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MONEN NIKSIN SISUREPPU
Järvi-Suomen Partiolaisten sisureppu on monin tavoin sisupartiotoimintaan
perehdyttävä kokonaisuus. Reppu sisältää erilaisia toimintavinkkejä ja
materiaalia näiden toteuttamiseen. Repussa on myös tietoa, ohjeistusta ja
kirjallisuutta, joiden avulla voi tutustua esimerkiksi erilaisiin toimintakyvyn
rajoitteisiin tai vuorovaikutuksen apuvälineisiin. Tavoitteena on haastaa
jokaista miettimään omaa suhtautumistaan ihmisten monimuotoisuuteen ja
erilaisuuden kohtaamiseen.
Reppu kiertoon!
Sisureppua voit hyödyntää esimerkiksi oman ryhmäsi koloillassa,
lippukunnan tapahtumissa, koulutuksissa tai partiotoiminnan esittelyssä.
Lippukunta, ryhmä tai yksittäinen partiolainen voi lainata repun lähimmältä
partiotoimistolta.
Tutustu etukäteen ja poimi parhaat palat!
Riippumatta siitä, mihin aiot reppua käyttää, suosittelemme varaamaan
hieman aikaa etukäteisvalmisteluun. Repussa on paljon valmista materiaalia,
mutta jonkin verran valmistautuen saatte siitä varmasti vielä enemmän irti!
Selaile tätä kansiota ja aktiviteettinippua. Varmista, että sinulla on kaikki
tarvittavat varusteet, poimi leikeistä ja aktiviteeteista tarkoitukseesi
sopivimmat ja mieti myös aktiviteettien järjestystä.
Nappaa mukaan kurssille tai tapahtumaan
•
•
•

Poimi repusta jokin helposti toteutettava aktiviteetti/leikki – kurssin
ohjelmaan. Aktiviteeteista ja leikeistä saa myös helposti koottua
mukavan toimintaradan.
Ota reppu ”täyteohjelmaksi” – kerro, missä reppua voi käydä
tutkimassa silloin, kun muulta ohjelmalta aikaa jää.
Anna reppu kurssin alussa yhdelle kurssilaiselle. Ohjeista etsimään
sieltä jokin sellainen toimintavinkki/ uutta tietoa/ ajatus, josta voisi
olla hänelle hyötyä – ja sitten antamaan reppu seuraavalle
tutkittavaksi.

Järvi-Suomen Partiolaisten sisureppu:
Lanseeraus lippukuntapäivässä 24.3.2018
Liikkeelle lasketaan kolme reppua
Repun on koonnut alun perin piirin sisujaosto ja sisältöä ovat päivittäneet
sisujohtajat Katri Viik ja Maija Örnmark, sammakot piirtänyt Malla Eira
Repussa on reissuvihko
Repun sisältöä päivitetään palautteen avulla
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OHJELMARUNKOJA
Sisupartioon tutustuminen osana partio-ohjelmaa
Sudenpennut: Yksissä tuumin – Toimin yhdessä sisupartiolaisten kanssa
Seikkailijat: Sisu – Sisupartio
Samoajat: Osana yhteiskuntaa – Pieniä tekoja, isoja iloja
Vaeltajat: Lippukunta – Avoin partio ja Me ihmiset – Vähemmistöt

Yhteiseen partioon -toimintamerkki: https://partio-ohjelma.fi/ohjelmamateriaalia/yhteiseen-partioontoimintamerkki/sisupartio/

Malli-ilta 1: Tutustuminen sisupartioryhmään/ vierailu
Mikäli omassa lippukunnassanne tai lähiseudulla kokoontuu sisuryhmä,
kysykää, voisitteko järjestää yhteisen partioillan tai retken. Voitte myös
kutsua vieraita omaan koloiltaanne.
Tai järjestyisikö mahdollisuus vierailla jossakin seuraavista:
• piirin sisupartiotapahtumat (esimerkiksi sisuleiri)
• oman tai naapuriseurakunnan vammaistyön tapahtumat (retket, leirit,
muut kokoontumiset)
• asuntola tai ryhmäkoti
• päiväkeskus tai työkeskus
• erityisluokka tai -oppilaitos
• eri vammaisjärjestöt ja yhdistykset sekä niiden tapahtumat (esim.
Pimé Café)

Malli-ilta 2: Sisureppuun tutustuminen yhden koloillan aikana
Tarvikkeet: Sisureppu, jalkapallo, pussillinen kiviä tai perunoita
Alkuun vauhdikas leikki: Lehmäjalkapallo
Tarina: Sammakko kermasaavissa (löytyy kansiosta)
Reppuun tutustumista rastiratana: Kuulomuistipeli, Jalussolmu,
Tuoksupurkit, Tunnusteluhanskat, Tunnekortit
Ystäväni, tuttavani
Kaikki yhdessä: Sisualias + terveiset repun reissuvihkoon
Rauhoittuminen: Satuhieronta
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REPUN SISÄLTÖ
•

Kansiossa:
o ohjeita ja vinkkejä repun käyttöön
o SP:n sisupartio-opas
o Ohjeita/ kopioitavaa materiaalia joihinkin toimintavinkkeihin
liittyen (huolehdi, että alkuperäiset mallit jäävät kansioon!)
o Käytöksen liikennevalot
o Kuvionuotit-sabluuna
o Tunnemittari -malli
o Viittomakielen aakkoset
o Partiolupaus kuvina
o Tarinoita
o Tietoa esim. näkörajoitteista ja kommunikoinnin apuvälineistä
o Repun reissuvihko

•

Kansiosta löytyvät tarinat:
o Sammakko kermasaavissa
o Sammakonpoikaset
o Pyhän Yrjön legenda
o Pieni kuusi
o Satuhierontaan: Toivon sinulle ystäväni

•

Kirjat ja oppaat:
o Oma reppu – selkokielinen kirja retkeilystä
o Voihan vammainen -kuvasanakirja
o SP:n sisupartio-opas

•

”Aktiviteettikortit”
o vihreässä klipsissä: toimintavinkkejä
o punaisessa klipsissä: leikkejä

•

Aktiviteetteihin liittyviä tarvikkeita
o Tunnusteluhanskat
o Tunnustelupussit
o Tuoksupurkit
o Kuvaohjaus: viivain + kuvia rasiassa
o Sokkoliinat
o Pehmosammakko
o Näköä rajoittavia laseja
o Lehmäjalkapallolasit (rasiassa)
o Hierontapallo + ”stressipallo”
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Ideoita repun vinkkeihin saatu mm. seuraavista:
J-SP:n sisupartio-opas (2010)
SP:n sisupartio-opas (2017)

https://toiminta.partio.fi/sites/partio.fi/files/sisupartio-opas_1.pdf

Yhteiseen partioon -toimintamerkkiosuus

http://static.partio-ohjelma.fi/content/uploads/2016/11/Yhteiseen-partioonlehti_toimintamerkkiosuus.pdf

Tampereen kaupungin Nepsyoppaat ja -kuvat

https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/lastenterapiapalvelut/neptunus/oppaat-ja-kuvat.html

Suositus: Aistit-opas!
Liikennevalojen käyttöohje täältä
Papunet.net
- kuvatyöpankki ja kuvatyökalu
Resonaari: Kuvionuotit (+ Uusitalon ja Kaikkosen Kuvionuottikirjat)
https://www.helsinkimissio.fi/resonaari/kuvionuotit
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