TARPOJALUOTSIN
TIETOPAKETTI

Olemme koonneet tähän asioita, joita sinun olisi hyvä ottaa huomioon luotsatessasi tarpojia läpi
Ilvesleirin. Vaikka et olisikaan lähdössä Ilvesleirille leirilippukunnan tarpojaluotsiksi, niin ethän heitä
tätä roskapostiin vaan lukisit läpi, jotta lippukuntasi tarpojat saisivat mahdollisimman hienon leirikokemuksen ja saisivat mahdollisuuden valmistautua piirileirille.

ENNEN ILVESLEIRIÄ
Tässä muutamia vinkkejä siihen, miten tarpojaohjelma voidaan huomioida lippukunnissa ennen leiriä. Ilvesleirillä on paljon elementtejä tarpojaohjelmasta kuten KITT (koko ikäkauden tarpojatapahtuma), Majakka, siirtymät ja vastuu- ja johtamistehtäviä. Kannattaa jo etukäteen miettiä, mitä tarppoa
tarpojien kannattaisi tehdä ennen leiriä, mikäli se on mahdollista lippukunnassasi. Tarppojen valinnassa kannattaa käyttää harkintaa. Huomioithan, että selviytymismajakka saattaa olla haasteellinen toteuttaa leirin aikana.
Ilvesleirillä tulee olemaan Ilves KITT, joka kokoaa alaleirien tarpojat yhteen erilaisten ohjelmien pyörteeseen. IlvesKITT tunnelmiin pääsee jo ennen leiriä kutsumalla koolle oman lippukunnan, leirilippukunnan tai vaikkapa alueen tarpojat ja järjestämällä heille IlvesKITT. IlvesKITTiin tulee valmis materiaali syksyn 2018 aikana, jota voitte käyttää kokonaan tai soveltuvin osin. Voitte tehdä myös ihan
omanlaisenne KITTin. IlvesKITT on loistava hetki tutustuttaa tarpojia jo ennen leiriä toisiinsa ja ryhmäyttää heitä. IlvesKITTssä luotsit pääsevät jo ennen leiriä tutustumaan tarpojiin ja rakentamaan
luotsisuhdetta heihin. Leirillä alaleirin tarpojat kokoontuvat vielä yhteiseen IlvesKITTiin!
Ilvesleiri soveltuu oikein hyvin majakaksi, mille tahansa tarpolle. Muistattehan, että majakan tarkoituksena on haastaa tarpojia, mutta samalla antaa heille mahdollisuus kehittyä ja oppia uutta. Mikäli
Ilvesleiri toimii majakkana, leirilippukunnassa olisi hyvä sopia siitä etukäteen. Luotsin ja leirilippukunnan johtajien välinen kommunikaatio onkin tärkeää. Majakka suunnitelmat kannattaakin tuoda
ajoissa esiin, jotta leirilippukunnassa voidaan huomioida myös muut ikäkaudet ja heidän tarpeensa esim. leirirakennelmia tehdessä. Lopussa muutama vinkki majakoista tarpoittain. Voitte käyttää
valmiita vinkkejä tai tehdä omanlaisenne majakan leirillä. Erilaisten vastuu- ja johtamistehtävien
tekeminenkin onnistuu leirilippukunnassa melko vaivattomasti, mikäli majakan haluaa pitää omana
tapahtumaan ennen leiriä tai leirin jälkeen. Huomioittehan majakkaa suunnitellessanne myös ne
tarpojat, jotka eivät pääse leirille.
Johtamis- ja vastuutehtäviä kannatta sijoittaa omaan leirilippukuntaan tarpojille, varsinkin jos päätätte tehdä majakan muualla kuin Ilvesleirillä.

SIIRTYMÄT
Siirtymän tarkoituksena on, että tarpoja suuntaa katseensa tulevaan ja näkee partiopolkunsa jatkon
kiinnostavana. Tarpoja siirtyy samoajaksi.
Leirille valmistellaan salaperäinen tapahtuma seikkailijoista tarpojiksi ja tarpojista samoajiksi. Siirtymä koostuu kolmesta osasta: kahdesta aktiviteetista (mennyttä ja tulevaa) sekä itse siirtymästä.
Siirtymän tehtävänä on selventää tarpojille se, että vanha ikäkausi päättyy ja uusi ikäkausi alkaa.
Pohtikaa lippukunnassanne osallistuvatko nuoret siirtymiin Ilvesleirillä, jolloin he lähtevät Ilvekseltä
uudessa ikäkaudessa. Samalla kannattaa pohtia vaihtaako esimerkiksi seikkailija jo ennen leiriä ikäkautta osallistuen jo Ilvesleirillä tarpojaohjelmaan ja siirtymään seikkailijasta tarpojaksi. Tarpojien
siirtymisessä samoajiksi juuri ennen leiriä kannattaa käyttää harkintaa. Ovatko tarpojat heti kesällä
valmiita pesteihin, joita samoajat hoitavat leirillä? Kesken leirin ikäkautta ei voi enää vaihtaa. Päätös
on tehtävä ennen ilmoittautumista eli alkuvuodesta 2019. Näistä asioista on hyvä keskustella nuor-

ten kanssa ennen leiriä ja kysyä myös heidän mielipiteitään asiasta. Puhumalla vältetään mahdolliset mielipahat leirillä. Huomioittehan myös siirtymien osalta ne tarpojat, jotka eivät pääse leirille,
jotta myös heillä olisi mahdollisuus siirtymään toisena ajankohtana.

MAJAKAN VOI TEHDÄ ENNEN LEIRIÄ
Jo syksyllä ennen leirille lähtöä. Voitte hyödyntää Ilvesleiriä majakassa mm. tekemällä omalle leirilippukunnalle mainoksen. Tämä voi toimia mm. Majakkana jo vuoden vaihteessa tai kittin teemana
syksyllä 2018. Mainos voi olla somemainos, youtube mainos, jossa kerrotaan, millaista leirielämä
isommalla leirillä on. Voitte vaikka haastatella eri ikäisiä ihmisiä, jotka ovat aikaisemmin olleet
isommalla leirillä kuten Ilves, Jamboreet tai muut suurleirit. Pyytäkää haastateltavia kertomaan
fiiliksistä ja leirikokemuksista. Editoikaa tuotos ja jakakaa omassa lippukunnassa, jotta mahdollisimman moni pääsisi kokeman Ilves19 leirin.

MIKÄ ON MAJAKKA?
Majakka on tarpon päätöshuipentuma, jossa vartio yhdessä kokeilee oppimiaan taitoja. Majakoita
voi olla tarposta riippuen hyvin monenlaisia. Piirileiri luokin hyvät puitteet majakan järjestämiseen
leirilippukunnassa. Tärkeintä majakan tekemisessä on muistaa, että kyseessä on ryhmätehtävä eikä
yksittäisen vartiolaisen koe. Tämä tarkoittaa, että yksittäisten vartiolaisten ei tarvitse osata jokaista asiaa, mutta vartion on kyettävä hoitamaan tehtävät yhdessä ilman aikuisen tai vartionjohtajan
apua. Tarvittaessa vartionjohtaja tai luotsi kuitenkin neuvoo ja on tukena. Oleellista majakassa onkin, että siinä koetellaan opittujen taitojen lisäksi ryhmätyötaitoja.
Majakan suunnittelu aloitetaan jo tarpon suuntausvaiheessa, jolloin kaikki tietävät yhteisen tavoitteen. valitkaa majakaksi sellainen, joka kiinnostaa tarpojia ja sellainen, josta heillä on mahdollisuus
selvitä ja saada onnistumisen kokemuksia. Huomioikaa vartiossanne myös jos joku ei pääse piirileirille. Keskustelkaa asioista ja heränneistä tunteista. Voiko majakkaan silti osallistua? Mitä tarpoja,
joka ei pääse leirille voisi tehdä ja miten hän voisi osallistua vaikka kotoa tai reissusta käsin majakkaan? Tehdäänkö majakka jossain muussa yhteydessä?

MAJAKAN VALINTA
Majakan suunnittelu aloitetaan vartion kanssa jo tarpon suuntausvaiheessa. Tämä onkin hyvä paikka innostaa tarpojia kohti Ilves19 piirileiriä. Jokainen tarppo painottuu partio-ohjelman eri osa-alueisiin, ja näin ollen myös jokainen majakka on erilainen. Majakoiden tavoitteissa ja kuvauksissa on
kerrottu, mikä on majakan tavoite. Riippumatta majakan toteutustavasta kuuluu jokaiseen majakkaan seuraavat kolme asiaa:
1. majakalle tehdään pelisäännöt
2. majakan järjestelyjen vastuut sovitaan
3. majakan jälkeen käydään palautekeskustelu ja jälkipyykki majakasta ja kuluneesta tarposta.
Tarpojille annetaan palaute vartiona.
- mikä meni hyvin?
- missä kehityttiin? missä vielä voisi kehittyä?

- miltä majakka tuntui? liian raskaalta? helpolta? sopivalta?
- mitä odotuksia on seuraavaan tarppoon? Mitä halutaan tehdä?
- mikä oli kivaa jne.
Majakan arviointi: Kun majakka on päätöksessä pitää tarpojavartio arviointikeskustelun luotsin
kanssa.. Samalla vartio keskustelee koko tarposta. Tavoite arvointikeskustelussa on että tarpojat
näkevät miten he ovat kehittyneet ryhmänä, missä asioissa he onnistuivat ja mitä he ryhmänä voisivat tehdä seuraavalla kerralla eri tavalla.
Arviointikeskustelun aikana vartio miettii mitä he ovat oppineet tarpon ja majakan aikana. Mitä haasteita vartio on kohdannut niiden aikana? Mitä tunteita aktiviteetit ja majakka ovat herättäneet tarpojissa? Onko jotain mitä he jäivät kaipaamaan? Mitä he nyt tekisivät erilailla? Luotsi kertoo avoimesti
mutta rakentavasti oman kokemuksensa majakasta ja tarposta. Luotsin on muistettava arvioida
vartiota kokonaisuudessaan eikä yksittäisiin tarpojiin ja heidän virheisiinsä keskittymisen sijaan.
Luotsi käy myös erillisen arviointikeskustelun vartionjohtajan kanssa. Olisi hyvä jos luotsi etukäteen
olisi miettinyt kehitysideoita vartionjohtajalle.
ENNEN LEIRIÄ ON HYVÄ PYSÄHTYÄ MIETTIMÄÄN...
✔✔ Mitä jos koko vartio ei pääsekään osallistumaan piirileiriin?
✔✔ Miten luotsina motivoin suunnittelemaan majakkaa? Miten huomioin yksittäisen tarpojan, joka
ei pääse leirille?
✔✔ Osallistuvatko tarpojat siirtymään? Miten, missä ja milloin järjestetään siirtymä niille, jotka eivät
pääse leirille?
Saanko samoajaikäisen vartionjohtajan mukaan Ilves leirillä tehtävään majakkaa? Kyllä se on mahdollista, kunhan vain samoaja itse tietää ajankohdan, jotta hän ei ole samaan aikaan muussa pestissä tai omassa aktiviteetissaan.

VINKKEJÄ
MITÄ MAJAKASSA VOISI PIIRILEIRILLÄ TEHDÄ? Seuraavia vinkkejä voitte käyttää sellaisenaan tai
muokata vartiollenne sopiviksi. Voitte myös täysin vapaasti keksiä oman majakan.

SELVIYTYMISTARPPO
Selviytymistarpon tavoitteena on, että tarpoja osaa suunnitella ja toteuttaa vaelluksen yhdessä muiden kanssa.
Selviytymistarpon majakka Ilvesleirillä on ehkä hankalin, koska sen tavoitteena on vaellus, jota Ilvesleirillä ei ole. Toki monelle jo viikon leirielämä saattaa olla täynnä selviytymistä, joten tämä sopii
aivan hyvin myös Ilvesleirille majakaksi tai sen osaksi. Toki toimintasuunnitelmaa miettiessä voisi
miettiä, mitä tarpon aktiviteeteista tarpojat voisi tehdä Ilvesleirin aikana, jolloin aikaa vaelluksille ja
retkille jäisi enemmän.

MITEN SELVIÄN VIIKON LEIRILLÄ
Kuvaus:
Tarpoja huolehtii itsestään ja ottaa huomioon toiset isolla leirillä. Hän valmistautuu leiriin niin fyysisellä kuin henkiselläkin tasolla.
Tavoite:
Tarpoja osaa valmistautua pidemmälle ja suuremmalle leirille. Hän oppii tunnistamaan omia rajojaan ja pitämään huolta omasta ja muiden jaksamisesta. Tarpoja osaa tunnistaa omia tunnetilojaan
ja oppii sietämään erilaisia olosuhteita.
Luotsin tehtävä:
Majakkaa lähdetään suunnittelemaan jo tarpon suuntausvaiheessa, jolloin majakalle valitaan aihe
ja mietitään sen sisältöä yhdessä tarpojien, vartionjohtajan ja luotsin kanssa. Luotsin ja vartionjohtajan kanattaa myös pysähtyä miettimään tarppoa kokonaisuutena. Miten huomioidaan muut selvitymistarpon osa-alueet kuten vaellus, retket ja erilaiset survival aktiviteetit tarpon aikana.
Luotsi toimii ideoijana ja auttaa vartionjohtajaa ja tarpojia suunnittelemaan majakkaa. Hän toimii
myös yhteyshenkilönä omaan lippukuntaan ja/tai leirilippukuntaan.
Valmistelu ja toteutus:
Suunnitelkaa, mitä kaikkea majakka voisi pitää sisällään. Majakan sisälle voi kuulua esimerkiksi sääntutkiminen ja ennustaminen koko leirin ajan. Pitäkää leirin aikana sääpäiväkirjaa, miten ennustukset
ovat toteutuneet. Ennen leiriä tarkistakaa vaelluksella tai retkellä tarpojien varusteiden kunto, millaisissa olosuhteissa heidän makuupusseillaan ja vaatetuksillaan pärjää. Voitte myös koota leirin ajalta
energiankulutus päiväkirjaa ja palata siihen arvioinnissa. Päiväkirjaan voi merkitä esimerkiksi ruuan ja
veden kulutus, arvioida energian kulutusta päivän aikana, tehdä havaintoja mielentiloista esim. päivänä, jolloin leirillä oli lempiruokaani vs päivään jolloin tarpojat eivät pitäneet lirin ruuasta. Miten sää vaikutti mielentilaan. Rakentakaa itse osana majakkaa sään ja leirinkestävä kirjanen, johon voi merkitä
yhdessä havaintoja. Voitte myös tehdä leirille selviytymispussit. Pussit voivat sisältää lähes mitä vain
henkisestä fyysiseen hyvinvointiin. Miettikää ja seuratkaa myös rahan käyttöä leirillä. Kuinka paljon
rahaa pitäisi olla, jotta selviää piirilirillä. Kuinka paljon on liikaa? Entä liian vähän? Tarpojat toimivat
suunnitelmiensa mukaan leirillä tarkkaillen ja havainnoiden niin itseään kuin muitakin.

LEIRITARPPO
Leiritarpon tavoitteena on, että tarpoja osaa metsäleirillä tarvittavia partiotaitoja
Tavoite:

Tarpoja osaa toimia osana leiriä ja toimia metsäleirillä. Hän tietää, millaisia valmisteluja leirillä on ja
millaisia rakennelmia leirillä voi olla.
Kuvaus:
Tarpoja kulkee erilaisissa maastoissa. Hän valmistautuu leirille ja retkelle sekä tekee esimerkiksi
käytännöllisiä leirirakennelmia. Kädentaidot ja rakentelu korostuvat leiritarpossa.

RAKENTELU
Tavoite:
Tarpoja osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisia leirirakennelmia. Tarpoja osaa luoda aikataulun
omalle toiminnalleen ja suunnitella ajankäyttöä. Tarpoja osaa kantaa vastuuta.
Kuvaus:
Tarpojavartio vastaa leirillä jonkin yleishyödyllisen koko leiriä hyödyttävän rakennelman, esimerkiksi
astioiden kuivaustelineen, rakentamisesta tai pystyttämisestä. Tarpojavartio suunnittelee ennen leiriä rakennelmat ja hyväksyttää suunnitelmat luotsilla. Leirillä tehtävän majakan suunnittelu ja toteutus edellyttää, että tarpojavartio tekee yhteistyötä leirilippukunnan johtajiston kanssa. Tarpojavartio saa leirilippukunnan johtajistolta rakentelua varten budjetin, jonka puitteissa rakennelmat pitää
suunnitella. Suunnitteluvaiheessa on tarpojavartion hyvä kerrata rakentelussa tarvittavat solmut ja
köytökset ennen leiriä. Rakenteluvinkkejä saatte esimerkiksi Reppu-kirjasta.
Vartionjohtajan tehtävä:
Kannustaa ja ohjaa tarpojia suunnittelemaan leirirakennelmia. Kertoo mahdollisuusien mukaan
omia kokemuksiaan aiemmilta leireiltä tarpojille. Kertaa tarpojien kanssa rakennelmissa käytettävät
solmut ja varmistaa, että tarpojat hallitsevat ne. Pyytää tarvittaessa apua ja neuvoa luotsilta.
Luotsin tehtävä:
Luotsi auttaa tarpojia ideoinnissa ja varmistaa, että majakka on tarpeeksi haastava tarpojille mutta
sellainen, että he voivat siitä selviytyä. Luotsi kertoo ja antaa vinkkejä siitä, millaisia leirirakennelmat
isommilla leireillä ovat. Luotsi huolehtii, että leirirakennelmissa on huomioitu turvallisuus. Luotsi
toimii yhteyshenkilönä leirilippukunnanjohtajiston kanssa ja kertoo tarpojien suunnitelmista heille.
Luotsi pitää arviointi keskustelun tarpojavartion kanssa.
Valmistelu:
Majakan valmistelu alkaa jo tarpon suuntausvaiheessa, jossa tehdään majakkaan liittyviä päätöksiä. Tarpojavartio ottaa luotsin tai vartionjohtajan avustuksella yhteyttä leirilippukunnan johtajistoon
hyvissä ajoin ennen leiriä ja kertoo suunnitelmistaan. Tarpojavartion vastuulla voi olla esimerkiksi
yleishyödyllisten leirirakennelmien rakentaminen. Tarpojavartio osallistuu vähintään yhteen leirin
suunnittelukokoukseen ja esittelee suunnitelmat leirilippukunnan johtajistolle.
Suunnitteluvaiheessa on tarpojavartion hyvä kerrata rakentelussa tarvittavat solmut ja köytökset
ennen leiriä. Myös erilaisten rakennelmien kokoamista kannattaa harjoitella retkillä, koloilloissa ja
vaelluksilla. Rakenteluvinkkejä saa esimerkiksi Reppu-kirjasta. Tarpojavartio ottaa suunnitelmissa
huomioon myös turvallisuusnäkökulmat rakentamiseen liittyen.
Tarpojavartio saa leirilippukunnan johtajistolta tarvittaessa luotsin välityksellä ohjeistuksen, minkälaisia rakennelmia leirillä tarvitaan ja tekee suunnitelmat sen pohjalta. Sen kannattaa myös tehdä hahmotelma tehtävään kuluvasta ajasta, jotta leirilippukunnan johtajisto pystyy ottamaan huomioon tarpojien ja muiden ikäkausien osallistumisen. Myös muille ikäkausille on hyvä jättää tilaa
ja aikaa leirilippukunnan rakennelmia suunniteltaessa. Rakennelmia kannattaa harjoitella retkillä,
jolloin aikaa rakennelmiin on enemmän kuin normaali koloillassa.

Toteutus:
Tarpojavartio rakentaa suunnittelemansa leirirakennelmat. Tarpojavartio seuraa ennalta tekemäänsä ajankäyttösuunnitelmaa rakentamisessa. Ennen leirirakennelmien käyttöönottoa ne tulee hyväksyttää leirilippukunnan johtajistolla ja luotsilla. Tarpojavartio tekee tarvittavat korjaukset vartionjohtajan ja luotsin avustuksella ennen käyttöönottoa. Leirin loputtua tarpojavartio osallistuu tekemiensä
rakennelmien purkamiseen tai vastaa säilytettävien rakennelmien säilytykseen viemisestä. Vartio
huolehtii purusta aiheutuneen purkujätteen sille osoitetulle paikalle.

LEIRILIPPUKUNNAN ROSKAT
Tavoite:
Tarpoja osaa kierrättää leirillä syntyvät jätteet ja tietää niiden loppusijoituspaikan leirin jälkeen.
Kuvaus:
Tarpojat suunnittelevat leirin aikana syntyneiden jätteiden kierrätyksen omassa leirilippukunnassaan. Tarpojavartio suunnittelee ja toteuttaa leirilippukunnan jätteiden kierrätyksen. Tarpojavartio
rakentaa leirillä roskakatoksen ja tarvittavan määrän roskatelineitä.
Vartinjohtajan tehtävä:
Auttaa tarpojia tietojen etsimisessä tarpon aikana. Pitää yhteyttä luotsiin ja pyytää tarvittaessa luotsilta apua. Auttaa tarpojia ideoimaan ja suunnittelemaan majakkaa.
Luotsin tehtävä:
Pitää yhteyttä leirilippukunnnanjohtajistoon ja pitää heidät tietoisena majakasta ja siihen liittyvistä
asioista. Auttaa vartionjohtajaa ja tarpojia majakan ideoinnissa ja valmistelussa. Hankkii tarvittaessa materiaalia tarpojille majakan toteutukseen. Pitää arviointikeskustelun majakan jälkeen.
Valmistelu:
Majakan suunnittelu alkaa jo tarpon suuntausvaiheessa valitsemalla tehtävä majakka ja miettimällä
sen laajuus. Jo suuntausvaiheessa on hyvä olla yhteydessä leirilippukunnan johtajistoon, jotta leirin
suunnittelussa otetaan huomioon tarpojavartion majakka. Tarpojavartio osallistuu leirin suunnitteluun omalta osaltaan. Tarpojavartio tekee suunnitelman leirilippukunnan jätteiden kierrättämisestä
ja lajittelusta. Suunnitteluun kuuluu myös roskakatosten ja roskatelineiden valmistaminen leirillä.
Roskiksiin on hyvä laittaa leiriläisiä varten hyvät ja selkeät ohjeet, mitä mihinkin roskikseen laitetaan. Tarpojavartion vastuulla voi olla lisäksi koko leirin ajan roskisten tyhjentäminen ja huolto. Tarpojavartio suunnittelee, mitä työkaluja ja tarvikkeita he tarvitsevat majakan toteutuksessa. Samalla
pidetään kirjaa mahdollisista hankinnoista. Tarpojavartio voi tehdä myös erilaisia tietoiskuja kierrätyksestä muille leiriläisille. Tietoiskut on hyvä tehdä jo ennen leiriä. Selvittäkää myös ennen leiriä,
minkälaisia roskia mahdollisesti leirillä tulee. Voitte vaikka vierailla lähimmällä jäteasemalla ja kerätä tietoa sieltä.
Toteutus:
Tarpojavartio toteuttaa leirillä annetun vastuutehtävän ennalta tehdyn suunnitelman mukaan. Lopuksi tarpojavartio osallistuu jätteiden viemiseen loppusijoituspaikkaan ja tehtävän purkuun. Lopuksi vielä tarkastetaan ollaanko mahdollisesti pysytty annetussa budjetissa. Vastuutehtävää voi
myös toteutuksen aikana dokumentoida vaikka kuvin ja videoin. Samalla voidaan konkreettisesti
havainnoida myös kuinka paljon jätettä leirilippukunnassa syntyy esimerkiksi leiriläistä kohden. Vartio voi laskea leirin aikana jokaisen leiriläisen hiilijalanjäljen. Majakkaan saa vaativuutta erilaisten
tietoiskujen antamisesta muille leirilippukunnan jäsenille.

YHTEISKUNTATARPPO
Yhteiskuntatarpon tavoitteena on, että tarpoja ymmärtää erilaisia kulttuureja osana yhteiskuntaa
sekä toimii luonnon kanssa yhteisymmärryksessä.

LIPPUKUNTALEHTI
Tavoite:
Tarpoja tietää, mitä lehden tekeminen vaatii. Hän tekee yhdessä vartionsa kanssa luovan kokonaisuuden. Tarpojat kirjoittavat erilaisia tekstejä ja saavat kokemusta editoinnista ja tekstin käsittelystä.
Kuvaus:
Tarpojavartio tekee yhden numeron lippukuntalehdestä. Vaihtoehtoisesti vartio voi tehdä oman lehden
leirilippukuntaan leirin aikana. Lehti voi olla vaikkapa koonti leirilippukunnalle leiristä. Tarpojavartio voi
tehdä oman leirilippukunnan lehden, joka toimitetaan leirin jälkeen kaikille leirilippukunnan jäsenille.
Vartionjohtajan tehtävä:
Vartionjohtaja auttaa majakan suunnittelussa ja ideoinnissa. Mahdollisuuksien mukaan hän seuraa
leirillä majakan toteutumista. Vartionjohtajan tehtävä on katsoa että vartio tekee reilun työnjaon
niin että kaikki saavat osallistua eikä yksi joudu tekemään kaikkea. Hän tukee tarpojia lehden tekemisen eri vaiheissa ja muistuttaa heitä aikataulusta. Kun lehti on valmis, vartionjohtaja keskustelee
sekä vartion että luotsin kanssa majakasta ja koko tarposta. Majakan jälkeen voi olla ajankohtaista
keskustella seuraavasta tarposta luotsin kanssa ja tehdä alustavia suunnitelmia.
Luotsin tehtävä:
Luotsi on yhteydessä leirilippukunnanjohtajistoon ja tiedottaa heitä tarpojien majakasta. Jos tarpojavartio tekee oman lehden, auttaa luotsi tarpojia ottamaan selvää kustannuksista ja missä määrin
leirilippukunta voi niihin osallistua. Luotsi ja leirilippukunnan muu johtajisto tukee tarpojia heidän kirjoittaessaan artikkeleita ja mahdollisesti leirin jälkeen taittaessaan lehteä. Kun lehti ja sitä myöden
majakka on valmis, tarpojavartio keskustelee luotsin johdolla majakasta ja koko tarposta.
Valmistelu:
Tarpojavartio suunnittelee monipuolisen sisällön yhdessä luotsin kanssa lehteä varten. Vartio ja
luotsi päättävät yhdessä deadlineista ja milloin lehti julkaistaan. Tarpojat ottavat selvää miten lehti
yleensä painetaan ja ottaa sen huomioon aikataulutuksessa. Tarpojat sopivat yhdessä tehtävänjaosta. Vartio miettii yhdessä minkälainen sisältö lukijoita kiinnostaa ja miten kirjoitetaan artikkeleita, jotka olisivat mielenkiintoisia sekä nuorille että vanhemmille lukijoille. Vartio ottaa selvää lehden
budjetista ja miten se vaikuttaa sivumäärään.
Toteutus:
Tarpojat kirjoittavat artikkeleja ja kuvaavat kuvia lehteen, kuvat voidaan liittää lehteen jälkikäteen.
Tarpojat kokeilevat erilaisia tekstityyppejä ja tekevät esimerkiksi gallupeja, haastatteluja, kolumneja,
raportteja tapahtumista ja tuotetestausta. Koko vartio osallistuu lehden taittoon.

LEIRIN SOMEPÄIVITYS OMALLA
YOUTUBE KANAVALLA TMS.
Tavoite:
Tarpoja tietää, mitä somepäivitysten tekeminen vaatii. Hän tekee yhdessä vartionsa kanssa luovan
kokonaisuuden. Tarpojat voivat tehdä somepäivityksiä lippukunnan omille sivuille tai omalle youtube kanavalle esim. leirin aikana tai vaikka rakenteluvaiheesta, miksi ei koko leirin ajan. Päivitysten ei
tarvitse olla pitkiä. Tarpoja ymmärtää vastuunsa ja velvollisuutensa somepäivitysten tekemisessä.
Kuvaus:
Tarpojavartio tekee somepäivityksiä leirilippukuntansa arjesta. Päivitys voi olla vaikkapa koonti leirilippukunnalle leiristä. Tarpojavartio voi tehdä oman leirilippukunnan somepäivityksen, jota voi katsoa vaikkapa leirilippukunnan leiriläisten vanhemmat.
Vartionjohtajan tehtävä:
On apuna ideoimassa majakkaa. Auttaa tarpojia miettimään etukäteen millaista leirillä on, miten leirillä
voi tehdä somepäivityksiä. mikäli mahdollista vartionjohtaja voi kertoa, millaista isommalla leirillä on.
Ja tätä kautta auttaa tarpojia ymmärtämään päivitysten teon rajoittavia tekijöitä. Toteutuksessa vartinjohtaja ei välttämättä oman leiriohjelmansa puitteissa pääse osalliseksi majakan toteuttamisessa.
Luotsin tehtävä:
Varmistaa, että kaikilla majakkaan osallistuvat tarpojat ovat tietoisia somepäivityksiin ja julkaisemiseen liittyvät pelisäännöt mm. toisia nolaavaa tai epäasiallista sisältöä ei saa julkaista. Luotsi auttaa työnjaossa ja vastuiden jakamisessa. Hän toimii linkkinä muun leirilippukunnanjohtajiston ja tarpojavartion välillä. Luotsi käy mahdollisuuksien mukaan arviointikeskustelun leirillä tai leirin jälkeen
Mahdollisuuksien mukaan myös vj voi osallistua arviointiin, mikäli se sopii hänen leiriohjelmaansa.
Valmistelu:
Luokaa ensin pelisäännöt, joita jokainen sitoutuu noudattamaan somepäivityksiä tehtäessä. Ottakaa ennakkoon jo selvää tekijänoikeuksista ja siitä, millaista on hyvä viestintä. Tarpojat miettivät
ennen leiriä yhdessä luotsin ja vartionjohtajan kanssa, millaisia viestintä muotoja leiriolosuhteissa
voidaan tehdä. Erilaisien somepäivitysten tekoa voidaan harjoitella vartion omilla retkillä tai koloilloissa. Ottakaa etukäteen selvää, mitä mahdollisuuksia vartiolla on tehdä päivityksiä leirin aikana.
Millaista tekniikkaa käytetään ja mistä saadaan leirinaikana esimerkiksi virtaa. Pohtikaa myös millaiselle kohderyhmälle haluatte somepäivityksillä viestittää. Vartio voi tehdä majakalle oman käsikirjoituksen. Jakakaa vartion sisällä vastuut etukäteen ja päättäkää työnjaosta.
Totteutus:
Tarpojat tekevät leirinaikana jostakin osa-alueesta somepäivitystä joko omalla youtube kanavallaan
tai vaikkapa lippukunnan nettisivuille leiriarjesta. Somepäivityksessä voi olla tubettamista, haastatteluja, tunnelma kuvia yms. Tarpojat huomioivat toiset leiriläiset somepäivityksissään, kuviin pyydetään lupa eikä toisia nolaavaa tai muuten epäasiallista sisältöä päädy somepäivityksiin.

LEIRILIPPUKUNNAN OMA ILTA
Tavoite:
Tarpoja tietää, miten tapahtumaan valmistaudutaan. Millaisia asioita pitää huolehtia ennen kuin
tapahtumaa voidaan järjestää.

Toteutus:
Suunnitelkaa, harjoitelkaa ja toteuttakaa oman vartionne kanssa lyhyt ohjelma leirilippukunnan
omassa illassa. Minkälaisia perinteitä teillä on omassa lippukunnassa? Millaisia perinteitä leirilippukunnan muilla jäsenillä on? Miten ne voi ja kannattaa huomioida ohjelmaa tehtäessä. Mikäli leirilippukuntanne mukana osallistuu kv-vieraita, voitte miettiä, millaista ohjelmaa heille voisi järjestää,
jotta he oppisivat tuntemaan suomalaisia perinteitä.
Vartionjohtajan rooli:
Auttaa tarpojia ideoimaan suunnittelemaan etukäteen leirilippukunnassa tapahtuvaa ohjelmaa.
Mahdollisuuksien mukaan osallistuu tarpojien järjestämään ohjemaan vähintäänkin katsojana. Kannustaa ujoimpia löytämään omat roolinsa ja puolestaan hillitsemään innokkaimpia ja äänekkäimpiä
vartion jäseniä.
Luotsin rooli:
Auttaa ideoinnissa ja suunnittelussa tarpojavartiota. On yhteydessä leirilippukunnanjohtajistoon ja
tiedottaa heitä tarpojien majakan sisällöstä. Tarvittaessa selvittää muiden leirilippukuntaan osallistuvien lippukuntien perinteitä ja kertoo niistä tarpojavartiolle. Tarkistaa, että tarpojiensuunnittelema
ohjelma on sopivaa myös pienemmille partiolaisille ja että se ei ole ketään loukkaavaa. Keskustelee
vartion kanssa ennalta sopivasta ohjelmasta ja sen pituudesta. Leirilippukunnanjohtajisto huolehtii,
että kaikilla ikäkausilla on mahdollisuus osallistua yhteiseen iltaohjelmaan.

VARUSTETALKOOT
Kuvaus:
Tarpoja vartio suunnittelee ja toteuttaa luotsin avustuksella leirilippukunnan varustetalkoot. Mikäli leirilippukuntaan kuuluu useampi lippukunta voidaan majakka tehdä leirilippukunnissa yhtaikaa.
Talkoot voivat olla leirilippukunnan purkutalkoot kololla tai ennen leiriä tapahtuvat talkoot, jossa
kootaan leirille lähtevät leiritavarat tarpojien johdolla. Tai miksipä ei vaikka molemmat.
Tavoite:
Tarpojat ymmärtävät, minkälaisia ja minkä kuntoisia varusteita ja työkaluja isommalla leirillä tarvitaan. He ymmärtävät varusteiden huollon tarkoituksen ja osaavat huoltaa lippukunnan yhteisiä
varusteita.
Vartionjohtajan rooli:
Mikäli vartionjohtaja on itse osallistunut isommalle leirille niin hän voi kertoa tarpojille omia kokemuksiaan ja havaintojaan leireistä. Hän voi kertoa yhdessä luotsin kanssa, mitä tavaroita on syytä
varata mukaan ja miksi. Hän auttaa varustetalkoiden ideoinnissa ja suunnittelussa yhdessä vartion
ja luotsin kanssa.
Luotsin rooli:
Luotsi pitää yhteyttä leirilippukunnan ja lippukunnanjohtajistoon ja tiedottaa heitä tarpojavartion majakasta. Hän auttaa vartiota käytännön asioissa kuten miettimän mitä kaikkea varutetalkoisiin kuuluu,
kutsutaanko talkoisiin koko leirilippukunta? vai hoidetaanko talkoon vain tarpojien voimin? Hoitaa tarvittaessa kutut talkoisiin kohderyhmälle. Auttaa tarpojia suunnittelemaan talkoita. Hän myös toimittaa
tarpojille tarvittaessa leiriltä tulleet ohjeet siitä, mitä yökaluja leirilippukunnalla tulisi olla mukana leirillä.
Toteutus:
vartio suunnittelee ja sopii varustetalkoille sopivan päivän ja kutsuu päivään en ihmiset, joiden tulisi
talkoisiin osallistua. He keräävät luotsin ja muun leirilippukunnanjohtajiston kanssa listan huollttavista ja mukaan otettavista tavaroista ja työkaluista. Tekevät luotsin avustuksella työnjaon talkoisiin.

LUOVUUSTARPPO
Luovuustarpon tavoitteena on, että tarpoja osaa käyttää luovaa ajattelua ja ongelmanratkaisutaitojaan. Tarpoja tutustuu uusiin kädentaitoihin ja saa esiintymisvarmuutta.

LEIRIPORTIN SUUNNITTELU
JA TOTEUTUS
Tavoite:
Tarpoja tietää, mikä on leiriportti ja miksi sellainen rakennetaan Tarpoja osaa ottaa muiden näkemyksiä huomioon leiriportin suunnittelussa. Tarpojat osaavat suunnitella ja rakentaa leiriportin niin,
että se on turvallinen ja näkyvä osa leirilippukuntaa.
Kuvaus:
Tarpojat osallistuvat luotsin ja leirilippukunnanjohtajiston kanssa leiriportin suunnitteluun ja rakentamiseen.
Vartionjohtajan rooli:
Auttaa tarpojia ideoimaan ja suunnittelemaan leiriporttia. Vartionjohtajan kanssa tarpojat voivat etsiä netistä tai vanhoista valokuvista erilaisia malleja leiriporteista.
Luotsin rooli:
Luotsi kertoo tarpojille, mikä leiriportti on ja että sen tarkoituksena on toivottaa niin vierailijat kuin
leirilippukunnan jäsenet tervetulleiksi leirilippukuntaan. Luotsi huolehtii, että suunnitelmissa huomioidaan leirilippukunnan ja leirin teema. Luotsin tehtävänä on sopia leiriportin rakentamisesta leirilippukunnan johtajiston kanssa. Yhdessä luotsi ja leirilippukunnanjohtajisto päättävät onko suunniteltu leiriportti sopiva ja miettivät, miten muut ikäkaudet huomioidaan tarpojien majakassa.
Valmistelu:
Luotsin avustuksella tarpojat ideoivat leiriportti ehdotuksensa ja esittelevät leirilippukunnanjohtajistolle. Tarpojat kokoavat leiriportin valmistamiseen tarvittavat välineet sekä työkalut ja huolehtivat ne
leirille. Luotsi auttaa tarvittaessa budjetin tekemisessä ja tarvikkeiden hankinnassa. Toteutuksessa
on hyvä ottaa huomioon myös muut ikäkaudet ja antaa heillekin tehtäviä leiriportin rakentamisessa,
jotta leiriportista ei tulisi vain tarpojien juttu. Tarpojat miettivät rakentamiseen työnjaon, johon voi
ottaa myös muita ikäkausia mukaan.
Toteutus:
Tarpojat rakentavat suunnitelmiensa mukaan leirilippukunnalle leiriportin, jonka rakentamiseen
osallistuu mahdollisesti myös muita ikäkausia. Työnjaossa kannattaa myös huomioda leiriportin
kunnossapito ja huoltotyöt leirin aikana.

MINÄMINÄ TARPPO
Minäminä tarpon tavoitteena on, että tarpoja kehittää itseään ja uskaltaa olla omanlainen. Tarpoja
osaa pitää huolta myös kavereistaan ja kaverisuhteistaan.

HEMMOTTELUHETKI
Tavoite:
Tarpoja osaa tuottaa hyvää mieltä muille ja saa siitä hyvän mielen myös itse
Kuvaus:
Tarpoja vartio suunnittelee ja toteuttaa hemmotteluhetken leirilippukunnan johtajistolle tai jollekin
muulle ryhmälle tai henkilölle.
Toteutus:
Tehkää yllätykseksi jollekin illalle tai aamulle lyhyt rentoutus hetki leirilippukuntanne johtajistolle.
Rentoutus tai hemmotteluhetken voi tehdä myös jollekin, joka on uurtanut pitkiä päiviä leirin eteen.
Rentoutus voi pitää sisällään mm. viileän vesipullon, muutaman mustikan naposteltavaksi, jalkakylvyn, intialaisen päähieronnan jne. Voitte jo ennen leiriä koota hemmottelu pussin. Saisiko hemmottelupussin/hemmotteluhetken antamalla vaikka puhelinta lataukseen vastineeksi? Vai annetaanko
hoito ilman vastinetta. Miettikää vartionne kanssa, tarvitseeko aina saada teoilleen vastinetta? Mitä
muuta rentoutushetki voisi sisältää? Miettikää ratkaisuja, joihin ei tarvitse käyttää rahaa. Rentoutus
voi olla myös leirin jälkeen yhteinen rento illanvietto leirilippukunnan kanssa. Millaista ohjelmaa
illanvietossa olisi? Minkälainen budjetti illanviettoon tarvitaan.
Vartionjohtajan rooli:
Vartionjohtaja auttaa vartiota majakan ideoinnissa.
Luotsin rooli:
Luotsi toimii suunnittelun apuna ja tarvittaessa linkkinä leirilippukunnan johtajistoon. Rentoutus voidaan suunnitella toteutettavaksi rakentelun jälkeen vaikkapa palkinnoksi suunnittelukisan voittajalle, epäonnen soturille tms. Luotsi auttaa tarvittaessa budjetin ja tarvikkeiden hankinnassa muiden
johtajien kanssa.

YSTÄVYYTTÄ
MAAPALLON TOISELLA PUOLEN
Tavoite:
Vartio pitää yhteyttä maailman Jamboreelle lähteviiin partioystäviinsä.
Kuvaus:
Vartio sopii etukäteen maailman jamboreelle lähtevien kanssa, miten ja millä tavoin he voisivat välittää piirileiri tunnelmaa maapallon toiselle puolelle.
Vartionjohtajan rooli:
Auttaa tarpojia ideoimaan ja toteuttamaan majakkaa. Rohkaisee heitä olemaan yhteydessä tuntemiinsa jamboreelle lähteviin partiolaisiin. Tarvittaessa luotsin avustuksella käyttää olemassa olevia
verkostojaan majakan toteutukseen.
Luotsin rooli:
Auttaa ja tukee ideoinnissa ja toteutuksessa. Varmistaa, että majakka on toteutettavissa. Antaa
palautetta vartiolle majakasta ja tarposta. Käyttää tarvittaessa omia verkostojaan helpottaakseen
tarpojien majakkaa.

Valmistelu:
Majakan suunnittelu on hyvä aloittaa jo tarpon suuntausvaiheessa. Selvittäkää, onko teillä ketään
tuttua, joka on suuntaamassa maailman jamboreelle? Minkälaisen yhteyshenkilön haluaisitte? Onko
yhteyshenkilö tarpoja/samoajaikäinen vai vanhempi? Pohtikaa, miten ikä vaikuttaa siihen minkälaisia asioita haluaisitte nähdä? Sopikaa yhteydenpitoon pelisäännöt ja kanavat ajoissa.
Toteutus:
Vartio ottaa yhteyttä tuntemaansa maailman jamboreelle lähtevään partiokaveriin ja sopii yhteydenpidosta ja tunnelmien välittämisestä leirien aikana. Toki tunnelmia voi myös jakaa leirilippukunnassa, varsinkin jos lippukunnastanne lähtee partiolaisia maailman jamboreelle. Voitte yhdessä esimerkiksi keksiä haasteen suoritettavaksi leirien aikana. Haasteena voi olla vaikkapa toisen maan
kulttuuriin liittyvät ennakkokäsitykset, uuden ystävän löytäminen tms.
Vartio voi esimerkiksi välittää leiriltä erilaisia elementtejä, miten leirielämä toimii. Miten puhtaan
veden saanti on varmistettu, miten ruokailut on hoidettu yms. Puhtaan juomaveden saanti hanasta
on jo sinänsä monelle ulkomaalaiselle ihmeellistä. Monelle ulkomaalaiselle voi myös olla ihmetyksen aiheena se, että suomalaisessa leirielämässä lapset ja aikuiset saattavat majoittua samassa
teltassa. Mitä ihmetyksen aiheita jamboreella voisi olla?

KAUPUNKITARPPO
Kaupunkitarpon tavoitteena on, että tarpoja osaa itsestään ja lähipiiristään huolehtimisen taitoja.

KUVAKOLLAASI EVON
LEIRIALUEESTA
Tavoite:
Evon leirialue tulee tutuksi tarpojille osana hämäläistä retkeily- ja leirielämää. Tarpoja pysähtyy miettimään, millaiset rakennelmat ovat hyviä kestävän kehityksen ja ympäristön kannalta.
Kuvaus:
Kuvakollaasin avulla tarpojat näkevät, millainen leiri Ilvesleiri on. Miten eri rakennelmat muuttavat
maisemaa? Tarpoja huomaa rakennelmien vaikutuksenympäristöön. Mikäli tarpojilla on mahdollisuus retkeillä Evolla jo ennen leirirakennelmia niin se tuo syvyyttä majakkaan.
Vartionjohtajan tehtävä:
Auttaa tarpojia ideoinnissa. Millaisia eri tapoja on kuvata leirialuetta? Voisiko aluetta kuvat esim.
Still kuvina ja koostaa ne intagramiin kaikkien nähtäville. Voisiko leirialueen piirtää? Vartionjohtaja
kannustaa tarpojia majakan suunnittelussa ja toteutuksessa.
Luotsin tehtävä:
Auttaa ideoinnissa ja toteutuksessa tarpeen vaatiessa. Vastaa, että majakan tekemiseen on saatavilla tarpeellinen välineistö. Koska kuvissa saattaa näkyä ihmisiä, niin tarpojia on hyvä muistuttaa
siitä, minkälaisia kuvia saa julkaista sosiaalisessa mediassa.
Valmistelu:
Tarpojavartio miettii etukäteen, minkälaisia asioita he haluavat kuvata. Vartio voi keskittyä kuvaamaan jotain tiettyä asiaa esim. Rakennelmia, likavesijärjestelmää, teknologiaan liittyviä
asioita. Kuvista voi välittyä myös tunnelma, millaisia tunnelmia leiriin liittyy? Onko niillä tekemistä kestävän kehityksen kanssa? Auttaako positiivisuus ja iloisuus kestävää kehitystä? Miten?

Toteutus:
Kuvatkaa leirin aikana Evon retkeilyalueesta kuvakollaasi. Kollaasissa voi näkyä erilaisia leirirakennelmia. Piirileiri on kooltaan pienen kunnan kokoinen väkiluvultaan. Välittäkää leiriltä tai leirin jälkeen kooste, millainen ympäristö leirillä on. Ajatuksena, että myös ei vielä partiolaiselle aukeaa, mitä
kaikkea partioon sisältyy. Bongatkaa joku, joka on ollut rakentamassa rakennelmia. Haastatelkaa
leirin tekijöitä ja pyytäkää heitä kertomaan, mitä kaikkea suuren leirin rakentamiseen kuuluu. Voitte
tehdä, vaikka jutun jostain leirin huippu hetkestä tai laaksosta.

SUJUVA LEIRIARKI
Tavoite:
Tarpojat ymmärtävät, miksi on tärkeää, että leirilippukunnanjohtajisto ja luotsit tietävät missä kukin
leirin aikana on ja koska. Tarpojat pysähtyvät miettimään, miksi leirillä on yhteiset säännöt? Miksi
sääntöjä on? Mitä jos sääntöjä ei olisi?
Kuvaus:
Tarpojat ideoivat ja toteuttavat läsnäolotaulun leirilippukuntaan, josta voidaan nähdä kuka on ohjelmassa, leirilippukunnassa tai poissa leiriltä minäkin päivänä.
Vartionjohtajan tehtävä:
Toimii ideoijana tarpojien majakassa. Arvioi tarpojien suunnitelmaa, onko esimerkiksi suunniteltu
läsnäolo taulu sopiva, säänkestävä jne.
Luotsin tehtävä:
Auttaa tarpojia ja vartionjohtajaa ideoimaan läsnäolo taulua. Toimii yhteyshenkilönä tarpojien ja
leirilippukunnanjohtajiston välillä. Asettaa rajat. Pitää huolen, että kaikki ikäkaudet on huomioitu
taulussa. Auttaa materiaalien hankinnassa. Varmistaa, että majakasa tulee riittävän haastava tarpojille. Tähän kannattaa lisätä vastuuta esimerkiksi leirilippukunnan sääntöjen kertomisesta, leirilippukunnanosallistujien osallistamisella mm. Läsnäolomerkkien tekemisellä ja sen ohjeistamisella
muille johtajille, jotka puolestaan ohjeistavat omat ikäkautensa.
Valmistelu:
Vartio tekee taulusta suunnitelman, jonka hyväksyy leirilippukunnanjohtajisto. Ikäkaudet voi esimerkiksi erotella ikäkausien mukaisilla väreillä. Miten leirilippukunnan osallistujat voitaisiin ottaa
mukaan tauluntekoon? Tekeekö jokainen oman merkkinsä tauluun, ja tarpojat ohjeistavat merkkien
teon? Merkit voidaan tehdä vaikkapa koloilloissa ennen leiriä. Tai leirilippukunnan yhteisessä ennakkotapaamisessa.
Toteutus:
Tarpojat toteuttavat majakan suunnitelmiensa mukaan. Kun läsnäolotaulu on saatu valmiiksi, esittelevät tarpojat sen leirilippukunnalle. Lisäksi he antavat ohjeet taulun käytöstä ja kertovat, miksi
taulun ajan tasalla pitäminen on tärkeää. Samalla käydään läpi leirielämään liittyviä pelisääntöjä.

