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Aikataulurunko
Suositeltu aktiviteettijärjestys, jota voitte halutessanne muuttaa itsellenne sopivaksi. Järjestykseen saattaa vaikuttaa esimerkiksi maasto ja
osallistujamäärä ja tarvittaessa aktiviteetit voi suorittaa käänteisessä
järjestyksessä hajonnan saamiseksi. Ehdotetussa aikataulussa siirtymiin on varattu yhteensä 45min.
klo 10.00

vartioiden saapuminen tapahtuma-alueelle

klo 10.15

Lokki liputtaa, kesto 40min, siirtymä 5min

klo 11.00

Lokki rakentaa, kesto 30min, siirtymä 5min

klo 11.35

Lokki somettaa, kesto 15min, siirtymä 5min

klo 11.55

Lokki huoltaa, kesto 30min, siirtymä 5min

klo 12.30

Lokki ruokailee, kesto 120min, siirtymä 5min

klo 14.35

Lokki huolehtii, kesto 30min, siirtymä 5min

klo 15.10

Lokki kierrättää, kesto 20min, siirymä 5min

klo 15.35

Lokki majoittuu, kesto 60min, siirtymä 5min

klo 16.40

Lokki pelastaa, kesto 30min, siirtymä 5min

klo 16.45

vartiot maalissa
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Tarpojaluotsi,
Hienoa, että olet järjestämässä tarpojien taitopäivää! Se on tärkeä
osa tarpojien ikäkausiohjelmaa. Kädessäsi on Tarpojien taitopäiväksi
suunniteltu aktiviteettipaketti, joka on tehty leiritarppoa ajatellen, ja
jonka avulla pystyt yhdessä muiden tarpojaluotsien kanssa järjestämään lippukuntasi tarpojille oman taitopäivän.
Leiritarpon tavoitteena on, että tarpoja osaa metsäleirillä tarvittavia
partiotaitoja. Ideaalitilanteessa tarpojat toimivat 4-6 hengen vartioissa, joissa pääsevät päivän aikana harjoittelemaan niin metsäleirillä
tarvittavia partiotaitojaan kuin ryhmässä toimimista.
Tapahtuman järjestämisessä tulee huomioida vallitsevat olosuhteet
sekä Suomen Partiolaisten Turvallisuusohjeet. Tapahtumasta tulee
tehdä turvallisuussuunnitelma.
Näin käytät aktiviteettipakettia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tutustu aktiviteettipakettiin
sovi päivämäärä ja paikka tapahtumalle
markkinoi tapahtumaa
jaa retkikirje
jaa vastuut aktiviteeteista johtajille
hanki aktiviteetteihin tarvittavat varusteet
muista tehdä turvallisuussuunnitelma
sovi käytännön asioista johtajien kanssa
järjestä päivä
merkitse tarpojille päivän jälkeen tehdyt aktiviteetit kuksaan
hoida retkien jälkityöt

Mukavaa retkipäivää leiritarpon merkeissä!
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AKTIVITEETIT
Lokki liputtaa
Kesto: 40 minuuttia
Tarvikkeet: Narua solmun harjoitteluun, lipputanko, Suomenlippu,
pyykkinaru ja pyykkipoikia, Liite 1 tulostettuna.
Tavoite: Suhde yhteiskuntaan - Liputus: Tarpoja oppii Suomen lipun
käytön. Tarpoja kertaa lipunnostoon liittyvät tervehdykset ja osaa
taitella Suomen lipun.

Järjestäjän ohje:
1. Tarpoja opettelee tekemään lippusolmun
Lippusolmu on saanut nimensä siitä, että
sitä käytetään Suomen lipun kiinnittämiseen lipputangon naruun. Suomen lipun
alareunassa on narulenkki, johon lippusolmulla lipputangon naru sidotaan kiinni.
Suomen lipun yläpäässä olevaan vapaasti
pyörivään renkaaseen kiinnitetään naru
ulkosorkalla tai paalusolmulla.
Lippusolmu on myös kerrattu jalussolmu, joten sitä myös nimensä
mukaisesti käytetään eripaksuisten narujen kiinnittämiseen yhteen.
Silloin irtopäät sidotaan samalle puolelle solmua. Lippusolmu toimii
jalussolmua paremmin, jos köydet eroavat toisistaan paksuuden,
koostumuksen tai märkyyden osalta.
•
•
•
•

Tee paksummasta narusta lenkki
Tuo ohuemman köyden irtopää lenkistä
Kierrä ohuemmalla köydellä kahdesti lenkki
Vie ohuempi naru itsensä ali, mutta ei takaisin lenkistä

Tarina: “Käärme nousi lammesta, kiersi puun kahdesti, sukelsi itsensä ali, mutta nousi vastarannalle.”
(Lähde: Lippusolmu – PartioWiki (scoutwiki.org))
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2. Mitä tapahtuu lipunnostossa ja lipunlaskussa?
Toiminnot papereilla, järjestä oikeaan järjestykseen aikajanalle
(Liite 1., sivu 25)
Nosto ja lasku. Kiinnitä lippulukot ja nosta lippu salkoon rauhallisin,
tasaisin vedoin. Älä anna lipun koskettaa maata. Kiristä lippunarut
tiukalle ja kiinnitä knaapiin eli narunsakaraan. Oikein sininen puoli
päälle laskostettu ja rullattu lippu aukeaa niin, että salkoon nosto on
helppoa.
Nosta lippu salkoon aamulla kello 8 ja laske auringon laskettua viimeistään kello 21. Laske lippu arvokkaasti ja vie sisätiloihin sininen
väri päälle taitettuna, narut ja liittimet vapaina. Kuivata lippu kostealla ilmalla ennen laskostusta.
Muina kuin liputuspäivinä salkoon voi nostaa viirin. Suruliputuksessa
lippu nostetaan ensin aivan ylös, minkä jälkeen lippua lasketaan 1/3
salon mittaa alas niin, että lipun alareuna jää salon puoliväliin. Hautajaispäivän suruliputus aloitetaan klo 8.
Poikkeukset:
• Suomen lipun päivä, jolloin liputus alkaa juhannusaattona kello
18 ja päättyy vasta juhannuspäivänä kello 21.
• Itsenäisyyspäivänä liputus päättyy kello 20.
• Sellaisena pimeän vuodenajan vaalipäivänä, jolloin äänestys loppuu auringonlaskun jälkeen, liputus päättyy kello 20.
Tavallinen kansalainen voi jonkin verran joustaa liputusaikojen kanssa, kunhan lippua ei esimerkiksi unohda yöksi salkoon – paitsi juhannuksena, yöttömänä yönä. Pääasia on, että kansallislippua kohdellaan
kunnioittavasti.
Teksti: Anne Korkala, lähde: Suomalaisuuden liitto.
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3. Lipun viikkaaminen

(Lähde: Tuotekuva (helsinginlipputehdas.fi))

4. Lipunnosto
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Lokki rakentaa
Kesto: 30 min
Tarvikkeet: Riukuja, naruja köytöksiin, ohjeet
Tavoite: Rakentelu - Tarpoja oppii käyttämään erilaisia tekniikoita
kuten tappiliitoksia rakentelussa ja harjoittelee jo opittuja taitoja eli
puun työstämistä puukolla, sahalla ja kirveellä. Tarpoja käyttää rakennelmissa oppimiaan solmuja ja köytöksiä.
Järjestäjän ohje:
Vartio rakentaa rinkkatelineen ja A-pukin erilaisia köytöksiä käyttäen.
Pukkiköytöstä käytetään yleensä kun halutaan saada poikittainen puu
tukevasti kahden puun väliin, esimerkiksi erilaisissa kuivaustelineissä, tikapuissa yms. Oleellista on, että liitettävät puut ovat toisiinsa
nähden 90 asteen kulmassa. Kun puut ovat muussa kulmassa toisiinsa, käytetään ristiköytöstä.
1. Pukkiköytös aloitetaan tekemällä tukkikytky.
2. Narua kieputetaan kuvan mukaisesti. Yleensä noin 3-6 kierrosta
riittää. Tärkeää on, että kierrokset eivät mene toistensa yli ristiin,
vaan ovat siististi rinnakkain.
3. Sitten tehdään kiristyskierrokset, jotka ovat poikittaissuuntaisia
köytöksen kierroksiin nähden ja kulkevat puiden välissä. Kiristyskierroksia tehdessä on syytä käyttää paljon voimaa ja pitää
koko ajan köysi kireällä.
4. Köytös päätetään tekemällä siansorkka vaakatasossa olevaan
puuhun.
Ristiköytös:
Ristiköytöstä käytetään yleensä, kun halutaan saada kaksi puuta kiinni toisiinsa siten, etteivät ne ole kohtisuorassa toisiaan vastaan.
Ristiköytöksen voi tehdä kahdella tavalla. Molemmissa tavoissa se
aloitetaan tukkikytkyllä ja päätetään siansorkkaan. Toiset tekevät sen
ensin laittamalla puut samansuuntaisesti ja kiertämällä narua noin 4
kierrosta ja tämän jälkeen taivuttavat puut haluttuun kulmaan, minkä
jälkeen tekevät ristikkäiset kierrokset, sekä lopuksi kiristyskierrokset
ja päättäminen.
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Toinen tapa tehdä ristiköytös on se, että puut laitetaan valmiiksi haluttuun kulmaan. Aluksi tehdään tosin päin tulevat kierrokset, minkä
jälkeen tämän kanssa ristiin tulevat kierrokset. Tästä eteenpäin on
työskentely sama kuin edellä.
Pukkiköytös – PartioWiki (scoutwiki.org)
Ristiköytös – PartioWiki (scoutwiki.org)
Rinkkateline on perinteinen leirirakennelma. Rinkkatelineen ideana
on pitää rinkat siistissä järjestyksessä ja suojassa lialta ja sateelta.
• 2kpl tukevia eläviä puita, jotka ovat noin kahden metrin päässä
toisistaan.
• 2–3kpl riukuja jotka ovat pidempiä kuin puiden etäisyydet.
toisistaan.
• Narua.
• (Kevytpeite.)
Kahden tukevahkon puun väliin laitetaan riuku kiinni pukkiköytöksillä. Riuku asetellaan noin polven korkeudelle, puiden ”etupuolelle”
(katsottuna siitä, mistä päin telinettä käytetään.) Toinen riuku sidotaan myös pukkiköytöksillä puiden väliin, tämä riuku sidotaan puoden
”takapuolelle”. Sopivan korkeuden voi mitata esimerkiksi käytössä
olevilla rinkoilla.
Mikäli haluaa tehdä sadesuojan telineen päälle, sen voi tehdä laittamalla kolmannen riuun ylimmäksi riuksi. Kolmanteen riukuun kiinnitetään kevytpeite. Kiinnittämällä ylimpään riukuun poikkipuita saa
kevytpeitettä levitettyä isommalle alalle.
Rinkkateline – PartioWiki (scoutwiki.org)
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A-pukki partiolaisen perusrakennelmia. A-pukkia voi hyödyntää mm.
telttakatosten, pöytien tai erilaisten telineiden tukirakenteena.
A-pukkiin tarvitaan sidosnarua, köyttä ja puita. Tarvitset kaksi tukevaa puuta jotka ovat mahdollisimman pitkiä. Lisäksi tarvitset kaksi
lyhyempää puuta.
Rakenna kuvan mukainen A-pukki. Ruskeat viivat ovat puita, köysi
on sininen ja punaiset pisteet tarkoittavat köytöstä. Jalkojen pitää olla
vähintään joen syvyiset. Mikäli vesistön pohja on erittäin pehmeä,
voidaan aivan alas köyttää ylimääräinen poikkipuu estämään jalkojen
uppoamisen pohjaan. A-pukin valmistaminen aloitetaan kiinnittämällä pitkät tukipuut toisesta päästään yhteen ristiköytöksellä. Tukipuiden väliin kiinnitetään vähintään yksi, mutta usein kaksi tai kolme
poikkipuuta.
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Lokki somettaa: #IhanLokkina
Kesto: 15 min
Tarvikkeet: Vartion omat puhelimet

Järjestäjän ohje
Tapahtuman aikaan tarpojat jakavat kuvia somessa tunnuksella
#IhanLokkina
Lisäksi asiaa turvallisesta somen käytöstä, mitä kannattaa julkaista,
mitä saa julkaista, kerran netissä - aina netissä.
• Kysy aina kaverilta lupa, ennen kuin julkaiset hänen kuvansa
netissä.
• Lippukunnan tapahtumassa kuvattaessa tarkasta onko jollakin
henkilölle kuvauskielto.
A4-papereille tietoa em. aiheista + kysely netissä aiheeseen liittyen
(10 kysymystä, monivalinta).
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Lokki huoltaa
Kesto: 30 min (10 min puukko, 10 min saha, 10 min kirves)
Tarvikkeet: Kirveitä, sahoja, puukkoja, teroitusvälineitä
Tavoite: Suhde itseen - Työkalut: Tarpoja osaa käyttää erilaisia työkaluja ja ymmärtää miksi työkalujen huoltaminen on tärkeää. Tarpoja
osaa käsitellä puukkoa, kirvestä, ja sahaa sekä huoltaa ne asianmukaisesti. Tarpoja osaa käyttää porakonetta ja vintilää sekä osaa valita
oikeanlaisen poranterän työstettävän materiaalin mukaan.

Järjestäjän ohje:
Vartio huoltaa lippukunnan varusteita - teroittaa puukon, kirveen tai
sahan.

Puukon teroittaminen:
Luonnon hiomakivi

1. Kostuta kivi vedellä.
2. Terän molemmat puolet hiotaan pyörivällä liikkeellä teräkulman
suuntaisesti.
Pidä puukon hiomakulma terän viisteen eli vaasin mukaisena.
Terän hamaran ja teroituskiven välinen etäisyys: Ilves puukot n.
0,5 cm ja Leukupuukot n. 0,7 cm kulmassa. (22 astetta).
Tylsempi puukko vaatii voimakkaamman käsittelyn.
Kiven päälle muodostuva massa edesauttaa viimeistely hiomista,
kovemmissa ja tylsemmissä terissä käytetään runsaammin vettä.
3. Hio lopuksi yhdensuuntaisesti molemmilta sivuilta hivenen jyrkemmässä kulmassa, kun terää teroitettaessa. (Ikään kuin vuolisit terästä lastua). Muista käyttää kiveä usein, jolloin terä ei pääse
tylsäksi.

Lähde: Puukon teroitus oikein | Marttiini

Kirveen ja sahan teroittaminen
Lähde: Kirveen, sahan ja lapion huolto – Partioaitta
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Lokki ruokailee
Kesto: 1,5 - 2 tuntia
Tavoite: Tarpoja osaa valmistaa aterian suuremmalle joukolle. Hän
hallitse tiskauksen ja siivouksen aterian jälkeen. Tarpoja ottaa huomioon hygienian ruokaa valmistettaessa.

Järjestäjän ohje:
Trangialla ruoan valmistaminen + jälkiruoka
Vartion varusteet: Trangia, sinoli, keittiövälineitä?, ruokailuvälineet,
muovipussi likaisille astioille ja trangialle

Retkiruoka (isoon Trangian kattilaan)
•
•
•
•
•

2 pss pestopastaa (esim. Knorr)
pala parsakaalia
vettä (vähän vähemmän kuin pastapussien ohjeessa yhteensä)
1 pkt vuolukanaa
parmesania

Retkiruoan perusohje
Valmisateriapussi (pastaa, risottoa tai muuta riisiruokaa) ja proteiinin lähteeksi kanaa, makkaraa tai tofua. Myös esimerkiksi härkis tai
nyhtökaura käy hyvin. Lämpimällä säällä toki pitää huolehtia säilyvyydestä. Silloin voi käyttää esim. pikkusalameita. Lisäksi voi ottaa
kasviksia, vaikka tomaatteja “salaatiksi” ruoan lisäksi. Nämä ovat
suhteellisen helppoja kuljettaa.
Tämä on perusohje, jota on helppo soveltaa omien toiveiden ja mieltymysten mukaan.
Lähde: www.retkimielella.fi
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Omenapaistos
Ainekset neljälle:
•
•
•
•
•
•
•
•

120 g kuivattuja omenoita paloina
3,5dl kaurahiutaleita (ei pika)
0,5dl sokeria
0,5dl fariinisokeria
1-2tl vaniljasokeria (jos ei ole kastiketta)
kanelia
90 g voita (noin 6 rkl)
Veden tarve: noin 2 dl puhdasta vettä

Valmistus:
1. Liota omenat pehmeiksi pienessä vesitilkassa (vartti tai sinne
päin).
2. Sulata voi trangian kannella.
3. Sekoita voihin kaurahiutaleet ja sokerit. Paahda hieman rapeiksi
kokoajan sekoitellen.
4. Lisää omenat ja kanelia.
5. Herkuttele sellaisenaan suoraan pannulta tai vaniljakiisselin ja
kaakaon kera.
Lähde: www.tunturikeittio.com
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Lokki huolehtii
Kesto: 30 min
Tarvikkeet: puhdasta puuvillakangasta, mehiläisvahaa, silitysrauta ja
-lauta, voipaperia
Tavoite: Tarpoja oppii miksi omasta pukeutumisesta on huolehdittava
myös retki- ja leiriolosuhteissa. Tarpoja tietää, että retkellä tai leirillä
tulee olla kuivat, lämpimät ja hengittävät vaatteet. Tarpoja oppii huoltamaan vaatteitaan.
Kuvaus:
Vartion jäsenet valmistavat omat mehiläisvahaliinat (tai kyllästää
vaatteita mehiläisvahakiekolla) ja keskustelee, miten luonnonmateriaalit (villa, puuvilla, pellava) toimivat kuivana ja märkänä sekä vertaa
niitä keinokuituihin (polyester jne.).

Mehiläisvaha pitää ruoan tuoreena
Mehiläisvahaliina on pala luomupuuvillakangasta, joka on kyllästetty
mehiläisvahalla ja josta tulee täysin vesitiivis. Käytä liinaa muovikelmun sijaan voileipien kääreenä tai peittämässä kulhoa, jossa on
ruoantähteitä. Mehiläisvaha on bakteereja tappavaa ja siten liina auttaa pitämään ruoan tuoreena pidempään.
Liina puhdistetaan haalealla vedellä, jossa on hiukan astianpesuainetta. On tärkeää, ettei käytä liian kuumaa vettä, ettei mehiläisvaha sula.
Liinaa ei voi laittaa tiskikoneeseen.
Mehiäisvahaliinaa voi käyttää yhä uudelleen monia vuosia.
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Tarvitset mehiläisvahaa ja puuvillakangasta:
Pala siistiä puuvillakangasta. Kangas saa olla tiiviskuteista, mutta ei
liian paksua, sillä silloin liinasta tulee kömpelö käyttää. Lakanakangas
tai jokin ohuempi kangas toimii parhaiten.
Muista, että puuvillaa käsitellään suurilla määrillä erilaisia kemikaaleja valmistusprosessin aikana, joten valitse luomukangas tai vanha,
pesussa kulunut kangas.
Mehiläisvahaa, jossa ei ole torjunta-aineita ja lääkeaineita, mielellään
luomua. Kysy paikalliselta mehiläistarhurilta (paikallisten mehiläistarhureiden osoitelistoja löytyy netistä). Älä käytä askarteluliikkeestä
ostettua mehiläisvahaa, se on liian huonolaatuista.
Näin teet mehiläisvahaliinan:
1. Laita voipaperi kuumuutta kestävälle pinnalle, esimerkiksi
puiselle leikkuulaudalle.
2. Levitä kangas voipaperin päälle.
3. Silitä kangas, niin että siitä tulee sileä ja hieno.
4. Raasta mehiläisvaha pieniksi paloiksi ja sijoita palat tasaisin
välein kankaalle. Mehiläisvahaa kuluu vähemmän kuin uskoisi.
5. Peitä toisella voipaperilla ja silitä varovasti silitysraudalla. Vaha
sulaa 62-65 asteen lämmössä, joten riittää, kun silitysrauta on
keskilämmöllä. Kun vaha on sulanut, näkee selvästi, jos joistakin
kohdista puuttuu vaha.
6. Lisää vahaa ja silitä uudelleen. Tämän vaiheen voi joutua
toistamaan muutaman kerran, ennen kuin liina on kokonaan
kyllästetty vahalla.
7. Jos vahaa on liikaa, niin että voipaperi on ihan tahmea, liinan voi
peittää palalla talouspaperia ja silittää uudelleen, niin paperi imee
ylimääräisen vahan.
8. Kun olet valmis, voit pyyhkiä kuuman silitysraudan palalla
talouspaperia. Paperi imee itseensä vahan, joka on tarttunut
rautaan.
9. Nyt liina on valmis käytettäväksi!
Lähde: Yle.fi - Strömsö
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Mehiläisvahakiekko tekstiilien kyllästämiseen
Mehiläisvahaa voi käyttää myös tekstiilien kyllästämiseen ja niiden
tekemiseen vettähylkiviksi.
Se käy sekä puuvillakankaille että synteettisille kankaille, mutta ei
vesitiiviille kalvollisille tekstiileille.
Käytän mehiläisvahakyllästystä hiihtohousuihin, kintaisiin, puutarhahousuihin ja parkatakkiin.
Mehiläisvahakyllästystä on helppo käyttää eikä siitä liukene pesussa kemikaaleja, mutta kyllästys kestää vain 1–2 pesua, joten se sopii
parhaiten vaatteisiin, joita ei pestä kovin usein.
Näitä tarvitaan kyllästyskiekkoon:
80 g mehiläisvahaa
20 g kookosöljyä
Tee näin:
1. Pane rasvat ruostumattomaan litramittaan ja laita se
vesihauteeseen.
2. Kun rasva on sulanut, kaada se sopivanmuotoiseen
muovipurkkiin, johon saa valettua kiekon.
3. Anna purkin olla rauhassa, kunnes kiekko on täysin jäähtynyt ja
alkaa irrota reunoilta. Silloin sen voi puristaa pois purkista. On
vaarana, että kiekko halkeaa, jos se puristaa ulos liian aikaisin.
4. Hiero mehiläisvahakiekolla sitä kangasta, jonka haluat kyllästää.
5. Puhalla hiustenkuivaimella niin kuumaa, että rasva sulaa kankaaseen. Joskus on tarpeen toistaa käsittely muutaman kerran.
6. Kun vesi muodostaa helmiä kankaalle sen sijaan, että kangas
imisi sen, kyllästys toimii niin kuin sen pitää.
Lähde: Hirvikota-blogi

17

Lokki kierrättää
Kesto: 20 min
Tarvikkeet: vartiolla oma mobiililaite
Tavoite: “Tarpoja huomaa minkälaista jätettä leirillä tai retkellä
syntyy, oppii arvioimaan sen määrää sekä selvittää, miten jätteet saa
kierrätykseen omassa kunnassa tai kaupungissa.”
Järjestäjän ohje:
Erilaisten roska-asemien sijainti lähistöllä - mihin veisit leirin tuottamat roskat? Oman lippukunnan leiripaikan näkökulmasta?
Vartio selvittää yhdessä luotsin ja vartionjohtajan avustuksella, missä
sijaitsee lähin jäteasema. Onko paikkakunnalla omaa jäteasemaa?
Vartio selvittää mihin erilaisia jätteitä voi paikkakunnalla viedä esim.
televisio, kännykkä, jäteöljy, auton akku, vanha sänky yms.”
Lista leiriltä jääneistä jätteistä + Minne veisit? Mitä maksaa?
Kartta, jossa näkyy kierrätyspisteet (rinki.fi)
Mitä tehdään niille, joita ei voi viedä kierrätyspisteelle?
Mitä voit palauttaa sunnuntai-iltana? Onko jäteasema auki?
Ennakoiva lajittelu?
Muovin kierrätys!?
Lounais-Suomen Jätehuollon vastaanottomaksut pienille jäte-erille
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Lokki majoittuu
Kesto: 60 minuuttia
Tarvikkeet: Puolijoukkueteltta, kamiina, polttopuita, jokin muu telttatyyppi - Hawu/Sissi/kymppi?, sammutusvälineet, kynsipuut
Tavoite:Tarpoja osaa pystyttää lippukunnan käytössä olevia majoitteita. Hän osaa käyttää mm. puolijoukkuetelttaa myös talvella kamiinan kanssa. Tarpoja ymmärtää, miksi yhteisistä varusteista pitää
huolehtia. Tarpoja osaa huoltaa lippukunnan yleisimmät varusteet ja
majoitteet.
Järjestäjän ohje:
PJ-teltan oikeaoppinen pystyttäminen
• Pystyttäkää teltta puhumatta mitään (enintään 20 min)
10 tärkeintä asiaa teltan pystyttämisessä? Vartio pohtii itse ja sen jälkeen keskustellaan vartion kanssa tehdyistä havainnoista ja täydennetään listaa (10 min)
• telttasolmujen käyttäminen narujen kiinnittämisessä (kiristettävissä)
• Teltan huppu ja sen asennon huomioiminen ennen kuin teltta on
pystyssä
• Liepeet sijoitetaan maavaatteen alle, jotta vesisade ei valu telttaan
• Telttakangas tulee olla kireällä, jotta vettä ei keräänny kankaan
päälle
• Sammutusvälineet kamiinaa käytettäessä - sammutusvesi sinkkiämpärissä
• Myrskylyhdyn sijoittelu (vs. kamina) - liian kuumassa öljy voi
leimahtaa
• Liepeiden päällä ei laiteta lunta, jotta poistuminen on mahdollista
esim. tulipalon sattuessa
• Teltan sijoittelu maastoon (monttu, kivikko, sähkölangat yms.) ja
suhteessa toisiin telttoihin
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• Teltan suuaukkoa ei kohti tuulta
• Telttapaikan siivoaminen, mitään jälkeä ei saa jäädä, kun
lähdetään (roskat), talviteltassa: puut, tuhkat hoidettava asian
mukaisesti
• Polttopuiden laatu ja koko (kuusipuuta ei saa polttaa, telttaan
tulee tähtitaivas)
Kamiinan sytyttäminen ja käsittely (30min)
Kamiinan turvallinen käsittely teltassa - sammutusvälineet jne.

Lokki pelastaa
Kesto: 30 min
Tarvikkeet: teltta, lippukunnan sammutusvälineitä
Tavoite:Tarpoja harjoittelee toimintaa erilaisissa vaaratilanteissa.
Tarpoja ymmärtää suunnittelun ja varautumisen merkityksen onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja osaa toimia nämä huomioiden.
Järjestäjän ohje:
* helpointa järjestää, kun on ensin tehnyt Lokki majoittuu -aktiviteetin
Erilaiset paloturvallisuuteen liittyvät haasteet leiriolosuhteissa?
• Kamiinan savuttaminen - häkä
• Teltan palaminen
• Trangia ja sinolin käsittely
• Tupakointi
• Nuotion tekeminen ja sammuttaminen
• Rasvapalo, mikä kaikki on rasvapaloa
Miten sammutan erilaiset palot? Mitä leirillä pitäisi aina olla helposti
saatavilla?
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Leirirakentelun merkitys paloturvallisuuteen - paloauton mittasuhteet - tarvittavat turvaetäisyydet vs. paloauton vaatima tila
Käykää läpi keskustellen/näytellen seuraavia tilanteita ja tarjotkaa tarpojille mahdollisimman paljon erilaisia sammutusvälineitä
valittavaksi. Tarpojat pohtivat, mitä sammutusvälineitä käytetään
missäkin tilanteessa. Selvittäkää mitä varotoimenpiteitä tarvittaisiin
oheisissa tilanteissa ja mitä toimenpiteitä tarvittaisiin välittömästi?
Ennakointi ja toiminta tilanteessa.
A Kamiina savuttaa teltassa ja tuottaa häkää. Teltassa nukkuu
tarpojavartio. Olet kipinämikkona
B Teltta syttyy tuleen ja teltassa nukkuu sudenpentuja
C Laitat trangialla ruokaa ja joku kaataa trangiaan lisää sinolia
kun se näyttää olevan loppumassa. Polttimossa on edelleen tuli.
D Leirillä on osallistujia, jotka haluavat tupakoida…
E Retkellä halutaan laittaa nuotio, mutta alueella ei ole
nuotiopaikkaa?
F Valmistatte trangialla popcorneja ja rasva kuumenee liikaa ja
syttyy palamaan
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Tarpojien taitopäivä - Ihan Lokkina
Tule mukaan Ihan Lokkina -tarpojien taitopäivään
______________ (pvm) tekemään leiritaidoistasi timanttia
yhdessä oman tarpojavartiosi kanssa. Päivän aikana metsäleireillä
tarvittavat olemassaolevat taitosi vahvistuvat ja opit uusia taitoja.
Osallistumalla päivään varmistat tulevien leirikesien osaamisesi!
Tarpojien taitopäivä järjestetään ______________
(paikka). Päivä aloitetaan klo _________ ja päättyy klo
_____________. Paikalle saavutaan omin tai itse sovituin
kimppakyydein.
Ilmoittaudu mukaan Kuksan kautta
___________________________ (Kuksa-linkki)
viimeistään ____________________ (pvm).
Tarpojien taitopäivän hinta on ______ euroa ja se maksetaan
lippukunnan tilille ____________________ (tilinumero)
viimeistään _____________ (pvm). Laita viitteeksi Ihan Lokkina
ja osallistuja etunimi ja sukunimi.
Pakkaa reppuusi mukaan ainakin (huolehdi, että repussa on tilaa
myös yhteisille varusteille):
• partiohuivi
• säänmukaiset ulkoiluvaatteet
• hyvät kengät
• istuinalusta
• puukko
• ruokailuvälineet
• pieni määrä eväitä, mikäli haluat (tarjoamme lounaan)
• juomapullo täytettynä
• mobiililaite täyteen ladattuna + mahdollinen varavirtapankki
Yhteyshenkilön yhteystiedot
_________________________________________
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Varustelistaus
Vartion yhteiset varusteet
• Trangia (1 / 2-3 osallistujaa)
• Sinoli / Kaasu
• 2 litraa ruoanvalmistukseen
• Muovipussi likaisille astioille ja trangialle
• Tuo mukanasi lippukunnan huonokuntoinen kirves/saha/puukko, jota voit käyttää terottamiseen (vartion jokaisella jäsenellä
yksi esine)
• Ensiapulaukku
Järjestäjän tarvitsemat varusteet aktiviteeteittain:
LOKKI LIPUTTAA:
• Narua solmun harjoitteluun
• Lipputanko, Suomen lippu
• Pyykkinaru ja pyykkipoikia
• Liite 1 tulostettuna
LOKKI RAKENTAA:
• Riukuja
• Naruja köytöksiin
LOKKI HUOLTAA:
• Kirveitä, sahoja, puukkoja
• Teroitusvälineitä
LOKKI RUOKAILEE:
• Keittiövälineitä (kauha,
veitsi,
• leikkuulauta, mittavälineet)
• Vettä juomapullojen
• täydennykseen, yms.
• Kierrätys jätteille
LOKKI HUOLEHTII:
• Puhdasta puuvillakangasta
• Mehiläisvahaa
• Silitysrauta ja -lauta
• Voipaperia

LOKKI KIERRÄTTÄÄ:
• Keskusteluohjeet
LOKKI MAJOITTUU:
• Puolijoukkueteltta
• Kamiina + siihen liittyvät
varusteet
• Polttopuita
• Jokin muu telttatyyppi Hawu/Sissi/kymppi
• Sammutusvälineet
• Kynsipuut, salot, kiilat,
moska/leka
• Pressut/ maavaatteet
LOKKI PELASTAA:
• Teltta pystytettynä
• Lippukunnan sammutusvälineitä
• Ensiapuvälineet
• Kartat, kompassit
• Järjestäjien ruokahuolto
• Turvallisuussuunnitelma
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Tarpojaluotsin oma sivu
Hei luotsi, olethan pätevä? Rastita itseäsi koskevat asiat ja keskustele
puutteista esimerkiksi lippukuntasi pestijohtajan kanssa.
•
•
•
•
•
•
•

Olen suorittanut turvallisesti yhdessä-koulutuksen
Olen osallistunut partiojohtajaperuskoulutukseen (ja Ko-Gi:n)
Olen osallistunut luotsikoulutukseen
Olen yli 18-vuotias
Tunnen SP:n turvallisuusohjeet
Tunnen partio-ohjelman ainakin tarpojaohjelman osalta
Seuraan aktiivisesti piirin ja SP:n itselleni ja tarpojilleni tarjoamia
asioita
• Minut on pestattu tarpojaluotsin pestiin
Tarpojaluotsi, kouluttaudu pestiisi!
Piiri tarjoaa luotsikoulutusta 2-3 kertaa vuodessa. Koulutuksessa
perehdytään 12–22-vuotiaiden nuorten kehitysvaiheisiin sekä nuorten ja heidän ryhmiensä vertaisjohtajien ohjaamiseen. Erityisesti
painotetaan aikuisen roolia turvallisen ja innostavan partiotoiminnan
mahdollistajana. Jokainen osallistuja saa rautaisannoksen tietoa ja
työkaluja tarpojaikäkauden ohjelman soveltamiseen.
Koulutuksessa myös pohditaan valitun ikäkauden haasteita ja
mahdollisuuksia ja näihin pohdintoihin käytetään mahdollisuuksien
mukaan lähtökohtina kurssilaisten omia kokemuksia ja kysymyksiä.
Koulutus on suunnattu tarpojaluotsin pestissä toimiville tai pestissä
juuri aloittaville aikuisille partiolaisille.
Koulutuksen alaikäraja on 18 vuotta ja se on tarkoitettu partiojohtajaperuskurssin suorittaneille.
Lisätietoa koulutuksesta oman lippukuntasi pestijohtajalta tai piirin
koulutuskoordinaattorilta.
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Lokki Liputtaa LIITE 1
LIPUN NOSTAJAT
Lipun kiinnittäminen lipputangon naruihin (lippusolmu/klipsit)
Miehet ottavat hatun päästä
NOSTA LIPPU
HUOMIO
Osallistujat tervehtivät lippua
Osallistujat lopettavat lipun tervehtimisen
Lippunarut kiinnitetään salon ympärille
Kolme askelta taaksepäin
Tervehdi lippua (lipun nostajat)

LIPUN LASKIJAT
Tervehdi lippua (lipun laskijat) kolmen askeleen päässä
Irrota lippunarut
LASKE LIPPU
Osallistujat tervehtivät lippua
Osallistujat lopettavat lipun tervehtimisen
Viikkaa lippu
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Lokki ruokailee LIITE 2
VARTION OHJE
Kanapastaa (neljälle)
•
•
•
•
•

2 pss pestopastaa
pala parsakaalia
vettä (vähän vähemmän kuin pastapussien ohjeessa yhteensä)
1 pkt vuolukanaa
parmesania

Valmistakaa pestopasta pussin ohjeen mukaan. Laittakaa parsakaali
kiehumaan mukaan pastan kanssa. Lisätkää pastan joukkoon vuolukana ja koristelkaa annos lautasella parmesanilla.
Omenaherkku (neljälle)
•
•
•
•
•
•
•

120 g kuivattuja omenoita paloina
3,5dl kaurahiutaleita (ei pika)
0,5dl sokeria
0,5dl fariinisokeria
1-2tl vaniljasokeria (jos ei ole kastiketta)
kanelia
90 g voita (noin 6 rkl)

Veden tarve: noin 2 dl puhdasta vettä
1. Liota omenat pehmeiksi pienessä vesitilkassa (vartti tai sinne
päin).
2. Sulata voi trangian kannella.
3. Sekoita voihin kaurahiutaleet ja sokerit. Paahda hieman rapeiksi
kokoajan sekoitellen.
4. Lisää omenat ja kanelia.
5. Herkuttele sellaisenaan suoraan pannulta tai vaniljakiisselin ja
kaakaon kera.
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Lokki kierrättää LIITE 3
VARTION OHJE:
1. Selvittäkää missä sijaitsee lähin kierrätyspiste erilaisille retkeltä
syntyville jätteille, kun olette siivoamassa leiripaikkaa ja viette kaiken pois alueelta:
a. Ruoantähteet
b. Metallipurkit
c. Muovipakkaukset
d. Tuhka
e. Pahvilaatikot
f. Paperit
2. Mihin lippukunta voi toimittaa muita jätteitä?
a. Jäteöljy
b. Rikkinäinen teltta
c. Paristot
d. Trangian kaasupullot
e. Vanhentuneet sammuttimet
f. Vanhentuneet hätäraketit
3. Entä mihin veisit?
a. Hajonnut kännykkä
b. Pieneksi jääneet vaatteet
c. Rikkinäinen makuupussi
d. Mopon akku
e. Tyhjät pullot ja tölkit
f. Rikkinäiset sadevaatteet
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