
MAJAKKA
Tarpojavartio koostuu 4-5 jäsenestä. 

Vartion tehtävänä on valita yksi taso, jolla he lähtevät Majakkaa valloittamaan 
(helppo, keskitaso tai vaikea). 

Samalla tasolla pysytään koko Majakan valloituksen ajan, eli tasoa ei voi kesken leiriä vaihtaa. 
Kaikkien vartion jäsenten tulee valloittaa samaa tasoa. 

ILMOITTAUTUMINEN

Savunjohtaja ilmoittaa kaikki tarpojavartionsa Majakkaan Ilveksen nettisivuilla 4.4 alkaen. 
Ilmoittautumiset tulee tehdä 15.5. mennessä. 
Ilmoittautuessa tulee tietää
- vartion nimi ja savun numero
- vartion jäsenten nimet
- taso, jota vartio suorittaa

Ilves13 the Movie-piirileirin majakkaohje tarpojille. 

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on kuvattu Majakan eri tasot. 
Tarkempia ohjeita Majakan valloitukseen liittyen seuraa lähempänä leiriä. 

Majakkaan liittyvissä kysymyksissä auttaa Terhi Alaviitala
terhi.alaviitala@hp.partio.fi

MAJAKAN SUORITTAMINEN
Vartio valloittaa Majakkaa kolmessa vaiheessa - ennen leiriä, leirillä ja leirin jälkeen. 

Ennen leiriä ja leirin jälkeen tarpojavartion suorituksia valvoo vastaava luotsi (tai savunjohtaja, 
mikäli luotsi ei ole lähdössä leirille).

Leirillä savun tarpojista vastaava johtaja on vastuussa Majakan valloituksesta. Tämän lisäksi 
suorituksia valvovat majakanvartijat, jotka kiertelevät seuraamassa esimerkiksi rakentelua ja 
arvioivat rakennelmia. 

Leirin jälkeen suoritetaan kohdat ’leirin jälkitoimet’ ja ’leirin raportointi’. Mikäli vartio valitsee 
raportointitavakseen lehtijutun kirjoittamisen, tulee valmiit jutut (myös kuvat tai videot) toimit-
taa Ilveksen majakkavastaavalle Terhi Alaviitalalle sähköpostilla. 

Majakan valloitustaan Tarpoja seuraa Majakkapassin avulla, johon tehdyt suoritukset merkitään. 



MAJAKKA HELPPO KESKITASO VAATIVA
Leirirakennelmat Rakennan rinkkateli-

neen tai kyltin omaan 
telttaan.

Rakennan roskiksen tai 
ilmoitustaulun. Autan 
savun isoissa rakennel-
missa. 

Rakennan savun ison 
rakennelman, kuten 
leiriportin tai katoksen.

Ruoka Osallistun helppoon 
tasoon ruokalaaksossa.

Osallistun keskitasoon 
ruokalaaksossa.

Osallistun vaativaan 
tasoon ruokalaaksossa.

Leirikeittiö Huolehdin leirin ajan 
omien astioiden tiskaa-
misesta sekä pesen ja 
huollan trangian.

Tutustun studiokeit-
tiöön ja suoritan siellä 
yhden vuoron. *

Tutustun studiokeit-
tiöön ja suoritan siellä 
yhden vuoron. *

Ohjelma Teen ohjelmanumeron  
savun iltaan. (Esimer-
kiksi näytelmä, laulu-
leikki tai sketsi.)

Teen kaksi ohjelmanu-
meroa savun iltaan ja 
osallistun järjestelyihin 
illalla. 

Suunnittelen koko 
savun illan ja etsin 
paikan savun illalle. 

Juokse tai Vuole 
(pt-kisa)

Osallistun helppoon 
tasoon Juokse tai 
Vuole -kisassa. 

Osallistun keskitasoon 
Juokse tai Vuole 
-kisassa. 

Osallistun vaativaan 
tasoon Juokse tai 
Vuole -kisassa. 

Leirin jälkitoimet Huollan omat 
leirivälineeni leirin 
jälkeen.

Huollan omat 
leirivälineeni leirin 
jälkeen.

Osallistun lippukunnan 
yhteisten leiritavaroi-
den jälkihuoltoon. *

Leirin raportointi Kirjoitan jutun lippu-
kuntalehteen TAI 
pidämme muisteluillan 
leiristä. 

Kirjoitan jutun lippu-
kuntalehteen JA pidän 
muisteluillan leiristä. 

Kirjoitan jutun leiristä 
esimerkiksi paikal-
lislehteen, tai teen 
videon/kuvagallerian 
leiristä lippukunnalle. 

* -merkityt kohdat edellyttävät myös helpon tason tehtävän tekemistä. 

MAJAKKA


