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Nuorisotyö vapaa-ajantoiminnan yhteistyötahona ja toteuttajana 
 
Julkaisun tarkoitus 
 
Tässä julkaisussa kuvataan varusmiehille tarkoitettuja vapaa-ajantoimintoja, joiden toteuttamisessa 
varusmiestoimikunnat (VMTK) voivat tehdä yhteistyötä nuorisotyön toimijoiden kanssa. Julkaisu sisäl-
tää seitsemän konkreettista toimintakuvausta. Niitä on jalostettu varusmiesten kanssa Hyvinvointi 
2018 -projektin aikana. Julkaisun sisältö on tarkoitettu varusmiestoimikunnille, nuorisotyölle, maan-
puolustusjärjestöjen paikallistoimijoille, nuorisoalan toimijoille ja VMTK:n ohjaajille sekä joukko-
osastojen toimintakykysektorin henkilöstölle.1 
 
Toimintakuvaukset  
 
Toimintakuvausten tarkoituksena on helpottaa paikallistason yhteistyön käynnistymistä ja auttaa sen 
onnistumista. Kuvatut toiminnot on valittu huomioiden niiden sopivuus myös toimintakyvyn vahvista-
jana koulutusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Toimintakuvaukset sisältävät järjestelyohjeita ja käy-
tännön vinkkejä niiden toteuttamiseen. Vapaa-ajantoiminnan tarkoituksena on tuottaa merkityksellis-
tä, aktiivista ja erityisesti sosiaalista toimintakykyä edistävää tekemistä.2  
 
 
Taulukko: Toimintakuvaukset ja mahdolliset yhteistyötahot 
 

Toiminta Kuvaukseen liittyvä toteutustapa Sivu 
Katukoripallo (Yökoris) Iltatapahtuma 4 
Frisbeegolf Iltatapahtuma tai omaehtoinen toiminta 5 
Fatbike Omaehtoinen tekeminen ”Santis” (2–4 osallistujaa) 6 
Vaeltaja-tapaaminen Infotilaisuus ja omaehtoinen toiminta 7 
Paintball-Airsoft Ilta- tai valmiusryhmän tapahtuma viikonloppuna ”Parola” 8 
Saunailta  Paikallinen seurakunta tai reserviläisyhdistys (leirikeskus) 9 
Ruokaharrastus Hietanen Kolmen kokoontumisen sarja (4–20 osallistujaa) 9 

 
 
Toiminnan voi rahoittaa ja toteuttaa seuraavasti: 
1. VMTK tilaa toiminnan nuorisotyöltä, joka toteuttaa toiminnan kuvauksen, muiden reunaehtojen ja 

ohjeiden mukaisesti. Nuorisotyön (esim. joukko-osaston kilta) väkeä voi osallistua myös toimin-
taan, joka vahvistaa killan tai muun yhteistyötahon sekä varusmiesten vuorovaikutusta. 

2. Nuorisotyö tilaa toiminnan paikalliselta nuoriso-, liikunta- tai seikkailualan toimijalta ja vastaa kus-
tannuksista. Alan toimijoita ovat järjestöt, seurakunnat, kuntien ko. toimialat ja yritykset (amma-
tinharjoittajat). 

3. VMTK tuottaa toiminnan yhdessä nuorisotyön kanssa ja sopii toteutukseen liittyvän vastuunjaon. 
Nuorisotyö hankkii VMTK:lle tai vuokraa tilaisuutta varten tarvittavat välineet ja kustantaa ne. 
VMTK toteuttaa toiminnan ja huoltaa kaluston. 

4. VMTK delegoi toiminnan toteutuksen jollekin varusmiesryhmälle (vrt. VLK-kerhotoiminta), joka 
toteuttaa toimintaa. Esim. Vaeltajan-tapaamisten toteuttajina voi olla palvelusta suorittavat partio-
laiset. 

 
Osa kuvatuista toiminnoista sopii muutaman varusmiehen omaehtoiseen toimintaan tai säännölliseksi 
viikoittaiseksi toiminnaksi. Toimintakuvauksissa yhteistyötahosta käytetään nimitystä toiminnan jär-
jestäjä ja VMTK:sta tilaaja. VMTK:n tehtävänä on informoida toimintamahdollisuudesta varusmiehiä.  
 
Toimintakuvausten sisällöllisenä tavoitteena on, että järjestetty toiminta lisää varusmiesten yhteisölli-
syyttä ja sosiaalista toimintakykyä. Tässä dokumentissa kehittämistoiminnan yhteistyötahoina ovat 

                                                        
1 Hyvinvointi 2018 -projekti oli Suomen NMKY:n Liiton (YMCA Finland - Suomen NMKY) toteuttama, Veikkauksen ja RAY:n 
tuotoilla vuosina 2014–2017 rahoitettu hanke. Projekti oli laaja-alainen Suomen NMKY:n Liiton ja puolustusvoimien yhteinen 
varusmiehen toimintakyvyn liittyvä hanke. Sen yhtenä tehtävänä oli vahvistaa muun muassa maanpuolustusjärjestöjen ja nuori-
soalan yhteistyökykyä tuottaa yhteisöllisyyttä ja sosiaalista toimintakykyä lisäävää vapaa-ajan toimintaa. Lisätietoa antaa tarvit-
taessa ari.inkinen@ymca.fi. 
2 PE Koulutusosasto AN7708: Muu koulutus ja toiminta, joka kehittää varusmiehen toimintakykyä. Toimintakyvyn kehittäminen 
tulee sisällyttää mahdollisuuksien mukaan kaikkiin koulutustapahtumiin sekä myös palveluksen aikaiseen muuhun toimintaan 
myös vapaa-ajalla ja lomilla. 
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olleet mm. Sotilaskotiliitto ja sen paikallisyhdistykset sekä maanpuolustus-, nuoriso- ja hyvinvoin-
tialan järjestöt.  
 
Yhteistyö 
 
Tämän dokumentin toimintojen tarkoituksena on mielekkään ja rennon vapaa-ajantoiminnan lisäksi 
vahvistaa osallistujien kokonaisvaltaista toimintakykyä sekä edistää VMTK:n yhteistyötahojen jäsen-
ten (esim. kiltalaisten ja reserviläisten) vuorovaikutusta. Toiminta on varusmieslähtöistä ja siitä saa-
daan pitkäkestoisempaa hyötyä, jos tekemisessä on mukana sekä varusmiehiä että yhteistyötahojen 
henkilöitä.  
 
VMTK-toimihenkilöt vaihtuvat noin puolen vuoden välein. Toimikuntien koko vaihtelee joukko-
osastojen koon mukaan. Toimikuntien toimintakäytännöissä on eroa. Osa toimikunnista dokumentoi 
toimintaansa säännöllisesti. Henkilöstön vaihtuessa tieto ja yhteydet voivat muuttua ja hävitä. Sään-
nöllinen yhteydenpito edistää sujuvaa yhteistyötä. 
 
Varusmiespalvelusta suorittavilla on yleensä vapaa-aikaa arkisin, maanantaista torstaihin klo 18.00–
21.00. Viikonloppuisin suurin osa varusmiehistä on vapaalla ja poistuvat varuskunnasta. Pieni osa 
varusmiehistä on viikonloppuisin valmiustehtävissä. Heillä voi olla päivittäistä vapaa-aikaa edellä ku-
vattua enemmän. Tässä dokumentissa kuvattu toiminta on sovellettavissa arki-illan tekemiseen, toi-
mintakykypäivien ohjelmaksi tai viikonloppuna valmisosaston toimintakykyä edistävän ohjelman sisäl-
löksi.  
 
Yhteistyön aloitus tapahtuu ottamalla yh-
teyttä joukko-osaston VMTK:n edustajaan. 
VMTK kartoittaa toiminnan tarpeen, sopi-
vuuden ja toteutusmahdollisuudet. Päätök-
sen toiminnan toteuttamisesta tekee jouk-
ko-osasto. Joukko-osasto nimeää yleensä 
toiminnalle (tapahtuma) yhteyshenkilön 
(palkattu henkilöstö). Yhteistyöstä toimijan 
kanssa varuskunnassa huolehtii VMTK. 
Toiminnan tulee olla lähtökohtaisesti va-
rusmiehille maksutonta. Toimijoilta odote-
taan aktiivista ja rakentavaa otetta sekä 
yhteistyökykyä toimia varusmiesten kanssa.  
  
 
 
Vastuut ja velvoitteet 
 
Toiminnan järjestäjän ja sen mahdollisten yhteistyökumppanien tulee huomioida Kuluttajaviraston 
ohjeita ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi.3 Tapahtumaan on nimetty johtaja ja muut 
vastuuhenkilöt. Viraston ohjeessa on malli turvallisuusasiakirjasta, jonka joukko-osaston yhteyshenki-
lö hyväksyy. Toimintaan osallistuvat noudattavat toimintaan liittyviä ohjeita ja varomääräyksiä.  
 
Liikkumista puolustusvoimien käytössä olevilla varuskunta-, varikko- ja harjoitusalueilla on perintei-
sesti rajoitettu. Perusteet ovat toisaalta puolustusvoimien fyysisen turvallisuuden ja salattavuuden 
sanelemia, toisaalta on tarve suojata ulkopuolisia vaaroilta. Huomio, että henkilöiden, joilla ei ole 
suomen kansalaisuutta, kulkulupien saamiseen voi joutua varaamaan enemmän aikaa. Toimintaan 
osallistuvilta yhteistyötahojen henkilöstöltä ja vapaaehtoisilta odotetaan aktiivista ja rakentavaa otetta 
sekä yhteistyökykyä toimia varusmiesten kanssa.  
 
  

                                                        
3 http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Tukes-ohjeet/Kuluttajaturvallisuus/ 
 

Kuva: Ruotuväki. Liikuntapäivä Santahaminassa syksyllä 
2017. 
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Kustannukset  
 
Toiminta on varusmiehille maksutonta. Toiminnan toteuttaja kustantaa mahdolliset kulut joko omista 
varoistaan tai lahjoitusvaroin. Toiminta tarjoaa joukko-osaston lähialueilla toimiville yrityksille mahdol-
lisuuden toteuttaa yhteiskuntavastuuta ja edistää nuorten sosiaalista ja fyysistä toimintakykyä tuke-
malla toimintaa. Viimekädessä joukko-osasto hyväksyy  mahdolliset toiminnan taloudelliset tukijat. 
Toiminta ei saa sisältää varusmiehiin kohdistuvaa toiminnan sisällön ulkopuolista suoramarkkinointia 
tai edellyttää varusmiehiltä mitään jälkitoimia.  	
	

 
Katukoripallo, yökoripallo, Yökoris 
 
Toimintamalli 
 
”Katukoripallona” toteutettu ja Helsingissä käynnistynyt Yökoris-toiminta on nuorelle kokoontumis-
paikka, uusia kavereita, monikulttuurisuutta, aikuisten huomiota sekä vapaa-ajantoimintaa. Yökoris-
toiminta sai vuonna 2014 opetus- ja kulttuuriministeriön Nuorisotyön tunnuspalkinnon. Yökoris-
toiminta on tullut Suomeen YMCA:n toimesta 1900-luvun lopulla. Yökoriksen neljä peruspilaria ovat 
terveelliset elämäntavat, sosiaaliset taidot, arjen ajanhallinta sekä henkinen hyvinvointi. Yökoris-
toimintaa on siellä missä nuoret ovat, kadulla, puistoissa ja kauppakeskusten pihoilla. Toimintaa on 
pääasiassa suuremmissa kaupungeissa.  
  
Toiminnan toteutus joukko-osastossa 
  
Yökoris on fyysistä, sosiaalista ja eettistä toimintakykyä edistävää toimintaa. Se sopii sekä lajia har-
rastaneille ja siihen tutustuville. Toiminnalla tavoiteltavia vaikutuksia: 
- edistää osallistujan fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä, 
- lisää osallistujien välistä vuorovaikutusta, 
- edistää nuorten aktiivisuutta ja osallisuutta sekä  
- monimuotoista lajiosaamista. 
 
Jos VMTK ei itse toteuta toimintaa, yhteistyötaho vastaava tapahtuman toteutuksesta, järjestelyistä ja 
tarvikkeista. Musiikki kuuluu olennaisena osana tapahtumaan ja sen tarkoitus on laskea osallistumis-
kynnystä sekä luoda toimintaan rentoutta. Järjestäjä tuo paikalle kaiken tarvittavan välineistön ja kori-
pallokorit, jos niitä ei varuskunnasta löydy.  
 
Tapahtumaillan kulku (klo 18.00 – 20.30) 
- Kun varusmiehet saapuvat tapahtumapaikalle, on koripallotoiminta jo käynnissä. Musiikki soi ja 

”Yökoris-työntekijät” heittelevät koreja ja pelailevat.  
- Varusmiehet otetaan vastaan. Toimijat perehdyttävät osallistujat lajiin ja opastavat heitä koko 

tapahtuman ajan.  
- Tapahtuman päätyttyä tulisi jokaisella varusmiehellä olla mahdollisuus saada ja antaa palautetta 

toiminnasta.  
- Toiminnan tulee olla rentoa, joka mahdollistaa varusmiehen ja opastavien henkilöiden vuorovaiku-

tuksen yhteisen tekemisen kautta. 
 
Toiminta toteutetaan 3x3 katukoripallon säännöin. Kolme varusmiestä pelaa kolmea varusmiestä 
vastaan, samaan koriin. Pelikentän koko on 15m x 11m. Pelipallona käytetään koon 6 palloa. Joukku-
eeseen kuuluu neljä (4) pelaajaa. Kolme (3) + yksi (1) vaihtopelaaja. Tapahtuman ympärille voi raken-
taa myös muita konseptiin sopivia liikuntamuotoja ja lajeja, silloin kun näistä sovitaan etukäteen. 
 
Lisätietoa toiminnasta 
 
- Säännöt: http://www.basket.fi/asiakaspalvelu/koriksen_abc/saannot/ 
- Toimintakonseptin taustalla on Suomen NMKY:n Liiton Hyvinvointi 2018 -projekti ja Helsingin 

NMKY:n Yökoris-toiminnan ja Urlus-säätiön yhteinen ponnistus varusmiesten hyvinvoinnin edis-
tämiseksi.  
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Frisbeegolf 
 
Toimintamalli 
 
Frisbeegolfissa on tarkoitus kiertää rata läpi mahdollisimman vähin heitoin. Peli alkaa ensimmäisen 
väylän avauspaikalta ja jatkuu aina viimeisen väylän väylämaaliin saakka. Ryhmän jäsenet heittävät 
vuorollaan jonka jälkeen siirrytään kiekkojen luokse. Seuraava heitto lähtee siitä mihin ensimmäinen 
kiekko on pysähtynyt. Kauimpana korista oleva pelaaja heittää ensimmäisenä, muiden on hyvä pysyä 
heittävän pelaajan takana. Heittämistä jatketaan, kunnes kiekko lepää maalikorissa. Kiekon tulee olla 
korin sisällä eikä esim. korin katolla. Väylän jälkeen siirrytään seuraavan väylän avauspaikalle ja käytetyt 
heitot merkitään ylös. Radan vähimmillä heitoilla suorittanut on voittaja. Pelaamisen vaikeuttamiseksi 
radoilla on puita, pensaita ja muita luonnollisia esteitä. Nämä esteet ovat oleellinen osa lajia, eikä niitä 
saa siirtää tai poistaa – saati vahingoittaa – kierroksen aikana.4 
 
Toiminnan tarkoituksena on järjestää varusmiehille ja frisbeegolf –lajin harrastajille yhteistä rentoa, 
vuorovaikutteista ja aktiivista, toimintakykyä edistävää tekemistä. 
 
Toiminnassa tavoiteltavat tulokset: 
- Edistää varusmiehen fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä 
- Lisää varusmiesten ja aikuisten välistä vuorovaikutusta. 
- Edistää varusmiesten osallisuutta. 
- Lisää liikuntalajiosaamista ja tietoa alan ammattilaisten tuella. 
 
Toteutus  
 
Järjestettävä toiminta sijoittuu varusmiesten iltavapaa-ajalle.  Toiminnan toteuttajat saapuvat, ennalta 
sovittuna aikana, varuskuntaan noin kaksi tuntia ennen varusmiesten vapaa-ajan alkamista. Toimijat 
tutustuvat rataan ja varmistavat sen toimivuuden ja turvallisuuden, sekä varmistavat tarvittavien va-
rusteiden määrän. Tässä konseptissa toimijoilla tarkoitetaan frisbeegolf –lajin asiantuntijaa, pitkän 
lajihistorian omaavaa naista tai miestä tai lajin ammattilaista 
 
Varusmiesten saapuessa paikalle:  
- Yksi toimijoista kerrallaan ottaa mukaansa ratakierrokselle neljä varusmiestä. 
- Toimija perehdyttää osallistujat lajiin  
- Opastaa heitä henkilökohtaisesti koko ratakierroksen ajan.  
- Kierroksen päätyttyä on jokaisella varusmiehellä mahdollisuus saada ja antaa palautetta toimin-

nasta.  
- Kierroksia järjestetään illan aikana mahdollisimman monta.  
- Toiminnan tulee olla rentoa toimintaa, joka mahdollistaa varusmiehen ja opastavan henkilön vuo-

rovaikutuksen yhteisen tekemisen kautta. 
- Toiminnan suunnittelussa ja valmisteluissa tulee ottaa huomioon varuskunnan ohjeet ja määräyk-

set. Toiminta toteutetaan viimekädessä varuskunnan ehdoilla. 
 
Lisätietoa 
 
- Toiminta- konseptin taustalla on Hyvinvointi 

2018 – projekti, Sotilasurheiluliiton ja Natural 
Born Discgolfersin yhteinen ponnistus varus-
miesten hyvinvoinnin edistämiseksi. 

- Lisätietoa saa suomalaiselta lajin edistäjältä 
NBD:ltä osoitteessa https://nbdg.fi/ ja  

- lajiliitosta https://frisbeegolfliitto.fi 
 
  

                                                        
4 Suora lainaus: https://frisbeegolfliitto.fi/aloittelijat/saannot-lyhyesti/ 
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Fatbike – kaveria ei jätetä 
 
Fatbike 
 
Fatbike on tukeva, mutta kevyistä materiaa-
leista tehty polkupyörä, jossa on ylisuuret 
renkaat. Renkaat ovat suunniteltu alhaiselle 
ilmanpaineelle. Ylisuuret renkaat mahdollista-
vat ajamisen pehmeässä, kuoppaisessa ja 
juurakkoisessa maastossa. Luminen, soinen, 
kivinen tai mutainen maasto on tehty Fatbikel-
la ajettavaksi. 
 
Fatbike toimintakyvyn vahvistajana 
 
Esimerkiksi Kaartin jääkärirykmentin VMTK:lla käytössä muutama Fatbike, jotka ovat lainattavissa 
vähintään kahden pyörän sarjoina. Ajatuksena on, että pyörillä ajetaan pareittain kaverin kanssa tai 
pienissä ryhmissä. Konseptiin kuuluu vuorovaikutus, temppuilu ja omien taitojen testaaminen. Toimin-
ta sopii eri kuntoisille ja painoisille. Jokainen voi itse säätää tekemisensä rasittavuutta tai vaativuutta.  
 
Ennen pyörien luovutusta 
- Varusmiehet tutustuvat Fatbike-konseptin ohjeisiin. 
- VMTK perehdyttää pyöräilijät alueella käytössä oleviin reitteihin ja sallittuihin maastoihin. 
- VMTK antaa toimintaohjeet mahdollisiin vaaratilanteisiin, esim. onnettomuustilanteessa. 
- Pyöräillessä on aina käytettävä asianmukaista kypärää ja muita mahdollisia suojia. 
- Pyörien lainaajia suositellaan kertomaan sosiaalisessa mediassa Kaveria ei jätetä -tyyppisestä 

toiminnasta ja merkkaavat sen esim. #kaveriaeijätetä 
- Lainaamisen päätyttyä varusmiehellä mahdollisuus antaa palautetta toiminnasta suoraan 

VMTK:lle. 
- Liikkumisessa tulee ottaa huomioon varuskunnan ohjeet ja määräykset.  
 
Pyörien kunnosta ja palautuksesta lainaaja vastaa VMTK:lle, etukäteen sovittujen ohjeiden mukaises-
ti. Pyörien perushuollosta vastaa VMTK. Toiminta on varusmiehille maksutonta. VMTK kustantaa 
mahdolliset korjaus- ja huoltokulut joko omista varoistaan tai saatujen lahjoitusten kautta.   
 
Monimuotoista toimintaa 
 
Yhteistyötahot (esim. sotilaskotiyhdistys, joukko-osaston kilta) voivat ostaa tai vuokrata VMTK:n käyt-
töön pyöriä. Pyörien hinnat varusteineen vaihtelevat laadun ja markkinatilanteen mukaan. Asiallisen 
pyörän voi saada jo noin 600–1000 eurolla. Jokainen laite vaatii 
huolenpitoa, niin myös pyörät.  Pyöriä voi myös vuokrata. Vuok-
rahinnat vaihtelevat markkinatilanteen ja vuoden ajan mukaan. 
Matkailusesonkien ulkopuolella pyöriä voi saada kohtuuhintaan. 
Jos pyöriä käytetään yli kolme viikkoa vuodessa, niiden ostami-
nen on todennäköisesti edullisempaa.  
 
Fatbike-pyörillä temppuilu sopii omaehtoisen vapaa-ajan toi-
minnan lisäksi myös tapahtumiin tai kilpailuihin. Varuskunnan 
temppuradalla voi harjoitella omia taitoja ja suorittaa tehtäviä. 
Temppuradan tuottaminen yhteistyötahojen kanssa voi tuoda 
harrastukseen lisäarvoa, jos käytännön toiminnoista, kuten ra-
dan huollosta on olemassa tarkoituksenmukainen suunnitelma.  
 
Lisätietoa 
 
- Toimintakonseptin taustalla on Hyvinvointi 2018 –projektin 

ja Kaartin jääkärirykmentin KJTK:n yhteinen ponnistus va-
rusmiesten hyvinvoinnin edistämiseksi.  

Kuva: Kaartin jääkärirykmentin varusmiehillä on vapaa-
ajankäytössä neljä pyörää. Niitä voi lainata vähintään kaksi 
kerralla. 
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Sotilaskodissa käynnistyvä Vaeltaja-tapaaminen  
 
Partiolaisten tapaaminen sotilaskodissa 
 
Ajatuksena on mahdollistaa saman osallisuus- ja harrastushistorian kautta vertaistuki ja yhteenkuulu-
vuusverkosto nuorelle varusmiespalveluksessa, palvelusajan ulkopuolella iltavapaan aikana. Toimin-
taa kutsutaan partiolaisten tapaamiseksi. Tapaamisia olisi varuskunnassa säännöllisin välein koko 
varusmiespalveluksen ajan ja aina uudella saapumiserällä olisi mahdollisuus osallistua tapaamisiin jo 
peruskoulutuskaudella. Toiminta voi olla tarpeellista jo kahdelle tai kolmelle varusmiehelle. 
 
Toiminnan toteutus 
 
Ensimmäisen tapaamisen ohjelma on rakennettu yhteistyössä pilottivaiheen partiopiirien kanssa. Par-
tiopiiri on mukana tapaamisissa myös jatkossa, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Toimin-
tamallin nimetty partiopiirin yhteyshenkilö on yhteydessä sotilaskotiin. Tapaaminen järjestetään yh-
teistyössä sotilaskodin ja VMTK:n kanssa. Näin varmistetaan toiminnan jatkuvuus, varsinkin silloin, 
jos jossain saapumiserässä ei ole toimintaan motivoituneita partiolaisia. 
 
- Partiopiiri ja sotilaskoti sopivat aloitustapaamisen ajankohdan. Ajankohta sijoittuu varsinaisen 

varusmiespalvelusajan ulkopuolelle, varusmiesten vapaa-aikaan (klo 18–20).  
- VMTK vastaa tiedotuksesta ja kutsuu palveluksessa olevia partiolaisia kokoontumiseen sovittuna 

ajankohtana sotilaskotiin.  
- Tapaamiseen ja siitä mahdollisesti syntyvään toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja sen 

tulee toteutua vapaa-aikana, jos siitä ei erikseen sovita toisin joukko-osaston kanssa. 
- Ensimmäinen tapaaminen noudattaa etukäteen laadittua käsikirjoitusta, millä pyritään varmista-

maan toiminnan muodostuminen partiolaisille ominaiseksi osallistavaksi toiminnaksi. 
- Tapaamiseen osallistuvat voivat itse määritellä tavoitteensa, esimerkiksi partiotapaamisten sään-

nöllisyys, paikallisen partiolippukunnan tukeminen ja merkityksellisen sisällön kehittäminen.  
- Toiminnan tarkoituksena on varusmiehen hyvinvointi ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen. 
- Tapaamisista pidetään aina päiväkirjaa: osallistujamäärät ja toiminta.  
 
Toiminnan hyödyt 
 
- Palvelusaikana saadut uudet partiokontaktit helpottavat yhteisen toiminnan järjestämisen kynnys-

tä jatkossa ja sitä kautta resurssien jakamista. Leirit, kisat tai viikonlopputapahtumat. 
- Vierailut toiseen lippukuntaan laskevat opiskelupaikkakunnalle siirryttäessä kynnystä ”vaihtaa” 

lippukuntaa uudella kotipaikkakunnalla. 
- Toimintatapojen, osaamisen ja kokemuksen jakaminen toisille partiolaisille. 
- Lähilippukunnan toiminnan tukeminen. Lippukunnissa voi olla pulaa varusmiesikäisistä johtajista 

ja osaajista. Paikallisten lippukuntien viikkotoimintaa on mahdollista rikastuttaa ”vierailevilla täh-
dillä”. Palveluksen jälkeen kotipaikkakuntaa palattaessa, uudet toimintatavat tai -muodot vahvis-
tavat oman lippukunnan toimintaa. 

- Linkki partioon pysyy auki palveluksen aikana, joka helpottaa partioharrastukseen palaamista. 
Joku varusmies voi innostua partioharrastuksesta palveluksen aikana, jos tulee kutsutuksi ta-
paamiseen. 

 
Toimintamallin hyödyntäminen laajemmin 
 
Nuorilla on erilaisia harrastuksia liikunnan ja partion lisäksi. On myös harkinnan arvoista, voisiko vas-
taavanlaisia tapaamisia järjestää esimerkiksi palokuntalaisille, metsästäjille, seurakunnan isosille tai 
kerhonohjaajille, moottoriurheilua harrastaville tai vaikka muusikoille. Varuskunnan koko voi vaikuttaa 
siihen minkälaista toimintaa missäkin varuskunnassa on tarpeen järjestää. 
 
Lisätietoa 
 
- Toimintakonseptin taustalla on Hyvinvointi 2018 –projektin ja partiopiirien yhteinen ponnistus 

varusmiesten hyvinvoinnin edistämiseksi. 
- Suomen partiolaiset ry:n jäsenpiirien yhteystiedot löytyvät täältä: https://www.partio.fi/tietoa-

meista/partiopiirit 
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Paintball 
 
Panssariprikaatissa pilotointiin vuosina 2015–2016 Paintball-tapahtuma joukko-osaston toimintaky-
kysektorin aloitteesta valmiusryhmien viikonlopputoimintana. Toiminta toteutettiin pääosin yhdessä 
maanpuolustusjärjestöjen toiminnassa olevien kiltalaisten ja reserviläisten kanssa. Toiminta oli tarkoi-
tettu vuorossa olevalle valmiusosastolle. Järjestäjänä toimi Hyvinvointi 2018 -projekti varuskunnan 
yhteistyötahon kanssa (Panssarikilta, reserviläisyhdistys) ja mukana oli myös VMTK. Yhteistyötahojen 
ihmisten määrä oli noin kolmannes varusmiesten määrästä. Toiminta sai hyvää palautetta varusmie-
hiltä, yhteistyötahoilta ja joukko-osaston toimintakykysektorilta. Tapahtumat olivat lauantaisin ruokai-
lujen välissä. Jokaisessa tapahtumassa oli mukana Hämeenlinnan sotilaskotiyhdistys, joka tarjosi 
pientä purtavaa tapahtuman aikana (sotilaskotiauto). Pelitilanteen ohjaus ja pelivälineet vuokrattiin 
paikalliselta yrittäjältä. 
 
Tapahtuman toteutus 
 
Toiminnan valmistelut pelikentällä (60min) 
 
Järjestäjä tuo pelipaikalle tarvittavan toimintakuntoisen kaluston ja tekee tarvittavat järjestelyt. Jos 
sotilaskotiyhdistys osallistuu toimintaan, se voi tarjoata osallistujalle esimerkiksi kahvin, virvoitusjuo-
man, munkin ja suolaisen.  
 
Reserviläiset jaetaan neljään ryhmään (joukkue), ja heille nimetään kotipesät. Jokaisella joukkueella 
on käytössä nimetty kotipesä, jossa joukkue laatii toimintasuunnitelman, huoltaa tarvikkeet, nauttii 
virvokkeet ja käy palautekeskustelun. Jokainen joukkue saa oman lipun. Liput voivat olla esimerkiksi 
toiminnan taloudellisten tukijoiden lippuja (1,4m puinen tanko, jossa 0,4x0,6m lippu).  Reserviläiset 
valmistelevat kotipesät ja auttavat pelivälineiden käyttökuntoon valmistelua. Reserviläiset kiertävät 
pelialueen ulkorajat, varmistavan sen turvallisuuden ja heille kerrotaan ennen varusmiesten saapumis-
ta pelin käsikirjoitus. Pelivälineistä ja turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö kertoo turvaohjeet. 
 
Varusmiesten saapuminen (10min) 
 
Kun varusmiehet (virka-apuosasto) saapuneet, toivottaa tapahtuman järjestäjä ryhmän tervetulleeksi 
ja esittelee keskeiset järjestelyihin liittyvät henkilöt ja huollon.  
 
Pelin toteutus (100min) 
 
Peliin osallistuu noin neljäkymmentä henkilöä, joista 
muodostetaan neljä joukkuetta. Jokainen joukkue 
pelaa kaksi kertaa ns. lyhyen sarjan. Kaikille osallistu-
jille kerrotaan pelin käsikirjoitus, joka voi olla: 
Kumpikin joukkue lähtee merkkiäänen jälkeen liikkeel-
le tavoitteena ryöstää vastustajan lippu. Jokaisesta 
vastustajan merkatusta pelaajasta saa yhden pisteen 
ja vahingossa tai tahallaan merkatusta omasta pelaa-
jasta saa yhden miinuspisteen. Vastustajan lipusta 
saa puolet vastustajien joukkueessa pelaavista ja 
oman lipun menetyksestä saman verran miinuspistei-
tä. 
 
Peliaika on 10 minuuttia ja se alkaa ja loppuu merkkiääneen. Pelialue kierretään ennen pelin alkua. 
Joukkueille osoitetaan pelialueelta omat lähtöpisteet. Jokaisella pelaajalla on käytössä pilli, johon 
vihelletään kuuluvasti, jos peliaikana ilmenee jotain sellaista, miksi peli olisi syytä välittömästi keskeyt-
tää. Turvaohjeet kerrataan ennen välineiden jakamista.  
 
Pelin päättyminen ja päätöstoimet (30min) 
 
Kun varusteet on huollettu ja palautettu omille paikoilleen, jokainen joukkue käy omassa ryhmässä 
läpi lyhyen palautekeskustelun. Lyhyen kierroksen tarkoituksena on, että jokainen osallistuja voi ker-
toa päällimmäiset fiilikset, jälkipelin ajatuksia ja palautteen itse toiminnasta. Reserviläinen kirjaa kes-
keisimmät asiat ylös. Lopuksi joukkueet kokoontuvat yhteen ja koko porukalle jaetaan päällimmäiset 
ajatukset päivän tekemisestä ja kerrotaan joukkueiden sijoitukset. Varusmiehet poistuvat ja reservi-
läisten kanssa käydään tapahtuman keskeiset asiat läpi ja kiitetään heitä osallistumisesta. 
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Saunailta 
 
Toimintakykyä tukeva saunailta 
 
Maanpuolustusjärjestöjen jäsenet ovat tunnetusti aktiivisia ja toiminnalliseen ohjelmaan tottuneita. 
Heille toimiminen varusmiesten ja lähivaruskunnan kanssa on olennainen osa yhdistyksen toimintaa ja 
erilaisten toiminnallisten ohjelmien järjestäminen on heille luontevaa. Seurakuntien ja kuntien nuoriso-
toimella on osaamista ja ammattitaitoa nuoren aikuisten kohtaamiseen ja puitteet erilaisten aktiviteet-
tien järjestämiseen. Arki-iltoina esimerkiksi leirikeskuksissa on hiljaista, joten tilojen käyttöön saami-
nen voi olla kohtalaisen helppoa. Toimintakykyä tukeva saunailta muodostuu aktiivisesta yhteisestä 
tekemisestä, vuorovaikutuksesta ja yhteisestä iltapalasta.  
 
Toteutus 
 
- VMTK tiedottaa tapahtumasta ja ottaa ilmoittautumiset vastaan. Osallistujille ilmoitetaan kuljetuk-

sen lähtöpaikka ja aika.  
- Varusmiehet saapuvat tapahtumapaikalle varuskunnan tai toimijan järjestämällä yhteiskuljetuksel-

la. Heidät otetaan vastaan ja heille kerrotaan illan ohjelma ja aikataulu. 
- Ilta alkaa keliin ja vuodenaikaan sopivalla fyysisellä tekemisellä. Se voi olla yhteinen peli, omaeh-

toinen tekeminen kohteen fasiliteetit hyödyntäen (kalastus, Mölkky, seinäkiipeily (bolderointi), mi-
nigolf, melonta, jousiammunta…) Toiminnan tulee olla rentoa, mikä mahdollistaa varusmiesten ja 
opastavien henkilöiden vuorovaikutuksen yhteisen tekemisen avulla. 

- Saunominen järjestetään ryhmän koostumuksen mukaan. Miehillä ja naisilla tulee olla yhden ver-
taiset mahdollisuudet kaikkeen illan tekemiseen, myös saunomiseen. 

- Illan päätteeksi tai muun tekemisen yhteydessä on tarjolla iltapala. Iltapala voi olla myös toimin-
nallinen, joka toteutetaan nuotiopaikalla tai vast. 
Osa iltapalan aineksista voi olla myös sotilasko-
tiyhdistyksen tarjoamaan ja mukana tuotua. 

- Illan päätteeksi yhteistyötaho tai retken nimetty 
vastuuhenkilö kokoaa porukan, jossa mahdollis-
tuu ääneen ajattelu koetusta. Yhteinen jakaminen 
vahvistaa toimintakykyä ja antaa palautetta käy-
tännön järjestelyistä.  

- Ryhmä poistuu paikalta yhteiskuljetuksella. 
- Jos toiminnan järjestää kirkollinen toimiala, se voi 

sisältää hiljentymisen sanan äärellä.  
 
Lisätietoa 
 
- Nuorisokeskuksissa ja paremmin varustetuissa leirikeskuksissa on tarjolla erilaisia aktiviteetteja. 

Ne järjestävät toimintaa myös toimintakeskusten ulkopuolella sopimuksen mukaan. Suomen nuo-
risokeskukset muodostavat koko maan kattavan verkoston. Niissä tehtävä nuorisotyö tukee nuor-
ten kasvua ja itsenäistymistä tarjoamalla yhteisöllistä ja osallisuutta edistävää toimintaa ja palve-
luita. Nuorisokeskusten yhteiskunnallista tehtävää rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö: 
http://www.snk.fi/ 

- Hyvin varustellut seurakuntien leirikeskukset: https://kirkonpaikat.fi/ 
- Saunaillan sisällön suunnittelussa voi hyödyntää, vaikka aikuisten seurapelejä koonneen juhlape-

li.net tarjontaa, ks. http://juhlapelit.net/kategoria/seurapelit/ 
 
 

Ruokaharrastus Hietanen  
 
Taustaa 
 
”Ruokaharrastus Hietanen” on varusmiehen sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia edistävää toimintaa 
joka toteutetaan vapaa-ajalla. Ruokaharrastus Hietanen on Marttojen, sotilaskodin ja VMTK:n yhteis-
työnä tuotettu toimintamalli nuoren vuorovaikutuksen ja arjentaitojen lisäämiseksi. Työnimeltään Ruo-
kaharrastus Hietanen on koeponnistettu Santahaminassa Marttaliiton kanssa. Pilottivaiheessa toimin-
ta toteutettiin varuskunta-alueella olevan alakoulun teknisen työn luokassa. Vaikka ruuan valmistus ei 
ole tekniikkalaji, niin sen valmistus onnistuu monenlaisissa tiloissa ja ulkona. 
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Toimintamalli 
 
Konsepti koostuu kuukauden välein olevista toiminnallisista tapaamisista 
ja niin liittyvistä tehtävistä. Pilottivaiheessa kokoontumisia oli kolme, 
joista viimeinen ei sisällä uutta reflektoitavaa tehtävää. Kokoontumisen 
ydin on yhteisen aterian valmistaminen ryhmissä, niin että nuori voi to-
teuttaa sen kotonaan. Toimintamallissa motivoidaan nuoria yhteiseen 
ateriointiin. Idea tiivistettynä: “Kutsu kolme kaveria luoksesi syömään –
Yhdessä tehden, yhdessä maksaen.” Toiminta voi hyödyttää varusmies-
tä jo seuraavana viikonloppuvapaana. 
 
Ruokakurssi Hietaseen mahtuu 12 varusmiestä, kolme neljän hengen 
työskentelyryhmää. Pienryhmässä työskentely lisää keskinäistä vuoro-
vaikutusta ja mahdollistaa toimintamallin kehittämisen varusmiesten 
kanssa (hyödyllisyys ja käytettävyys). Osallistujien palautteet kerätään 
heti paikan päällä toiminnan päätteeksi.  
 
Ensimmäinen kokoontuminen on Ruisburgerit. Kaikki kolme ryhmää tekevät kukin omat ateriansa 
(burgerit ja coleslawt). Toinen kokoontuminen on Falafel-ateria. Kaikki kolme ryhmää tekevät kukin 
omat ateriansa (Falafelit, riisin ja minttukastikkeen). Kolmas ateria koostuu tapaksista. 
 
Varusmiesten saapuessa paikalle, on toiminta aloitusvalmis, eli vaadittavat järjestelyt on tehty etukä-
teen. 
- Osallistujat jaetaan pienryhmiin ja ruoka val-

mistetaan ohjeiden mukaisesti. 
- Ruuan valmistuksen yhteydessä toiminnasta 

vastaavat opastavat ja keskustelevat varus-
miehien kanssa. Keskustelussa voidaan käyt-
tää mm. ennalta sovittuja arjen hallintaan liit-
tyviä keskusteluaiheita. 

- Yhteinen ruokailu ja siihen liittyvät ruokailuta-
vat päättävät varsinaisen toimintaillan. 

- Lopuksi käytetyt valmistus- ja ruokailuvälineet 
siistitään ja korjataan paikoilleen, mahdolli-
suuksien mukaan toimintaan osallistuvien va-
rusmiesten kanssa yhteistyössä. 

- Joko ruokailun yhteisessä tai tapahtuman 
päätteeksi on varusmiehillä mahdollisuus an-
taa palautetta konseptin toimivuudesta ja kehittämisestä.    

 
Huomioitavaa 
 
Raaka-aineiden hankinta ja kuljetus sovitaan erikseen sotilaskodin ja toimijoiden kesken. VMTK mai-
nostaa toimintaa kaikissa käyttämissään viestimissä, sekä sotilaskodissa. VMTK kysyy ja kerää myös 
mahdolliset erityisruokavaliot ja ilmoittaa ne toteuttajatahon yhteyshenkilölle. 
 
Järjestelyissä huomioitavaa: 1) kylmäsäilytystilat, 2) vesipiste, 3) tiskien hoitaminen ja 4) lautaset, 
haarukat sekä veitset. Arvioitu kustannushinta Santahaminan pilotissa käytetyille välineille on noin 
200e, joka mahdollistaa 4x4 henkilön osallistumisen. Aloituspaketin (4sarjaa) sisältö: keittolevyt, ve-
denkeitin, paistinpannu, sauvasekoitin, kattila, kokkiveitsi, siivilä, leikkuulauta, kulhot (4 isoa ja 4 pien-
tä), kauha, paistinlastat (2kpl), mittasetti ja sitruspuristin.  
 
Lisätietoa 
 
- Toimintakonseptin taustalla on Hyvinvointi 2018 –projektin ja partiopiirien yhteinen ponnistus 

varusmiesten hyvinvoinnin edistämiseksi. 
- Marttaliitto, ohjeita ruuan valmistukseen ja arjen sujumiseen: https://www.martat.fi/reseptit/ 
 

Ruokaharrastus Hietasen toteutus ei vaadi keittiötä, iltapa-
lan valmistus onnistuu, vaikka teknisen työn luokassa. 


