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Not-So-Jamboree – the ESG program package
ESG Jamboree 2021

Esittelyteksti – Introduction

European YMCA Scouting and Jungschar Group, 
eli tutummin ESG, on YMCA Europen alaisuu-
dessa toimiva toimintaryhmä partiolaisille. 
Suomen lisäksi tähän iloiseen joukkoon kuuluu 
partiolippukuntia Saksasta, Sveitsistä, Tšekistä, 
Unkarista, Ukrainasta ja Armeniasta. ESG Jambo-
ree on yksi ESG:n kansainvälisistä tapahtumista. 
ESG Jamboree piti alun perin järjestää Suomessa 
30.7. - 6.8.2021. Koronavirus meillä ja maailmalla 
kuitenkin muutti suunnitelmia niin, että leirin 
fyysinen järjestäminen peruuntui. Leiriä oli suun-
niteltu jo parin vuoden ajan, joten Kärkitiimi (nimi 
tulee YMCA:n kolmiosta, tarkoittaa leirin staabia) 
halusi mahdollistaa partion harrastamisen ESG 
Jamboreen hengessä läpi kesän 2021. Näin tämä 
ohjelmapaketti syntyi ja nyt se jaetaan ympäri 
Euroopan käyttöön. Toivomme, että voitte käyttää 
tätä ohjelmapakettia niin viikkotoiminnassa kuin 
omilla kesäleireillänne. 

Tervetuloa siis Not-So-Jamboree - ESG:n ohjelma-
paketin pariin! Ohjelmapaketista löytyy tekemistä 
niin lähi- kuin etäpartioon. Sen sisältöön kuuluu 
aktiviteetteja, joita voi suorittaa sekä itsenäisesti, 
ryhmässä kuin myös kesäleireillä ja -retkillä. Al-
kusyksystä sytytämme virtuaalisen iltanuotion ja 
kokoonnumme kansainvälisen partioyhteisömme 
voimin sen lämpöön. Reaaliaikaisena suoratois-
tona eli tuttavallisesti livestreamina tapahtuva 
kansainvälinen iltanuotio järjestetään lauantaina 
4.9.2021 klo 18.00 alkaen. Ohjelmapaketissa on 
lisäksi aktiviteetteja, jolla valmistellaan Interna-
tional Evening -livestreamiin sisältöä, jotta illasta 
saadaan aidosti kansainvälinen kokemus.

European YMCA Scouting and Jungschar Group 
more familiarly known as ESG is a program group 
for European Jungschar and YMCA Scouts in 
YMCA Europe. The ESG countries are Germany, 
Switzerland, Czechia, Hungary, Ukraine and  
Armenia. The ESG Jamboree is one of the  
international events organized by the ESG. ESG 
Jamboree was supposed to be organized in 
Finland 30th July - 6th August 2021. Coronavirus 
here and in the rest of the world changed our 
plans and we were forced to cancel the camp. We 
had been planning the camp for a couple years 
already, so the ESG Jamboree TOP Team (named 
after the YMCA triangle, it means the planning 
team) wanted to enable scouting in the spirit of 
the Jamboree during the summer of 2021. That is 
how this program package was born and now it 
will be shared across Europe to use. We hope that 
you are able to use this program package both 
in your weekly meetings as well as in your own 
summer camps.  

 
So welcome to the Not-So-Jamboree - the ESG 
Program Package! You can find activities suited 
for all situations: to do by yourself or with your 
group, in a camp, meetings or remotely. We will 
gather with our international scouting commu-
nity in the Jamboree spirit for an International 
Evening on Saturday 4th September at 18.00 
(UTC+2). There are also activities in which you will 
be creating content for the International Evening 
live stream. 
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Hopefully you will enjoy this program package 
and you will learn something new, challenge 
yourself but also have fun! Share your experien-
ces on Instagram by tagging us @esgjamboree. 
All tagged stories and pictures will be shared on 
our Instagram page and also in the ESG Face-
book-page (ESG European YMCA Scouting and 
Jungschar Group). Thank you for being part of the 
ESG community! 

Greeting, 

ESG Jamboree TOP-Team

Toivottavasti viihdytte ohjelmapaketin parissa ja 
voitte oppia jotain uutta, haastaa itseänne, mutta 
myös pitää hauskaa. Jakakaa meille instagramissa 
kokemuksianne tägäämällä ESG Jamboreen tili 
@esgjamboree. Kaikki merkityt tarinat tai julkai-
sut tallennetaan ESG Jamboreen tilille kaikkien 
nähtäville sekä sisältöä julkaistaan ESG:n Face-
book-sivulla (ESG European YMCA Scouting and 
Jungschar Group). Kiitos, että olet mukana ESG:n 
yhteisössä! 

 Terveisin, 

ESG Jamboreen Kärkitiimi
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VIEW  Share the joy 
  Carbon footprint 
  Do we all belong? 
  HeForShe -action kit 
  Build a Better World 
  Choose a local food  

MOVE  Mölkky [mølkky] 
  Geocaching 
  Recycle, build and play 
  Keep it clean

GROW  Leadership mindset 
  SPI - Spiritual Development 
  Friendship without borders 
  Money, money, money 
  Know yourself better 

CRAFT Making memories 
  Making a hotel
  Making a sauna 
  Share your recipe 
  Making a camp 

INTERNATIONAL EVENING
  Video greetings 
  International game  
  International camp song

Activities
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VIEW

Let’s share our scouting 

cultures with each other! 

Take photos and video clips from your 

own camp or other scouting event. Post 

the photos and videos on Instagram or 

Facebook and tag @esgjamboree. You 

can also send the photos and videos 

directly to us, and we will post them 

on ESG Jamboree’s account

Jaetaan oman maan ja oman lippukunnan  partiokulttuuria toisille!  

Ottakaa kuvia ja videoita omalta leiriltä tai muusta partiotapahtumasta. Pos-tatkaa kuvat ja videot Instagramiin tai Facebookiin, ja tägätkää postaukseen @esgjamboree. Voitte myös lähettää kuvia ja videoita meille yksityis-viestillä, ja me julkaisemme ne ESG-Jamboreen tilillä. 

Share the joy!  

Muistammeko säännöllisesti vilkuilla myös 
oman ympyrämme ulkopuolelle ja asettua 
toisen saappaisiin? Muistammeko pitää 
huolta maapallostamme? Miten voimme 
vaikuttaa tulevaisuuteen? 
Tässä osa-alueessa ajankohtaiset aiheet 
ovat suurennuslasin alla.  

Kuva: Jesse Braun/SP

Do we remember to look outside our own 
box and settle into another’s position?  
Do we remember to take care of our  
planet? How can we influence the future? 
Current topics are under magnifying glass 
in this section.   
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0,5-1hrs 
Group 
Local

Tarvitset: Kysymyskortit, vihreitä, oransseja ja punai-
sia vastauskortteja. Vastauskorttien tulisi olla eriko-
koisia, niin että punaiset ovat suurikokoisimpia ja 
vihreät pienimpiä. 
Valmistelu: Valmistele kysymys- ja vastauskortit en-
nen aktiviteetin suorittamista. Valmiiden kysymysten 
lisäksi voit keksiä lisää omia kysymyksiä. 

Tee näin: 

1.Aseta kysymyskortit ympyränmuotoisesti peli-
alustalle ja sijoita vastauskortit väreittäin ympyrän 
keskelle 

2. Jokaiselle kysymykselle on mahdollista vastata 
vihreällä, oranssilla tai punaisella kortilla. Varmista 
kortteja tehdessäsi että jokaista väriä on riittävästi 
koko pelin ajaksi. 

3. Kerro aktiviteetin ohjeet. Jokainen kiertää kaikki 
kysymykset ja ottaa ympyrän keskeltä itselleen vas-
tausta vastaavan värillisen vastauskortin. Kun kaikki 
kysymykset on käyty läpi, asetetaan omat vastaus-
kortit maahan värilliseksi matoksi. 

4. Värilliset matot käydään läpi ja pohditaan mitä eri 
värit tarkoittavat. Värit kuvaavat päivittäistä energi-
an kulutusta, josta voidaan kartoittaa hiilijalanjäljen 
suuruutta. Mitä enemmän energiaa päivittäin käytät, 
sitä punaisempi mattosi on. Vihreät alueet kuvaavat 
sitä, miten energiaystävällisesti toimit arjessa. 

5. Keskustelkaa ryhmässä: Kenellä on pienin ja vih-
rein matto, entä suurin punaisin? Mitä ajatuksia se 
herättää? Jos matot yhdistää, miltä ryhmän matto 
näyttää? Onko ryhmäläisten matoissa eroavaisuuk-
sia? Kysy ryhmälä, miten kysymykset vaikuttavat 
energian kulutukseen? Osa kysymyksistä liittyy 
suoraan energian kulutukseen, joissain kysymyksissä 
käsitellään energian määrää ennen omaa toimintaa, 
esim. tavaran ostaminen. Mitä ryhmäläiset voisivat 
tehdä pienentääkseen hiilijalanjälkeään ja mitkä 
asiat ovat helpoimpia muuttaa, mitkä vaikeimpia? 

Equipment: Question cards, green, orange and red 
answer cards. The answer cards should be in three 
different sizes. The red cards must be the biggest 
and the green cards the smallest.  
Preparation: Prepare question cards and answer 
cards. Use the questions provided and if appropriate 
prepare additional questions that are relevant to 
your local environment. 

 Step by step guide to activity: 

1. Set the question cards out in a circle and place the 
answer cards in the middle in three piles (a green 
pile, an orange pile and a red pile).  

2. Each question has three answers a green answer, 
an orange answer and a red answer. When making 
the answer cards, think about the number of parti-
cipants and what their likely answers will be to the 
questions. This will determine how many answer 
cards of each colour are made. The answer cards can 
be made smaller if necessary. The important point 
is that the red cards are the largest and the green 
cards are the smallest.  

3. Explain the activity. Each participant moves 
around the circle answering the questions and 
taking the correct coloured answer card at each 
question. Once they have answered all the questions 
they find a space and lay out their answer cards on 
the fl oor to make a patterned mat. 

4. Once the Scouts have laid out their mat explain 
what it means. The mat demonstrates their day to 
day energy use, which actually represents their day 
to day carbon footprint. It will vary between parti-
cipants. The greater your energy use the bigger and 
redder the mat will be and the less your energy use 
the smaller and greener your mat will be. 

5. Who has the smallest, greenest mat and who has 
the biggest reddest mat? How do they feel about it? 
How green are the group in general? Are there big 
differences between the participants or does eve-
ryone have a similar energy use? Ask the group how 
the questions relate to energy. Some of the ques-
tions have obvious, direct connections to energy, 
for example, do you switch off the lights when you 
leave a room? Other questions need some thought 
to connect them to energy, for example, how often 
do you buy new things? How relevant were the 
questions to their daily life? What can they do to 
reduce their carbon footprint? What would be easy 
to do and what would be hard to do? 

Carbon footprint 
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Miten kuljet kouluun?  
Autolla  ❑ Punainen kortti 
Bussilla tai junalla ❑ Oranssi kortti 
Pyörällä tai kävellen ❑ Vihreä kortti 

Sammutatko valot poistuessasi huoneesta? 
Aina ❑ Vihreä kortti 
Joskus ❑ Oranssi kortti 
En koskaan ❑ Punainen kortti 

Jätätkö laitteitasi (tietokone, tv..) valmiustilaan 
tai lepotilaan kun et tarvitse sitä?  
Aina ❑ Punainen kortti 
Joskus ❑ Oranssi kortti 
En koskaan, suljen ne aina ❑ Vihreä kortti 

Kuinka usein kierrätät 
En koskaan ❑ Punainen kortti 
Joskus ❑ Oranssi kortti 
Kierrätän kaikki ❑ Vihreä kortti 

Syötkö paikallisesti tuotettua ruokaa?  
Niin usein kuin pystyn, nam! ❑ Vihreä kortti 
Joskus ❑ Oranssi kortti 
Lähiruokaa!? En! ❑ Punainen kortti 

Kuinka usein ostat uusia tavaroita? (esim. Vaat-
teita, pelejä tms.)  
Useammin kuin kerran viikossa ❑ Punainen kortti 
Kerran viikossa ❑ Oranssi kortti 
Kerran kuukaudessa tai vähemmän ❑ Vihreä kortti 

Käytätkö uusiutuvaa energiaa?  
Kyllä! (tuuli- tai aurinkoenergiaa, tms) ❑ Vihreä kortti 
Joskus joo ❑ Oranssi kortti 
Käytän sähköä pistokkeesta ja sillä selvä ❑ Punainen 
kortti 

Oletko istuttanut puun?  
Montakin puuta! ❑ Vihreä kortti 
Joskus kai yhden❑ Oranssi kortti 
Öö täh!? En! ❑ Punainen kortti 

How do you get to school/work?  
By car ❑ Red Card 
By bus or train ❑ Orange Card 
By bike or on foot ❑ Green Card 

Do you switch off the lights when you leave a 
room? 
Always ❑ Green Card 
Sometimes ❑ Orange Card 
Never ❑ Red Card 

Do you leave your television on standby/in sleep 
mode? 
Always ❑ Red Card 
Sometimes ❑ Orange Card 
Never ❑ Green Card 

Do you recycle?  
Never ❑ Red Card 
Sometimes ❑ Orange Card 
As much as possible ❑ Green Card 

Do you buy locally produced food?  
As often as possible ❑ Green Card 
Sometimes ❑ Orange Card 
No/Don’t know ❑ Red Card 

How often do you buy new things? (for example, 
clothes, cd’s, computer games etc)  
More than once a week ❑ Red Card 
Once a week ❑ Orange Card 
Once a month or less ❑ Green Card 

Do you use renewable energy?  
Yes, a lot ❑ Green Card 
Yes, but not often ❑ Orange Card 
No/Don’t know ❑ Red Card 

Have you ever planted a tree?  
Yes, several trees ❑ Green Card 
Yes, one tree ❑ Orange Card 
No ❑ Red Card

Lähde: World Scout Environment Programme
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Do we all belong? 

Let’s have a conversation about discrimination and 
inequality. What is it like to belong to a minority or 
a majority? The leader of the discussion chooses the 
questions and ensures that everyone participating 
will get the same amount of time for their thoughts. 
If the conversation raises any feelings, there should 
be time taken to talk about those, too.  

 Topics and questions for discussion: 

What is discrimination? 

What kind of structural discrimination can you 
name? (structural discrimination is a form of  
institutional discrimination against individuals of 
a given characteristic such as gender, race,  
nationality, skin colour, sexuality, age or disability) 

What can you as individuals do to change this 
sort of structural discrimination? 

Are there discriminatory policies or structures in 
scouting? 

Is scouting accessible to everyone? If not, how 
would it be possible to make it more accessible? 

 
Understanding terms: what means... 

...rasism? 

...ableism? 

...ageism? 

...heteronormativity? 

What kind of discriminatory mindsets can you 
name? 

What can you do to change discriminatory mind-
sets?

0,5-1hrs 
Group 
Local

Keskustellaan yhdessä syrjinnästä, erilaisuudesta ja 
siitä, millaista on kuulua vähemmistöön tai enem-
mistöön. Aktiviteetin vetäjä valitsee kysymykset, 
joista keskustellaan yhdessä, ja pitää huolta siitä, 
että jokainen ryhmän jäsen saa yhtä paljon tilaa 
ajatustensa käsittelyyn. Jos keskustelun aikana herää 
tunteita, niistä voidaan keskustella yhdessä.  

 Keskustelunaiheita ja kysymyksiä: 

Mitä syrjintä on? 

Millaisia syrjiviä rakenteita osaatte nimetä? (Syr-
jivät rakenteet ovat vakiintuneita rakenteellisia 
toimintatapoja, jotka asettavat ihmiset eriarvoi-
seen asemaan esimerkiksi sukupuolen, kansa-
laisuuden, ihonvärin, seksuaalisuuden, iän tai 
vammaisuuden takia.) 

Mitä syrjivien rakenteiden muuttamiseksi voitte 
itse tehdä? 

Onko partiossa syrjiviä rakenteita tai toimintata-
poja?  

Onko partio saavutettavaa kaikille? Jos ei, miten 
partion harrastamisesta voisi tehdä saavutetta-
vampaa? 

Termien ymmärtäminen: mitä tarkoittaa... 

...rasismi? 

...ableismi? 

…ageismi? 

...heteronormatiivisuus? 

Millaisia syrjiviä ajattelutapoja osaatte nimetä? 

Mitä syrjivien ajattelutapojen muuttamiseksi 
voisi tehdä?
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HeForShe -action kit Over 2hrs 
Group
Local

HeForShe on valmis ohjelmapaketti, joka käsittelee 
sukupuolten tasa-arvoa. YK:n tasa-arvojärjestö (UN 
Women, United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women) ja Partioliikkeen 
Maailmanjärjestö (WOSM) ovat koostaneet yhdessä 
aktiviteetteja partiolaisille sukupuolten tasa-arvosta. 

Olemme tähän selittäneet auki ohjelmapaketin 
sisältöä, jotta aktiviteetteja voi helpommin lähteä 
suorittamaan. Ohjelmapaketti on saatavilla muun 
muassa englanniksi ja ranskaksi. Aktiviteettien tasoa 
voi muokata ja soveltaa ryhmälle sopivaksi. Aktivi-
teetteja voi suorittaa periaatteessa missä ja milloin 
vain - retkellä, leirillä tai ryhmän kokouksessa. Huom. 
Osassa aktiviteeteista on materiaalia, joka vaatii pa-
perien tulostamista ja leikkaamista. Ohjelmapaketti 
on koottu, jotta partiolaiset ympäri maailman ym-
märtäisivät sukupuolten tasa-arvon tärkeyden, jota 
HeForShe-solidaarisuuskampanja edustaa. 

Action Kit (ENG):  HeForShe and the World Organiza-
tion of the Scout Movement (WOSM)    

Action Kit (FR): HeForShe et l’Organisation Mondiale 
du Mouvement Scout (OMMS)   
 

Lyhyesti HeForShe:sta 

HeForShe on YK:n tasa-arvojärjestön maailmanlaa-
juinen solidaarisuuskampanja tasa-arvon puolesta. 
HeforShe-kampanja kutsuu kaikki oppimaan lisää ta-
sa-arvosta ja tekemään konkreettisia tekoja tasa-ar-
von saavuttamiseksi. Maailmanlaajuinen HeForS-
he-kampanja käynnistyi vuonna 2014 UN Womenin 
hyväntahdonlähettilään Emma Watsonin kuuluisalla 
puheella. Moni johtaja on sitoutunut kampanjaan, 
kuten Suomen presidentti Sauli Niinistö, joka on yksi 
28:sta kampanjaan sitoutuneesta Impact Champio-
nista, jotka edistävät tasa-arvoa kampanjalähettiläi-
nä. 

Extra: Katso Youtube-video HeForShe:n aloitustapah-
tumasta (2014), jossa puhuu näyttelijä Emma Wat-
son. Klikkaa Youtube-videon asetuksista tekstitykset 
päälle, jolloin puhetta on helpompi seurata. Linkki 
puheeseen: https://youtu.be/gkjW9PZBRfk?t=564 
kohtaan 12:35 asti, jossa Emma selittää, mistä He-
ForShe:ssa on kyse. Voit kelata myös alkuun ja kuun-
nella koko puheen. 

The United Nations’ (UN) HeForShe and the World 
Organization of the Scout Movement (WOSM)  
Action Kit gathers a set of introductory activities 
about gender equality based on the UN’s HeForShe 
Movement.  

We have explained this Action Kit for you, so that it 
is easier for you to use it. This action kit is available 
in English and French. These activities can be carried 
out by all Scouts. The level of the questions can be 
adapted and explored according to the maturity of 
the young people or adults involved. These activities 
can be conducted anywhere and at any time –  
during a hike, a group meeting or camps. The Scout 
Leader or the facilitator should find creative ways to 
deliver the activities. Please note that some activi-
ties should be printed and cut. This activity kit helps 
scouts all over the world to understand the  
importance of gender equality and of HeForShe, a 
global solidarity movement for gender equality. 

 
Shortly about HeForShe  

HeForShe is the UN Women’s global solidarity move-
ment for gender equality. HeForShe invites everybo-
dy to learn more about gender equality and making 
concrete actions to achieve gender equality. The 
Global HeForShe movement began in 2014 in  
a launch campaign where UN Women Goodwill 
Ambassador Emma Watson gave her famous speech. 
Many leaders have commited to this campaign and 
act as Impact Champions, who promote equality and 
the movement, for example Sauli Niinistö the Presi-
dent of Finland. 

Extra: Watch a Youtube video from UN Women’s 
HeForShe campaign launch event (2014), where 
actor Emma Watson gives a speech. You can click the 
Youtube-video settings to get English subtitles, so 
that it is easier to follow the speech. Here is a link to 
the speech: https://youtu.be/gkjW9PZBRfk?t=564 
to 12:35, where Emma explains what HeForShe is 
about. You can also rewind and watch the whole 
speech.  

Lähteet - Sources: 
https://unwomen.fi/osallistu/heforshe/  
https://www.scout.org/heforshe  

https://youtu.be/gkjW9PZBRfk?t=564 
https://youtu.be/gkjW9PZBRfk?t=564
https://unwomen.fi/osallistu/heforshe/   
https://www.scout.org/heforshe   
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Aloitetaan! 

Katso WOSM:n video HeForShe:sta: https://youtu.be/
h6ZNCWaoImE  

Ohjelmapaketti koostuu kolmesta osasta. 

Know Why to Act - Tiedä miksi toimia 

Activity 1 - Know Why to Act (Pages 10-11.) 

Tässä on tavoitteena oppia tunnistamaan sukupuol-
ten kohtaamaa eriarvoisuutta. Ryhmä jaetaan puo-
liksi kahteen eri ryhmään. Toinen ryhmä on “vapaa” 
ryhmä ja toinen “rajoitettu” ryhmä. Heille annetaan 
erilaisia harjoituksia (esimerkiksi ihmispyramidi), 
mutta rajataan rajoitetulta ryhmältä toteutusmah-
dollisuuksia (esimerkiksi puolet vähemmän aikaa 
kuin vapaalla ryhmällä). Sen jälkeen sivun 11. apuky-
symyksillä keskustellaan harjoituksista, esimerkiksi: 
Miltä tuntui olla vapaassa tai rajoitetussa ryhmässä? 

Activity 2 - Know Why to Act (Pages 12-39.) 

Tässä on tavoitteena saada partiolaiset ymmärtä-
mään HeForShe:n tarkoitusta ja kannustaa partiolai-
sia sitoutumaan HeForShe-kampanjaan. Tämä akti-
viteetti antaa partiolaisille paljon tietoa ja kasvattaa 
heidän tietoisuuttaan tasa-arvosta. Sen on tarkoitus 
laittaa heidät miettimään asioita tarkemmin ja herät-
tää keskustelua. Tämän aktiviteetin jälkeen partiolai-
set ovat tietoisia ja ymmärtävät paremmin haasteis-
ta, joita ihmiset kokevat jokapäiväisessä elämässään. 
Lisäksi tarkoituksena on kasvattaa halukkuutta tehdä 
positiivisia muutoksia omassa ryhmässä ja yhteisös-
sä. 

Aktiviteetit on jaettu (jigsaw) osioihin 1-5, joista 
jokaisella on oma teema.  

Jigsaw 1 =  Väkivalta 
Jigsaw 2A-B = Terveys 
Jigsaw 3 = Identiteetti 
Jigsaw 4 = Koulutus 
Jigsaw 5 = Työ ja kansalaisaktiivisuus 

Jokaisessa osiossa on aluksi lyhyt kertomus teemaan 
liittyen ja keskustelukysymyksiä aiheeseen. Käy-
kää kysymykset läpi ja keskustelkaa aiheesta lisää. 
Seuraavaksi käydään läpi faktat teemasta Did you 
know? (Tiesitkö?). Sen jälkeen luetaan tositarinoita, 
ihmisten omakohtaisia kokemuksia (Real people, real 
stories). Lopuksi on saatavilla lisätietoa (Read more) 
teemasta, jos aiheeseen haluaa perehtyä lisää.  

Let’s begin! 

Watch this video from WOSM about the HeForShe:  
https://youtu.be/h6ZNCWaoImE  

The action kit consists of three parts.  

Know Why to Act  

Activity 1 - Know Why to Act (Pages 10-11.) 

The aim of this exercise is for Scouts to recognise the 
inequalities associated with gender. You divide the 
group into two groups. Give them different activities 
such as building a human pyramid and group’s will 
have different sets of rules, one group will be “free” 
and the other group will be “restricted.” For example 
the restricted group must complete the same  
activities in half the time. At the end of the activity 
everyone can share their experiences.  
Also use the questions from page 11 with the con-
versation, for example: How did it feel to be in the 
“free”/ “restricted” group?   
 
Activity 2 - Know Why to Act (Pages 12-39.) 

The aim of this activity is to raise awareness and give 
crucial information that will get Scouts thinking and 
talking about gender and (in)equality. Scouts should 
walk away from this activity with a better awareness 
of the challenges that a lot of people face in their 
daily life, and the willingness to make positive  
changes in their local group and community. 

Activities have been divided to jigsaw parts 1 - 5, and 
each has their own theme.  

Jigsaw 1 =  Violence 
Jigsaw 2A-B = Health 
Jigsaw 3 = Identity 
Jigsaw 4 = Education 
Jigsaw 5 = Work and Active Citizenship and Partici-
pation 

Each jigsaw has first a short story about the theme 
and questions about it. Go through the questions 
and discuss more about the theme. Next you go 
through the facts about the theme (Did you know?). 
After there are true stories about the theme (Real 
people, real stories). Finally there is available more 
information about the theme from (Read more), if 
you want to learn more.  

https://youtu.be/h6ZNCWaoImE   
https://youtu.be/h6ZNCWaoImE   
https://youtu.be/h6ZNCWaoImE


Not-So-Jamboree – the ESG program package
ESG Jamboree 2021

Nämä kaikki osiot voi käydä läpi tai valita pari, jotka 
sopivat ryhmällenne parhaiten. Tämä vaatii johtajal-
ta perehtymistä osioihin etukäteen. Suosittelemme 
HeForShe ohjelmapaketin jakamista osallistujille 
esimerkiksi yhteiseltä isolta näytöltä, jolloin kaikkien 
on helpointa seurata aktiviteetteja. 

Activity 3 - Know Why to Act (Pages 40-43) 

Sivuilla 42 ja 43 on yhteensä kahdeksan eri aihetta. 
Tulosta nämä sivut ja leikkaa niistä erikseen jokai-
nen otsikko (esimerkiksi Gender) ja alla oleva selitys. 
Tämän jälkeen ryhmän tehtävänä on löytää oikea 
otsikko selitykselle. Ne ovat oikeassa järjestyksessä 
ohjelmapaketissa. Nämä eri teemat ovat HeForS-
he-kampanjan sitoumuksia (commitment). 

Make the Commitment - Tee sitoumus 

Sivut 44-45 pääsette tekemään omaan sitoumuksen-
ne. Näiden harjoitusten jälkeen, olette saaneet lisä-
tietoa ja keskustelleet sukupuolten tasa-arvosta sekä 
siihen vaikuttavista asioista. Nyt kannustamme teitä 
sitoutumaan kampanjaan. Jokainen voi kirjata oman 
sitoutumisensa osoitteessa: https://www.heforshe.
org/en/commit/scouts 

Plan your Next Move - Suunnittele tekosi 

Partiolaiset voivat vielä miettiä, miten he voisivat itse 
aktivoitua ja tukea sukupuolten tasa-arvoa, johon 
HeForShe solidaarisuuskampanja tähtää. Millaisia 
konkreettisia tekoja voisitte tehdä tasa-arvon puo-
lesta? Hyödynnä sivun 47. toimintasuunnitelmapoh-
jaa (Action plan) ja voitte ryhmän kanssa suunnitella 
ja toteuttaa siten omia tekoja tasa-arvon puolesta. 

Oma toteutunut teko tai aloite kannattaa jakaa 
HeForShe-kampanjalle heidän sivuillaan Share 
your Story: https://www.heforshe.org/en/sub-
mit-your-story  

Sosiaalisessa mediassa käytetään hashtagia #He-
ForShe. Partiolaiset ovat jo nyt kehittäneet hienoja 
aloitteita, jotka tukevat sukupuolten tasa-arvoa.  

Lue lisää toteutuneista teoista: https://www.hefors-
he.org/en/newsroom?tag=3

You can go through all these jigsaws or choose a 
couple of them, which suits the best for your group. 
This requires that the leader goes through the jigsaw 
parts before-hand. We recommend you to share this 
action kit on a big screen for your group, so that it is 
easier for everybody to follow the activities.  

 Activity 3 - Know Why to Act (Pages 40-43) 

In pages 42 and 43 are in total of eight different 
subjects. Print these pages and cut them apart. For 
example concepts are Gender, Educational Bias and 
below these the definition or HeForShe commit-
ment about it. The challenge then is to mix them up 
and find the pairs for each concept to the definition/
commitment. They are in the right order in this  
activity kit. These different concepts are the themes 
for HeForShe commitments. 

Make the Commitment  

In pages 44-45 you get to make your own commit-
ment. After these activities you have gained more 
information and talked about gender equality and 
different things that affect it. Now you can become 
agents of positive change who inspire others to take 
action. We encourage you to discuss and commit 
to HeForShe. Everyone can commit online through: 
https://www.heforshe.org/en/commit/scouts  
 
Plan your Next Move  

Scouts should think about the ways they can  
mobilise and stand together, spread the word, and 
change the world by taking action in their local 
groups and communities. What kind of actions could 
you do for gender equality? You can use the action 
plan (on page 47) and start planning with your 
group your own actions.  

Scouts should share their projects for HeForShe in 
their website Share your Story: https://www.hefors-
he.org/en/submit-your-story  

When posting on social media remember to use 
#HeForShe. There are Scouts who have already 
developed amazing initiatives to promote gender 
equality.  

Read more from: https://www.heforshe.org/en/new-
sroom?tag=3

https://www.heforshe.org/en/submit-your-story
https://www.heforshe.org/en/submit-your-story
https://www.heforshe.org/en/newsroom?tag=3
https://www.heforshe.org/en/newsroom?tag=3
https://www.heforshe.org/en/submit-your-story   
https://www.heforshe.org/en/submit-your-story   
https://www.heforshe.org/en/newsroom?tag=3
https://www.heforshe.org/en/newsroom?tag=3
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Build a Better World  
1hrs 

Group 
Local

Paremman huomisen tekeminen on yksi partion 
kantavista ajatuksista. Se sisältää myös meidän 
planeettamme ja yhteiskuntamme. Partiolaiset 
Tanskasta ovat tehneet hienon koonnin YK:n 
Social Development Goalsseista, jotka ohjaavat 
kansainvälistä päätöksentekoa.  
 
https://spejderne.dk/wp-content/uploads/2019/03/
build-a-better-world-activities-based-on-the-sdgs-
print1.pdf

Tutustu materiaaliin ja 17 + 1 kestävän kehityksen 
ohjenuoraan, jotka on luotu ohjaamaan YK:n ja 
kansainvälisen päätöksenteon suuntaa paremman 
huomisen puolesta. Partio on paitsi harrastus, 
myös suuri voimavara yhteiskunnaliseen muutok-
seen. 
 
Sivut 10 ja 11 tarjoavat ohjeistuksen oppaan ak-
tiviteetteihin ja siihen, mikä sopii juuri teille. Ehkä 
se on vedenkeittimen rakentaminen ilman tulta 
tai köyhyys-roolipeli.

Creating a better tomorrow in one of the  
strongest principles of scouting. This includes our 
planet and society too. Our scouting friends in 
Denmark have created an amazing and  
timing-accurate package of UN’s Sustainable 
Development Goals and how to seize them in 
Scouting.  
 
https://spejderne.dk/wp-content/uploads/2019/03/
build-a-better-world-activities-based-on-the-sdgs-
print1.pdf

Get to know the material and the 17 +1 SDG’s 
that drive the decision making of such big  
entities as the UN. Most likely they affect the 
public decisions in area too, but who do you note 
them in your daily scouting?

Pages 10 and 11 provide flowchart on which 
sections of the program would suit you. Perhaps 
it is to learn how to make a Water cooker without 
fire or creating an experience of living as a poor 
person in your community.

https://spejderne.dk/wp-content/uploads/2019/03/build-a-better-world-activities-based-on-the-sdgs-print1.pdf
https://spejderne.dk/wp-content/uploads/2019/03/build-a-better-world-activities-based-on-the-sdgs-print1.pdf
https://spejderne.dk/wp-content/uploads/2019/03/build-a-better-world-activities-based-on-the-sdgs-print1.pdf
https://spejderne.dk/wp-content/uploads/2019/03/build-a-better-world-activities-based-on-the-sdgs-print1.pdf
https://spejderne.dk/wp-content/uploads/2019/03/build-a-better-world-activities-based-on-the-sdgs-print1.pdf
https://spejderne.dk/wp-content/uploads/2019/03/build-a-better-world-activities-based-on-the-sdgs-print1.pdf
https://spejderne.dk/wp-content/uploads/2019/03/build-a-better-world-activities-based-on-the-sdgs-pr
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Choose a local food   1hrs 
Group 
Local

1hrs 
Alone 

Distant

Lähiruoalla tarkoitetaan ruokaa, joka tulee lähi-
alueelta. Lähiruoassa keskeisessä roolissa on sen 
alkuperän tuntemus, jäljitettävyys, tuoreus, maku, 
turvallisuus ja lyhyet kuljetusmatkat. Tämän lisäksi 
lähiruoka tulee paikallisia elinkeinonharjoittajia sekä 
sillä säilytetään paikallisten ruokakulttuurien säily-
mistä. Lähiruokaan liitetään usein myös käsityömäi-
syys, puhtaus ja pienimuotoisuus. 

Aktiviteetissa tutustutaan oman asuinalueen lähiruo-
kaan.  

Tehtävä: 

Tutustu siihen, millaisia lähiruoan tuottajia ja millais-
ta lähiruokaa asuinalueeltasi löytyy. Voit laajentaa 
selvitystä omalta asuinpaikkakunnaltasi esimerkiksi 
koko maakuntaan. 

Selvitä, mitä lähiruoka maksaa. 

Pohdi, millaista ravintoa pystyisit kasvattamaan itse 
kotona tai keräämään luonnosta (esim. marjat, sie-
net, vihannekset, yrtit). 

Haaste:  

Suunnittele retken tai leirin muonitus niin, että hyö-
dynnät raaka-aineissa 50% lähiruokaa

Local food is a term used to describe food that has 
been produced in an area close to its consumer. Key 
aspects of local food are: 

Knowledge of its origin 
Traceability 
Freshness 
Taste 
Safety 
Short distance of transport 

In addition, local food supports local producers and 
preserves the food culture of the area. Terms often 
associated with local food include: 

Artisanal processes of production 
Cleanliness  
Small scale production 

The purpose of this activity is to familiarize yourself 
with the local food of your own area. 

Assignment: 

Find out what types of local food producers are in 
your area. You may expand this task to include a 
broader area, for example your municipality etc. 

Find out how much local food costs. 

Discuss what types of food you could grow yourself 
or gather from nature (e.g berries, mushrooms, vege-
tables, herbs). 

Challenge: 

Plan a food supply for a trek or camp so that 50% of 
the ingredients consist of local food.

Kuva: Hanna Koskela
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B-P:n sanoin: ”Ensi askel onneen on tämä: 
kasvata itsesi terveeksi ja voimakkaaksi 
pojaksi, niin että mieheksi vartuttuasi voit 
olla hyödyksi ja siten nauttia elämästä.”.  
Tässä osa-alueessa etsitään liikunnan iloa. 

As B-P said: ”First step to the happiness 
is this: grow yourself healthy and strong 
boy, so when you’re a grown man you can 
be useful and thus enjoy life.”. 
In this section we’re seeking the joy of 
exercise. 

MOVE

Kuva: Essi Koski/SP
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Mölkky [mølkky]    Over 3hrs 
Group
Local

Mölkky on perinteinen suomalainen pihapeli, jonka 
juuret ovat lähtöisin Päijät-Hämeestä. Peli rekisteröi-
tiin virallisesti vuonna 1998. Aktiviteetissa rakenne-
taan Mölkky -peli ja pelataan sitä. 

Tarvikkeet: 

pyöreää puutavaraa 2 metriä, halkaisija n. 5 cm 
saha 
hiomapaperia 
paksu tussi 
kynä 
A4 paperia 

Ohje pelin tekemiseen: 

Sahaa pyöreästä n. 5 cm paksusta puutavarasta 12 
kappaletta keiloja. Keilojen mallipiirros alla. Hio 
sahausjäljet ja mahdolliset tikut pois sekä pyöristä 
keilojen kulmat hiomapaperilla. Numeroi keilat nu-
meroin 1-12. 

 

Sahaa lisäksi heittokapula mallipiirroksen mukaisesti. 
Hio sahausjäljet ja mahdolliset tikut pois sekä pyöris-
tä heittokapulan kulmat hiomapaperilla. 

Mölkky is a traditional Finnish outdoor game which 
has been developed in Päijät-Häme in 1998. In this 
activity the Mölkky game is built and played.  

Materials: 

2 meters of round timber, diameter appr. 5 cm 
saw 
abrasive paper 
thick marker pen 
pencil 
A4 paper 

Instructions for building a game: 

Saw 12 cones from round wood diameter appr. 5 cm. 
Model drawing of the cones below. Whet saw marks 
and sticks and round the corners of the cones with 
abrasive paper. Number the cones from 1 to 12.

Also saw the throwing stick according to the model 
drawing. Whet saw marks and sticks and round the 
corners of the throw stick with abrasive paper.
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Instructions for playing Mölkky: 

As a game area, you should choose a flat and  
spacious terrain, where the bowls have room to 
spread out on the game area. The recommended 
number of players is 2-6 people.

The game begins by placing the cones tightly in the 
following formation

The throw line is drawn to the ground or otherwise 
marked 3-4 meters from the bowl formation. 

Ohje pelin pelaamiseen: 

Pelialueeksi kannattaa valita tasainen ja avara maas-
to, jossa keiloilla on tilaa levittyä pelialueelle. Suosi-
teltu pelaajien määrä on 2-6 henkilöä. 

Peli aloitetaan asettamalla keilat tiiviisti seuraavaan 
muodostelmaan: 

Heittolinja piirretään maahan tai merkitään muulla 
tavoin 3-4 metrin päähän keilamuodostelmasta.  
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Choose a bookkeeper from among the players or 
agree that each in turn will act as one. Draw the  
throwing order of the first round. Write the names of 
the players on paper in the order of throwing.  

In the throwing sequence the first player throws a 
throwing stick towards the bowls and tries to knock 
them down. The throwing stick should always be 
thrown from below. After throwing the player’s score 
is calculated (scoring instructions below) and  
recorded on paper. A bowl is not counted as a fall if 
it rests against another bowl or throwing stick. After 
scoring points the bowls are lifted back to the  
vertical position to the place they ended up as a 
result of the throw and the throw-in is passed to the 
next player. 

The game ends when one of the players gets exactly 
50 points. If a player gets more than 50 points, his 
score will be reduced to 25 points and he will conti-
nue from that score in the next round. If a player gets 
no points in three consecutive rounds (does not hit 
any bowl), he/she will be eliminated from the game.  

If the game is played more than one round, in the 
following games the throwing order is determined 
by the results of the previous game, from the lowest 
score to the highest. Player that got the lowest score 
will be first in order and so on. 

Calculating points: 

If one bowl falls, score = number written on the bowl 

If more than one bowl falls, score = number of falled 
bowls

Valitkaa pelaajien keskuudesta kirjuri tai sopikaa, 
että kukin toimii vuorollaan kirjurina. Arpokaa en-
simmäisen kierroksen heittojärjestys. Kirjatkaa pelaa-
jien nimet paperille arvotussa heittojärjestyksessä.  

Heittojärjestyksessä ensimmäinen pelaaja heittää 
heittokapulan keilamuodostelmaa kohti ja yrittää 
kaataa keiloja. Heittokapula tulee heittää aina ala-
kautta. Heiton jälkeen lasketaan pelaajan pisteet 
(pisteidenlaskuohje alla) ja kirjataan paperille. Keilaa 
ei lasketa kaatuneeksi, jos se nojaa toista keilaa tai 
heittokapulaa vasten. Pisteidenlaskun jälkeen keilat 
nostetaan takaisin pystyyn siihen paikkaan, mihin 
ne ovat heiton tuloksena päätyneet ja heittovuoro 
siirtyy seuraavalle pelaajalle. 

Peli päättyy, kun yksi pelaajista saa kerättyä tasan 50 
pistettä. Jos pelaaja saa yli 50 pistettä, hänen piste-
määränsä lasketaan 25 pisteeseen ja hän jatkaa tästä 
pistemäärästä seuraavalla kierroksella. Jos pelaaja 
jää ilman tulosta eli ei osu yhteenkään keilaan kol-
mella peräkkäisellä heittokierroksella, hän putoaa 
pelistä.  

Mikäli peliä pelataan useampi kierros, niin seuraavis-
sa peleissä heittojärjestys määräytyy edellisen pelin 
tulosten perusteella pienimmästä pistemäärästä 
suurimpaan. Pienimmän tuloksen saanut heittää 
ensimmäisenä. 

 
Pisteiden lasku: 

Jos yksi keila kaatuu, pisteet = keilaan kirjoitettu 
numero 

Jos useampi kuin yksi keila kaatuu, pisteet = kaatu-
neiden keilojen lukumäärä.
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Geocaching    1-2hrs 
Group 
Local

1-2hrs 
Alone 

Distant

Discover geocaching and create the necessary IDs 
for yourself so you can find the coolest caches in 
your area. 

If this is a familiar story you can create your own 
cache and use the prefix ESG in its name or explore 
MOBO navigation. More detailed instructions on 
MOBO navigation can be found at the link below.
MOBO (osport.ee)   

Instructions for creating your own cache can be 
found on the Geocaching.com website. 

Geocaching is an outdoor hobby that hides and 
searches for boxes called geocaches or geocaches. 
The caches are searched for using GPS satellite  
positioning. You can use either a separate GPS  
device or a standard smartphone with the  
necessary application loaded. 

During the geocaching , you should enjoy brisk 
exercise and get to know new interesting desti-
nations. Sometimes caches can only be accessed 
using extreme camping or movement skills. The 
geocaching is also well suited for the whole family 
or a larger group of friends.  

The coordinates of the geocache and other  
information necessary to find the cache are given 
in the cache description, which is published on one 
of the Internet sites related to the hobby. A typical 
cache consists of a waterproof container, a pencil, 
and a logbook to which the finders of the cache can 
add their name or nickname and the date of visit. 

 
There are more than 3 million caches worldwide, To 
begin your search for caches, you must create an  
account for the website maintained by Grounds-
peak Inc. https://www.geocaching.com/

Tutustu geokätköilyyn ja luo itsellesi tarvittavat tun-
nukset jotta voit etsiä lähialueesi siisteimmät kätköt.  

Jos tämä on tuttua juttua voit luoda oman kätkön 
ja käyttää sen nimessä etuliitettä ESG tai tutustua 
MOBO suunnistukseen. Tarkemmat ohjeet MOBO 
suunnistuksesta löytyy oheisesta linkistä. MOBO 
(osport.ee)   

Oman kätkön luomiseen löydät ohjeet Geocaching.
com nettisivulta. 

Geokätkö (engl. geocaching) on ulkoiluharrastus, 
jossa piilotetaan ja etsitään geokätköiksi (engl. geo-
cache tai cache) kutsuttuja rasioita. Kätköjä etsitään 
GPS-satelliittipaikannuksen avulla. Laitteena voi 
käyttää joko erillistä GPS-laitetta tai tavallista  älypu-
helinta johon on ladattu tarvittava aplikaatio. 

Geokätköily -harrastuksen aikana tulee nautittua 
reippaasta liikunnasta ja tutustuttua uusiin mie-
lenkiintoisiin kohteisiin. Toisinaan kätköjen luokse 
pääsee vain äärimmäisiä retkeily tai liikkumistaitoja 
hyödyntäen. Harrastus sopii myös hyvin koko per-
heen tai isommankin kaveriporukan harrastukseksi.  
 
Geokätkön koordinaatit ja muut tarpeelliset tiedot 
kätkön löytämiseksi ilmoitetaan kätkökuvauksessa, 
joka julkaistaan jollain harrastuksen liittyvällä Inter-
net-sivustoista. Tyypillinen kätkö koostuu vedenpi-
tävästä säiliöstä, lyijykynästä, ja lokikirjasta, johon 
kätkön löytäjät voivat lisätä nimensä tai nimimerk-
kinsä sekä käyntipäivän. 

Maailmanlaajuisesti kätköjä on yli 3 miljoonaa. Aloit-
taaksesi kätköjen etsinnän sinun on luotava tunnus 
Groundspeak Inc:n ylläpitämälle sivustolle https://
www.geocaching.com/

https://www.geocaching.com/
https://www.geocaching.com/
https://www.geocaching.com/
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Recycle, build and play     1,5 hrs 
Group 
Local

Aktiviteetissa rakennetaan jalkapallo kierrätysma-
teriaaleja hyödyntäen ja pelataan sillä. Idea palloon 
on lähtöisin kehitysmaista Afrikasta, jossa lapsilla ja 
nuorilla on rajallisesti palloja ja muita liikuntavälinei-
tä saatavilla. 

Tarvikkeet: 

2-3 sanomalehteä 
iso käytetty sukka (esim. villasukka) 
4-6 muovipussia 
10 metriä n. 5mm vahvaa narua (mielellään käytet-
tyä/kierrätettyä) 

Ohje: 

Rypistä puolet sanomalehtien sivuista mytyiksi ja 
tunge ne sukan sisään mahdollisimman pyöreään 
muotoon. 

Kiedo loput sanomalehtien sivuista sukkapallon 
ympärille pallon muotoisesti. Aseta lopuksi tekele 
muovipussien sisään ja kiedo loppu muovi tiukkaan 
pallon ympärille. 

Kiedo narua tiukasti pallon ympärille pituuspiirien 
suuntaisesti noin 20 kertaa niin että ”pituuspiirit” 
peittävät tasaisesti koko palloa.

In this activity football is built using recycled  
materials and then played with it. The idea for the 
ball comes from developing countries in Africa,  
where children and young people have limited  
access to balls and other sports equipment. 

Materials: 

2-3 newspapers 
large and thick used sock (for example wool sock) 
4-6 plastic bags 
10 meters of about 5mm thick cord (prefer recycled 
or used one) 

Instructions: 

Crush half of the pages of the newspapers into a 
myth and insert them into the sock as round shape 
as possible. 

Wrap the rest of the pages of the newspapers 
around the sock ball in a spherical shape. Place the 
ball inside the plastic bags and wrap the rest of the 
plastic tightly around the ball. 

Wrap the string tightly around the ball parallel to 
the meridians about 20 times so that the “meridians” 
evenly cover the entire ball.
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Aloita ”pohjoisnavalta” narun kietominen tiukasti nyt 
leveyspiirien suuntaisesti. Jokaisen leveyspiirin tulee 
kulkea kierros jokaisen pituuspiirin ympäri, eli naru 
tekee silmukan jokaisen poikittaisen narun kohdalla. 

Jatka näin leveyspiirien valmistamista kunnes saavut 
etelänavalle. Tee sinne vielä lopullinen silmukka ja 
tiukka solmu. Pallo on valmis pelattavaksi.  

Start wrapping string tightly along the latitudes 
form the “North Pole”. Each latitude should run a turn 
around each meridian, i.e., the string makes a loop at 
each transverse string.

Continue making latitudes until you reach the 
“South Pole”. Make another final loop and tight knot 
there. The ball is ready to play. 
 
Play football with the ball. 
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Keep it clean    2hrs 
Group 
Local

Bonus 
task: 

Distant

Tässä aktiviteetissa lähdetään retkelle omaan lä-
hiympäristöön. Tavoitteena on kerätä roskia pois 
luonnosta ja samalla havainnoida omaa lähiympä-
ristöä. Oikeita ja vääriä vastauksia ei aina ole, mutta 
tärkeimpänä luonnosta poistetaan sinne kuulu-
mattomat roskat. Aktiviteetti suoritetaan kahdessa 
osassa: ulkoilemalla ja roskia keräämällä ja sitten 
tutustumalla roskaamiseen tarkemmin. Aktiviteetin 
voi toteuttaa joko yksin tai mielellään ryhmän kans-
sa. Johtaja suunnittelee reitin niin, että päädytte 
vesistön rannalle. Ulkoilun ja roskien keräämisen 
päätteeksi voitte pitää evästauon ja nauttia toivot-
tavasti hyvästä säästä. Muista ottaa myös eväiden 
mahdolliset roskat mukaan.  

Extra: 
Tehkää roskien keräämisestä kilpailu, kuka kerää no-
peinten tai eniten oman pussinsa täyteen roskia? 

Lähdetään! 
Onhan teillä varusteet kunnossa? Säänmukaiset 
vaatteet, hanskat ja roskapussit kaikille mukaan. Tee 
retkestä vähän mukavampi ja ottakaa myös eväät 
mukaan. Kerätkää retken aikana roskia luonnosta, kun 
olette saapuneet vesistön lähelle pitäkää evästauko.  

Roskat  
Seuraavaksi käydään roskat läpi ja mietitään muuta-
miin kysymyksiin vastauksia tai etsitään tietoa ver-
kosta. Lajitelkaa löytämänne roskat esimerkiksi tä-
män mukaan: lasi, metalli, kartonki tai pahvi, muovi, 
vaahtomuovi tai styroksi, rakennusmateriaali, ruoka-
jäte, kangas (vaate, kangasmaski tai kengät). Millaisia 
roskia löysitte? Miksi jotain roskia löytyy luonnosta 
enemmän kuin toisia? Mitä voitaisiin tehdä sinun 
kaupungissasi, jotta roskaaminen vähentyisi? Ota 
selvää onko kotikaupungissasi tahoa, joka kannus-
taa kierrättämiseen ja roskattomuuteen esimerkiksi 
palkitsemalla roskien keräämistä?  

Bonustehtävä: 
Voit tehdä tämän itsenäisesti kotona tai kololla 
ryhmän kanssa. Tarvitset paperia ja värikyniä sekä 
hiukan mielikuvitusta. Piirrä aikajana muoviroskan 
matkasta luonnossa. Aikajana alkaa muoviroskan 
joutumisesta luontoon, keksi eri vaihtoehtoja sen 
matkasta, miten roska liikkuu ympäristöstä toiseen 
ja mahdollisesta eliöstä toiseen. Mihin muoviroska 
lopulta päätyy?

In this activity we go explore our local nature. The 
goal is to collect trash from nature and at the same 
time explore your surroundings. There aren’t always 
right or wrong answers, but the most important 
thing is to clean the environment of things that don’t 
belong there. Keep it clean activity is divided into 
two parts: Going outside and collecting trash and 
after it learning more about trashing. You can do this 
alone or preferably in a group. The group leader can 
plan the route so that you end up by a water  
system (lake, beach). After all the trash picking you 
can enjoy a snack break and hopefully enjoy the 
good weather. Remember also to take away the 
trash from your snacking.  

Extra: 
Make the trash picking a competition, who collects 
first their bag full? 

Let’s go! 
Are your gears in order? Wear suitable clothing for the 
weather and take gloves and trash bags to everybody. 
Make your day better by taking some snacks with you. 
Collect the trash from nature on the way to the water 
system. When you arrive, have a snack break.  

Trash 
Next your task is to go through the trash you found 
and think about answers to few questions or find the 
information online.  Sort the trash for example like 
this: glass, metal, foam rubber or styrofoam, building 
material, food waste, fabric (clothing, face mask, 
shoes). What kind of trash did you find? Are there 
some trash more than others? What could be done in 
your city or town so that we could diminish trashing? 
Find out if your hometown has some company or 
organisation, who encourages recycling and for 
example rewards you for collecting trash. Finally take 
the trash away and recycle them in the right way. 

Bonus task: 
You can do this independently at home or at your 
meeting place with your group. You need some 
drawing paper, crayons and some imagination. Draw 
a timeline for the journey of a plastic waste. The jour-
ney starts when the plastic waste ends up in nature. 
Come up with different options for its journey, how 
the plastic waste moves from different places to 
another and from one organism to another. Where 
does the plastic waste finally end up?
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GROW

Kuva: Lasse Roiha/SP

Tätä osa-aluetta on inspiroinut 
partiolaisen ihanteet ”Kehittää itseään 
ihmisenä” ja ”Rakentaa ystävyyttä yli 
rajojen”. 
Tässä osa-alueessa kehitytään, 
rauhoitutaan ja luodaan uusia suhteita.  

This section has been inspired by the 
scout’s ideals of “Develop yourself as 
a human being” and “Build friendship 
across borders”. 
In this section we develop, calm down 
and create new relationships.
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Scouting mindset    
Prt1:

0,5hrs 
Group/In pairs 

Local/ 
Distant Prt2:

0,5-1hrs 
Group/In pairs 

Local/ 
Distant

Tämä aktiviteetti on jaettu kahteen osaan: 1. Watch 
out for the Scouts ja 2. Pohdintakävely. Tavoitteena on 
reflektoida omaa toimintaasi ja keskustella partiosta. 
Ehkä huomaat jotain uutta itsestäsi ja kavereistasi.  

Ensimmäinen osa tehdään parin henkilön kanssa tai 
ryhmässä. Joko paikan päällä kololla tai etänä kotoa 
käsin. Teidän tehtävänne on katsoa video, vastata 
kysymyksiin ja keskustella niistä. Toisessa osassa 
jakautukaa pareittain. Menkää kävelylle joko yhdes-
sä tai yksin niin, että olette puhelimen välityksellä 
yhteydessä. Käykää läpi 10 väittämää ja keskustelkaa 
niistä. Suosittelemme menemään ulos, jolloin saat 
luonnosta energiaa päivääsi. Tiesitkö, että jo 5 mi-
nuuttia luonnossa voi kohottaa mielialaa? 

Lähteet - Sources: 

https://www.luontoon.fi/terveyttajahyvinvointi-
aluonnosta  

https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/11/
Johtajuuden_itsearviointity%C3%B6kalu.pdf  

Watch out for the Scouts 

Katsokaa ryhmän kanssa yhdessä TED Talk video 
partiosta ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin. Linkki 
videoon: https://youtu.be/_wT0YLKbwoU

Kysymykset: 

Miksi Signe on partiolainen? 
Miksi sinä olet partiolainen?  
Mitä Signe odottaa johdettavilta lapsiltaan? 
Mitä sinä olet oppinut partiossa? 
Miksi sinä olet mahtava? Kerro kaverille, miksi hän 
on mahtava! 

This activity has two parts: 1. Watch out for the 
Scouts and 2. Discussion walk. The aim is to reflect 
about yourself and discuss scouting. Find maybe 
new things about yourself and your friends.  

The first part should be done with a couple of 
people or with the whole group. You need to  
watch the video and answer and discuss the  
questions together. In the second part you need 
to divide into pairs. Go on a walk together or you 
can be on your own and talk to your friend on the 
phone. Take the claims with you. Go through the 10 
claims, how they suit yourself. We recommend you 
to go outside, so that you can get energy for your 
day from nature. Did you know that already  
5 minutes in nature can lift up your mood? 

Lähteet - Sources: 

https://www.luontoon.fi/terveyttajahyvinvointi-
aluonnosta  

https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/11/
Johtajuuden_itsearviointity%C3%B6kalu.pdf  

Watch out for the Scouts 

Watch with your group a TED Talk video about scou-
ting and answer the questions below. 

Link to the video: https://youtu.be/_wT0YLKbwoU

Questions: 

Why is Signe a scout? 
Why are you a scout? 
What Signe expects from the children in her group? 
What have you learned in scouting? 
Why are you awesome? Tell your friend why they 
are awesome! 

https://www.luontoon.fi/terveyttajahyvinvointialuonnosta   
https://www.luontoon.fi/terveyttajahyvinvointialuonnosta   
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/11/Johtajuuden_itsearviointity%C3%B6kalu.pdf 
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/11/Johtajuuden_itsearviointity%C3%B6kalu.pdf 
https://youtu.be/_wT0YLKbwoU
https://www.luontoon.fi/terveyttajahyvinvointialuonnosta   
https://www.luontoon.fi/terveyttajahyvinvointialuonnosta   
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/11/Johtajuuden_itsearviointity%C3%B6kalu.pdf   
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/11/Johtajuuden_itsearviointity%C3%B6kalu.pdf   
https://youtu.be/_wT0YLKbwoU


 Väittämä Totta Tarua

1. Olen halukas omaksumaan uusia asioita.   

2. Tunnistan vahvuuksiani johtajana.   

3. Osaan laittaa elämäni asiat tärkeysjärjestykseen.   

4. Saan muut innostumaan ideoistani.   

5. Osaan asettaa tavoitteita päämäärän saavuttamiseksi.   

6. Osaan delegoida.   

7. Osaan siirtää idean käytännön toimiksi.   

8. Osaan toimia konfliktitilanteessa rakentavasti.   

9 Osaan antaa rakentavasti palautetta.   

10. Kehitän toimintaani saamani palautteen perusteella.   

 Claims True False

1. I am willing to learn new things.   

2. I know my strengths as a leader.   

3. I know how to prioritize things in my life.   

4. I can get other people excited about my ideas.   

5. I know how to set objectives to reach the goal.   

6. I know how to delegate.   

7. I am able to move ideas into action.   

8. I am able to be constructive in a conflict situation.   

9 I am able to give constructive feedback.   

10. I develop my actions based on the feedback that I have 
received. 
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Discussion walk 

Lähde kävelylle kaverin kanssa joko yhdessä tai 
vaikka puhelimen välityksellä. Ottakaa väittämä lis-
taus mukaanne. Jos ette tunne entuudestaan hyvin, 
kertokaa hieman itsestänne ja mitä aiotte kesän 
aikana tehdä. Käykää läpi listatut 10 eri väittämää. 
Tehtävänä on miettiä sopiiko tuo kuvaus minuun 
(totta) vai ei sovi (tarua). Keskustelkaa sen jälkeen, 
miksi valitsit juuri sen vaihtoehdon. Mitä ajatuksia 
nämä väittämät herättävät itsestä ja omasta toimin-
nasta? Herääkö teille ajatuksia ja toimia, jolla voisitte 
kehittää itseänne. Voit asettaa itsellesi myös jonkin 
tavoitteen, jossa haluat kehittyä. Lopuksi kiitä pariasi 
keskustelusta. 
 

Discussion walk 

Go on a walk together or you can be on your own 
and talk to your friend on the phone. Take the claims 
with you. Go through the 10 claims, how they suit 
yourself. If you don’t know your partner that well, tell 
them about yourself and what you look forward to 
doing in the summertime. Are the claims true or  
false on your behalf. Discuss about your choices. 
What thoughts come up to your mind and your 
actions? Do you come up with actions that you 
could develop yourself. You can also set up a goal for 
yourself in something that you want to improve or 
develop. Finally thank your partner for this  
discussion walk.
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SPI - Spiritual Development    

Suhde itseen, suhde toisiin ja suhde ympäristöön 
ja yhteiskuntaan ovat keskeisiä ajatuksia ihmisenä 
kasvamisessa partiossa. Hengellisyys ja usko ovat 
jaettuja arvoja läpi partiolaisten, oli uskontona tai 
koulukuntana mikä tahansa ja partion kasvatuk-
sen pohjana on opettaa osallistujiaan keskustele-
maan ja oppimaan toistensa uskomuksista.

WOSM ja Belgian Partiolaiset ovat rakentaneet 
yhdessä työkalun joka auttaa meitä pysähtymään, 
reflektoimaan ja keskustelemaan omista katso-
muksistamme. 

https://www.scout.org/sites/default/files/library_
files/AnimspiEnglish.pdf

Tämä työkalu tarjoaa laajan valikoiman aktiviteet-
teja ja tehtäviä jotka sopivat erilaisiin tilanteisiin ja 
erilaisille ryhmille. Valitse teille sopivat aktiviteetit 
ja vietä hetki pysähtyen miettimään tätä uniikkia 
maailmaa, jossa elämme.

Vinkki:

Tämän aktiviteetin voi hyvin parittaa Friendships 
across Borders-aktiviteetin kanssa

The relation to ourselves, the relation to others 
and the relation to the world and the universe 
are fundamental structures of personal growth in 
Scouting. Spirituality and faith are shared

amongst all scouts, regardless of their beliefs or 
background and one of the key structures is to 
be able to learn from other people’s views in this 
world.

WOSM and the Belgian Scouts have created a 
great tool of activities to help us stop, reflect and 
discuss our views of this world. 
 

https://www.scout.org/sites/default/files/library_
files/AnimspiEnglish.pdf

The tool offers activities on a wide range of 
length and complexity, suited for all age groups 
and events. Pick ones that suit your situation and 
spend moment in reflection of the unique world 
we live in.

Hint:

This activity can be easily linked with Friendships 
across borders-activity.

https://www.scout.org/sites/default/files/library_files/AnimspiEnglish.pdf
https://www.scout.org/sites/default/files/library_files/AnimspiEnglish.pdf
https://www.scout.org/sites/default/files/library_files/AnimspiEnglish.pdf
https://www.scout.org/sites/default/files/library_files/AnimspiEnglish.pdf
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Friendship without borders   

Partiossa kaikki lähtee ihmisistä ja parasta kan-
sainvälisissä tapahtumissa onkin uusiin ihmisiin 
tutustuminen. Uusia ihania tuttavia löytyy pit-
kin palloa, joten eipä anneta maailmantilanteen 
haitata, vaan lähetään matkustamaan kirjeiden ja 
kuulumisten välityksellä!

Digiaikana on helppo kilauttaa kaverille, mutta 
koska viimeksi olet saanut kirjeen? Olisiko aika 
kokeilla muokata ajatuksensa kauniiseen käsin-
kirjoitettuun kirjeeseen ja lähettää se maailmalle? 
Ilmoita itsesi Formssiin, ja saat kohteen, johon 
olet yhteydessä. Myös sinusta tehdään kohde 
jollekulle, joten annat ja saat.

Scouting is all about people and one of the best 
things about international scouting events is 
to get to know new people from all around the 
globe! Different backgrounds unified in our scarf-
styled family share a common hope for a better 
tomorrow and a love for our shared values.

In the time of social distancing, let’s take it to the 
other end - connect as far across the world as we 
can! Let’s do it through the digital era by having a 
call or let’s take our time and pour our thoughts 
and hearts on a beautiful handwritten letter or a 
post card. Who wouldn’t like to be contacted by a 
new possible friend, I know I would. 
 
Sign up through a forms and you will be matched 
with a group or a person from another country. 
You will write or contact a different person than 
who is assigned to contact you, so you will both 
give and receive. 
 
Let’s widen our world in a time where everything 
is closing in.
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Money, money, money    1hrs 
Alone/Group 

Local/ 
Distant

Tämän aktiviteetin voi suorittaa joko yksin tai oman 
ryhmän kanssa. Aktiviteetissa on tarkoituksena joko 
pohtia itsekseen tai ryhmän kanssa keskustelemalla 
omaa rahan käyttöä ja laatia kevyt realistinen kuu-
kausibudjetti. 

Apukysymyksiä pohdintaan ja keskusteluun: 

Mistä saan rahaa tällä hetkellä? 
Mihin käytän rahaa? 
Miten käytän rahaa järkevästi ja vastuullisesti? 
Teenkö heräteostoksia vai suunnittelenko ostokseni 
ennalta? 
Koenko, että rahaa on riittävästi? 
Säästänkö rahaa isompiin hankintoihin? 
Onko kuukausibudjetissani varaa sijoittaa? 

Tehtävä: 

Laadi omista tuloistasi ja menoistasi realistinen kuu-
kausibudjetti.  

Listaa tuloihin keskimääräiset tulot, esimerkiksi palk-
ka, viikkoraha tai kuukausiraha.  

Listaa menoihin keskimääräiset menot, esimerkiksi 
ruokaostokset, vaatteet, harrastukset ja matkakus-
tannukset.  

Laske näiden jälkeen tulot – menot. Mieti, miten 
kannattaa käyttää jäljelle jäävä rahasumma. Onko 
fiksuinta kenties säästää tai sijoittaa raha isompaa 
hankintaa tai matkaa varten? Jos budjetissasi menot 
ovat suuremmat kuin tulot, niin mieti, mistä voisit 
mahdollisesti saada lisätuloja tai mistä menoista voi-
sit karsi, jotta tulot olisivat menoja suuremmat.

This activity can be completed either alone or in a 
group. The purpose of this activity is to discuss your 
own use of money and to plan a realistic monthly 
budget. 

Guiding questions for conversation: 

Where do I get money from at this moment? 
How do I spend my money? 
Do I use money reasonably and responsibly? 
Do I use money impulsively or do I plan ahead? 
Do I feel like I have enough money? 
Do I save up for bigger purchases? 
Do I have enough in my monthly budget for inves-
ting? 

Assignment: 

Compose a realistic monthly budget using your 
income and expenses. 

Make a list of your average income (e.g. your pay or 
weekly or monthly allowance).  

Make a list of your average expenses (e.g groceries, 
clothing, hobbies and travel). 

After this calculate income – expenses. Think of the 
best way to use the remaining balance. Is it perhaps 
smarter to save money for something larger like a 
trip abroad? If in your budget expenses are more 
than income, think about where you could get 
more income or what expenses you could cut to 
create a balance.



Not-So-Jamboree – the ESG program package
ESG Jamboree 2021

Know yourself better     10-30min 
Alone 

Distant

Tutustu itseesi, tunnustele omaa olotilaasi ja kuunte-
le oman kehosi viestejä. Muistatko palautua kiireen 
keskellä? 

Alle on koottu nettisivuja, jotka auttavat sinua tutus-
tumaan itseesi paremmin. Kaikkien harjoitusten ei 
tarvitse tuntua omilta – kokeilemalla opit, mikä itsel-
lesi toimii. Voit harjoitella palautumista, meditaatio-
ta ja itsemyötätuntoa missä vain: kotona, kävelyllä, 
metsän keskellä. 

Itsemyötätunnosta suomeksi: 
http://www.itsemyotatunto.fi 

Harjoituksia englanniksi: 
Act with compassion – harjoituksia, videoita, kuun-
neltavia meditaatioita ja tietoa itsemyötätunnosta:  
https://www.actwithcompassion.com/compassion_
audio_recordings 

Itsemyötätuntoharjoituksia kirjallisina ja kuunnelta-
vina. 
https://self-compassion.org/category/exerci-
ses/#exercises 

Harjoittele itsemyötätuntoa, tietoista läsnäoloa, 
loving-kindness-tekniikkaa ja vaikeiden tunteiden 
kohtaamista.  
https://centerformsc.org/practice-msc/guided-me-
ditations-and-exercises/ 
 

Kiinnostavia videoita: 

Vaihda näkökulmaa: 
https://www.youtube.com/watch?v=iN6g2mr0p3Q 

Ted Talks: 
https://www.youtube.com/watch?v=IvtZBUSplr4 
https://www.youtube.com/watch?v=o79_gmO5ppg 
https://www.youtube.com/watch?v=GnSHpBRLJrQ

Get to know yourself better! Listen to the messages 
your body sends, ask yourself: how am I really fee-
ling? Do you remember to take time for yourself in 
the middle of all the rush? 

 Here are some useful websites for getting to know 
yourself better. Not all practices work for everyone – 
find out what suits you best. You can practice  
unwinding, meditation and self-compassion any 
place you feel suitable: in your home, on a walk, 
among the nature.  
 

Act with compassion – exercises, audio recordings, 
videos and information on self-compassion. 
https://www.actwithcompassion.com/compassion_
audio_recordings 

Exercises and meditation tapes on self-compassion. 
https://self-compassion.org/category/exerci-
ses/#exercises 

Practice self-compassion, mindfulness,  
loving-kindness and meeting difficult emotions. 
https://centerformsc.org/practice-msc/guided-medi-
tations-and-exercises/ 

Videos you might find worthwhile: 

On changing perspective: 
https://www.youtube.com/watch?v=iN6g2mr0p3Q 

Ted Talks: 
https://www.youtube.com/watch?v=IvtZBUSplr4 
https://www.youtube.com/watch?v=o79_gmO5ppg 
https://www.youtube.com/watch?v=GnSHpBRLJrQ

http://www.itsemyotatunto.fi 
https://www.actwithcompassion.com/compassion_audio_recordings  
https://www.actwithcompassion.com/compassion_audio_recordings  
https://self-compassion.org/category/exercises/#exercises  
https://self-compassion.org/category/exercises/#exercises  
https://centerformsc.org/practice-msc/guided-meditations-and-exercises/ 
https://centerformsc.org/practice-msc/guided-meditations-and-exercises/ 
https://www.youtube.com/watch?v=iN6g2mr0p3Q 
https://www.youtube.com/watch?v=IvtZBUSplr4 
https://www.youtube.com/watch?v=o79_gmO5ppg
https://www.youtube.com/watch?v=GnSHpBRLJrQ
https://www.actwithcompassion.com/compassion_audio_recordings 
https://www.actwithcompassion.com/compassion_audio_recordings 
https://self-compassion.org/category/exercises/#exercises  
https://self-compassion.org/category/exercises/#exercises  
https://centerformsc.org/practice-msc/guided-meditations-and-exercises/
https://centerformsc.org/practice-msc/guided-meditations-and-exercises/
https://www.youtube.com/watch?v=iN6g2mr0p3Q
https://www.youtube.com/watch?v=IvtZBUSplr4
https://www.youtube.com/watch?v=o79_gmO5ppg
https://www.youtube.com/watch?v=GnSHpBRLJrQ
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Partiolaisen perustaitoihin kuuluu 
käsillä tekeminen. Tässä osa-alueessa 
pääset tekemään sekä jakamaan hyviä 
vinkkejä muille.  

CRAFT

Kuva: Hanna Koskela

The scout’s basic skills include doing 
by hand or being handy. In this section 
there’s activities that include making 
something and also sharing pro tips 
with other scouts.  



Not-So-Jamboree – the ESG program package
ESG Jamboree 2021

Making memories   Over 1hrs 
Alone 

Distant
Over 1hrs 

Group 
Local

Tee ikimuistoinen leirimerkki tai t-paita kangasväreil-
lä painaen, kirjoen tai mieleistäsi muuta tekniikkaa 
käyttäen. Ohjelma paketin mukana on valmis logo 
jota toivomme käytettävän leirimerkin tai T-paidan 
kuvan mallina mutta tekniikan saat valita itse.  

Valmiista töistä toivomme kuvia Instagramiin  joista 
pääsemme nauttimaan sitten yhteisen iltanuotion 
aikana  

Vinkkejä toteutukseen voit noukkia alla olevista 
linkeistä. 

Kankaan painatus: 

https://punomo.fi/kasityotekniikat/painantateknii-
kat-varjaystekniikat-maalaustekniikat/kaaviopainan-
ta/kankaanpainanta-sabluunapainanta/ 

https://fi.pinterest.com/pin/223913412693625746 

Kirjonta:

https://fi.pinterest.com/pin/4503668366005252/ 

 

Aplikointi: 

http://vikatikkiblogimme.blogspot.com/2012/02/
aplikointi-ohje.html 

https://angelleadesigns.com/tutorials/how-to-make-
and-apply-appliques/

Make a memorable event badge or t-shirt in fabric 
colors by printing, embroidering, or any other  
technique you like. The program package includes a 
ready-made logo that we hope to use as a model for 
a camp badge or T-shirt image, but you can choose 
the technology yourself.  

We hope to have pictures of the finished work on 
Instagram, which we can then enjoy during the joint 
evening campfire  

Tips for implementation can be picked up from the 
links below.  

Fabric printing: 

https://fi.pinterest.com/pin/223913412693625746/ 

https://www.isavea2z.com/screen-print-tshirts-wit-
hout-machine/  

Embroider: 

https://fi.pinterest.com/pin/4503668366005252/ 

 

Appliques: 

https://angelleadesigns.com/tutorials/how-to-make-
and-apply-appliques/

https://punomo.fi/kasityotekniikat/painantatekniikat-varjaystekniikat-maalaustekniikat/kaaviopainant
https://punomo.fi/kasityotekniikat/painantatekniikat-varjaystekniikat-maalaustekniikat/kaaviopainant
https://punomo.fi/kasityotekniikat/painantatekniikat-varjaystekniikat-maalaustekniikat/kaaviopainant
https://fi.pinterest.com/pin/223913412693625746
https://fi.pinterest.com/pin/4503668366005252/ 
http://vikatikkiblogimme.blogspot.com/2012/02/aplikointi-ohje.html
http://vikatikkiblogimme.blogspot.com/2012/02/aplikointi-ohje.html
https://angelleadesigns.com/tutorials/how-to-make-and-apply-appliques/
https://angelleadesigns.com/tutorials/how-to-make-and-apply-appliques/
https://fi.pinterest.com/pin/223913412693625746/ 
https://www.isavea2z.com/screen-print-tshirts-without-machine/ 
https://www.isavea2z.com/screen-print-tshirts-without-machine/ 
https://fi.pinterest.com/pin/4503668366005252/ 
https://angelleadesigns.com/tutorials/how-to-make-and-apply-appliques/
https://angelleadesigns.com/tutorials/how-to-make-and-apply-appliques/
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Making a hotel    

0,5-2hrs 
Alone 

Distant

1hrs 
Alone 

Distant

0,5-2hrs 
Group 
Local

1hrs 
Group 
Local

Hyönteiset tekevät arvokasta työtä pölyttäessään 
mm. ympärillämme kasvavia ruokakasveja. Hyöntei-
setkin tarvitsevat oman pikku kodin, ja ne viihtyvät-
kin mukavasti ihmisten rakentamissa hyönteisho-
telleissa. Oman hyönteishotellin rakentaminen on 
helppoa ja hauskaa! 

 

Voit etsiä ryhmällesi sopivat ohjeet esim:  

https://hyonteishotellit.fi/avaa-oma-hotellisi/

Bugs do valuable work with pollinate all kinds of 
plants growing around us. It’s such an important job 
that we couldn’t grow our food without them. Everyo-
ne needs somewhere to call home and invertebrates 
are no exception. Building a bug hotel is fun and easy! 

You can build a very simple straw nest out of, say, 
a milk carton and straws, or drill holes in a block of 
birch. You can find building material from nature, from 
your back yard. Use natural materials for example 
sticks or straw, dry leaves, pine cones, little rocks.
 
By taking care of the living conditions of pollinators 
now, we are giving future generations an example 
of plant health and the resulting sufficiency of food 
production.

Share your recipe   

Mikä on suosikkileiri- tai retkiruokasi? Jaa oma tai 
ryhmäsi suosikkiretkiruoan resepti Instagramissa 
tägäämällä ESG Jamboreen tili @esgjamboree. 

Voit myös lähettää kuvan tai videon ja reseptin meil-
le sähköpostilla info.esgjamboree2021@ymca.fi. 
Ilmoita sähköpostin yhteydessä nimesi, ryhmän nimi 
ja lippukunta sekä mahdollisten kuvien/videon otta-
jien nimet. Kaikki merkityt tarinat tai julkaisut tallen-
netaan ESG Jamboreen tilille kaikkien nähtäville sekä 
niitä julkaistaan myös ESG:n Facebook-sivulla (ESG 
European YMCA Scouting and Jungschar Group). 
Jaa oma resepti ja kokeile sitten toisten herkullisia 
reseptejä.  

Haaste: 
Miten onnistuu kakun teko retkiolosuhteissa? Kerro 
vinkkisi somessa!

What is your favourite camp or trek food? Share your 
own or group’s favourite recipe with us! Tag us in 
Instagram @esgjamboree.  

You can send the recipe and pictures via email info.
esgjamboree2021@ymca.fi. Infrom us in the email 
your name, group, local group, country and also 
the name of the person, who has taken the photos/
video. We will share them for you on social media. 
All tagged stories and pictures will be shared on 
our Instagram page and ESG’s Facebook-page (ESG 
European YMCA Scouting and Jungschar Group). So 
share your own and try delicious recipes from other 
countries!  

Challenge: 
How can you bake a cake in the woods? Tell your tips 
for us!

https://hyonteishotellit.fi/avaa-oma-hotellisi/
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Making a sauna   Over 5hrs 
Group 
Local

Sauna on ainakin suomalaisille tärkeä elementti, 
joten miksei sitä rakentaisi myös keskelle metsää 
leirirakennelmaksi. Tässä aktiviteetissa rakennetaan 
perinteinen telttasauna alusta asti itse. Toukokuun 
aikana ESG Jamboreen Facebook -sivulle sekä Ins-
tagram -tilille tulee videoita ja kuvia telttasaunan 
rakentamisesta sekä suomalaisesta saunomiskult-
tuurista. 

Telttasauna koostuu kolmesta eri elementistä: 
laudekehikosta 
telttakehikosta ja seinistä 
kiukaasta 

Tarvikkeet: 
10,5 metriä 5-10cm paksuista puutavaraa 
paljon narua 
3,5-4,5m x 10 m pressun tai useampia palasia pressua 
nippusiteistä ja teipistä on hyötyä 
kiuastarpeet (vaihtelee valitun kiuastyypin mukaan) 
 

Ohje: 

Rakenna ensin laudekehikko. Alla mallipiirros ke-
hikosta. Istuinosaan voi rakentaa myös leveämmät 
lauteet, mikäli haluaa. 

Sauna is a very important place for Finnish people 
and sauna is also quite common camp building in 
Finnish forest camps. In this activity we are going to 
build a Finnish tent sauna. During May we are going 
to publish videos and photos about building a tent 
sauna and how to do sauna like a Finnish person in 
ESG Jamboree Facebook and Instagram pages. Stay 
tuned!  

Tent sauna is built from three elements: 
Bench frame 
Tent frame and tarp walls 
Sauna stove 

Materials: 
10,5 meters of 5-10cm thick wood 
lots of cord 
3,5-4,5m x 10m tarp material 
cable ties and tape may be useful 
sauna stove supplies depending on what kind of 
stove you’re going to make 

Instruction: 

First build bench frame. Model drawing below. If 
you want to you can build wider benches. Make the 
ropes tight and install the bench frame firmly on 
the ground, for example by digging small pits to the 
ground for the legs. 
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Tee köytöksistä tiukat ja asenna laudekehikko tuke-
vasti maahan esimerkiksi kaivamalla pienet kuopat 
jalkoja varten. 

Rakenna sitten telttakehikko laudekehikon ympä-
rille. Alla mallipiirros kehikosta.  Asenna kehikon 
ympärille pressu mahdollisimman tiiviisti. Teippaa 
tarvittaessa saumakohdat. Huomaa, että yläosaan 
tulee jättää reikä, jotta ilma vaihtuu. Jätä yksi reuna 
auki, jotta saunaan pääsee kulkemaan. 

Next build tent frame over the bench frame. Model 
drawing below.  Install the tarp around the frame as 
tightly as possible. Tarp can be in several parts. Tape 
the seams if necessary. Note that a hole must be left 
in the top to allow air to change. Leave one edge 
open to allow access to the sauna. 
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Rakenna kiuas joko perinteisesti kivistä tai käyttä-
mällä esimerkiksi kamiinaa tai nuotiopohjaa apuna. 
Myös perinteistä puulämmitteistä kiuasta voi käyt-
tää.  

Perinteinen kivikiuas:  

https://www.youtube.com/watch?v=rDbW3inKa_s 
https://www.youtube.com/watch?v=w731oCwV1lM 

Perinteistä kivikiuasta tulee lämmittää monta tunti 
ennen saunomista. Saunomisen ja löylyn heittämi-
sen voi aloittaa vasta, kun tuli on sammunut kiukaas-
ta. Lämmityksen aikana telttasaunan seinät kannat-
taa pitää ylhäällä ja laskea ne vasta, kun jäljellä on 
enää viimeiset hiillokset ennen saunomisen aloitta-
mista.  

Kamiinakiuas: 

Parhaiten tähän sopii vaakamallin kamiina. Kamiina 
asennetaan telttasaunaan kuten muuallekin, mutta 
kamiinan päälle kasataan kiviä niin paljon, kuin niitä 
saadaan siinä pysymään. Kamiinakiukaassa voi pitää 
tulta myös löylyjen aikana, mutta tämä vaatii tark-
kuutta löylyjen heittäjältä, ettei saunasta tule epä-
miellyttävä savusauna. 

Nuotiopohjakiuas: 

Asenna nuotiopohjan päälle ritilä, jonka päälle ka-
saat ison kasan kiviä. Jätä aukko nuotiopohjan reu-
nalle, jotta saat tehtyä tulen pohjalle.  Lämmityksen 
aikana telttasaunan seinät kannattaa pitää ylhäällä ja 
laskea ne vasta, kun jäljellä on enää viimeiset hiillok-
set ennen saunomisen aloittamista.

Build a sauna stove either with traditional way by 
using only rocks or stove/fire bed as a bottom. If you 
have traditional sauna stove you can use it as well. 
Either way you’ll do it you need a lot of rocks. 

Traditional sauna stove: 

Unfortunately there’s no English versions of tradi-
tional sauna stove videos, but hope these videos 
will still help to get some instructions and model for 
building:  

https://www.youtube.com/watch?v=rDbW3inKa_s 
https://www.youtube.com/watch?v=w731oCwV1lM 

Heat the stove until the rocks are properly hot. The 
traditional stone stove needs to be heated for many 
hours before taking a sauna. Sauna and steaming 
can be started only after the fire has been extinguis-
hed from the stove. During heating, it is advisable to 
keep the walls up and lower them only when there 
are the last coals left. Wait that fire is properly extin-
guished before getting into sauna. 

Stove: 

You need a solid landscape rotated stove. Install 
stove and barrel inside the tent sauna. Pay attention 
to fire safety.  Stack rocks as much as you can to the 
top of the stove.  Heat the stove until the rocks are 
properly hot. Sauna and steaming can be started 
only after the fire has been extinguished from the 
stove. During heating, it is advisable to keep the 
walls up and lower them only when there are the 
last coals left. Wait that fire is properly extinguished 
before getting into sauna. 

Fire bed sauna stove: 

Install grill to the top of fire bed and stack rocks to 
the top of it. Leave a gap to the edge so you can do 
fire to the bottom of fire bed.  During heating, it is 
advisable to keep the walls up and lower them only 
when there are the last coals left. Wait that fire is 
properly extinguished before getting into sauna. 

How to sauna like a pro? 
https://saunadigest.com/proper-sauna-
f8ac74622100

https://www.youtube.com/watch?v=rDbW3inKa_s 
https://www.youtube.com/watch?v=w731oCwV1lM 
https://www.youtube.com/watch?v=rDbW3inKa_s 
https://www.youtube.com/watch?v=w731oCwV1lM 
https://saunadigest.com/proper-sauna-f8ac74622100
https://saunadigest.com/proper-sauna-f8ac74622100
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Making a camp   0,5-2hrs 
Group 
Local

Miltä teidän kesäleirillä näyttää? Mitä rakennelmia 
yleensä rakennatte leireillä tai retkillä? Entä mitkä 
ovat teidän käytetyimmät leirivarusteet? Haluamme 
jakaa hyviä rakennelmia, käytännöllisiä varusteita ja 
osaamista ympäri Euroopan! Jaa ryhmäsi tai lippu-
kuntasi rakentelut kesän retkeltä tai leiriltä Instagra-
missa tägäämällä ESG Jamboreen tili @esgjamboree.  

Voit myös lähettää meille videon, kuvia ja ohjeet 
rakennelman tekoon sähköpostilla info.esgjambo-
ree2021@ymca.fi. Ilmoita sähköpostin yhteydessä 
nimesi, ryhmän nimi ja lippukunta sekä mahdollisten 
kuvien/videon ottajien nimet. Kaikki merkityt tari-
nat tai julkaisut tallennetaan ESG Jamboreen tilille 
kaikkien nähtäville sekä niitä julkaistaan myös ESG:n 
Facebook-sivulla (ESG European YMCA Scouting and 
Jungschar Group). Jaa leirielämää ja kokeile muiden 
jakamia rakennelmia seuraavalla omalla retkellä.  

Kysymys: 
Millaisessa majoitteessa nukut mieluiten kesäleiril-
lä? - Teltassa, riippumatossa tai kenties tentsilessä. 
Ympäri Euroopan on käytössä erilaisia majoitteita. 
Jaa meille oma suosikkisi!

What does your summer camp look like? What do 
you usually build yourself in your camps? What are 
your most used camping equipment? We want to 
share your best camp structures, practical  
equipment and know-how across Europe! Tag us in 
Instagram @esgjamboree.  

You can send everything (instructions, video,  
pictures) via email info.esgjamboree2021@ymca.fi. 
Infrom us in the email your name, group, local group, 
country and also the name of the person, who has 
taken the photos/video. We will share them for you 
on social media. All tagged stories and pictures 
will be shared on our Instagram page and ESG’s 
Facebook-page (ESG European YMCA Scouting and 
Jungschar Group). So share your camp life and try 
something new from other countries!  

Question: 
Where do you prefer sleeping in summer camp? - In a 
tent, hammock or tentsile. There are many kinds  
of tents in use across Europe.  
Share with us your favourite!

Kuva: Hanna Koskela
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INTERNATIONAL 
EVENING

Kuva: Lasse  Roiha/SP
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Video greetings    

Järjestämme 

International Evening -illan Live Stream  
-lähetyksenä lauantaina 4.9.2021 klo 18 (UTC +2). 

Iltaa varten toivomme lippukunnilta ympäri Euroop-
paa 1-5 minuutin pituisia videotervehdyksiä, joissa 
esitellään paikallista partiokulttuuria tai muita oman 
maan perinteitä. Voitte esimerkiksi kuvata videon 
oman lippukuntanne partioperinteestä tai vaikkapa 
esittelyn partiokämpästänne. 

Muutama kriteeri videolle: 

Kaikilta videolla esiintyviltä henkilöiltä on oltava 
lupa videon julkaisuun. 

Video tulisi kuvata mieluiten vaakatasoon 16:9 kuva-
suhteella. 

Käyttäkää videossa .avi, .mov tai .mp4 tiedostomuotoa. 

Käyttäkää kuvatessa niin hyvää resoluutiota kuin 
mahdollista. Nykyaikaisissa älypuhelimissa on useim-
miten Full HD 1080p resoluutio käytössä, mikä on 
varsin riittävä. 

Suurin sallittu tiedostokoko on 1G. 

Palauttakaa video Google Formsin kautta seuraa-
vasta linkistä: https://forms.gle/5QusjvNCaUJ3G-
2vB7 

Mikäli videon palautuksen kanssa on ongelmia tai 
haluatte esittää muita aiheeseen liittyviä kysymyksiä, 
niin olkaa yhteydessä Sonjaan sähköpostitse osoit-
teeseen sonja.perakasari@ymca.fi. 

We organize 

International Evening -night as a live stream  
on Saturday 4.9.2021 18:00 (UTC +2). 

For the evening we wish to receive video greetings 
from the scout groups around the Europe that  
introduces local scouting habits or other local  
traditions. Length of the video should be about 1-5 
minutes. For example, you can shoot a video of your 
own scout tradition or presentation of your scout 
cabin/ camp area.  

Few criteria for the video: 

You must have permission to share video from all 
persons seen on it.  

Video should be filmed as landscape orientation 
(recommended 16:9 aspect ratio). 

File format should be either .avi, .mov or .mp4 so we 
can process it to screen. 

Please use as good resolution as you can.  
Most smartphones nowadays use Full HD 1080p 
video and it’s good enough, so no pressure. 

You can’t download files bigger than 1G. 

Return video via Google Forms following this 
link: https://forms.gle/5QusjvNCaUJ3G2vB7 

If there occur any problems in returning a video or 
you have anything to ask about it, please contact 
Sonja by email sonja.perakasari@ymca.fi. 

https://forms.gle/5QusjvNCaUJ3G2vB7  
https://forms.gle/5QusjvNCaUJ3G2vB7  
https://forms.gle/5QusjvNCaUJ3G2vB7


Not-So-Jamboree – the ESG program package
ESG Jamboree 2021

International game     

Aktiviteetissa opetellaan itselleen uusi kansainväli-
nen partioleikki. Voitte opetella joko alla esiteltyjä 
leikkejä tai etsiä itse esimerkiksi netistä uuden leikin 
opeteltavaksi. 

Solu-leikki (Belgia) 

Kaikki ottavat parin ja seisovat parin kanssa käsi 
kädessä piirissä muodostaen näin yhden solun. 
Parit yrittävät ryöstää toisista soluista ihmisiä oman 
piirinsä keskelle. Kun joku joutuu toisen solun sisään, 
hänet otetaan piiriin mukaan. 

Kukaan ei kuitenkaan saa jäädä yksin, vaan yhdessä 
solussa pitää olla vähintään kaksi ihmistä. 

Jos kahden ihmisen solusta syödään toinen pois, 
kummatkin yhdistyvät syöjä-soluun. Näin solut 
”syövät” toisiaan kunnes kaikki ovat yhtä isoa solua ja 
leikki loppuu. 

Papin hattu (Kuuba) 

Leikkijät istuvat piirissä ja leikinohjaaja seisoo kes-
kellä. Ohjaaja sanoo: ”Pappi on hukannut hattunsa. 
Sanotaan että joku leikkijöistä on sen löytänyt ja kät-
kenyt. En tiedä, kuka se on, mutta luulen, että se on 
Kaisa.” Samalla hän näyttää Kaisaa sormellaan. Kaisa 
ei saa puhua eikä hymyillä, vaan hänen on päätään 
ravistamalla kiellettävä syyllisyytensä ja näytettävä 
sormella jotakin toista, joka vuorostaan kieltää ja 
näyttää jotakuta muuta. Leikin tarkoituksena on 
saada joku nauramaan tai hymyilemään. Niiden jotka 
erehtyvät, on suoritettava jokin tehtävä. 

Doorkeeper (Afganistan) 

Leikkijät seisovat ympyrässä jalat erillään. Yksi leikki-
jöistä on piirin keskellä. Piirin keskellä oleva leikkijä 
yrittää saada vieritettyä pallon jonkin leikkijän jalko-
jen välistä. Leikkijät voivat estää tämän laittamalla 
nopeasti jalkansa yhteen kun pallo tulee heitä kohti. 
Se, jonka jalkojen välistä pallo pääsee läpi, tulee 
keskelle ja yrittää vuorostaan saada palloa jonkun 
jalkojen välistä läpi.

In this activity aim is to learn new international scout 
game. You can learn game introduced below or find 
out another game to learn for example from inter-
net.  

Cell-game (Belgium) 

Everyone takes a pair and stands hand in hand in 
a circle, thus forming a single cell. Pairs try to rob 
people of other cells in the middle of their own 
district. When someone gets inside another cell, they 
are included in the circuit. 

However, no one should be left alone, but there 
should be at least two people in one cell. 

If one cell of two people is eaten away, both merge 
into the eater cell. This is how the cells “eat” each ot-
her until everyone is one big cell and the game ends. 

Priest’s hat (Cuba) 

The players sit in a circle and the play director stands 
in the middle. The director says, “The priest has lost 
his hat. It is said that one of the players has found 
and hid it. I don’t know who it is, but I think it’s 
players name.” At the same time, he shows player 
with his finger. Player must not speak or smile, but 
must shake her head to deny her guilt and point the 
finger and say someone else’s name, who in turn 
denies and shows someone else.  

The purpose of the game is to make someone laugh 
or smile. Those who make mistakes (laughs or smi-
les) must perform a task given by from other players. 

Doorkeeper (Afghanistan) 

The players stand in a circle with their legs apart. 
One of the players is in the middle of the district. 
The player in the middle of the circle tries to get the 
ball rolled between some player’s legs. Players can 
prevent this by quickly putting their feet together 
when the ball comes towards them. If the ball gets 
between the players legs he/she comes in the  
middle and in turn tries to get the ball through 
between someone’s legs.
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International camp song     

Aktiviteetissa opetellaan itselleen uusi perinteinen 
kansainvälinen nuotiolaulu. Voitte opetella joko 
alla esiteltyjä lauluja tai etsiä itse esimerkiksi netis-
tä uuden laulun opeteltavaksi. 

Kumbaya (Afrikka) 

Kappaletta pääsee kuuntelemaan seuraavasta 
linkistä: https://www.youtube.com/watch?v=1j-
jcxFGEysE 

In this activity aim is to learn new international 
camp song. You can get familiar ones introduced 
below or find yourself another one you want to 
learn. 

Kumbaya (Africa) 

You can listen the song following this link: https://
www.youtube.com/watch?v=1jjcxFGEysE 

https://www.youtube.com/watch?v=1jjcxFGEysE
https://www.youtube.com/watch?v=1jjcxFGEysE
https://www.youtube.com/watch?v=1jjcxFGEysE 
https://www.youtube.com/watch?v=1jjcxFGEysE 
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Oh! Susanna (Yhdysvallat) 

Kappaletta pääsee kuuntelemaan seuraavasta 
linkistä:  https://www.youtube.com/watch?v=-
jYiXyZwgPB8 

Oh! Susanna (United States) 

You can listen the song following this link: https://
www.youtube.com/watch?v=jYiXyZwgPB8 
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Amazing Grace (Skotlanti) 

Kappaletta pääsee kuuntelemaan seuraavasta 
linkistä: 

https://www.youtube.com/watch?v=9rzR6n7nv40 

Amazing Grace (Scotland) 

You can listen the song following this link:

https://www.youtube.com/watch?v=9rzR6n7nv40 

https://www.youtube.com/watch?v=9rzR6n7nv40 
https://www.youtube.com/watch?v=9rzR6n7nv40 
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Puff the Magic Dragon (Yhdysvallat) 

Kappaletta pääsee kuuntelemaan seuraavasta 
linkistä: https://www.youtube.com/watch?v=Y7l-
mAc3LKWM  

Puff the Magic Dragon (United States) 

You can listen the song following this link: https://
www.youtube.com/watch?v=Y7lmAc3LKWM 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7lmAc3LKWM
https://www.youtube.com/watch?v=Y7lmAc3LKWM
https://www.youtube.com/watch?v=Y7lmAc3LKWM 
https://www.youtube.com/watch?v=Y7lmAc3LKWM 
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Kiitos, Tack, Danke, Köszönöm, Děkuji, 
Spasibi, Shnorhagalutyun, Thank you 

For using the program package. Hope you had fun! 

Not-So-Jamboree – ESG:n ohjelmapaketin 
on tehnyt Kärkitiimi.  

Not-So-Jamboree – the ESG Program Package 
made by ESG Jamboree TOP Team. 

 
Hanna Koskela 
Pyry Nurmilo 

Jari Juhola 
Aalto Puutio 

Sonja Peräkasari 
Petra Yrjölä-Salonen 

Fanny Juusola 
Anna-Lea Nissi 

Hermanni Ahtiainen 
Antti Kinnunen 

 

Jos ohjelmapaketista tulee kysyttävää, voit olla yhteydessä info.esgjamboree2021@ymca.fi.  
If you have questions about the program package you can email us: info.esgjamboree2021@ymca.fi.  


