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KLK:N (KEHITYSMAIDEN LASTEN KOULUTUSTUEN) 
TAITOMERKIT VERSOILLE 
 
Versopartiolaiset voivat suorittaa jossakin kohtaa partio-ohjelmaa KLK:n taitomerkin ikäryhmänsä 
vaatimusten mukaan. Merkki ommellaan partiopaidan oikeaan hihaan. Valkopohjaista merkkiä voi pitää 
hihassa lopunikää.  
 

 

SUDENPENTUJEN TAITOMERKKI 
(sininen pohja) 

 
KOLME suoritusta seuraavista kuudesta vaihtoehdoista: 
 
1 - Jonkin KLK:n kohdemaan (esim. Nepal, Peru, Ecuador, Intia, Kiina) ruokakulttuuriin tutustuminen ja 
ruuan valmistus mahdollisimman aidoista ruoka-aineista. 

 
2 - Kahvin paahtaminen, jauhaminen ja lopuksi keittäminen (voi ottaa termarit mukaan ja viedä vanhemmille 
maisteltavaksi).  

 
3 - Mausteiden tunnistaminen, alkuperän selvittäminen, mausteisiin liittyvät tarinat.  
 
4 - Jonkin KLK:n kohdemaan lasten kotitöihin perehtyminen: esim. nyrkkipyykin peseminen, (koulu)kenkien 
peseminen/ puhdistaminen savesta (ja kiillotus), veden haku (keskustellen sen haastavuudesta maaston, 
välimatkojen ym. vuoksi). 
 
5 - Eri maiden lasten leikkeihin ja peleihin tutustuminen, niitä löytyy runsaasti netistä.  
 
6 - Jonkin kohdemaan tyypillisen asunnon piirtäminen, tai sen pohjapiirroksen teko savesta tai askarrellen. 
Tehtävä voidaan tehdä myös yhdessä rakentamalla kokonainen savimajakylä tai perulainen kylä, jonka 
savitiilitaloissa on usein maalattia ja kattona olkia, tiiltä tai peltiä.  
 

 

SEIKKAILIJOIDEN/TARPOJIEN 
TAITOMERKKI 

(vihreä pohja) 

 
KOLME tehtävää seuraavista neljästä vaihtoehdoista: 
 
1 - Yksittäisen kummilapsen avustaminen (esim. lippukunnalla oma kummilapsi, jolloin lapsi tulee tutuksi), 
voi avustaa myös jotain hanketta ja ottaa siitä ensin selvää, löytyvät KLK:n kotisivuilta: http://klkry.net/.  
 
2 - Tutustuminen ilmaston/ säiden vaikutukseen ihmisten elinolosuhteisiin (kuten viljelyyn) maailmalla, esim. 
monsuuni/ tulvat – kuivuus – eroosio + Taimien kasvattaminen siemenistä, esim. herne, paprika, appelsiini, 
avokado.  
 
3 - Perehtyminen siihen, miten koulutus vaikuttaa lasten ja aikuisten elämään (erityisesti kehittyvissä maissa) 
ja mistä syistä kaikki lapset eivät pääse kouluun. Valitkaa 1 tai 2 maata tutustumiskohteeksi. 
 
4 - Jonkin kohdemaan paikalliseen käsityötekniikkaan tutustuminen ja käsityön tekeminen.  
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SAMOAJIEN/VAELTAJIEN/AIKUISTEN 
TAITOMERKKI 

(valkoinen pohja) 

 
JOMPIKUMPI tehtävä seuraavista vaihtoehdoista: 
 
 
1 - Joko vierailu jossakin KLK:n kohteessa (itsenäisesti/ oman partioryhmän/ aktio- tai muun ryhmän/ 
perheen mukana)  
 
tai  
 
2 - osallistuminen jonkin kummihankkeen avustamiseen (järjestämällä jokin tempaus tms. varojen 
keräämiseksi ja tekemällä samalla KLK:n toimintaa tutuksi).  

KLK:n nettisivuilta löytyy hyvin tietoa hankkeista, http://klkry.net/ 

 
 
 
 
 
 
Merkkejä voi tilata SVN:n toimistolta versosihteeriltä tai KLK:n toimistolta raportoimalla samalla, miten 
suoritusehdot on täytetty.  
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LIITE VINKKEJÄ SUORITUSTEN TEKEMISEEN 
 
Kansainvälisiä leikkejä 
 
Perulainen heinäsirkkaleikki 
 
Lapset tekevät ringin niin, että aina kaksi lasta seisoo lähellä toisiaan. Yksi pari on heinäsirkka ja he seisovat 
ringin keskellä selät vastakkain ja käsivarret "käsikynkässä". Heille laitetaan jokin esine hartioiden väliin. 
Heinäsirkan täytyy hyppiä ympäri rinkiä muiden lasten taputtamassa tahdissa. Lapset voivat taputtaa välillä 
nopeammin ja välillä hitaammin. Jos heinäsirkka pudottaa esineen, vaihtaa se paikkaa lähimmän parin 
kanssa. Jos pari selviää koko kierroksesta, valitaan seuraavaksi heinäsirkaksi ringin viimeinen pari.  
 
Intialaiset eläimet 
 
Leikkijät menevät isoon väljään piiriin ja yksi valitaan eläintenhoitajaksi. Hän asettuu keskelle ja huutaa 
jonkun Intiassa asuvan eläimen, vaikkapa norsun tai apinan. Piirissä olevat lapset alkavat liikkua kyseisen 
eläimen lailla ja parhaiten sitä matkiva pääsee seuraavaksi eläintenhoitajaksi. 
 
Kiinan meri 
 
Leikkijät muodostavat meren, joka vuoroin aaltoilee rauhallisesti, vuoroin myrskyää raivokkaasti. Leikkijät 
voivat seistä ja liikkua koko vartalollaan tai olla polvillaan ja liikuttaa vain käsiään ja ylävartaloaan.  
Leikkiä voidaan muokata niin, että leikinjohtaja määrää aina meren liikkeet ja väärin liikehtivä putoaa 
leikinjohtajaksi.  
Tai leikkiin voidaan ottaa mukaan vaikkapa rantapallo, joka pitää merellä pysyä koko ajan liikkeessä. 
Leikkijät voidaan myös jakaa kahteen joukkueeseen ja se ryhmä, jonka pallo pysyy pidempään aalloilla on 
voittaja. 
 
 
Ecuadorilaisia kaulakoruja ja rannekoruja 
 
Koruissa käytetään muun muassa erilaisia siemeniä ja kahvinpapuja ja toisinaan myös puuhelmiä, nauha voi 
olla nahkaa tai puuvillaa, esim. kalalankaa. 
 
 

 
 
Kuvamallit ovat koruja valmistavan Muzungu Craftsin verkkosivulta. Mallit ovat vain esimerkiksi, niitä ei saa 
suoraan kopioida. 
 
 

http://muzungucrafts.com/product_info.php?cPath=82_79&products_id=1167
http://muzungucrafts.com/product_info.php?cPath=82_71&products_id=1121
http://muzungucrafts.com/product_info.php?cPath=82_71&products_id=1108
http://muzungucrafts.com/product_info.php?cPath=82_79&products_id=1569

