
TARPOJAT KOKOUS 1
Kokouksen ohjeellinen kesto 90 min. Tänään 
tutustutaan toisiimme ja sisupartiolaisen 
maailmaan. 

10 min – Alkukokoontuminen: Pelisäännöt 

Tarpojien ensimmäisessä kokouksessa on hyvä 
käsitellä vartion pelisääntöjä, etenkin jos ryhmä 
on uusi. Halutessanne voitte tehdä ryhmälle 
sääntötaulun. Jo tuntevan ryhmän kanssa voi 
käyttää hetken pulinaan ja kesäkuulumisien 
vaihtoon. (Tarvikkeet: kartonkia, kynä) 

5 min - Alkuleikki: Nimi ja liike tai hiljainen 
tutustuminen 

Nimi ja liike (uudelle ryhmälle tai sellaiselle 
missä on paljon uusia mukana): Jokainen 
vuorollaan esittelee itsensä ja minkälainen 
hänen päivänsä on ollut. Samalla hän keksii 
itselleen jonkun liikkeen. Muu ryhmä vastaa 
“Tervetuloa” ja toistaa esittelijän liikkeen 

TAI 

Hiljainen tutustuminen (jo tuntevalle ryhmälle): 
Leikinjohtaja käskee leikkijät järjestymään 
joukkueensa mukaan pituus-, ikä-, sisarusten 
määrä-, matikannumero, yms. järjestykseen 
ilman että he kommunikoivat puheella. Lopuksi 
tarkistetaan tulokset. 

LISÄÄ HYVIÄ TUTUSTUMIS- JA 
RYHMÄYTYMISLEIKKEJÄ LÖYTYY 
ESIMERKIKSI TÄÄLTÄ: PARTIO-OHJELMA.
FI/OHJELMAMATERIAALIA/LEIKIT

10 min - Leikki: Suomen kartta 

Leikkijät menevät seisomaan kuvitteellisen 
Suomen kartan päälle. Jos leikitte ulkona, voitte 
piirtää rajat hiekkaan. Ohjaaja kyselee leikkijöiltä 
erilaisia kysymyksiä, kuten mistä olette kotoisin, 
minne haluaisitte muuttaa ja missä olet käynyt 
kesällä. Leikkijät siirtyvät haluamansa kaupungin 
kohdalle. Käydään läpi, missä paikoissa ihmiset 
seisovat. 

10 min – Leikki: Yhteistyötä 

Vartio jakautuu kahteen joukkueeseen ja 
joukkueet istuvat rinkiin niin, että joka toinen 
on toisesta joukkueesta. Vartionjohtaja lähettää 
toisen jalkapallon liikkeelle vasemmalle 
puolelle siten, että pallon ottaa kiinni 
ykkösjoukkueen jäsen. Palloa kierrätetään 
ringissä joukkueen jäseneltä toiselle. Pallon 
voi yrittää heittää tai antaa kädestä käteen. 
Vartionjohtaja lähettää toisenkin jalkapallon 
rinkiin. Tämä pallo lähtee hänen oikealle 
puolelleen ja kiertää kakkosjoukkueen 
jäseniltä toiselle. Se joukkue voittaa, joka 
saa omaa palloaan kierrätettyä pisimpään 
ilman, että se putoaa. Toisen joukkueen 
palloon ei saa koskea, ja pallon kierrätyksen 
on tapahduttava järjestyksessä pelaajalta 
toiselle. Omalta paikaltaan ei saa nousta, vaan 
palloa kierrätetään tuoleilla tai lattialla istuen. 
Tarvikkeet: Kaksi palloa 

10 min – Leikki: Laatikkoleikki 

Ryhmän tarkoituksena on kulkea tietty 
välimatka koskematta maahan. Ryhmän 
jokaisella jäsenellä on jokin vamma. Esimerkiksi 
neljän hengen ryhmässä yksi on sokea, yhdeltä 
puuttuu toinen jalka, yhdeltä puuttuu toinen 
käsi ja yksi on mykkä. Homma tulee siis hoitaa 
siirtämällä laatikkoja ja lankkuja. Tarvikkeet: 
Kolme maitolaatikkoa ja kaksi lankkua 
per ryhmä. Vaihtoehtoisesti voitte käyttää 
sanomalehtiä, mattoja jne.  

30 min – Kokous-olympialaiset 

Luodaan kolon pihalle leikkimieliset 
urheilukisat. Lajeina voisi olla esimerkiksi 
istumis-köydenvetoa, saappaan heittoa 
istualtaan, huutoryömintä ja postikortin heitto. 
Lajit toteutetaan niin, että niihin voi osallistua 
myös liikuntaesteiset partiolaiset. Tarvikkeet: 
köysi, saapas, postikortti lajeista riippuen 



10 min – Huudot 

Ennen lopetusta ryhmä kertaa lippukunnan ja 
ryhmän omat huudot. Jos vartiolla ei ole omaa 
huutoa, se voidaan ideoida tässä. Miettikää 
esimerkiksi, mitä asioita vartion nimi tuo 
mieleen. 

5 min - Lopetus 

Kokous loppuu ryhmän lopetusmenoihin 
(tiedotukset koskien seuraavia kokouksia ja 
lippukunnan / vartion tapahtumia), sisaruspiiri. 

TARPOJAT KOKOUS 2
Kokouksen ohjeellinen kesto 90 min. Tänään 
huolehditaan luonnosta! 

10 min - Alkukokoontuminen ja alkuleikki: 
Viikinkipallo 

Kaikki asettuvat rinkiin haara-asennossa niin, 
että jalat koskevat vieressä seisovien jalkoihin. 
Otetaan pallo keskelle. Pallo pitää saada 
toisten jalkojen välistä ja estää sitä menemästä 
omien jalkojen välistä. Käsiä saa/pitää käyttää, 
jalat pysyvät paikoillaan! Kun pallo menee 
ensimmäisen kerran pelaajan jalkojen välistä, 
pelaaja kääntyy ympäri ja jatkaa pelaamista selin. 
Kun pallo menee toisen kerran jalkojen välistä, 
pelaaja tipahtaa pois pelistä. Tarvikkeet: Pallo 

50 min – Roskien keräys 

Ryhmä käy keräämässä kolon lähialueilta roskia 
ja havainnoi ympäröivää luontoa. Onko jokin 
muuttunut korona-aikana ja miten aluetta 
voisi vielä kehittää? Roskia kerätessä on hyvä 
keskustella kolon alueen kehityskohteista 
ja mihin ryhmäläiset toivoisivat parannusta. 
Tarvikkeet: roskapihdit, hanskoja, roskapusseja. 
Roskapihtejä voi lainata esimerkiksi kirjastoilta. 

25min – Kierrätystä 

Kierrätysohjeiden tarkastelu HSY:n 
Internetsivuilta www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/
lajitteluohjeet (lajittelu, Sortti-asemat ja 
jäteopas). Voitte myös palata lajittelupeliä 
Tarvikkeet: Lajittelupeli tulostettuna www.
hsy.fi/globalassets/ymparistotieto/tiedostot/
ymparistokasvatus/lajittelupelipaketti.pdf  

5 min - Lopetus 

Kokous loppuu ryhmän lopetusmenoihin 
(tiedotukset koskien seuraavia kokouksia ja 
lippukunnan / vartion tapahtumia), sisaruspiiri.  

Sisaruspiirin alkuun voi toteuttaa 
toivepiirin: Jokainen toivoo vuorollaan jotain 
itselleen tärkeää asiaa hiljaa silmät kiinni. Kevyt 
kädenpuristus on merkki seuraavan vuorosta.   



TARPOJAT KOKOUS 3
Kokouksen ohjeellinen kesto 90 min. Tänään 
suunnistetaan! 

10 min - Alkukokoontuminen ja alkuleikki: 
Sanaleikki 

Ryhmä muodostaa piirin ja ryhmän johtaja 
aloittaa esim. sanalla partio. Seuraava henkilö 
piirissä sanoo toisen sanan, joka alkaa edellisen 
sanan viimeisellä kirjaimella esim. Oltermanni. 
Sitten leikki jatkuu taas seuraavalla sanalla 

75 min – Suunnistus 

Vartio osallistuu omalla paikkakunnallaan 
suunnistukseen. Valmiita suunnistusreittejä ja 
-karttoja löydät osoitteesta iltarastit.fi sekä
www.suunnistusliitto.fi/harraste/kiintorastit/. 

5 min - Lopetus 

Kokous loppuu ryhmän lopetusmenoihin 
(tiedotukset koskien seuraavia kokouksia ja 
lippukunnan / vartion tapahtumia), sisaruspiiri.  

LISÄÄ KOKOUSVINKKEJÄ LÖYDÄT 
OSOITTEESTA PARTIO-OHJELMA.FI

JOKAISEN AKTIVITEETIN ALTA LÖYDÄT 
ISON LISTAN TOTEUTUSVINKKEJÄ.



 
 

 
 
 
Aktiiviteetin kesto 2 tuntia. Aiheena yhteiskunta 
toimii! 
  

Paikka 
 

Kaupunki, Muu 
 

Kokouksen kuvaus 
 

Vartio vierailee pelastuslaitoksella, 
poliisiasemalla, vanhainkodissa, palvelutalossa, 
kierrätyskeskuksessa tai tutustuu paikallisen 
hyväntekeväisyysjärjestön toimintaan. Vierailun 
voi sopia vaikka vesitorniin tai lähikauppaan!  
 

Vartiojohtajan tehtävä 
 

Vartionjohtaja sopii vierailusta suunniteltuun 
paikkaan. Vartionjohtaja valmistautuu vartion 
kanssa vierailuun miettimällä kysymyksiä ja sitä  
 
 
 
 

 
 
 
mitä vierailulla voitaisiin tehdä. Vartionjohtaja 
varmistaa, että vartio muistaa kiittää vierailusta 
jälkikäteen. 
 

Luotsin tehtävä 
 

Luotsi auttaa vartionjohtajaa löytämään sopivan 
vierailukohteen vartiolle. Luotsin kanssa voidaan 
keskustella, mitä tuntemuksia vierailu herätti. 
 

Toteutusvinkki 
 

Vartio vierailee mahdollisuuksien mukaan 
paikkakunnalla toimivan 
hyväntekeväisyysjärjestön luona. 
Hyväntekeväisyysjärjestöjä ovat esimerkiksi 
löytöeläinkoti, Pelastusarmeija, nuorten turvatalo 
tai leipäjono. Vartio pohtii, millaisia tapoja on 
tehdä hyväntekeväisyyttä ja millaisia ajatuksia 
vierailu herätti.  
 
 
 

   

 

 

 

 

TARPOJAT KOKOUS 4 



 

 
 

 

Kokouksen kesto 2 tuntia. Tänään valmistetaan 
retkiruokaa!  
 
Paikka 
 

Retki, Ulkona 

Tarvikkeet 
 

Retkikeittimet, ruokaa, polttoainetta, tulitikut 

Kokouksen kuvaus 
 

Tarpoja valmistaa ruokaa ohjeen mukaan. Tarpoja 
oppii käyttämään retkikeitintä ja osaa huoltaa 
ruuanlaitossa käytetyt välineet. 

Vartionjohtajan tehtävä 
 

Vartionjohtaja hankkii reseptit ja tarvittavat ruoka-
aineet ruuan valmistusta varten sekä varaa tulitikut ja 
muut tarvittava välineet. Vartionjohtaja antaa 
tarvittaessa tarpojille vastuutehtäviä. Vartionjohtaja 
varaa sammutus- ja ensiapuvälineistön paikalle 
yhdessä tarpojien kanssa. 

Luotsin tehtävä 
 

Luotsi auttaa vartionjohtajaa ruoka-aineiden 
hankinnassa ja aktiviteetin suunnittelussa sekä 
tarvittaessa kaupassa käynnistä. Suuremmalla leirillä 
luotsi toimii tarvittaessa yhteistyössä leirin johtajiston 
kanssa. 

Kokouksen alustus 30 min 
 

Tänään vartio valmistaa aterian retkikeittimellä. 
Käydään läpi yhdessä, millaista on hyvä retkiruoka ja 
millaisia aineksia kannattaa käyttää. Tutustutaan 
valmistettavaan reseptiin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Käydään läpi hygienia ja ruokien oikea käsittely ja 
säilytys. Tarkistetaan, että retkikeittimet ovat puhtaita 
ja niissä on kaikki osat tallella. 

Ruuan valmistus 45 min 
 

Jos tarpojalla ei ole aiempaa kokemusta retkikeittimen 
tai muun välineistön käytöstä, niin häntä pitää 
opastaa siinä. Hyvä idea on laittaa kokeneempi tarpoja 
kokkaamaan kokemattoman kanssa. Tärkeää on myös, 
että jokainen pääsee kokeilemaan ruoanlaittoa itse. 
Ensimmäisillä kerroilla ruoan kannattaa olla jotain 
yksinkertaista.  

Syödään yhdessä 30 min 
 

Pysähdytään yhdessä valmistetun ruuan äärelle.  

Siivotaan jäljet yhdessä 15 min 
 

Jälkien siivoaminen sujuu nopeasti, kun jokainen 
osallistuu.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TARPOJAT KOKOUS 5 



TARPOJAT KOKOUS 6 

PÅPP 

 

 

 

 

Kokouksen kesto 2 tuntia. Tänään viestitään!  
 

Paikka 
 

Kolo, Retki, Muu 

Tarvikkeet 
 

Älypuhelimilla pääsee jo pitkälle! 

Kokouksen kuvaus 
 

Tarpoja osaa kertoa itsestään tai vartiostaan 
kirjeen, videon, kuvan tai äänen avulla. Tarpoja 
opettelee erilaisia tapoja käyttää julkaisuja 
hyödykseen.  

Vartionjohtajan tehtävä 
 

Vartionjohtaja suunnittelee aktiviteetin 
toteutuksen ja hankkii tarvittavat välineet 
aktiviteetin tekemiseen. Tarvittaessa hän pyytää 
luotsin apua suunnitteluun ja toteutukseen. 
Vartionjohtajan on hyvä muistaa, että kaikille 
esiintyminen ei ole mieleistä tekemistä. 
Vartionjohtaja rohkaisee ja kannustaa vartion 
ujoimpia osallistumaan ja tarvittaessa hillitsee 
aktiivisempia vartion jäseniä antamaan tilaa 
hiljaisemmille. 

Luotsin tehtävä 
 

Luotsi tukee vartionjohtajaa aktiviteetin 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarvittaessa hän 
osallistuu aktiviteetin toteutukseen vartionjohtajan 
apuna.   

 

 

 

Toteutusvinkki 1 
 

Vartio tutustuu videoiden käyttöön ja harjoittelee 
erilaisia kuvaustekniikoita esim. kännykällä. Vartio voi 
kuvata ystävilleen esittelyvideon jostakin omaan 
partiotoimintaan liittyvästä, esimerkiksi mieluisesta 
tapahtumasta, kisoista, retkestä tai leiristä. Valmiin 
tuotoksen vartio voi lähettää naapurilippukunnan 
tarpojavartiolle tai omalle ystävyyslippukunnallenne. 
Vartio voi esittää tai julkaista videon myös ei-vielä 
partiolaisille ystävilleen. Vartio voi osallistua videolla 
johonkin ajankohtaiseen kuvaushaasteeseen tai haastaa 
alueensa muut tarpojavartiot kisaan.  

Toteutusvinkki 2 
 

Vartio kirjoittaa omasta retkestään tai leiristään jutun 
partiopiirin tai lippukunnan lehteen tai paikallislehteen. 
Juttuun voi lisätä tilanteeseen sopivia kuvia, joita voi ja 
saa julkaista. Kuvan on hyvä olla mukaansatempaava ja 
aiheeseen sopiva. Millainen on mukaansatempaava kuva? 
Vartio tarkastelee ottamiaan kuvia ennen julkaisua ja 
pohtii voiko kuvan julkaista. Sopiiko kuva yhteen 
tekemänne jutun kanssa?  

Toteutusvinkki 3 
 

Jos ulkona sataa, vartio voi tehdä esimerkiksi kolo-
ohjeistuksen/-esittelyvideon.  
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