Hämeen Partiopiiri on luonut uuden #ulkolona tehtäväkokonaisuuden, joka on toteutettavissa kevään
2021 aikana. Merkin saa tehtyään pakolliset tehtävät (6 kpl) sekä jokaiselle ikäkaudelle suunnitellun
määrän vapaavalintaisia tehtäviä. Merkki on kuin
tapahtumamerkki ja sijoitetaan partiopaidassa rintaan tai oikeaan hihaan.
Merkki on tilattavissa 23.4.2021 asti, minkä jälkeen tilauslomake sulkeutuu. Merkkien hinta on 2 €/kpl, minimitilaus
on 5 kpl (sisältäen postikulut). Muistakaa siis tilata merkit ajoissa! Merkit tilataan osoitteesta https://forms.office.
com/r/0b81rAvRi0 tai oheisen QR-koodin takaa.
Merkin tehtävät on jaettu kuuteen osa-alueeseen: suhde
itseen, suhde toiseen, suhde yhteiskuntaan, suhde luontoon,
suhde ruokaan ja suhde tähän hetkeen. Pakollisia tehtäviä ei
ole ennalta määritelty, vaan jokaisesta kategoriasta valitaan
vähintään 1 tehtävä pakollisiin tehtäviin. Vapaavalintaiset
taas voivat olla vaikka yhdestä ja samasta kategoriasta.
Ikäkausittain vaadittavat tehtävät:
h
h
h

sudenpennuilla 6 pakollista ja
5 vapaavalintaista tehtävää
seikkailijoilla ja tarpojilla 6 pakollista ja
10 vapaavalintaista tehtävää
samoajilla, vaeltajilla ja aikuisilla 6 pakollista ja
15 vapaavalintaista tehtävää

Tehtäviä voi jakaa somessa hästägillä #ulkolona. Muista käyttää myös hästägejä #hppartio,
#partioscout, #etäpartio ja oman
lippukuntasi/piirisi #:ä.
Kaikki tehtävät ja tehtävien lisätiedot
sekä ohjeet löytyvät osoitteesta
HP.PARTIO.FI/ULKOLONA. Sivuille saatetaan myös kevään edetessä lisätä tehtäviä.
Kannattaa siis tarkistaa sivuja säännöllisesti.

Suhde luontoon

Suhde itseen

h

Istuta kasvi

h

Lue uusi kirja tai sarjakuva

h

Osallistu kevätseurantaan

h

Huolla pyörä

h

Nuku yö ulkona/terassilla/parvekkeella

h

Keksi tarina ja kuvita se maastoon

h

Tee käpylehmäfarmi

h

h

Tee sammalgraffitia

Haasta kaveri kilometrihaasteeseen pyöräillen tai kävellen kävelyhaasteeseen.

h

Tee kevätpörriäinen kierrätysmateriaaleista

h

h

Etsi kaksi geogätköä tai tee oma kätkö

Opettele uusi ensiaputaito tai harjoittele
jo opittua

h

Vieraile kotiseutusi luontopolulla ja kertaa
jokamiehenoikeudet

h

Tee näytelmä tai kuunnelma yhdestä ikäkauden ihanteesta

h

Käy viikonloppuretkellä ja majoitu sinulle
uudessa majoitteessa

h

Katsele ”taivaskanavia”

h

Metsäkuntorata-aakkoset

h

Tee ötökköhotelli tai linnunpönttö ja selvitä, mihin se on paras laittaa

h

Rakentele halsteri tai risukeitin tai
retkituoli

h

Tee kaarna-, lehti, tai oksaveneitä

h

Henkilökohtaiset mitat

h

Opettele mittaamaan puu

h

h

Opettele/kertaa ilmansuunnat

Tee itse heittoliina nettisivuilta
löytyvillä ohjeilla

h

Haudankaivaja

h

Biojätepussi sanomalehdestä

h

Aarteiden etsintä

Suhde yhteiskuntaan

Suhde toiseen
h

Puun rungon muodot

h

Lähetä postikortti sukulaiselle tai muulle
tutulle

h

Laula partiolaulu kuorossa etänä koloillassa

h

Ripusta partiohuivi ikkunaan tai autoon
näkyville

h

Tee päivän hyvän työ

Katso Partiomestarit tai Koitos jakso Suomen Partiolaisten YouTubesta

h

h

Kirjoita jatkokirje

h

h

Opettele esittelemään itsesi viidellä eri
kielellä

Opeta perheellesi joku luonnossa tarvittava
partiotaito

h

h

Osallistu partioaiheiseen leffailtaan

Suosittele lukemaasi kirjaa tai sarjakuvaa
kaverille

Osallistu roskisbongauskisaan

h

h

Lähetä videotervehdys ulkomaille

Osallistu vaalikävelyyn

h

h

Laita kehuketju liikkeelle tai osallistu siihen

Kirjoita artikkeli ryhmäsi kanssa verkkomediaan

h

h

Opettele ulkoleikki, jota vanhempasi
leikkivät pienenä

Opettele tikkuristin tanssiminen

h

h

Leiki ystävien kanssa ”ei saa astua
tasaiselle” -leikkiä

h

Osallistu ”ota kantaa kotikuntaan” -leikkiin

h

h

Earth hour partiossa

Etsi partiolaulukirjasta mahdollisimman
monta luontoon liittyvää laulua

Suhde ruokaan

Suhde tähän hetkeen
h

Tee koronamaskotti kertakäyttömaskeista

h

Osallistu virtuaaliretkelle johonkin Suomen
linnoista

h

Osallistu valokuvasuunnistukseen kotona

h

Tee maissilimaa tai laavalamppu

h

Tee #ulkolona somepäivitys

h

Kokeile ohjeiden mukaan ”räjähdystä” tai
tee arvokaasua (ks. nettisivu)

Tee tähtikuvioita lettuihin

h

Tee kompassi

h

Tee porkkanapilli

h

h

Tutustu villiyrtteihin ja tee itsellesi teetä

Tee katuliiduilla kalliomaalaus teemalla
korona

h

Voikukkasalaatti

h

Tee koronapinjata

h

Paista vaahtokarkki kynttilän avulla ulkona

h

Osallistu omenalumen vatkauskisaan

h

Tee ulkojäätelöä

h

Tee nuotio/trangiapopcornia

h

Tee nokkoslettuja trangialla

h

Kokkaile yhdessä etänä

h

Tee leivonnainen ja ilahdutan sillä muita

h

