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Alkusanat 

Partio kasvattaa jäsenistään aktiivisia kansalaisia ja antaa heille aineksia hyvään elämään sekä 
taitoja muuttaa maailmaa. Partiolainen kunnioittaa toista ihmistä ja tahtoo auttaa muita. 
Partiolainen edistää toimillaan rauhaa ja tekee töitä yhteisen hyvän eteen. Tämä kaikki ei ole 
mahdollista, jos ei ymmärrä toisia ihmisiä ja kulttuureita. Usein myös omaa kulttuuria ja tapoja 
osaa havaita vasta, kun on nähnyt, miten ihmiset elävät jossain toisaalla. 

Kansainvälisyys opettaa partiolaisille valtavasti hänestä itsestään, toisista ihmisistä sekä 
erilaisista kulttuureista sekä kotona että myös ulkomailla. Kun partiolainen tutustuu ihmisiin 
eri puolilta maailmaa, hän oppii ymmärtämään entistä paremmin partion merkityksen koko 
maailman kattavana rauhan liikkeenä ja oppii arvostamaan kaikkea sitä hyvää, mitä partiossa 
tehdään.  

Kotona lippukunnassa, maailmalla kylässä 

Lippukunta on se paikka, jossa partiolainen saa taidot muuttaa maailmaa. Kansainvälisyys 
toteutuu usein KV-leireillä kyläillen. Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta osallistua 
suurille leireille tai olla pitkiä aikoja vapaaehtoisena. Voisiko lippukunta siis kutsua maailman 
kylään kotiin? Pystyykö lippukunta auttamaan kaikkia partiolaisia ymmärtämään muualla 
asuvia ihmisiä? 

Miksi lukisin eteenpäin? 

Tämän aktiviteettipaketin tarkoitus on auttaa lippukuntia aloittamaan 
ystävyyslippukuntatoimintaa. Se sisältää perustietoa ystävyyslippukunnista sekä erilaisia 
aktiviteetteja, joita uusien tai vanhojen ystävien kanssa voisi tehdä kotoa käsin. Myös omien 
leirimatkojen tekeminen helpottuu, kun ollaan ensin tutustuttu etukäteen. Muista, että 
esittelemme vain vinkkejä ja että ystävyys voi olla mitä vain sovitaan! Jos kaipaat apua 
kotikansainvälisyyteen tai leirimatkojen tekemiseen ulkomaille, ota yhteyttä omaan piiriisi! 

Kirjoittajat: Pinja Salhoja ja Jere Huotari 
Kiitokset kaikille aktiviteetteja kommentoineille ja ideoinnissa avuksi olleille. 



 

Ystävyyslippukunta  
 

Ystävyyslippukunta on ihana ja helppo tapa lisätä kansainvälisyyskasvatusta lippukunnassa! 
Äkkiseltään voi tuntua, että ”helppo” ei liity kansainvälisiin asioihin mitenkään mutta näin ei 
kuitenkaan ole. Ystävyyslippukunnat luonnollisesti päättävät itse, minkälaista ystävyys on: 
erilaisia etäyhteyksin toteutettavia aktiviteetteja, kirjeiden ja muiden tervehdysten 
lähettämistä, tapaamisia ja yhteisiä koulutuksia, yhteisiä leirejä, kohtaamisia kansainvälisissä 
tapahtumissa… Ystävyydellä yli rajojen ei ole mitään rajoja, kun on kyse siitä, mitä voisi tehdä! 

 

Miksi hankkia ystävyyslippukunta? 

 
1. Valmiit kontaktit auttavat kotikansainvälisyydessä. 

Partiossa on valmiina suuri määrä hyviä aktiviteetteja, joita voi tehdä kotoa käsin. Näihin 
kuitenkin liittyy usein se, että täytyisi ottaa yhteyttä ulkomaiseen partioporukkaan. Jos 
on jo valmiina ystävyysporukka, voivat kummankin lippukunnan ryhmien johtajat 
helposti ottaa yhteyttä toisiinsa ja tuoda kansainvälisyyden kotiinsa.  

 
2. Kansainvälisten leirimatkojen tekeminen helpottuu. 

Kynnys kirjekaverin etsimiseen saatikka ulkomaille lähtemiseen tuntua valtavan 
suurelta. Jos kuitenkin tietää, että maailmalla on joku tuttu, joka auttaa etsimään 
majoituksen ja kertoo, millä metrolla pääsee juna-asemalle, kynnyksestä höylääntyy 
kuin varkain puolet.  
 

3. Kansainvälinen partio tarjoaa mielekästä ohjelmaa vanhemmille ikäkausille. 

KV-projektit ovat usein nimensä mukaisesti projekteja, ja niihin voi sitoutua toiseltakin 
paikkakunnalta. Varainkeruu ystävyyslippukunnan luona vierailua varten on 
konkreettista tekemistä, joka toteuttaa partio-ohjelmaa monella eri tavalla. Etenkin jos 
aiempien aktiviteettien aikana on saanut kavereita ystävyyslippukunnan partiolaisista, 
on motivaatio entistä suurempi! 

 
4. Kansainvälinen partio vakiintuu lippukunnan toimintaan. 

Usein kansainvälisyys on joidenkin asiasta innostuneiden yksilöiden varassa. Näin 
hyväkin maailmanlaajuinen kaveruus saattaa päättyä, jos nämä aktiivit lopettavat 
toiminnassa tai kiinnostuvat jostakin muusta. Se on sääli, koska kansainvälisyys on 
parhaimmillaan olennainen osa partiokasvatusta.  

 



SUDENPENNUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Askartelu 

Tehkää ystävyyslippukunnallenne 
joulukortit, ystävänpäiväkortit tai 
vaikka pääsiäiskortit.  

Kotikokki 

Vaihtakaa perinteisiä reseptejä 
ystävienne kanssa ja 
kokatkaa/leipokaa ohjeen 
mukaisesti. Jakakaa kuvia 
tuotoksistanne toisillenne.  

Retki 

Sopikaa yhteinen retken teema ja 
toteuttakaa retket vähintään suurin 
piirtein samaan aikaan. Kertokaa 
sitten toisillenne kirjeitse, kuvilla tai 
videoyhteydellä, mitä kaikkea teitte 
retkellä. Nousiko toisten retkestä 
jotain, mitä haluaisitte myös itse 
kokeilla? 

Tarinat 

Pyytäkää ystäviänne kertomaan 
paikallinen satu esittämällä tai 
kuvilla. Kertokaa tekin myös jokin 
Suomessa yleinen lastensatu 
ystävillenne. 

Leikki 

Opettakaa toisillenne lauman 
lempparileikki joko videoyhteydellä, 
kirjeitse tai sähköpostilla. 

Maailma 

Valmistelkaa haastattelukysymyksiä 
ystävillenne ja suorittakaa 
haastattelu akelan avulla 
sähköpostilla tai kirjeitse. Tehkää 
kolon seinälle kuvakollaasi 
ystävienne arjesta, kuten koulusta ja 
kodista haastattelun perusteella.  

Järjestäkää ystävienne kanssa 
levyraati, johon kumpikin lauma on 
asettanut muutaman kotimaisen 
kappaleen. Miten laulut eroavat 
keskenään? 

 
Media 

Käyttäkää eri yhteydenottotapoja 
ystävyyslippukuntanne kanssa; 
kirjepostia, sähköpostia, somea, 
videopuhelua. Pohtikaa, kuinka eri 
yhteydenpitotavat eroavat 
keskenään. Tuntuuko vastauksen 
saaminen sähköpostilla samalta 
kuin kirjeen saaminen? 

Kotiseutu 

Valmistelkaa ystävyyslippukunnalle 
pieni esitys kotipaikkakunnastanne. 
Mitkä ovat parhaita asioita 
kotipaikkakunnassanne? Millainen 
on partiokolonne ja onko teillä 
eräkämppää, jonka tahtoisitte 
esitellä? Esitys voi olla kirjoitettu, 
videoitu tai videopuhelun 
välityksellä. Pyytäkää nähdä esittely 
myös heiltä. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEIKKAILIJAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luonnontuntemus 

Esitelkää ystävillenne Suomen 
luontoa ja sen tyypillistä kasvistoa 
ja eläimiä lähettämällä heille kuvia. 
Pyytäkää myös ystäviänne 
esittelemään heidän paikallista 
luontoaan vastaavalla tavalla. Onko 
luonto samanlainen molemmissa 
maissa? Järjestäkää tämän jälkeen 
ystävienne lähettämistä tiedoista 
kololle esittely.  

Ympäristönsuojelu 

Sopikaa ystävienne kanssa, että 
molemmat istuttavat ruukkuun 
haluamansa tai yhdessä sovitun 
kasvin. Kasvin kasvua seurataan 
laumaillassa ja raportoidaan 
ystävyyslippukunnalle. Kumman 
kasvi kasvaa nopeammin? Voisitteko 
yhdessä istuttaa ruukun sijaan 
metsään puun? 

Adventtikalenteri 

Joukkue pohtii adventtikalenterin 
viestiä ja tutustuu sen historiaan. 
Tämän jälkeen joukkue lähettää 
ystävilleen kalenterin ja kertoo 
oppimansa asiat eteenpäin.  

Muistakaa ottaa huomioon, 
vietetäänkö ystävyyslippukuntanne 
kulttuurissa joulua ja tarvitseeko 
adventtikalenterin lähetystä 
pohjustaa kuinka paljon.  

Onko ystävyyslippukunnalla jokin 
vastaava varainkeruumenetelmä, 
mistä he voisivat kertoa teille? 

 

Retkikeitin 

Jakakaa perinteiset 
retkiruokareseptit keskenänne ja 
ottakaa ne testaukseen. Kertokaa 
myös, millaisia retkikeittimiä te 
käytätte ruuan laittoon. 
Haastatelkaa ystäviänne 
paikallisesta retkiruuasta ja heidän 
käyttämistään retkikeittimistä.  

Päätöksenteko joukkueessa 

Äänestäkää yhteisesti ystävienne 
kanssa joko siitä, mitä tulette 
tekemään kauden aikana yhdessä tai 
mikä olisi molempien tulevan retken 
teema. Sampo voi valmistella 
tarvittaessa etukäteen 
äänestysvaihtoehdot. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnistus 

Tehkää kaupunkisuunnistus Google 
Mapsin avulla joko videokokouksena 
tai vaihtamalla ohjeita etukäteen.  

Kaupunkisuunnistuksessa kerrotte 
lähtöosoitteen kotiseudultanne ja 
sanalliset ohjeet Google Street View 
avulla kulkemiseen esimerkiksi 
kolollenne. Päädyittekö oikeaan 
paikkaan? Miten kotiseudut eroavat 
keskenään? 

Karttamerkit 

Vartio lähettää kuvia kolon 
lähialueesta ystävilleen ja 
vastaanottaa kuvia myös heiltä. 
Kuvien perusteella yritetään piirtää 
kartta alueesta käyttäen 
mahdollisimman paljon 
karttamerkkejä. Arvostelkaa 
toistenne kartat. Osuivatko ne 
oikeaan? Ovatko käytetyt 
karttamerkit samoja? 

Legendaarista 

Aloittakaa ystävienne kanssa 
ketjutarina. Ensin toinen lähettää 
videon, kirjoitetun tai piirretyn 
tarinan toiselle vartiolle ja tästä 
toinen vartio jatkaa tarinaa 
eteenpäin. Tätä voi jatkaa niin 
pitkään kuin vartiot haluavat. Tarina 
voi olla itse keksitty tai jokin 
perinteinen partiotarina. 

Sytyke / Tehdään tulet 

Ottakaa videon välityksellä kilpailu, 
kummalla joukkueella kestää 
vähemmän aikaa sytyttää nuotio.  
Vaihtoehtoisesti mitatkaa aikaa 
tulen sytyttämiseen ja haastakaa 
ystäviänne saamaan parempi aika. 
Käykää ennen tätä läpi, millaisia 
sytykkeitä ja puita on kummallakin 
käytössä. 

Hyvä työ 

Sopikaa yhdessä jokin kohde, mihin 
kumpikin lippukunta kerää 
lahjoituksia (esimerkiksi 
Pelastusarmeija, seurakunta tai 
Punainen Risti). Käykää läpi vartion 
kanssa, mitä kyseiseen kohteeseen 
voisi lahjoittaa. Tämä voi olla 
esimerkiksi leluja, ruokaa tai 
vaatteita. Ennen lahjoitusta käykää 
yhdessä ystävienne kanssa läpi, mitä 
kukakin on lahjottamassa ja miten 
se tulee kohdetta auttamaan. 

Minä itse 

Sampo ohjeistaa seikkailijoita 
esittelemään itsensä 
ystävyyslippukunnan seikkailijoille. 
Päättäkää ensin yhteisesti 
kysymykset, joihin jokainen vastaa. 
Esimerkiksi perheenjäsenet, 
harrastukset ja lempiruoka. Tämän 
jälkeen jokainen kirjoittaa tai piirtää 
paperille itsensä esittelyn. Esittelyt 
lähetetään kirjeitse 
ystävyyslippukunnalle. 



 

TARPOJAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laulut, huudot, tarinat 

Pitäkää yhteinen iltanuotio 
videoyhteydellä, missä opetatte 
toisillenne perinteisiä lauluja, 
huutoja ja kerrotte tarinoita. 

Leiri-suuntaus 

Onko teillä tulossa yhteinen leiri tai 
vaihtoehtoisesti molemmilla oma 
leiri kotimaassa? Pitäkää yhdessä 
ideariihi leirin aktiviteeteista. Mitkä 
ovat niitä perinteisiä ”must-have” 
aktiviteetteja kesäleirillä? Entä 
viikonloppuretkellä? Viekää 
ideariihen tuotokset myös 
toteutukseen! 

Retkiruoka 

Haastatelkaa ystäviänne, mikä olisi 
paikallinen perinneruoka. Yrittäkää 
valmistaa kyseinen ruoka 
retkiolosuhteissa. Haastakaa myös 
ystävänne yrittämään esimerkiksi 
karjalanpaistin tai kalakukon 
valmistamista retkellä. 

Luonnossa liikkuminen 

Seuratkaa ystävienne paikallisia 
sääennusteita. Voitte jakaa tehtävät; 
joku seuraa lämpötilaa, toinen 
tuulta ja toinen sadetta. Kirjatkaa 
ylös viikon ajalta ennusteet ja 
pyytäkää ystäviltänne 
toteumaraportteja. Miten sää eroaa 
paikallisesta säästä ja miten 
ennusteet osuivat oikeaan? 
Vaihtakaa rooleja. 

Vaikuttaminen 

Vartio ottaa selvää 
ystävyyslippukunnan kotimaan 
vaikutusvaltaisesta henkilöstä ja 
haastaa ystävänsä kirjoittamaan 
kyseiselle henkilölle kirjeen. Pyydä 
ystävyyslippukuntaa myös 
haastamaan teidät kirjoittamaan 
heidän löytämälleen 
vaikutusvaltaiselle henkilölle. 
Raportoikaa toisillenne, mitä 
kirjoititte ja vastattiinko kirjeeseen? 

Tuottaja 

Tehkää lippukunnan, piirin tai 
paikallislehteen juttu 
ystävyyslippukuntatoiminnasta. 
Lähettäkää kyseinen lehti myös 
ystävyyslippukunnalle ja haastakaa 
heitä kirjoittamaan myös juttu 
paikalliseen lehteen. 

 

 Uusi kokemus 

Opettakaa ystävillenne jotain uutta, 
kuten esimerkiksi jokin käsityö, 
erätaito tai fyysinen haaste. Mikä 
olisi sellainen taito, minkä te kaikki 
osaatte heille opettaa? Vaihtakaa 
rooleja. 



 

SAMOAJAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minä itse – Haaste 

Haastakaa ystävänne fyysiseen ja/tai 
henkiseen haasteeseen. Tämä voi 
olla esimerkiksi päivävaellus, jossa 
kumpikin ryhmä vaeltaa 
mahdollisimman pitkän matkan ja 
päivittää etenemistä viestein 
toiselle ryhmälle. Henkinen haaste 
voisi olla esimerkiksi peloista 
keskustelu ja niiden kohtaaminen 
yhteisesti videon välityksellä 
(pimeässä olo, korkeat paikat tai 
vieraalle ihmiselle puhuminen). 

Tehdään leiri 

Kutsukaa ystävänne Suomeen 
leirille ja/tai ottakaa kutsu vastaan 
heidän leirilleen. Suunnitelkaa ja 
toteuttakaa leirin ohjelmaa yhdessä 
ystävyyslippukunnan nuorten 
kanssa.  

Apua leirin toteuttamiseen ja sen eri 
vaiheisiin saatte esimerkiksi 
Suomen Partiolaisten 
Partiomatkailijan oppaasta tai 
Vaeltajien ulkomaanprojekti-
oppaasta. 

Partion arvot 

Suunnitelkaa ja toteuttakaa yhdessä 
palvelustempaus - kumpikin ryhmä 
omalla kotipaikkakunnallaan. 
Millainen tempaus olisi mahdollista 
toteuttaa kummassakin maassa? 
Tempaus voi olla esimerkiksi 
palveluskodin asukkaiden ulkoilutus 
säännöllisesti muutaman kuukauden 
ajan tai päiväkodin pihan talkootyöt. 
Millaisia palvelustehtäviä 
lippukunnissanne on tehty 
aikaisemmin? 

Pohtikaa tempauksen jälkeen 
yhdessä ystävienne kanssa, miksi 
partiolaiset tekevät 
palvelutempauksia ja miten ne 
eroavat eri maissa. 

Partiolaisena maailmalla 

Ottakaa yhdessä ystävienne kanssa 
yhteyttä partiovaikuttajaan 
(European Commission, WOSM 
Youth Advisors, the World Scout 
Commitee). Järjestäkää yhdessä 
videokokous, jossa haastattelette 
kyseistä henkilöä.  

Toiset kulttuurit 

Kertokaa toisillenne kotimaanne 
tärkeimmistä juhlapäivistä. Miten 
päivää juhlitaan ja millainen historia 
sillä on? Juhlikaa toistenne 
tärkeimpiä kansallisia juhlapäiviä 
yhteisesti. 

Ilmastotekoja 

Millä eri tavoin partiolaiset voivat 
vaikuttaa ilmaston puolesta? 
Suunnitelkaa ystävienne kanssa 
tapoja, millä eri ikäkaudet voivat 
vaikuttaa ja viekää niitä asioita 
eteenpäin lippukunnissanne. 
Seuratkaa ja raportoikaa toisillenne 
toteutusta.   



 

VAELTAJAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ulkomaanprojekti 

Toteuttakaa ulkomaanprojekti 
ystävyyslippukuntanne nuorten 
kanssa. Helppo tapa on valita 
kohdemaaksenne ystävienne maa, 
josta mahdollisesti saatte 
majoitusapua ja helpon tavan 
tutustua paikalliseen 
partiotoimintaan sekä toteuttaa 
palvelutempaus, mutta 
haastavampaa olisi tehdä yhdessä 
ystävienne kanssa matka kaikille 
vieraaseen maahan. 

Uusi taito 

Vartio haastaa toisensa ja ystävänsä 
opettelemaan yhteisen taidon. 
Taitoa voi opetella 
videokokouksessa ja yhdessä 
viestein. Taito voisi olla esimerkiksi 
uuden soittimen opettelu, 
käsityötaito tai erätaito. Uutta 
opittua voi testata sitten tulevalla 
yhteisellä leirillä! 

Vaikutan ympäristöön 

Järjestäkää ystävienne kanssa 
online-paneelikeskustelu 
haluamastanne ilmastoaiheesta, 
kuten metsien suojelusta, luonnon 
monimuotoisuuden suojelusta, 
energiamurroksesta tai Itämeren 
suojelusta. Kutsukaa sinne puhujia 
kummastakin kohdemaasta ja 
osallistujia kummastakin 
lippukunnasta. Halutessanne voitte 
laajentaa kutsuttujen määrää vaikka 
kummankin kotipaikkakuntaan tai 
lähialueeseen.   

Keskusteleva media 

Sopikaa yhdessä aihe, johon 
haluatte mediassa vaikuttaa. 
Jokainen lähtee keskustelemaan 
kohteliaasta ja provosoitumatta 
aiheessa esimerkiksi Twitterissä, 
Facebookissa ja uutissivujen 
keskustelupalstoilla. Lopuksi käytte 
ystävienne kanssa läpi 
keskustelujen reaktioita. Saitteko 
keskustelua aikaiseksi? 

Varainhankinta 

Keksikää ja toteuttakaa ystävienne 
kanssa varainhankintatapa, jota 
kummassakaan lippukunnassa ei 
olla vielä kokeiltu. Sopikaa 
yhteisesti ystävyyslippukunnan sekä 
oman lippukunnan kanssa, mihin 
varat käytetään. Olisiko esimerkiksi 
yhteinen leiri hyvä kohde? 

Ihmisten kanssa  

Vartio pitää yhteisen tutustumisillan 
ystävyyslippukunnan vaeltajien 
kanssa, jonka tavoitteena on 
harjoitella small talkkia. Mistä eri 
asioista voisi keskustella rennosti ja 
lyhyesti? Onko havaittavissa 
maakohtaisia eroja keskustelujen 
luontevuudessa tai sisällössä? 



 

AIKUISET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopuksi 
Toivottavasti tämä paketti herättää 
lippukunnissa intoa lähteä edistämään 
ystävyyslippukuntatoimintaa sekä 
hakemaan uusia ystävyyssuhteita. 
Kansainvälinen toiminta parantaa 
partiolaisen ymmärrystä sekä itsestään että 
toisista ihmisestä. Kansainvälisiä suhteita 
luomalla, partiolainen oppii ymmärtämään 
entistä paremmin partion merkityksen koko 
maailman kattavana rauhan liikkeenä ja 
oppii arvostamaan kaikkea sitä hyvää, mitä 
partiossa tehdään. 

 

 
Kirjakerho 

Sopikaa yhteisesti jokin 
kansainvälisesti saatavilla oleva 
kirja. Järjestäkää kirjan lukemisen 
jälkeen keskustelutilaisuus ja 
analysointi kirjasta. Voitte 
esimerkiksi vuorotellen lukea 
molempien maiden kirjailijoiden 
kirjoja tai valita aina jokin teema, 
johon kirjojen on liityttävä.   

Juhlahumua 

Ottakaa etäyhteys ystäviinne ja 
järjestäkää juhlat. Juhlat voivat olla 
jommankumman paikalliseen 
juhlaan, kuten itsenäisyyspäivään, 
soveltuva tai jokin molempien 
kulttuuriin soveltuva, kuten joulu tai 
pääsiäinen. Sopikaa, mitä juhlissa 
tarjoillaan ja millaista ohjelmaa 
siellä on. Voitte järjestää myös 
useamman juhlan, joihin 
vuorottelette ohjelman 
järjestämisessä. 

Vinkit jakoon 

Järjestäkää webinaareja eri aiheista, 
kuten retkiaktiviteeteista, 
vaelluksen järjestämisestä, 
palvelustempauksista, 
varainkeruusta tai 
ikäkausiohjelmasta. Jakakaa näissä 
toisillenne vinkkejä ja vertaistukea. 

Maistajaiset 

Lähettäkää toisillenne paikallisia 
herkkuja, kuten eri leipiä, karkkeja 
tai juomia. Järjestäkää 
videoyhteydellä maistiaiset. Miten 
herkut eroavat eri maissa? Löytyikö 
uusia lemppareita? 

Ikäkausiohjelman lisäksi pitäkää mielessä 
koko lippukunnan yhteiset mahdollisuudet 
kansainväliseen toimintaan: 

• Muistelemispäivä 22. helmikuuta 
• Jamboree on the Air (JOTA) 
• Jamboree on the Internet (JOTI) 
• Suurleirit maailmalla ja Suomessa 
• Yhteiset leirit ystävyyslippukunnan 

kanssa. 
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