
Tule mukaan  
Terhokerhoon!



”Minua kiinnosti 
erityisesti mahdollisuus eri 

sukupolvien kohtaamiseen. Tällaisia 
tilanteita ja paikkoja on nykyaikana niin 

vähän; vanhukset, työikäiset ja lapset 
ovat erillään. Mukavaa, että on kerho, 

johon voivat tulla kaikenikäiset, 
sillä yhteistä jaettavaa löytyy 

iästä välittämättä.”

”Tunnen itseni tärkeäksi, 
kun saan olla järjestämässä 

jotain näin ihanaa.”

”Pieni terhokerholainen 
istuu peruna-askarteluineen vieressäni. 

Osaset eivät pysy kohdallaan. Pieni pää nojaa 
minuun mummoon ja toteaa: ”Hyvä, että olet 

aputäti.” Sydämessäni tuntuu hyvältä. 
Annan ”apuani”.”



Tule mukaan!

Tule mukaan Terhokerhoon osallistujaksi tai 
vapaaehtoiseksi ohjaajaksi. 

Terhokerhoissa leikitään, pelataan, askarrel-
laan, retkeillään, luetaan, lauletaan tai ollaan 
vaan ja jutellaan, sen mukaan mitä osallistujat 
ovat yhdessä suunnitelleet. Leikki tekee hyvää 
kaikenikäisille ja leikkiä voi hyvin monella 
tavalla. 

Terhokerhot ovat maksuttomia ja kai-
kille avoimia. Voit tulla mukaan yksin, 
yhdessä perheesi tai vaikka kummi- tai 
lastenlastesi kanssa.

  
Terhokerhon ohjaajana tutustut uusiin ihmi-
siin, olet mukana rakentamassa tärkeää siltaa 
sukupolvien välille ja vähentämässä yksinäi-
syyttä. Lapset ja leikki tuovat iloa elämääsi!

Ohjaajalta ei vaadita erityistaitoja, riittää 
että viihdyt eri-ikäisten ihmisten seurassa ja 
pidät leikkimisestä. Terhokerhon ohjaajana 
saat neuvoja ja tukea oman alueesi leikkilähe-
tiltä. 

”Haluan leikkiä ja kehittää 
lasten mielikuvitusta yhdessä 

touhutessa ja saan samalla myös 
uusia ystäviä kerhoiltaa 

suunnitellessa.”

”Terhokerho on maailma 
paras leikipaika.”

”Minulla on aikaa 
osallistua vapaaehtoistyöhön 

jäätyäni eläkkeelle. Lasten kanssa on mukava 
touhuta yhdessä. Toiminnasta saa 

hyvän mielen.”

”Yksinkertaisista asioista kumpuaa paras ilo.”
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Koko Suomi leikkii

Terhokerhojen tavoitteena on tarjota kohtaa-
mispaikka, jossa lapset, eläkeläiset ja muut 
aikuiset voivat tavata, leikkiä ja viettää kiiree-
töntä aikaa yhdessä.

Terhokerhot mahdollistaa Suomen Kulttuu-
rirahaston Koko Suomi leikkii -hanke. Hanke 
on kolmevuotinen ja sen toteuttavat yhteis-
työssä Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja 
Suomen Punainen Risti.

Terhokerho on tarkoitus perustaa jokaiseen 
Suomen kuntaan. Joko teillä on oma Terho-
kerho?

Lue lisää osoitteesta www.terhokerho.fi ja www.kokosuomileikkii.fi 

Seuraa meitä Facebookissa www.facebook.com/kokosuomileikkii 
ja Twitterissä @Terhokerho


