
9. Stereotypiabingo 
 

• tarpojat - samoajat - vaeltajat  
 

• moninaisuus - monikulttuurisuus- sisupartio 
 
Tarvikkeet: stereotypiabingo -ruudukoita kopioituna (jokaisen voi laittaa käsin 
kopioimaan itselleen ruudukon, ellei ehtinyt kopioimaan etukäteen), kyniä 
 
Aktiviteetin tarkoitus on herättää ajatuksia ja keskustelua moninaisuudesta 
partiossa.  
 
Aktiviteetin ensimmäisessä osassa osallistujat kiertävät tilaa bingotaulukoiden 
kanssa. Kohdatessaan toisen osallistujan he kysyvät häneltä yhden 
bingotaulukossa olevan kysymyksen. Jos vastapuoli vastaa kyllä, osallistuja saa 
rastittaa ruudun bingotaulukosta. Sitten on toisen vuoro kysyä oma 
kysymyksensä. Tämän jälkeen osallistujat jatkavat matkaa ja kysyvät 
kysymyksen joltain toiselta. Ensimmäinen joka saa yhden rivin täyteen vaaka- 
tai pystysuoraan taikka kulmasta kulmaan huutaa bingo! 
 
Kun ensimmäinen osuus on tehty keräännytään yhteen keskustelemaan bingon 
kysymyksistä. Aktiviteetin vetäjä johtaa keskustelua käyttäen apunaan alla 
olevia vinkkejä. Suurella porukalla joukko voidaan jakaa kahtia keskusteluun.  
 
Vinkkejä keskusteluun aktiviteetin vetäjälle: 
 

✓ Mitä huomasitte meistä partiolaisista kun leikitte bingoa? 
✓ Mikä on stereotypia? 

o Tässä yksi määritelmä, jonka vetäjä voi kertoa osallistujille: 
“Stereotypia tarkoittaa jäykkää ja yksinkertaistettua käsitystä henkilöstä, 
ryhmästä tai asiantilasta. Stereotypiat ohjaavat käyttäytymistä 
stereotypian kohdetta kohtaan. Usein stereotypioihin liittyy 
ennakkoluuloja, jotka voivat olla monessa mielessä vääristyneitä.” 
(Hirsjärvi 1983) 

✓ Mitä hyötyä stereotypioista voi olla? 
o Esimerkiksi yhteenkuuluvuuden tunnetta pyritään luomaan monilla 

tekijöillä, jotka myöhemmin päätyvät stereotypioiksi.  
✓ Mitä haittaa niistä voi olla? 

o Yksi stereotypia partiolaisista on, että me olemme osa seurakunnan 
toimintaa, ja siten myös ajatellaan, että kaikki partiolaiset kuuluvat 
evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Me partiolaiset tiedämme, että 
tämä ei ole totta, sillä niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa 
partiota harrastetaan uskonnollisesta vakaumuksesta tai sen 
puuttumisesta riippumatta! Mitä haittaa tästä stereotypiasta on? 
Miten tätä stereotypiaa voidaan purkaa? 



o Kaikilla perheillä ei ole varaa tai halua hankkia juuri niitä 
varusteita, jotka ovat muodissa yleisesti partiolaisten keskuudessa. 
Kilpavarustelu saattaa aiheuttaa partiolaisissa ulkopuolisuuden 
tunnetta. Myös johtaja saattaa vahingossa töksäyttää puuttuvista 
varusteista ajattelematta sitä, että kaikilla ei ole mahdollisuutta tai 
halua hankkia samantasoisia tai samanlaisia varusteita. Miten 
tällaisia tilanteita voidaan välttää? 

• Mitä jos joku ei vastaakaan yleistä käsitystä jostakin joukosta? 
• Onko meidän ryhmä teidän mielestä monimuotoinen? 

 
 
 

9. STEREOTYPIABINGO 
 

 
Omistan Hai-

saappaat  

 
Äidinkieleni on 
suomi tai ruotsi 

 
Omistan Ticket 

to Moon -
riippumaton 

 
Parhaat 

kaverini ovat 
partiosta 

 
Pystyn 

vaeltamaan 
vaikeakulkuisessa 
maastossa ilman 

apuvälineitä  

 

Tunnen 
sisupartiolaisen  

 
Osaan tehdä 

merimiessolmun 
ja siansorkan 

 
Minulla on 

hyvät 
kouluarvosanat 

 
Leikkien 

vetäminen on 
minulle helppoa 

 
Osaan tehdä 

nuotion 
 
  

 
Kuulun 

evankelis-
luterilaiseen 

kirkkoon  

 
Olen reipas 

 
Olen joskus 

auttanut 
mummon kadun 

yli 
 
  

 
Joku 

perheenjäseneni 
on tai on ollut 
partiolainen 

 
Tiedän, miten 
Suomen lippu 

nostetaan 
oikeaoppisesti 

 
Osaan 

pystyttää 
teltan 

 


