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KÄ YTTÄ J Ä LLE  

 
Tämän vihkosen tarkoituksena on helpottaa luovuustarpon majakan suunnittelua 
lippukunnasta. Koska ohjelma on vielä uusi, ei useimmissa lippukunnissa ole vielä 
aiempaa kokemusta majakoiden järjestämisestä. Piiri järjestää kahdenlaisia piirimajakoita 
lippukuntien tueksi. Suurin osa lienee kuullut kesäisestä tapahtumasta nimeltä Reila. 
Tarpojien osalta se toimi myös piirimajakkana leiritarposta. Nyt on sitten vuorossa 
toisenlainen piirimajakka, nimittäin materiaalipaketti luovuustarposta. 
 
Mutta mikä majakka sitten on? Majakka on tarpon (eli tarpojien ohjelman 
puolivuotiskausi) loppuhuipennus. Se on tapahtuma, jossa tarpojavartio pääsee 
käytännössä testaamaan tarpon aikana opittuja taitoja ja omaa ryhmäänsä. Aiempaan 
riihityskäytäntöön verrattuna majakka on vähemmän yksinään verenmaku suussa 
tahkoamista. Oleellista on kuitenkin haastavuus ja toiminta vartiossa. Sinänsä kyse ei ole 
testistä, mutta vartion tulisi suoriutua tehtävistään ilman aikuisen tai vartionjohtajan 
apua. Nämä ovat kuitenkin paikalla ja tarvittaessa neuvomassa hankaluuksien läpi. Luotsi 
ja vartionjohtaja arvioivat majakan jälkeen sen onnistumista. Tarkempaa tietoa 
majakoista löytyy erityisesti Johtajakansiosta ja netistä osoitteesta 
http://www.ohjelma.partio.fi/  
 
Tässä vihkosessa annetaan kolme esimerkkiä siitä, miten luovuustarpon majakan voisi 
järjestää. Ne eivät siis ole mitenkään ainoita vaihtoehtoja tai edes parhaita mahdollisia. 
Niitä voi kuitenkin halutessaan käyttää lähes suoraan tai sitten niitä voi käyttää ideoiden 
lähteenä. Erityisesti ensimmäinen, joulujuhla, on tarkoitettu avaimet käteen paketiksi, 
jossa ei tarvitse miettiä enää moniakaan asioita. Sen sijaan näyttely ja roolipeli-
vaihtoehdot ovat enemmän suuntaa ja ideoita antavia.  
 
Koska tämä vihkonen on ensimmäinen laatuaan, toivomme kaikkia mahdollisia 
kommentteja sen toimivuudesta. Vastaan otetaan niin positiviista kuin rakentavaakin 
kritiikkiä. Mikä siis oli tarpeellista, mikä tarpeentonta? Ja ennen kaikkea, mitä olisi 
kaivattu lisää. 
 
Tämän vihkosen voi löytää myös netistä ja Taoston sivulta voi myös käydä etsimässä 
päivitettyjä versioita ja kenties opastusvideoita joihinkin majakoihin valmistautumiseen. 
Ja sivuhan löytyy täältä 
 
http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/toiminta/ohjelma/tarpojajaosto 
 
Eipä siis muuta kuin majakkaa valloittamaan! 
 
Jaakko Vainio 
Taosto 
Lounais-Suomen Partiopiiri 
taosto.lsp@gmail.com 
050 3025 321 
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JO ULUJ UHLA  

 
Joulujuhlan järjestäminen on helppo tapa järjestää tarpojien luovuustarpon majakka. Ei 
ole oikeastaan merkitystä, onko lippukunnallasi pitkät perinteet puurojuhlasta vai onko 
joulujuhlien viettäminen lippukunnallesi vierasta. Riippuen lippukuntasi perinteistä, voi 
luotsi ottaa joulujuhlan puheeksi hallituksen kokouksessa ja pyytää sen järjestelyvastuuta 
itselleen ja tarpojavartiolle. Monien vartioiden lippukunnissa joulujuhlan voi laittaa 
pystyyn kaikkien vartioiden yhteistyönä. Tämä vaatii vain luotsilta sekä vartiojohtajilta 
työnjakoa sekä huomioimalla vartioiden mahdolliset eri tasoiset suoritukset. 
 

Mitä teemme ihan ensimmäiseksi? 
 

Tehkää kattava ”käsikirjoitus” tulevasta joulujuhlastanne. Miettikää ainakin paikka sekä 
aika, kutsuttavat, kuka tekee ohjelmaa ja minkälaista, mahdolliset tarjottavat sekä 
joulujuhlan kokonaisbudjetti.  
 

”Missä on mitä ja millä rahalla?” 
 

Aivan ensimmäiseksi luotsin on syytä ottaa puheeksi tulevat joulujuhlat hallituksen 
kanssa. Mihin kohtaan toimintasuunnitelmaa ne sopivat, minkä kokoiset joulujuhlat 
pidetään sekä missä ne pidetään ja minkälaisella budjetilla. 
 
Paikkaa mietittäessä on otettava huomioon kutsuttavien ihmisten määrä, paikan 
varustelu (tarvitaanko tuoleja, pöytiä, kahvinkeittimiä yms.) sekä sen vuokra. Paikkaa on 
syytä ruveta miettimään jo kolmeakin kuukautta ennen H-hetkeä. Toisaalta myös paikan 
valintaan vaikuttavat joulujuhlassa pidettävät ohjelmanumerot, jotka suunnitellaankin 
tarpojien kanssa. 
 
Ajankohta on luotsin syytä myös päättää yhdessä hallituksen kanssa. Kellonaikoihin 
tietenkin vaikuttavat ohjelmanumeroiden määrät ja mahdollinen tarjottavat. 
Huomionarvoinen asia on myös se, kannattaako joulujuhlat pitää arkena vai 
viikonloppuna, sillä useimpien vuokratilojen vuokrat ovat viikonloppuiltaisin 
korkeammat kuin arkena.  
 
Budjetti riippuu paljon siitä, mitä juhlissa tarjotaan (jos mitään), ketä kutsutaan ja missä 
ne pidetään. Joulujuhlien kustantamiseen voi osallistua myös vanhemmat, esimerkiksi 
itse juhlissa olevan vapaaehtoisen kolehdin muodossa. 
 

”Hiljaisuus, kamera käy ja action!” 
 

Joulujuhlan ohjelmaa suunnitellessa on otettava huomioon mahdolliset lippukunnan 
perinteet ja missä määrin niitä on soveliasta rikkoa. Tarpojat ovat pääasiassa ohjelman 
toteuttajia ja suunnitelmat tehdään yhdessä vartionjohtajan sekä luotsin kanssa. Mitä 
joulujuhlassa voi sitten tehdä? Seuraavassa muutamia esimerkkejä. 
 
Harjoitelkaa vartion kanssa yhdessä jouluaiheinen näytelmä. Se voi olla perinteinen 
joulukuvaelma jonka käsikirjoituksen löytää googlettamalla tai voitte myös kirjoittaa 
aivan oman näytelmänne ja ällistyttää koko lippukunnan taidoillanne.  
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Jouluevankeliumi sopii käsikirjoitukseksi niin improvisoituun keveään näytelmään kuin 
vakavampaankin teatteriin. Oikea raamatunkohta on Luuk.2: 1-20. Pieni lavastus saa 
ihmeitä aikaan: paimenille sopivat kaavuiksi lakanat, lampaille valkoiset villapaidat ja 
Jeesus-lapselle kapalot. Enkelille tietenkin siivet, jotka voidaan tehdä helpoimmassa 
tapauksessa vaikka paperista, mutta mahdollisesti jopa oikeista höyhenistä. 
 
Tiernapojat on yksi perinteisistä jouluesityksistä. Jälleen kerran voi tehdä oman 
valinnan perinteisen tai ei niin perinteisen toteutuksen välillä. Seikkaperäiset ohjeet 
toteutukseen saa muun muassa 
http://verkkokirjasto.ouka.fi/oulunarkki/kirjat/2849tahtipojat_elfving.pdf 
hieman karsitumpi versio on tarjolla sivulla 
http://www.kaiku.com/tiernapojat.html#Tierna%20Finnish 
 
Voitte vartionne kanssa myös kirjoittaa jouluaiheisia runoja ja pitää puurojuhlan 
runonlausuntatuokion.  
 
Mahdollista on myös soittaa paikalle itse Joulupukki. Helpoin vaihtoehto on, että 
joulupukki löytyy johtajistosta, mutta aina parempi on, jos joulupukki on joku vähän 
vieraampi, jolloin vähän isompikin partiolainen joutuu miettimään, että kukahan tuo nyt 
oikeasti on. Esimerkiksi taustayhteisöltä voi pyytää jonkun pukiksi. Yksi hyväksi koettu 
tapa on laulaa Joulupukki sisään Joulupukki, Joulupukki –laulun avulla. 
 
Lahjojen vaihto on helppo ja hauska järjestettävä. Yksi tapa tähän on ripustaa 
lahjasäkki ulko-oven viereen ja siihen jättävät paketin kaikki, jotka haluavat itselleen 
lahjan. Tästä tulee tietenkin kertoa etukäteen kutsussa. Hinnaksi lahjalle voi määritellä 
vaikkapa 2-5 euroa. Lahjat voi jakaa Joulupukki, tarpojat voivat toimia tonttuina ja tuoda 
lahjat yleisön istumapaikoille leikin aikana tai yleisöä voidaan vaikkapa pyytää 
ripustamaan joulusukat juhlasalin ulkopuolelle. 
 
Yhteislaulut kuuluvat lähes kaikkiin joulujuhliin. Vieraat saavat itsekin osallistua 
ohjelman kulkuun ja se ilahduttaa monia. Monilla lippukunnilla on valmiita 
joululaulumonisteita, joita voitte käyttää, mutta niitäkin voi välillä uusia. Mukaan valitaan 
tietysti kaikki omat suosikit ja sopivaa kuvitusta. Voitte pitää myös levyraadin, jossa 
valitaan parhaat joululaulut monisteeseen. 
 
Haastakaa lippukunnan muutkin ryhmät osallistumaan joulujuhlan ohjelman tekemiseen: 
sudenpentujen piirtämät joulukortit ja vaeltajien enkelikuoro kasvattavat taas 
lippukunnan yhdessä tekemisen meininkiä. Yksi hauska vaihtoehto on lippukunnan 
vartioiden välinen piparkakkutalokisa. Jos ryhmiä on monia kussakin ikäkaudessa, on 
hyvä tietysti erotella eri ikäkausien mukaan eri sarjat. 
 
Mahdollista on myös pitää pienet joulumyyjäiset joulujuhlan yhteydessä. Tämä sopii 
hyvin yhteen muiden lippukunnan ryhmien haastamisen kanssa. Massiivisia myyjäisiä 
näistä ei kannata tehdä, sillä muuten ilta venähtää helposti turhan pitkäksi, mutta 
useampi pulla/kakkuvaihtoehto tarjoiluissa on paikallaan. 
 

”Kokekaa itsenne tervetulleeksi..” 
 

Luotsi on tehnyt hallituksen kanssa suurenluokan linjaukset sille, onko joulujuhlat oman 
lippukunnan keskeiset kekkerit vai kutsutaanko mukaan myös sisarus- tai 
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ystävyyslippukuntia tai vanhempia. Tarpojien tehtävänä on suunnitella kutsu. Voitte 
yhdessä miettiä, tulisiko kaikille lähettää kutsu postissa kotiin, vai riittääkö pelkkä kolon 
ilmoitustaulu ja lippukuntalehti. Jos aiemmissa joulujuhlissa on vaivannut yleisöpula, 
saattaisivat postitetut kutsukortit parantaa tilannetta. Yhdessä vartion kanssa voitte myös 
miettiä mitä asioita kutsussa tulisi kertoa ja miksi. Tulisiko kutsussa jo tehdä 
juonipaljastus illan kirkkaimpien tähtien käsikirjoittamasta näytelmästä? 
 

”Saisiko olla glögiä ja piparia?” 
 

Tarjoillaanko juhlissanne jotain? Onko tarjolla puurojuhliin sopivaa itse keitettyä 
riisipuuroa vai kenties lämmintä glögiä piparien kera? Tarjoiltavia mietittäessä on 
otettava huomioon paikan tarjoamat varusteet, budjetti, kutsuttavien määrä ja se, ketä 
tarjottavat tekee tai ostaa. Glögin keittämiseen vierähtää oikeasti pitkä aika, jos käytössä 
on vain pieni hellan levy. Vietättekö tarpojien kanssa piparien leipomisillan vai keittääkö 
lippukunnanjohtaja puurot kolon keittiössä? Jos tarpojaryhmiä on useita, voi yksi ryhmä 
esimerkiksi tehdä taikinat ja toinen paistaa sekä mahdollisesti koristella niitä. Helppoja ja 
perinteisiä valmistettavia ovat tietenkin myös joulutortut. Haastavamman ja luovemman 
ratkaisun vanhemmille tarpojille saa esimerkiksi piparkakkutaloista jotka mainittiin jo 
aiemmin. Mikäli tarpojavartiossa on enemmänkin gourmet-intoa, voi tarjolla olla 
kokonainen jouluateriakin. Tällöin kulut tosin noussevat sille tasolle, että tapahtuma on 
maksullinen. 
 

Eli kuka tekee ja mitä? 
 

Luotsi 
 

Hoitaa järjestelyt hallituksen kanssa (budjetti, ajankohta, 
kokoluokka), auttaa vartionjohtajia paikan varaamisessa sekä 
huolehtii ohjelman laadusta. Varmistaa tiedottamituksen 
onnistumisen. 

VJ Innostaa tarpojia majakan tekoon ja suorittamiseen, varaavat 
paikan, sopivat tarjoiluista (luotsin avulla), suunnittelevat ja 
sopivan ohjelman yhdessä tarpojien kanssa. Vastaa tiedotuksesta. 

Tarpojat Käsikirjoittavat ohjelman, toteuttavat sen, tekevät kutsut ja 
auttavat mahdollisesti tarjoiltavien kanssa. Osallistuvat myös mm. 
juhlapaikan koristeluun ja jälkisiivouksen tekemiseen.  

 
 
 

Näinkin se olisi voinut käydä... 
 

Seuraava on esimerkkiohjelma sekalippukunnalle, jolla on kolme tarpojavartiota: kaksi 
ensimmäisen vuoden tarpojavartiota (tytöt ja pojat erikseen) sekä toisen vuoden 
sekavartio. Käytössä on seurakuntakoti, jonne mahtuvat arvioidut sata vierasta. 
Seurakuntakodissa voidaan keittää kahvit, mutta keittiötilat eivät ole muuten käytössä. 
Jokaiselle tarpojavartiolle tulee yksi ohjelmavastuu, leipomisvastuu ja koristeluvastuu. 
Tilaisuus kestää tunnin ja kolme varttia. Ohessa ohjeellinen aikataulu, jota ei kannata 
kuitenkaan noudattaa liian orjallisesti. 
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18.00 Ovet aukeavat, lahjat Pukin konttiin 
18.10 Tervetuliaissanat – luotsi, laulua 
18.20 Tanssiesitys - tarpojavartio 1 (TV1) 
18.30 Laululeikkejä ja laulua 
18.40 Jouluevankeliumi (TV2) 
18.50 Laulua 
18.55 Tietokilpailu (TV3) 
19.05 Laulua, Joulupukki saapuu 
19.20 Tarjoilut alkavat 
19.40 Sisaruspiiri, loppulaulu 
19.45 Tilaisuus päättyy 
 

Pipariohje 
 

3 dl siirappia  
2 dl sokeria  
1 rkl kardemummaa  
2 tl kanelia  
2 tl pomeranssinkuorta  
2 tl vaniljasokeria  
1 tl neilikkaa  
1 rkl soodaa  
250 voita  
2 munaa  
11–12 dl vehnäjauhoja 
 

1) Sekoita siirappi, sokeri ja mausteet kattilassa ja kiehauta seos.  
2) Ota kattila pois levyltä ja lisää sooda. Anna taikinan kuohua rauhassa (noin 5 

minuuttia).  
3) Lisää voi palasina ja anna sulaa. Jäähdytä seos.  
4) Lisää munat yksitellen ja sekoita mukaan jauhot.  
5) Leivo heti tai mieluiten vasta seuraavana päivänä. Kauli taikina hyvin jauhotetulla 

alustalla ohueksi levyksi.  
6) Ota taikinalevystä haluamasi muotoisia pikkuleipiä ja paista niitä 200 asteessa 

noin 6 minuuttia.  
  
Pitää myös muistaa et kiehuva sokeri-siirappiseos on todella kuumaa, piparit täytyy tehdä 
vartionjohtajan kanssa. 
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NÄ YT TE LY K IRJA S TOO N  

 
Kokoontukaa porukalla miettimään, minkälaisen näyttelyn haluaisitte toteuttaa. Laatikaa 
yhdessä luotsin, ja vaikka lippukunnan muiden tarpojien sekä heidän johtajien kanssa 
kattava suunnitelma näyttelyn aikaan saamisesta. Suunnitelman tulisi pitää sisällään 
ainakin seuraavat asiat: 
 
1) Majakkaan osallistujat 
2) Näyttelyn aihe/teema  
3) Budjetti  
4) Näyttelyn sijainti  
5) Näyttelyn kesto 
6) Näyttelyn avajaiset 
7) Mainostaminen  
8) Näyttelyn aikataulu 
 

Majakkaan osallistujat 
 

Näyttelyn aikaansaaminen on sitova prosessi. Majakkaan voivat osallistua kaikki 
lippukunnan tarpojat, jotka ovat suorittaneet luovuustarppoa syksyn ajan. Mahdolliset 
eri tason suoritukset kannattaa kuitenkin ottaa huomioon. Ykköstason tarpojien 
näyttelyyn ei välttämättä kannata valita taidelajiksi kuvanveistoa marmorista eikä 
nelostasolle vahaväripiirroksia lemmikeistä (ellei sitten takana ole huolellista tutustumista 
naivismiin). 
 

Näyttelyn aihe/teema 
 

Näyttelyn aiheen olisi syytä tulla vartion sisältä, joten pitäkää ideariihi, jossa keräätte 
kaikki mahdolliset ja mahdottomat näyttelyn ideat, teemat ja toteutustavat. Näistä voi 
sitten alkaa karsia turhan yksinkertaiset ja liian kunnianhimoiset pois.  
 
Esim. Vartio päättää järjestää näyttelyn vanhoista kirjoista, jotka on koristeltu ja niin 
sanotusti ”sräpätty”. Jokainen tarpoja tuo kotoaan vanhan kirjan, jota kukaan enää ei 
tarvitse. Vartio kokoontuu porukalla Kololle koristelemaan ja tuunailemaan kirjoja. 
Sivuja voi repiä, liimata yhteen, leikata, ja materiaaleina voi käyttää kaikkea, mitä kololta 
löytyy. 
 

Budjetti 
 

Käytännöt vaihtelevat melko paljon lippukunnasta toiseen. Majakat vastaavat vanhan 
ohjelman riihityksiä, joihin usein on budjetoitu lippukunnan varoja. Jos näin ei ole, 
vartionjohtaja ja luotsi voivat neuvotella asiasta lippukunnan hallituksen kanssa. Suuria 
varoja ei kuitenkaan vaadita, sillä paikaksi ei ole pakko valita Hartwall-areenaa tai tilata 
lämppäriksi Antti Tuiskua. Jos rahaa pitää myös ansaita, voidaan näyttelyyn asettaa 
sisäänpääsymaksu tai pitää lopuksi taidehuutokauppa. Huutokauppa on hauska pitää 
muutenkin ja rahat voidaan lahjoittaa valittuun hyväntekeväisyyskohteeseen. 
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Näyttelyn sijainti 
 

Kun majakkaa alunperin suunnitellaan suuntausvaiheessa, tulee yhtenä osana miettiä 
tarvittavaa näyttelypaikkaa. Luonnollisesti jääveistosnäyttely ja suihkulähteen 
käyttöönotto vaativat hivenen erilaiset paikat. Syytä on kiinnittää huomiota siihen, 
maksaako kyseinen paikka jotakin. Vartionjohtajan tulee yhdessä luotsin kanssa selvittää, 
liikeneekö lippukunnalta varoja paikan varaamiseen. Mahdollisia paikkoja ovat 
esimerkiksi kolo, kirjasto, seurakuntokoti, koulu, puisto, vanhustentalo, kylätalo... Valittu 
näyttelypaikka vaikuttaa luonnollisesti myös aikatauluun, sillä asettelu ei välttämättä 
onnistu koska tahansa ja kesto saattaa olla hyvin rajattu.  
 

Näyttelyn kesto 
 

Näyttelyn kokoamiseen kannattaa varata hieman aikaa siinäkin tapauksessa, että 
näyttelyesineitä ei koota paikanpäällä. Sama pätee luonnollisesti purkamiseen. Näyttelyn 
avajaisissa ovat toki tekijät paikalla, mutta näyttelyn luonteesta riippuen saattaa näyttely 
vaatia koko ajan jonkin verran paikallaolijoita. Tässä tapauksessa näyttelyä ei tule 
venyttää liian pitkäksi. Jos sen sijaan näyttely pyörii ilman aktiivisia toimijoita, se voi 
jatkua vaikka useita viikkojakin, jos se näyttelypaikan puolesta sopii. Yleisesti näyttelyt 
kirjastossa kestävät noin kuukauden verran. 
 

Näyttelyn aikataulu 
 

Aiheen päättämisen jälkeen on syytä miettiä näyttälyn aikataulua. Aikaa vaativat niin 
näyttelyesineet, mainostaminen kuin tilan järjestäminenkin. Tilan varaus ja 
mainostaminen on syytä aloittaa jo hyvissä ajoin. Jos soitatte vaikkapa kirjastoon viikkoa 
ennen ensi iltaa, saattaa osoittautua, että siellä onkin jokin toinen näyttely menossa. 
Tästä johtuen osa suunnittelusta, nimittäin ajankohdan ja paikan valinta tulee suorittaa jo 
tarpon alkupuolella (esimerkiksi suuntausvaiheessa). Aikaa tulee varata myös näyttelyn 
rakentamiseen ja purkamiseen näyttelytilassa. 
 
Esimerkki näyttelyn rakentamisen aikataulusta (I tai II tarppo)  
to 15.10 klo 18 Kolo  Laaditaan yhdessä suunnitelma 
ke 21.10 klo 18 Kolo  Jokainen saapuu Kololle oman vanhan kirjan 

kanssa 
to 22.10 klo 19 Kolo tuunaus jatkuu 
pe 30.10 klo 18 
Kirjasto 

Näyttelyn asettelu  

la 31.10 klo 12  Näyttelyn avajaiset 
la 21.10 Näyttelyn purku 

 
Avajaiset 
 

Näyttelyn avajaiset ovat luonnollisesti näyttelyn kohokohta ja siksi siihen tulee panostaa 
asianmukaisesti. Ellei näyttelyn luonteeseen liity jotakin tiettyä pukeutumista on 
partioasu ehdottomasti paras valinta. Voitte halutessanne pyytää myös yleisöltä juhlavaa 
pukeutumista. Paikka tulee valmistella paitsi näyttelyn osalta, myös muutenkin siistiksi ja 
juhlavaksi. Voitte tarvittaessa kysyä siistimpiä pöytäliinoja, tuoleja ja pöytiä esimerkiksi 
taustayhteisöltä, jos ne eivät kuulu paikan vakiovarusteisiin. Tuokaa paikalle myös pari 
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julistetta, jos olette niitä mainostamista varten tehneet. Paikalla tulee olla paitsi tietysti 
tarpojavartio, vartionjohtaja ja luotsi. Tuokaa paikalle vieraskirja, johon kävijät voivat 
kirjoittaa nimensä. Jos vartiolla on oma päiväkirja, sitä voidaan käyttää tässäkin 
tehtävässä. Jos tilaan sopii, isolle kankaalle tehty banderolli on myös hyvin juhlava. 
Vaikka ruoka ei olisikaan näyttelyn pääasia, niin tuokaa paikalle pientä tarjottavaa. 
Tilaisuuden alussa luotsi, vartionjohtaja tai joku tarpojista (riippuen tarpon tasosta) avaa 
tilaisuuden muutamalla sanalla. Tässä on hyvä kertoa, mikä näyttelyn tarkoitus on ja 
miksi juuri tämä aihe on valittu. Puhetta ei kannata tarpeettomasti venyttää. 
 

Mainostaminen 
 

Mainostaminen on syytä aloittaa hyvissä ajoin ja mahdollisimman monella eri tavalla. 
Ennen kaikkea tulee käyttää kaikkia lippukunnan perinteisiä välineitä, kuten 
ilmoitustaulua, nettisivuja ja lippukuntalehteä. Jotta paikalle kuitenkin saataisiin muitakin, 
kannattaa käyttää myös paikallislehden ilmoituspalstaa, kuntatiedotetta ja julisteita. 
Näissä tapauksissa pitää olla hyvissä ajoin liikenteessä ja varmistaa, mikä on deadline 
esimerkiksi kuntatiedotteeseen. Julisteiden painatus maksaa jonkin verran, mutta niitä 
voidaan toki tehdä itsekin. Jos haluatte käyttää tietokonetta julisteen laatimiseen, mutta 
kenelläkään tutulla ei ole sopivia ohjelmia, löytyy netistä myös ilmaisohjelmia kuten 
Inkscape. Kannattaa myös vihjata tilaisuudesta paikallislehdelle, jolloin saatatte saada 
myös toimittajan vieraaksi. 
 
 

Esimerkkejä näyttelyn teemoista: 
 

Tehkää eläintarha, jossa on eri menetelmin valmistettuja eläimiä omassa 
ympäristössään. Yksinkertainen ratkaisu ovat tietenkin maalaukset ja piirustukset. 
Vaativampi urakka saadaan aikaiseksi käyttämällä luonnonmateriaaleja. Materiaalina voi 
käyttää niin puuta, sammalta kuin graniittiakin. Puuveistoksia voidaan tehdä 
käsityökaluin, mutta III ja IV tasolla tarpojien voi antaa kokeilla myös veistämistä 
moottorisahalla. Kuvanveistoa voi kokeilla myös graniitilla, mutta tällöin ensikertalaisten 
on syytä varautua abstrakteihin veistoksiin (sekä muistaa suojalasit!). 
 
Tehkää korunäyttely, jossa on esillä yhdellä tai useammalla tekniikalla tehtyjä koruja. 
Tähän yhteyteen sopii erinomaisesti taidehuutokauppa näyttely lopussa. Yksinkertaisia 
koruja voi valmistaa esimerkiksi marjoista (esimerkiksi pihlajanmarjat kuivuvat hyvin), 
puusta (kolvilla voi polttaa kuvioita), nahasta sekä metallista. Helpoin tapa tehdä 
metallikoruja on valaa niitä kipsilevyyn kaiverrettuun muottiin. Metallina voi käyttää 
uudenvuoden tinaa. 
 
Tehkää näyttelytilaan yksi tai useampi installaatio. Installaatiot ovat kolmiulotteisia 
taideteoksia, jotka muuttavat ottamansa tilan. Vaihtoehtoja on siis hyvin paljon. 
Installaatio voidaan luoda esimerkiksi valoilla, äänillä tai esineillä. Näyttelytilasta voidaan 
vaikkapa luoda viidakko, tuhannen ja yhden yön basaari tai tulevaisuuden taistelukenttä 
valojen ja äänten avulla – myös savukoneen käyttöä tai hajuja voi miettiä (muistakaa 
kuitenkin kysyä lupa ja tarkistaa palovaroitusjärjestelmä!). Installaatio voidaan luoda 
myös käyttämällä arkisia tavaroita tai roskia uudessa uskossa. Esimerkiksi tunnetussa 
Trash People installaatiossa rakennettiin ihmisen muotoisia nukkeja roskista kuten 
litatuista tölkeistä. Mielenkiintoinen tulos saadaan esimerkiksi tekemällä maailma ilman 
ihmisiä, jossa roskien sekaan kylvetään nopeasti kasvavia siemeniä (vaikkapa rairuohoa 
tai herneitä).  
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Tehkää elävän taiteen näyttely, jossa jokaisella tarpojalla on oma roolinsa. Tilassa voi 
olla ”normaalejakin” taideteoksia ja tarpojat kulkevat yleisön seassa esittämässä omaa 
rooliaan. Tämä saattaa olla jotakin hyvin näkyvää (erikoinen pukeutuminen) tai piilevää 
(tietty tunnetila). Vaihtoehtoisesti näyttelytila voi olla tyhjä lukuunottamatta esiintyjiä, 
joiden luokse katsojat saavat tulla. Roolit voivat olla esimerkiksi ammatteja, kotimaita, 
tunteita tai tarpojien identiteetit voi olla vaihdettu keskenään. 
 
Tehkää lyhytelokuvafestivaali. Kuvatkaa muutama erilainen lyhytelokuva. Vaihdelkaa 
elokuvan lajityyppiä (draama, komedia, romantiikka, toiminta, reality TV...), lavastusta ja 
kuvausta. Kyselkää videokameraa ja dataprojektoria esimerkiksi koulusta, vanhemmilta 
ja seurakunnalta. Oma säväyksensä saavutetaan myös kännykällä tai läppärin webcamilla 
kuvatuista videoista. Voitte kokeilla myös videon editointia tietokoneella. 
 
Järjestäkää ruokamessut. Tehkää ruokaa mahdollisimman monilla uusilla tavoilla ja 
panostakaa niin ruoan makuun, ulkoasuun kuin esillepanoonkin. Voitte tarvittaessa 
laittaa tapahtumalle hinnan korvaamaan kuluja. Reseptejä löydätte kirjoista (kotoa, 
kirjastosta) ja netistä (erikoisempikin ruoka tuottaa useamman reseptin suomeksi ja 
kymmeniä englanniksi). Voitte valita teemaksi vaikkapa eksoottiset hedelmät, sisäelimet 
tai pastalaadut. Hauskat messut saadaan myös tekemällä perinteisiä partioruokia 
salonkikelpoisina versioina. Esimerkiksi nötköt-pihvit tarjoiltuna hienoimmista 
posliinilautasista on mielenkiintoinen kokemus. 
 
Järjestäkää teatteriesitys. Voitte kirjoittaa, näytellä ja lavastaa yhden pitkän näytelmän 
tai yhdistää useita erilaisia näytelmätyyppejä. Mukana voi olla vaikkapa oopperaa, balettia 
ja klassista Shakespearen draamaa. Panostamalla puvustukseen, lavasteisiin ja 
käsikirjoitukseen, saatte ohjelmaa pitkäksi osaksi syksyä. Valmiita klassikkonäytelmiä voi 
etsiä kirjoista tai netistä, mutta niissä saattaa olla tarpeen valita esitykseen vain 
kohokohdat, ellette ole valmiita puolentoista tunnin spektaakkeliin (mikä on 
jatkotarpoissa ihan hyvä valinta). 
 
Järjestäkää valokuvanäyttely. Periaatteessa valokuvia on helppo läiskiä menemään, 
joten kannattaa valita aihe hieman vaativammaksi. Voitte kokeilla myös kuvankäsittelyä 
ja pitää näyttelyn vääristellyistä kuvista. Toisaalta aihe voi olla perinteisesti lähiseudun 
parhaat luontokohteet. Mielenkiintoisen taiteellinen näyttely syntyy myös vaativammasta 
aiheesta kuten partioihanteet tai jokamiehenoikeudet. Kokeilkaa myös erilaisia 
kameroita. Peruspokkarien ja kamerakännyköiden lisäksi vanhemmilta tai johtajistolta 
löytyy järjestelmäkameroita. Jos haluatte haastetta, rakentakaa itse neulanreikäkamera ja 
kuvatkaa sillä. Ohjeita löytyy netistä (googleta neulanreikäkamera tai camera obscura) ja 
kirjoista runsaasti. Esim. http://koti.phnet.fi/viljamix/Navake/Html/neula.htm 
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RO O LI PE L I  

 
Roolipeli on hauska tapa suorittaa majakka hyvinkin vaihtelevalla haastavuuden tasolla. 
Tässä tarpojat, vartionjohtajat ja luotsi eläytyvät ennalta määrättyyn rooliin tapahtuman 
ajan. Haastetta voidaan säädellä ennakkovalmisteluiden ja käsikirjoituksen määrän avulla. 
Helpoimmillaan puvustusta ja lavastusta ei juuri mietitä, kun taas tapahtuma on melko 
tarkasti käsikirjoitettu. Haastavimmillaan syksyn aikana valmistetaan vaatteet ja puitteet 
eikä käsikirjoitusta ole lainkaan, vaan ainoastaan roolit ohjaavat käyttäytymistä. 
 

Roolipelin aihe 
 

Valitkaa jokin kaikille mielenkiintoinen aihe. Se voi löytyä historiasta, kirjoista, 
elokuvista, tosi-elämästä tai tietokonepeleistä. Tapahtuman kulku riippuu täysin valitusta 
aiheesta. Sisältö kannattaa valita tarpojavartion valmiiden taitojen ja kiinnostusten 
kohteiden mukaan. Tai yhtä hyvin voidaan valita jotain kaikille uutta. Esimerkkejä 
aiheista ovat  
 
Keskiaikaiset turnajaiset 
Seurapiiri-illalliset 
Murhamysteeri 
Avaruusmatka 
Tanssiaiset 
Juonittelua Olympoksella 
Ilta Tylypahkassa 
 
Näitä voi tietenkin yhdistää, esimerkiksi murhamysteeri seurapiireissä löytyy melkein 
kaikista Agatha Christien kirjoista. Muutenkin kannattaa helppoja hyödynnettäviä 
teemana ovat suosikkielokuvat ja -kirjat. 
 

Roolit ja käsikirjoitus 
 

Rooliin kuuluu esitettävän henkilön ammatti tai asema yhteisössä, ikä, sukupuoli ja 
luonteenpiirteet. Roolit ja löyhä käsikirjoitus voidaan sopia ennalta vartion mieltymysten 
mukaan. Mikäli vartiosta kuitenkin löytyy intoa ja hiukan improvisointikykyä saadaan 
mielenkiintoisempi peli aikaiseksi  seuraavasti. Roolihahmot ja tarinan alku päätetään 
yhdessä, mutta henkilöiden luonteenpiirteet päättää joku tapahtumaan osallistumaton 
henkilö (esimerkiksi joku muista lippukunnan johtajista).  
 
Kaikkein jännittävin tilanne saadaan, jos kaikille henkilöille annetaan lisäksi salainen 
tavoite, jota kukaan muu ei tiedä. Tällöin tarvitaan tietenkin joku pelin ulkopuolella 
oleva avustaja jakamaan tavoitteet. Roolipelin jälkeen on hyvä käydä läpi kaikkien 
salaisuudet, jos ne eivät ole vielä paljastuneet – kuten ei kuuluisikaan! Luvassa saattaa 
olla yllättäviäkin paljastuksia. Lopuksi kertynyt tarina on hyvä kirjoittaa talteen vaikkapa 
vartion päiväkirjaan. Kirjoittaja voi olla myös luotsi tai vartionjohtaja, jos heillä oli pelin 
aikana enemmän tietoa. 
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Esimerkkitarina 
 

Piirikunna kerma kokoontuu seurapiiri-illallisilla Beltonin kartanoon Sir Jamesin luokse. 
Juhlan kunniavieraana on Sir Jamesin serkku eversti Powells, joka on palannut 
voittoisalta sotaretkeltä Afrikasta. Mukanaan hän toi mittaamattoman arvokkaan zulu-
heimon kuninkaan naamion. Paikalla ovat myös kunnianarvoisa Lady Stilton of 
Buckingham, seurapiireissä nopeasti etenevä poliisitarkastaja Princeton, hienosteleva 
hovimestari Knight ja Sir Jamesin kauneudestaan kuuluisa tytär Eliza.  
 
Virallisesti kaikki ovat juhlistamassa Powellsin menestystä taistelukentillä, mutta pinnan 
alla kytee jotain muutakin. Hovimestari Knight on korviaan myöten veloissa 
pelihimonsa johdosta. Hän menettää kaikki rahansa hevoskilpailuissa ja aikookin nyt 
saada lisätienestiä varastamalla naamion. Vaikka paikalla onkin poliisin edustaja 
tarkastaja Princeton, hänen huomionsa on aivan muualla. Hän on korviaan myöten 
rakastunut ihanaiseen Elizaan ja yrittää saada kiinnitettyä tämän huomion. Lady Stilton 
puolestaan on vähemmän kunnianarvoisa kuin saattaisi päälle päin luulla. Hän on 
murhauttanut miehensä vuosia sitten ja ainoa asiasta tietävä henkilö on eversti Powells, 
joka nyt on alkanut kiristää Lady Stiltonia. Lady Stilton ei tätä aio hyväksyä, vaan hän on 
päättänyt myrkyttää Powellsin. Vastaavasti Powells yrittää hyödyntää tietonsa kaikin 
keinoin ja siis saada hyötyä urallaan ja mahdollisesti maallistakin mammonaa. Isäntä Sir 
James ei voinut muutakaan kuin kutsua paikalle nousukkaan serkkunsa, jota Sir James ei 
voi sietää. Hän pyrkiikin kaikin tavoin nolaamaan Powellsia ja vähättelemään hänen 
urotekojaan, jotta serkkupojan ura tyssäisi lyhyeen. 
 

Murhaleikki 
 

Tapahtumaan voidaan liittää myös murhaleikki. Murhaleikissä joku leikin ulkopuolinen 
kirjoittaa kaikkien osallistujien nimet ylös ja jakaa kaikille osallistujille kohdehenkilön, 
joka tulee yrittää murhata. Järjestäjä varmistaa, että kukaan ei voi saada omaa lappuaan 
missään leikin vaiheessa (eli nimet muodostavat ringin). Murhattu luovuttaa aina oman 
kohteensa murhaajallensa ja murhaaja jatkaa näin uuden kohteensa kanssa. Kun 
murhaajia on enää kaksi jäljellä, valitsee järjestäjä jonkun jo murhatuista palaamaan 
henkiin. Tämä henkilö murhaa jomman kumman jäljellä olevista, jolloin selviytynyt on 
voittaja. Murhia tehdessä kukaan leikkiin osallistuva murhaajan ja murhattavan lisäksi ei 
saa nähdä tilannetta. Murhaamistapa voidaan sopia moneksi erilaiseksi. Esimerkiksi 
myrkyttäminen voidaan sopia tapahtuvan vaikkapa etikalla tai suolalla. Herätyskelloja 
voidaan käyttää aikapommeina, sukkaa voi käyttää lyömäaseena. Halimurhaaja on myös 
suosittu variaatio, jossa murhaaminen tapahtuu halaamalla. 
 

Valmistautuminen 
 

Mikäli majakka aiotaan suorittaa tasoilla 3 tai 4, on roolipelin aihe syytä päättää jo tarpon 
alkupuolella. Näin voidaan valmistautua tapahtumaan kaikkein parhaiten. Jos esimerkiksi 
valitaan teemaksi turnajaiset, syksyn aikana valmistetaan pehmomiekat. Lisäksi voidaan 
halutessa valmistaa panssareita, viirejä yms. Nämä kuittaavat Kädentaidot ryhmän 
aktiviitetit tämän tarpon osalta. 
  
Ohjeita kaikenlaisiin teemoihin löytyy netistä äärimmäisen paljon. Kaikilla tarpojilla ei 
välttämättä englanninkielen taito riitä, mutta tällöin luotsi ja tarvittaessa muut johtajat tai 
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vanhemmat auttavat käännöstyössä. Roolin esittäminen ei kaikille tule luonnostaan, 
joten suorittakaa tarpon aikana ainakin Esiintymistaidot, Roolit ja Monia mielipiteitä –
aktiviteetit. 
 

Yleisö tai filmatisointi 
 

Voitte kutsua majakkaa seuraamaan myös muita ihmisiä kuten vanhempia tai 
lippukunnan muita jäseniä. Esimerkiksi juhlaillallisiin tämä sopii erittäin hyvin. Tällöin 
kannattaa panostaa myös tilaisuuden mainostamiseen. Voitte kertoa tai olla kertomatta 
vieraille, mitä ohjelmassa on. Hämmennys saattaa olla suuri ja elämyksellinen, kun 
illallinen kääntyy murhamysteeriksi. Toisaalta voitte myös jakaa vieraille rooleja. 
Muistakaa kuitenkin, että kaikki eivät välttämättä innostu rooliasujen hankinnasta ja 
tilanteeseen eläytymisestä. Vaihtoehtoisesti voitte kuvata tapahtumat videolle joka 
kiinteästi asennetun kameran avulla tai pyytämällä jonkun ulkopuolisen kuvaamaan 
tilanteen kulkua. Lopputuloksena saatte hauskan muiston, jota voi käyttää elokuvan 
tapaan – oli se sitten enemmän komediaa tai tragediaa. 
 

Vihjeitä roolipelien toteutukseen 
 
Keskiaikaiset turnajaiset 
 

Valitkaa sopiva taustatarina ja miljöö. Voitte olla vaikka kuningas Arthurin pyöreän 
pöydän ritareita tai saksalaisten kreivikuntien kilpailevia aatelisia. Kuningas on kutsunut 
turnajaiset koolle ja luvassa on voittajalle suuri palkinto. Luotsi voi hyvin toimia 
kuninkaana ja turnajaisten tuomarina, jolloin kaikki tarpojat pääsevät kisaamaan. 
Vartionjohtaja voi toimia vaikkapa kuninkaan neuvonantajana, narrina tai kisaajanakin. 
Luotsin on hyvä valita osa lajeista vartionjohtajan kanssa tarpojilta salassa, jolloin heille 
jää yllätyksiä ohjelmaan.  
 
Esimerkkejä lajeista ovat jousiammunta, kaksintaistelu peitsillä ratsain, kaksintaistelu 
miekoin, runonlausunta, kehumiskisa, voimamieskisa, nopeuskisa ja huutokisa. 
Jousiammuntaa varten voitte valmistaa jouset itse tai lainata jostakin. Yksinkertainen 
jousi on helppo valmistaa, mutta varsinjousen teko on selvästi vaativampaa ja sopii 
lähinnä jatkotarppoihin tai erityisen käteville tarpojille III tai IV tasoille.  
 
Ohjeita löytyy jälleen netistä (esimerkiksi http://www.instructables.com/id/How-to-
make-a-stronger-Crossbow/). Sama pätee muihinkin tarvekaluihin, kuten 
pehmomiekkoihin (englanniksi boffer). Pehmomiekkojen valmistukseen tarvitaan ennen 
kaikkea pehmusteita, kuten vaahtomuovia ja ilmastointiteippiä. Yksi esimerkki 
pehmomiekkaohjeista löytyy osoitteesta (suomeksi 
http://doit.atspace.com/bofferi.html)  
 
Jos haluatte oikein fiilistellä, voitte valmistaa itsellenne myös rengaspanssarit. Tämä on 
ehdottomasti jatkotarppokamaa ja vaatii kymmeniä tunteja työtä. Materiaaliksi tarvitaan 
rautalankaa, sähköpora ja kuvan mukainen väline. Ohjeet kutomiseen löytyvät, kuinkas 
muuten, netistä (hakusana hauberk mail) esimerkiksi sivulta 
http://www.mailleartisans.org/articles/articledisplay.cgi?key=259 . Ei välttämättä 
kannata heti lähteä tekemään koko paitaa vaan paremminkin koristeita kypärään tai 
ranteisiin. Ratsuiksi kelpaavat hyvin keppihevoset tai kilpailijat voivat vuorotella 
hevosina. 
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Seurapiiri-illalliset 
 

Miettikää jälleen sopiva aikakausi ja paikka. Tämän jälkeen valitaan roolit. Tarjoilijan 
rooli tuskin on kovin suosittu, joten voitte tehdä paikalle buffet-pöydän. Jos kuitenkin 
vapaaehtoisia löytyy, voi osa vartiosta toimia talon henkilökuntana ja loput herrasväkenä 
ja/tai vieraina. Kolmas vaihtoehto on tietenkin, että koko vartio toimii palvelushenkilö-
kuntana ja vieraina on ulkopuolisia. Panostakaa vahvasti tilan koristeluun ja ulkoasuun. 
Hankkikaa lainaamalle paikalle mahdollisimmat hienot pöydät, pöytäliinat, aterimet, 
tarjoilijanasut, hovimestarin tumma puku.  
 
Apua saatte vanhemmilta, taustayhteisöltä ja mahdollisesti paikalliselta harrastelija-
teatterilta. Jos haluatte kutsua paikalle muita, muistakaa jälleen tehdä kutsut hyvissä 
ajoin. Valmistakaa ruokalajit valmiiksi niin pitkälle kuin mahdollista – mielellään 
lämmitystä vaille (ellette sitten tarjoile vain kylmiä ruokia). Tehkää ainakin kolmen 
ruokalajin ateria alkuruokineen, pääruokineen ja jälkiruokineen. Jakakaa kaikille 
tarpojille, vartionjohtajalle ja luotsille jokin rooli. Tähän kuuluu siis asema henkilö-
kunnassa tai vieraiden joukossa sekä luonne. Halutessanne voitte lisätä mukaan salaiset 
tehtävät tai murhaleikin. 
 

Juonittelua Olympoksella 
 

Antiikin Kreikan jumalten temmellyskenttä Olympos-vuori herättää varmasti kaikkien 
mielikuvituksen. Teema-asusteeksi sopii luonnolllisestikin tooga ja mahdolliset ruoatkin 
saadaan helposti kreikkalaisesta keittiöstä (viinirypäleitä, fetaa...). Sopivaan tunnelmaan 
pääsette lukemalla vaikkapa Homeroksen teoksia. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä, 
sillä kaikilla on varmasti jonkinlainen ennakkokäsitys asiasta. Antiikin pantheonissa on 
jumalia vaikka kuinka, joten jokaiselle löytyy varmasti oma rooli ja useimpien luonteen-
piirteetkin on tarinoissa kuvailtu. Ei tietenkään haittaa mitään, jos kehittelette tämän 
kaiken omasta päästänne.  
 
Monissa myyteissä jumalat kilpailivat ja juonittelivat keskenään, joten nämä elementit 
sopivat myös roolipeliinne. Kisalajeiksi voidaan valita samanlaisia kuin turnajaisiinkin. 
Juonitteluun sopivat kaikenlaiset suunnitelmat. Esimerkiksi luotsi voi olla Zeus ja 
tarpojavartio on jakautunut (Zeuksen tietämättä) kapinallisiin ja uskollisiin jumaliin. 
Tähän yhteyteen sopii hyvin halimurhaajaleikki. Vastakkaiset puolet voivat kisata eri 
lajeissa ja voittanut osapuoli saa aina lisäjäseniä. Lopussa sitten ratkaistaan kiista 
vaikkapa köydenvedolla. 
 

Ilta Tylypahkassa 
 

Harry Potter lienee useimmille tuttu. Asustuksena ovat kaavut ja kaikille kuuluu 
taikasauva käteen. Voitte valita kirjoista/elokuvista omat suosikkikohtauksenne 
toteutettavaksi. Mukana voi olla vaikkapa illallinen suuressa salissa, huispausottelu tai 
oppitunti. Pyörittäkää koko ajan taustalla kisaa tupapokaalista. Jos vartio on iso, voitte 
jakaa sen neljäksi eri tuvaksi tai vaikka vain kahdeksi. Majakkaan kannattaa 
ennakkotehtäväksi ottaa taikatemppujen opettelu (Sirkus, tason 2 aktiviteetti). Parhaista 
taikatempuista voi myös kisata. Juonittelu voidaan taas tuoda mukaan, jos osa tarpojista 
onkin salaa kuolonsyöjiä. Huispauksessa lentäminen tuottaa vaikeuksia, mutta voitte 
kysyä paikalliselta kiipeilyseuralta, voisitteko saada lainaksi kiipeilyvaljaita. 
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