Tätä opasta voit hyödyntää myös suunnitellessa muita partiokursseja, joihon
sisuja osallistuu.
Lisätietoja ja apua saat esimerkiksi piirisi moninaisuusryhmältä tai
työntekijöiltä.
On hyvä muistaa, että sisut ovat yksilöitä omine erityispiirteineen ja
tarpeineen. Kuten me kaikki muutkin.

Oppaan ovat koonneet: Katri Viik, Mervi Varis, Outi Reuter ja Oili Föhr
Taitto: 			Terhi Takkinen
Kuvat: 		
Katri Viik, Heli Nuutinen
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OPPAAN SISÄLTÖ LYHYESTI:
KURSSIN SUUNNITTELU
• Käsitteiden konkretisoiminen ja selkeyttäminen.
• Selkokielisen ja/tai puhetta tukevien materiaalien hyödyntäminen,
esimerkiksi Reppu-kirja (selkokielinen) ja Papunet.
• Koulutusmetodeja valittaessa kouluttajan on mietittävä voiko moduulin
kaikki osat kouluttaa yhteisesti vai onko syytä jakaa kurssilaisia
useampaan ryhmään.
• Huomioitava mahdollinen avustajan tai avustajien tarve.
KURSSIPAIKKAAN LIITTYVÄÄ
• Huomioi kurssipaikan erityispiirteet liikkumisen suhteen, esimerkiksi
välimatkat tai maaston haastavuus.
• Maastossa yöpymistä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon kurssilaisten
mahdolliset erityistarpeet, esim. sähkön tarve telttaan, apuvälineiden
käyttö liikkumisessa ja erityissäilytystä vaativat lääkkeet.
ENNAKKOTEHTÄVÄ
• Mietittävä, onko tarpeen tehdä ennakkoon kurssilaiselle lähetettävä
esikysely/haastattelu, jolla pyritään selvittämään erityistarpeet, valmiudet
ja toiveet.
• Ennakkotehtävän palautukselle voi pohtia myös vaihtoehtoisia keinoja,
kuten video tai keskustelu.
PALAUTE KURSSISTA
• Palautetta kerätään kurssille annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä
staabille kurssin kehittämistä varten.
• Huomioi erilaiset palautteiden keräämistavat: kuvat, peukut, hymiöt,
sanallinen tai liikunnallinen palaute, haastattelu valmiiden pienten
kysymysten avulla.
• Havainnot kurssin ensimmäiseltä osalta ja palautteen hyödyntäminen
seuraavaan kurssiosion suunnittelussa.
• Toisen kurssiosion sisällön toteuttamisen muokkaamista, lisäämistä tai
vähemmälle huomiolle jättämistä, mikäli tälle on tarvetta.
VÄLITEHTÄVÄ
• Kurssi-osioiden välissä kurssilainen tekee lippukunnassa
johtamisharjoituksia tai toimii apujohtajana ryhmässä tai tapahtumassa.
Lippukunnassa on ennalta sovittu johtaja, joka toimii kurssilaisen
ohjaajana ja tukena harjoittelun ajan.
JÄLKIHUOLTO
• Kurssilaisilta saatu palaute käsitellään, kirjataan ja välitetään edelleen
hyödynnettäväksi seuraaville kursseille.
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KURSSIN SUUNNITTELU
Kurssia suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota kurssipaikan sekä käytettävien
koulutusmenetelmien valintaan ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan
selkokielistä materiaalia esim. Reppu-kirja (selkokielinen) ja Papunet, josta löytyy
apuja kommunikoinnin tukemiseen ja havainnollistamiseen.
Lähtökohtaisesti kurssilla toteutuu inkluusio eli sisupartiolaiset tekevät samoja
asioita kuin muutkin kurssilaiset. Vartioihin tai pienryhmiin jakoa on hyvä miettiä
etukäteen. Jaetaanko ryhmät esimerkiksi aiemman tieto- ja taitotason mukaan.
Tämä tulee huomioida mahdollisessa ennakkokyselyssä/-tehtävässä.
Vartiojakoja tehdessä on hyvä miettiä, muodostetaanko sisuista oma vartio vai
sijoitetaanko heidät osaksi muita vartioita. Alle on listattu joitakin hyötyjä ja
haasteita molempien vartiojakojen osalta.
Sisut omana vartiona:
+ Turvallisempi viiteryhmä
+ Kommunikoinnin tukeminen, sisujen yksilöllisiä tarpeita tukeva aikataulutus ja
täsmäohjeistus helpompaa
+ Kurssilaisten vireystason ja avun tarpeen seuranta helpompaa
- Ulkopuoliseksi jääminen/ryhmäytyminen haasteellista
- Muiden kurssilaisten vuorovaikutus sisujen kanssa voi jäädä vähäiseksi
Sekavartiot:
+ Matalampi kynnys sisujen kanssa toimimiseen
+ Tukee vertaisoppimista vartion sisällä
+ Verkostoituminen ja avoimuutta
+ Moninaisuuden tukeminen
+ Kokemusta sisujen kanssa toimimisesta
- Tekemiseen käytettävän ajan tarve voi olla hyvin erilainen
- Toimintatapojen ja rutiinien yhteensovittamisen haasteet
- Yhteisen “kielen” löytäminen ja toistensa ymmärtämisen haasteet
Näkemystä kurssille tuleville sisuille soveltuvimmasta ryhmäjaosta voi kysyä
lippukunnan sisujohtajilta, sisujen avustajilta, lähijohtajilta ja/tai sisuilta
itseltään, jos se on mahdollista.
Kurssin aikataulua suunniteltaessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota
tauotuksiin sekä eri moduulien ja ohjelmien välissä oleviin ns. siirtymäaikoihin.
Mahdollisiin siirtymiin tulee varata riittävästi aikaa. Kurssipäivien aikataulut on
tehtävä mahdollisimman väljiksi, huomioiden tauotus esimerkiksi taukojumpan,
laululeikin tai oman ajan muodossa. Jos mahdollista, aikatauluun voisi sijoittaa
kurssilaisille vapaassa aikataulussa tehtäviä tehtäviä (esimerkiksi iltaohjelman
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suunnittelu, kurssin askareissa auttaminen, ryhmätyön
tekeminen). Tarvittaessa sisut pystyisivät käyttämään
tämän ajan vaikka omaan lepohetkeen. Aikataulun
väljyyteen vaikuttaa kurssiin kokonaisuudessaan käytössä
oleva aika (vrt. iltakoulutukset/kaksi viikonloppua/neljä
viikonloppua).
Moduulien koulutustapojen valinnassa kannattaa miettiä ja
valita mahdollisimman toiminnallisia sekä helposti lähestyttäviä
menetelmiä, esimerkiksi näytelmät, tuttujen pelien muokkaaminen,
kuvakollaasit ja ryhmätyöt. Lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota
koulutustapojen vaihtelevuuteen eli samantyypisiä osioita tai koulutustapoja
ei olisi peräkkäin. Käytetty kieli kannattaa pitää mahdollisimman selkeänä
ja konkreettisena, uudet käsitteet tulee avata helposti ymmärrettäviksi.
Toiminnallisia menetelmiä valittaessa tulee huomioida, että myös
liikuntarajoitteisten on mahdollista osallistua.
Sisulla voi olla tukena oma avustaja, joka on mukana vain häntä varten.
Tällöin on syytä sopia avustajan kanssa hänen roolistaan kurssin aikana ja
käytettävyydestään.

KURSSIPAIKKAAN LIITTYVÄÄ
Kurssipaikkaa valittaessa on syytä miettiä saavutettavuus, liikkumisen helppous
kurssipaikalla (esimerkiksi rappusten määrä ja jyrkkyys, matalat kynnykset,
ovien leveys sekä maaston haastavuus) ja kurssipaikan soveltuvuus koulutuksen
tarpeisiin. Etenkin aikatauluihin vaikuttaa se kuinka kurssin eri osiot sijoittuvat
eli tapahtuuko esimerkiksi ruokailut, majoittautuminen ja koulutukset eri
rakennuksissa ja kuinka pitkiä välimatkat ovat. Sisujen osalta siirtymät
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vievät pukeutumisineen ja liikkumisineen helposti enemmän aikaa. Kiireen
tuntu ja nopeatempoisuus voivat aiheuttaa sisuille “jumeja”, jolloin toiminta
hidastuu entisestään. Retkitaitojen kertauksessa on hyvä huomioida maaston
helppokulkuisuus, etäisyydet ja mahdolliset haasteet liikkumisessa.
Kurssilaisilla saattaa olla lääkitystä, joka vaatii esimerkiksi kylmäsäilytystä.
Huomioi myös, että käytössä voi olla apuvälineitä, jotka tarvitsevat sähköä.
Huomioithan näiden lisäksi ruokailun säännöllisyyden, levon riittävyyden, etenkin
ulkomajoituksessa hygieniatilojen helpon saatavuuden ja intimiteettisuojan.
ENNAKKOTEHTÄVÄ
Ennakkotehtävillä pystytään kartoittamaan taitotasoa tai korvaamaan joitakin
koulutuksen osioita. Lisäksi ennakkotehtävillä pystytään ohjaamaan kurssilaista
koulutuksessa käsiteltävien aiheiden äärelle, sekä määrittämään kurssilaisen
lähtötasoa. Ennakkotehtävien suorittamisen jälkeen kurssilaisella pitäisi olla
hallussa tietty tieto- ja taitotaso.
Ennakkotehtävässä voi tutustuttaa kurssilaisia sisupartioon käyttämällä avuksi
Järvi-Suomen Partiolaisten kolmea sisuvideota (yleinen, sisujohtajat ja leirillä).
Näiden kautta sisupartiolaisia ja sisupartiotoimintaa saadaan tuotua kurssilaisille
tutummaksi jo ennen kurssin alkamista.
Osana ennakkotehtävää staabin jäsen voi ottaa yhteyttä kurssilaiseen hänen
taito- ja kokemustasonsa selvittämiseksi. Yhteydenotto voisi tapahtua puhelimitse
tai kasvotusten, käyttäen apuna ennalta suunniteltua kysymyspatteristoa.
Sisupartiolaisen osalta kartoituksessa olisi hyvä olla mukana partiolaiselle
tuttu johtaja tai avustaja, jotta kysymyksiin saadaan kattavampia vastauksia.
Keskustelumuotoisella kartoituksella saadaan haastavammatkin kysymykset ja
termit käytyä ymmärrettävämmin läpi.
Ennakkotehtäviä teetettäessä on hyvä miettiä etukäteen, kuinka toimitaan
tilanteessa, jossa kurssilainen ei palauta ennakkotehtävää.
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PALAUTE
Jokaisella on oma tapa ilmaista itseään ja hän voi tarvita
siihen apua sekä selkeyttämistä. Jotta jokainen kurssilainen
tulisi kuulluksi, on syytä kiinnittää huomiota palautteen
monipuolisiin keräysmenetelmiin. Kurssilla kerätty pikapalaute
hyödyttää kurssin vetäjiä ja kurssilaisten fiiliksien aistimista,
jolloin voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia kurssin ohjelmaan.
Pikapalaute voisi olla esimerkiksi peukutukset, hymynaamat, käpy + tai
- -astiaan, arviointijanalla kävellen, liikennevalolapuin tai -helmin. Muista
kirjoittaa jokaisesta pikapalautteesta tulokset ylös myöhempää työstöä varten.
Yhtenä esimerkkinä palautteen jatkuvaan keräämiseen voisi olla Palautepassi,
johon kerätä palautetta jokaisen koulutusrupeaman jälkeen. Palautepassi voidaan
räätälöidä kurssikohtaisesti sen mukaisesti, millaista palautetta halutaan ja kenen
käyttöön sitä kerätään. Esimerkki palautepassista liitteenä (liite 2).
Välipalaute kannattaa kerätä esimerkiksi sähköisesti mahdollisimman pian
ensimmäisen osion jälkeen, ellei sitä olla kerätty jo kirjallisesti kurssin ensimmäisen
osion päätteeksi.
Kokonaispalautteen voi kerätä esim. kirjallisena toisen viikonlopun aikana tai
haastattelemalla kurssilaisia henkilökohtaisesti esim. valmiiden kysymysten pohjalta.
Haastattelemalla tulee kuulluksi myös ne kurssilaiset, joille kirjallinen ilmaiseminen
voi olla vaikeaa.
Piirille toimitetaan sovitut tiedot, esimerkiksi kooste kurssin aikana kerätystä
palautteesta, joita seuraavat kurssistaabit voivat hyödyntää kurssiaan suunnitellessa.
VÄLIARVIOINTI JA SEN HYÖDYNTÄMINEN STAABILLE
Kurssin seuraavaa osiota varten on hyvä tarvittaessa muokata toteutusta ja
menetelmiä saadun palautteen ja ensimmäisen osan havaintojen perusteella.
VÄLITEHTÄVÄ
Välitehtävään eli johtamisharjoitustehtävään liittyen staabin tulisi olla yhteydessä
lippukuntaan, jotta johtamistehtävä palvelisi mahdollisimman hyvin kurssilaista.
Kurssistaabi antaa omalta osaltaan tarvittavan tuen kurssilaiselle.
Lippukunnassa tulee miettiä harjoitustehtävä kurssilaiselle sopivaksi ottaen
huomioon hänen kokemuksen, vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. Aiheesta
keskustellaan viimeistään kurssilla, jolloin kullekin kurssilaiselle annetaan hänelle
räätälöity tehtävä. Esimerkkejä sisuille soveltuvista välitehtävistä oppaan liitteenä
(liite 1).
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JÄLKIHUOLTO
Kurssilaisilta saatu palaute käydään
läpi kurssistaabin kesken. Saatu
palaute kirjataan ja välitetään
edelleen piiriin hyödynnettäväksi
seuraavilla kursseilla.
HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ
Sisupartio
https://www.partio.fi/lippukunnille/
partio-ohjelma/sisupartio/
Sisupartio - partio sopii kaikille
https://www.youtube.com/
watch?v=R8dfdbsP5c8
Sisupartioon johtajaksi?
https://www.youtube.com/
watch?v=cG1JcOmynrc
Sisupartio - mukana piirileirillä
https://www.youtube.com/
watch?v=zX92AoHX6dI
Papunet - Selkeää ja saavutettavaa
viestintää
https://papunet.net/
LIITTEET
Ideoita RO-kurssin välitehtävän
suorittamiseen (liite 1)
Palautepassi (liite 2)
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