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Lukijalle

Tämä käsikirja on tarkoitettu Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton paikallisyhdistysten ja Suomen Punaisen 
Ristin osastojen vapaaehtoisille. Käsikirjassa on pe-
rusasiat Terhokerhoista, ohjeet Terhokerhon perus-
tamiseen sekä neuvoja olemassa olevien kerhojen 
toiminnan suunnitteluun, toteutukseen, työnjakoon 
ja tukemiseen. Tietoa, materiaaleja ja leikkivinkkejä 
löytyy myös Terhokerhon nettisivuilta 
www.terhokerho.fi.

Lämmin kiitos, että annat aikaasi leikille ja sukupol-
vien kohtaamiselle.  
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1. Terhokerhojen 
tarina ja periaatteet

Terhokerhot perustettiin osana Koko Suomi leikkii -hanket-
ta vuosina 2014–2016. Hankkeen rahoitti Suomen Kulttuu-
rirahasto ja sen toteuttivat Mannerheimin Lastensuojeluliit-
to ja Suomen Punainen Risti. Terhokerhot saivat nimensä 
Suomen Kulttuurirahaston tunnuksesta, jossa on tammi ja 
terhoja.

Terhokerho on sukupolvien kohtaamispaikka, jonne ovat 
tervetulleita kaikki lapset, eläkeläiset ja muut aikuiset. Ter-
hokerhoissa leikitään, pelataan, askarrellaan, retkeillään, 
lauletaan tai ollaan vaan ja jutellaan, sen mukaan, mitä 
osallistujat ovat yhdessä suunnitelleet.

Terhokerhot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. 

Terhokerhoon voi tulla yksin tai yhdessä perheenjäsenen, 
kummilapsen tai vaikka naapurin kanssa. Siihen ei tarvitse 
ilmoittautua etukäteen. Kerho voi kokoontua esimerkiksi 
koulussa, kirjastossa, MLL:n perhekahvilassa, SPR:n ker-
hotilassa tai muussa vastaavassa tilassa.

Kerhoja ohjaavat vapaaehtoiset. Ohjaajaksi sopii kuka 
tahansa luotettava aikuinen, joka haluaa jakaa aikaansa 
lasten kanssa ja on kiinnostunut sukupolvia yhdistävästä 
toiminnasta ja leikistä. Apuohjaajina voivat toimia myös 
alaikäiset vapaaehtoiset. Terhokerhojen ohjelma suunnitel-
laan yhdessä osallistujien kanssa. Kerhoihin voi vapaasti 
ideoida monenlaista tekemistä. Yhteistä Terhokerhoille on 
kiireetön yhdessäolo.

 Terhokerhon periaatteet
 • Terhokerhoon ovat tervetulleita kaikki.
 • Osallistuminen on maksutonta.
 • Yhdessäolo on kiireetöntä.
 • Toimintaa suunnitellaan yhdessä.
 • Kerhoja ohjaavat vapaaehtoiset.
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Aloite uuden kerhon perustamisesta voi tulla esimerkiksi 
vapaaehtoisen leikkilähettikoulutuksen saaneelta hen-
kilöltä tai yhdistyksen/osaston jäseneltä. Yhdistyksen tai 
osaston hallitus päättää aina Terhokerhon perustamisesta 
ja sitoutuu toimintaan nimeämällä hallituksestaan Terho-
kerhosta vastaavan jäsenen (esim. MLL:n kerhovastaava 
tai SPR:n ystävätoiminnan yhdyshenkilö).

Terhokerhon voi perustaa myös yhteistyössä muiden järjes-
töjen, yhteisöjen, kunnan tai seurakunnan kanssa. Yhteisen 
suunnittelun avuksi on kehitetty työpajamalli. Terhokerho-
työpajaan kutsutaan yhteistyökumppaneiden edustajat ja 
mahdollisia asiasta innostuneita vapaaehtoisia. 

Työpajassa suunnitellaan, millainen Terhokerho paikka-
kunnalle sopisi, missä kerho kokoontuu, miten vapaaeh-
toisia saadaan mukaan sekä miten ja missä toiminnasta 
kerrotaan osallistujille. Tärkeää on myös miettiä yhdessä, 
millainen Terhokerho houkuttelee mukaan osallistumaan 
ja saa osallistujat palaamaan kerhoon uudelleen. Työpajan 
apuvälineeksi on kehitetty luvussa 4 esiteltävä Terhopolku. 

Yhdistys/osasto toimii Terhokerhon kotipesänä, auttaa käy-
tännön asioissa, kuten tilojen hankkimisessa, markkinoi ja 
viestii Terhokerhojen toiminnasta paikkakunnalla, vastaa 
kerhon taloudesta (mahdolliset tarjoilut ja hankinnat) ja 
tukee Terhokerhon vapaaehtoisia. Myös toiminnan vakuu-
tukset tulevat voimaan hallinnoivan yhdistyksen/osaston 
kautta. 

Vapaaehtoinen leikkilähetti

Terhokerhon vapaaehtoiseksi voi tulla juuri sillä taidolla 
ja osaamisella, mitä kullakin on. On hyvä, jos jokaisessa 
Terhokerhossa toimii ainakin yksi leikkilähettikoulutuksen 
saanut henkilö. Leikkilähettikoulutus tarjoaa hyviä vink-
kejä kerhon ohjaamiseen ja antaa roppakaupalla vertais-
tukea ja iloista leikkimieltä evääksi omaan Terhokerhoon. 

2. Terhokerhon 
perustaminen

Vapaaehtoisia leikkilähettejä koulutetaan sekä MLL:n että 
SPR:n piireissä. Jokaisella Terhokerhon vapaaehtoisella on 
mahdollisuus osallistua koulutukseen. 

Leikkilähetti on linkki Terhokerhon vapaaehtoisten, yhdis-
tyksen/osaston sekä piirin välillä. Leikkilähetti pitää kirjaa 
mukana olevista vapaaehtoisista, sopii heidän kanssaan 
vastuuvuoroista sekä suunnittelee yhdessä muiden vapaa-
ehtoisten kanssa kerhon toimintaa. Leikkilähetin muut 
mahdolliset tehtävät sovitaan yhteisesti ja kirjataan ylös. 
Jos leikkilähettejä on samassa kerhossa useampia, vastuita 
ja rooleja voidaan jakaa. 
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Terhopolun varrella on 5 rastia, jotka auttavat Terhokerhon 
suunnittelussa.

Rasti 1. Missä tilassa kokoonnumme?
Mihin paikkaan ihmisten on helppo tulla? Voisiko julki-
sia, kaikkien tiedossa olevia tiloja, esimerkiksi kirjastoa, 
hyödyntää Terhokerhon toteuttamiseen? Tai voisiko Terho-
kerho kokoontua paikassa, jossa on jo valmiiksi potentiaa-
lisia osallistujia, kuten palvelutalossa tai iltapäiväkerhon 
yhteydessä? Mitä tiloja kunnassa olisi mahdollisuus saada 
käyttöön maksutta? Millaisia tiloja paikallisyhdistyksellä 
ja/tai osastolla itsellään on käytössä? 

Esteetön Terhokerho sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien 
päässä, sinne on vaivatonta tulla ja siellä on helppo liikkua 
myös lastenvaunujen, pyörätuolin tai rollaattorin kans-
sa. Tilan on oltava turvallinen ja vapaaehtoisten on hyvä 
huolehtia tärkeimpien ensiaputarvikkeiden saatavuudesta. 
Kokoontumistilan ulkopuolella olevat opasteet ja tervetu-
loa-kyltti viestivät, että kävijä on tervetullut.

Rasti 2. Mitä Terhokerhossamme tehdään? 
Millaista toimintaa paikkakunnallanne tai kaupunginosas-
sanne kaivataan? Onko paikkakunnallanne jo valmiiksi 
sukupolvia yhdistävää toimintaa tai keiden kanssa voisi 
tehdä yhteistyötä? Millaisia senioriryhmiä kunnassanne 
toimii? Entä yhteistyö alueenne koulujen ja päiväkotien 
kanssa? 

Miettikää, millainen on paikkakuntanne kannalta toimivin 
Terhokerho, ja miten siihen saadaan jo heti alkuun sitou-
tunut vapaaehtois- ja osallistujajoukko mukaan. Terho-
kerhoilu voi olla hyvin monenlaista: askartelua, satuja, 
lautapelien pelaamista tai vaikka vastojen/vihtojen tekoa. 
Muistakaa aina toimintaa miettiessänne, että Terhokerhon 
ydin on aikuisten ja lasten kiireetön yhdessäolo.

Kerhon jatkuessa jokaisella vapaaehtoisella ja osallistujalla 
on mahdollisuus osallistua kerhokertojen suunnitteluun ja 

3. Terhopolku 
suunnittelun apuna

toteutukseen. Osallistujien toiveita kysytään ja mahdolli-
suuksien mukaan toteutetaan jokaisella kerralla. Kerrat on 
hyvä suunnitella väljästi, että tilaa jää toiveille ja ideoille 
sekä leppoisalle yhdessäololle. 

Suunnittelun tueksi on tehty muun muassa Terhokerho-
kortit, joissa on yli 100 puuhavinkkiä. Vinkit löytyvät 
sivuilta www.terhokerho.fi.

Rasti 3. Miten kerromme Terhokerhostamme muille?
Kun tila ja toiminta on päätetty, miettikää, miten Terhoker-
ho löydetään. Millä tavoin ja missä toiminnasta kerrotaan, 
missä sitä mainostetaan ja miten toiminta houkuttelee 
erilaisissa elämäntilanteissa olevat lapset, perheet ja 
aikuiset osallistumaan? Terhokerhon nettisivuilta löytyy 
valmiita pohjia, joita voi hyödyntää paikallisessa ilmoitte-
lussa, esimerkiksi ilmoitustauluilla kirjastoissa, kaupoissa, 
leikkipuistoissa jne. 

Muistakaa hyödyntää myös kaikki muut ilmaiset tiedotus-
kanavat, kuten paikallislehtien meno-palstat, nettisivut ja 
some-kanavat. Ja muistakaa, että henkilökohtainen kutsu 
on aina tehokkain. Nykyäänkin puskaradio on yksi par-
haimmista tiedonkulun muodoista: kutsukaa omia ystäviä, 
tuttavia, naapureita, työkavereita ja muita mukaan ja laitta-
kaa sana kiertämään.

Terhokerhon markkinointivinkit löytyvät luvusta 5. 

Rasti 4. Miten kohtaamme Terhokerhoon tulijat?
Miettikää yhdessä, millaiseen Terhokerhoon haluaisitte itse 
tulla.  Miten kerhossa kohdataan tulijat? Miten saadaan 
luotua toimintaa, jossa eri sukupolvet kohtaavat toisensa ja 
viihtyvät yhdessä?  

Yksi tärkeimmistä vapaaehtoisen tehtävistä kerhossa on 
toivottaa jokainen tulija tervetulleeksi kerhoon. Tärkeä 
kohtaamistilanne on yhteinen aloitus, jossa tutustutaan 
toisiin. Jokaisen kerhokerran alussa on tärkeä toteuttaa yh-

teinen aloitus vaikkapa alkupiirin muodossa, vaikka ihmi-
set jo tuntisivatkin toisensa. Alkupiiri voi olla esimerkiksi 
lyhyt kuulumisten läpikäyminen. Hyvä jäänsärkijä kerhon 
alkajaisiksi on Terhopassien askartelu. Kohtaaminen ja 
tutustuminen tapahtuvat huomaamatta kaikille yhteisen 
tekemisen muodossa.

Jokaisella kerholaisella on mahdollisuus osallistua kerhon 
kulkuun omista lähtökohdistaan, eikä kaikkeen toimin-
taan ole pakko osallistua. Vapaaehtoiset luovat ja tukevat 
leikkiä, jossa korostetaan toisten huomioimista, vapaaeh-
toisuutta ja tasapuolisuutta. Terhokerhossa on hyvä tehdä 
asioita, joissa kaikki kokevat onnistumisen iloa.

Rasti 5. Miten osallistujat saadaan palaamaan  
Terhokerhoon aina uudelleen?
Millaisen muiston haluatte Terhokerhon jättävän osallistu-
jille? Mikä saa lapset ja aikuiset palaamaan uudestaan? 

Tavoitteena on luoda kerho, joka kutsuu osallistujat luok-
seen aina uudelleen. Jokaisen Terhokerhon lopuksi on hyvä 
kiittää osallistujia ja vapaaehtoisia, muistuttaa tulevista 
kerroista ja kysyä toiveita niiden sisältöihin. Toiveita on 
hyvä huomioida mahdollisuuksien mukaan ja suunnitella 
kerrat niin väljiksi, että niitä on mahdollista toteuttaa. Ter-
hopassi on hyvä houkutin ja sitouttamisen väline.  
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Terhokerho ei kerää osallistujia, ellei sen toiminnasta ker-
rota näkyvästi, innostavasti ja riittävän laajasti. Myös tois-
toa tarvitaan. Lisäksi on tärkeää, että Terhokerhot erottuvat 
ja niillä on yhteinen ilme. 

Vapaaehtoisten avuksi onkin tuotettu valmiita materiaaleja, 
kuten ilmoituspohjia ja esitteitä, jotka löytyvät nettisivuil-
tamme www.terhokerho.fi.

Juttu mediassa on hyvä keino levittää tietoa Terhokerhosta, 
joten kannattaa olla yhteydessä paikallisiin toimittajiin ja 
kutsua heidät tutustumaan kerhon toimintaan. Kerholaisil-
le on hyvä kertoa etukäteen, milloin toimittaja ja kuvaaja 
ovat tulossa. Huom! Jutun voi aina pyytää katsottavaksi 
ennen sen julkaisemista, jotta omat sitaatit voi tarkistaa ja 
tarvittaessa pyytää korjaamaan.

Sosiaalinen media on kustannustehokas tapa kertoa Terho- 
kerhon kuulumisia ja pitää yhteyttä kerhosta kiinnostunei-
siin. Se on hyvä keino myös verkostoitua muiden Terhoker-
hojen kanssa. Terhokerholle voi perustaa oman Facebook-
sivun ja ottaa käyttöön myös muita some-kanavia. Koska 
Terhokerhon periaatteisiin kuuluu avoimuus, Facebook-si-
vukaan ei voi olla suljettu. Sisältöä sivulle saa paitsi oman 
kerhon toiminnasta myös jakamalla valtakunnallisen ja alu-
eellisen Terhokerho-sivun julkaisuja. 

Terhokerho-viestijän muistilista 
• Hyödynnä Terhokerhoille tehtyjä materiaaleja, kuten  
 ilmoituspohjia. Katso www.terhokerho.fi
• Ilmoita Terhokerhon käynnistymisestä hyvissä ajoin 
 - ilmoitustauluilla, esim. neuvolat, leikkipuistot, kaupat,  
  kirjastot, uimahallit, päiväkodit, työvoimatoimistot,  
  kauppakeskukset 
 - paikallismedian menoja-palstalla
 - kunnan nettisivuilla 
 - yhdistyksen/osaston jäsentiedotteessa, nettisivuilla ja  
  sosiaalisen median kanavissa. 

4. Terhokerhon 
tuki

Tämän käsikirjan lisäksi apua, vinkkejä ja inspiraatiota 
Terhokerhojen ohjaamiseen löytyy nettisivuiltamme

www.terhokerho.fi
www.leikkipäivä.fi

5. Terhokerhon 
markkinointi ja 
viestintä

• Kutsu osallistujia kerhoon henkilökohtaisilla viesteillä. 
• Avaa Facebook-sivu ja kutsu kerhoon osallistuvia ja siitä  
 kiinnostuneita seuraajiksi. 
• Päivitä Facebook-sivua säännöllisesti. Jaa myös valta- 
 kunnallisia ja muiden Terhokerhojen julkaisuja sekä  
 www.terhokerho.fi-sivuilla julkaistuja sisältöjä.  
• Kutsu paikallismedian toimittaja tutustumaan kerhoon  
 kerhon aloittaessa. Muista tarjota juttuaiheita myös jat- 
 kossa.  
• Kirjaa Terhokerho-kokoontumiset Yhdistysnetin/RedNetin  
 tapahtumakalenteriin. 
• Muista yhteiset pääviestit:
 - Leikki tekee hyvää kaikenikäisille. Se lisää luovuutta  
  ja hyvinvointia.
 - Lapsen kehitykselle leikki on erityisen tärkeää. Mitä  
  enemmän lapsi leikkii, sitä kestävämmäksi hän kasvaa.
 - Lapsella on oikeus leikkiin. (Lapsen oikeuksien sopi- 
  muksen artikla 31: Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin  
  ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään.)
 - Leikkiä voi hyvin monella tavalla. Tärkeintä on kiiree- 
  tön yhdessäolo.
 - Yhteinen tekeminen ja vuorovaikutus rikastuttavat  
  sekä lapsiperheiden että seniori-ikäisten elämää.
 - Terhokerhojen osallistujat kertovat saaneensa uusia  
  ystäviä ja mielekästä tekemistä. Etenkin vanhuksia  
  ilahduttaa yhteiset hetket lasten kanssa. 
 - Terhokerho tuo kiireettömän yhdessäolon ja leikin iloa  
  sekä lasten että aikuisten elämään.
 - Tule ohjaajaksi Terhokerhoon. Vapaaehtoisena tutus- 
  tut uusiin ihmisiin ja olet mukana rakentamassa tärke- 
  ää siltaa sukupolvien välille ja vähentämässä yksinäi- 
  syyttä. Lapset ja leikki tuovat iloa elämääsi.
 - Tule Terhokerhoon! Se on maksuton ja kaikille avoin  
  kohtaamispaikka, jossa lapset, eläkeläiset ja muut  
  aikuiset voivat leikkiä yhdessä. Terhokerhossa sinua  
  odotetaan.
• Kunnioita kerholaisten ja vapaaehtoisten yksityisyyttä.  
 Terhokerhon tapahtumia voi kuvata omaan käyttöön,  
 mutta kuvia ei voi julkaista some-kanavissa tai netissä  
 ilman kuvattavan lupaa. 
• Jos kerhossa sattuu jotakin ikävää, joka voi nousta uuti- 
 siin, ota yhteyttä piirin viestintävastaavaan. 
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Terhokerho on avoin kohtaamispaikka, jonne ovat 
tervetulleita kaikenikäiset.
Terhokerhoissa leikitään, pelataan, askarrellaan, 
retkeillään, lauletaan tai ollaan vaan ja jutellaan, 
sen mukaan, mitä osallistujat ovat yhdessä suunni-
telleet.
 
Terhokerhot ovat osa Mannerheimin Lastensuojelu-
liiton ja Suomen Punaisen Ristin paikallistoimintaa.  
 
Tule mukaan vapaaehtoiseksi tai osallistujaksi - tai 
perustamaan uusi Terhokerho.

Leikki tekee hyvää kaikille!

Lue lisää:
www.terhokerho.fi
www.leikkipäivä.fi


