
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satu Perälä  

SEIKKAILLEN RYHMÄSSÄ! 

-SEIKKAILUKASVATUSOPAS YLÄKOULUUN- 
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Esipuhe 

 

Tämä opas on tarkoitettu kaikille seikkailukasvatuksesta kiinnostuneille. Oppaan tarkoitus 

on antaa ideoita ja vinkkejä seikkailukasvatuksen toteuttamiseen. Oppaan tavoitteena on 

saada kasvattajat ja nuoret yhä useammin ulos liikkumaan koulun lähimaastoon.  

Oppaan alussa kerrotaan, mitä seikkailukasvatuksella tarkoitetaan, ohjaajan roolista sekä 

mitä tulee ottaa huomioon, kun seikkailukasvatusta aletaan suunnittelemaan. Oppaan har-

joitteet on jaettu viiteen eri osaan. Ensimmäisessä osassa on erilaisia tutustumisharjoituk-

sia. Toinen osa pitää sisällään lämmittely- ja kisailuharjoituksia. Kolmas osa käsittelee 

luottamusharjoituksia. Neljännessä osassa perehdytään ongelmanratkaisuharjoituksiin. 

Viimeinen eli viides osa antaa ideoita, miten ryhmän toiminnan voi päättää ja kuinka kerätä 

palautetta.  

Seikkailukasvatusopas on osa Seinäjoen ammattikorkeakoulun Sosionomi (AMK) opiskeli-

jan opinnäytetyötä. Yhteistyötahona tässä opinnäytetyöprosessissa on toiminut Kauhajoen 

koulukeskuksen yläkoulun rehtori sekä muut opettajat.   

Kiitän yhteistyöstä Kauhajoen koulukeskuksen yläkoulua ja Kauhajoen kulttuurisäätiön 

Inkeri Kanteleen-rahastoa.  

 

 

 

”Ovi nuorten maailmaan käy seikkailujen kautta, kun vain annamme nuorten 

olla sankareita ja hyppäämme itsekin mukaan seikkailujen maailmaan.” 

(Kokljuschkin 1999) 

 

Seinäjoella 30.10.2015  

Sosionomi (AMK) opiskelija 

Satu Perälä 
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TIETOA SEIKKAILUKASVATUKSESTA 

 

Seikkailukasvatuksella tarkoitetaan seikkailullisia toimintoja hyödyntävää tavoitteellista, 

ohjattua sekä turvallista toimintaa. Toiminnan avulla tähdätään kokonaisvaltaisesti ihmise-

nä kehittymiseen. Seikkailukasvatuksen erilaiset menetelmät kehittävät ihmisen psyykkis-

tä, fyysistä ja sosiaalista itsetuntemusta. Lisäksi ne vahvistavat oma-aloitteisuutta, yhteis-

työtaitoja, rohkeutta, vastuun ottamista ja identiteetin rakentumista. Oleellisena osana 

seikkailukasvatukseen kuuluu tavoitteiden ja toiminnan määrittäminen sekä vastuunotto 

omasta ja yhteisestä toiminnasta. Tässä luonto tarjoaa puitteet sekä olosuhteet ja ryhmä 

taas tarjoaa tuen ja turvallisuuden. 

Kurt Hahnia pidetään seikkailukasvatuksen tunnetuimpana kehittäjänä. Kurth Hahn oli 

saksalaissyntyinen reformipedagogi, jonka tarkoituksena on ratkaista yhteiskunnan on-

gelmia pedagogisin keinoin, esimerkiksi parantamalla nuorten kasvuoloja sekä mahdollis-

taa yhteiskunnallinen osallistuminen. Hän on korostanut oikeanlaisen kasvuympäristön 

merkitystä, koska ympäristön laatu vaikuttaa merkittävästi nuoren kehittymiseen. Siksi yksi 

parhaimpia seikkailukasvatuksen ympäristöjä on metsä, siellä nuori pystyy kehittymään 

monipuolisesti. Metsässä nuori voi löytää itsestään uusia ulottuvuuksia oman fyysisen toi-

minnan, luonnossa liikkumisen ja kokemisen kautta. Lisäksi seikkailukasvatusta voidaan 

hyödyntää monipuolisesti oppimiseen. Esimerkiksi seikkailuretkellä lähimetsään tutustu-

taan luontoon, kehitetään kieltä ja opetellaan matematiikkaa. Näin pystytään toimimaan, 

kun hyödynnetään oikein seikkailun tarjoamat mahdollisuudet. Seikkailun yhtenä vahvuu-

tena on kokonaisvaltaisuus, jolloin muun muassa eri oppiaineisiin voidaan tutustua nuorten 

kannalta mielekkäässä ympäristössä. 

Seikkailun keskeisimpinä elementteinä toimivat erilaisten nuorten huomioiminen, ongel-

manratkaisutilanteet, liikunnallisten taitojen kehittäminen, yhdessä tekeminen, elämykset 

sekä jännitys ja omien rajojen kokeilu. Nämä elementit ovat pohjana, kun suunnitellaan 

seikkailukasvatusta. Tulee ottaa myös huomioon, että seikkailu ei ole pelkästään fyysistä 

toimintaa vaan pitää sisällään myös tunne-elämyksiä, erilaisia ongelmanratkaisutilanteita 

sekä yhteistyötä. Esimerkiksi ongelmanratkaisutilanteissa nuoret voivat parhaimmillaan 

kokea ahaa- elämyksiä.  
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Turvallisuuden huomioiminen 

 

Onnistuneen seikkailukasvatuksen yksi tärkeimmistä elementeistä on turvallisuus. Ohjaa-

jan tulee ottaa huomioon erilaisia asioita ennen seikkailua, seikkailun aikana ja myös sen 

jälkeen. Ohjaaja miettii ennakkoon erilaisia tilanteita, joissa voi esiintyä vaaroja ja näin ol-

len pyrkii välttämään niitä. Seikkailua mietittäessä on hyvä huolehtia siitä, että seikkailu on 

niin fyysisesti kuin psyykkisesti nuorelle sopiva. Tärkeää on muistaa, että ryhmän koko on 

sopiva seikkailua varten. Maaston on oltava ohjaajalle tuttu etukäteen. Seikkailun päätyt-

tyä nuorilla tulee olla mahdollisuus kertoa, miltä seikkailu heidän mielestään tuntui. Esi-

merkiksi jos joku on jäänyt vaivamaan, niin se puretaan yhdessä ryhmän kesken. Lisäksi 

ohjaajalla tulee aina olla mukana ladattu kännykkä sekä pieni ensiapulaukku. Mitä use-

ammin metsään mennään, sitä turvallisempaa toiminta on. Lisäksi on hyvä tehdä turvalli-

suussuunnitelma, joka auttaa välttämään sekä ennakoimaan mahdollisia vaaratilanteita. 

Turvallisuussuunnitelman avulla voidaan tapaturman sattuessa osoittaa, että on pyritty 

noudattamaan huolellisuutta. Usein turvallisuussuunnitelmaksi riittää paperiarkki, jossa 

tärkeimmät turvallisuusnäkökohdat on huomioitu.  

Turvallisuuden huomioiminen- tarkistuslista ohjaajalle: 

- Maaston on oltava ohjaajalle etukäteen tuttu 

- Mieti ennakkoon erilaisia tilanteita, joissa voi esiintyä vaaroja ja vältä niitä 

- Luottamuksellisen suhteen luominen oppilaisiin ennen seikkailuun lähtemistä 

- Ryhmän koko on sopiva seikkailua varten 

- Varusteiden säilyttäminen hyvässä paikassa ja niiden tarkastaminen ennen käyttöä 

- Ota mukaan aina ladattu kännykkä sekä pieni ensiapulaukku 

- Turvallisuussuunnitelman tekeminen, riittää usein paperiarkki jossa tärkeimmät tur-

vallisuusnäkökohdat on otettu huomioon 
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Ohjaajan rooli 

 

Ohjaajan on tärkeä itse eläytyä aidosti seikkailuun, näin myös nuoret lähtevät seikkailuun 

paremmin mukaan. Nuorelle tarjoutuu mahdollisuuksia haastavalla ja mielenkiintoisella 

tavalla oppia uusia asioita, kun hän saa toimia ja tehdä erilaisia tehtäviä luonnossa yhdes-

sä toisten nuorten kanssa. Näin ollen ohjaajan tehtävänä on huolehtia, että oppiminen on 

hauskaa eli oppimiskokemuksesta tulee tehdä seikkailu. Ohjaajan on hyvä tutustua harjoit-

teen ohjeistukseen etukäteen. Ohjeistus tulee antaa selkeällä ja kuuluvalla äänellä. Lisäksi 

ohjeistuksen lopuksi on hyvä vielä varmistaa, että kaikki ovat ymmärtäneet ohjeet. Ennen 

harjoitteiden aloittamista on hyvä kertoa oppilaille, minkä takia harjoitteita tehdään. Harjoit-

teiden tarkoituksena on luoda hyvää ryhmähenkeä, koska hyvän ryhmähengen avulla 

kaikki voivat tuntea kuuluvansa tähän ryhmään. Ohjaajan on tärkeää muistuttaa, että kaik-

kien luokkalaisten kanssa on tehtävä yhteistyötä vaikka ei parhaita kavereita oltaisikaan. 

Harjoitteiden päätyttyä ohjaajan kannattaa kysyä palautetta harjoitteista sekä niiden toimi-

vuudesta.  

Ohjaajan muistilista: 

- Luo oppilaisiin luottamuksellinen suhde 

- Huolehdi ryhmän kehittymisen edistymisestä ja tue sekä kannusta ryhmää 

- Luota omiin taitoihin 

- Eläydy itse rohkeasti seikkailuun, näin myös nuoret lähtevät paremmin mukaan 

- Pyri tekemään oppimiskokemuksesta seikkailu  

- Tutustu harjoituksien ohjeistukseen etukäteen 

- Anna ohjeet selkeällä ja kuuluvalla äänellä sekä varmista ohjeen annettua, että 

kaikki ovat ymmärtäneet ohjeet  

- Kerro harjoitteen säännöt, mutta tämän jälkeen siirry taka-alalle 

- Kysy harjoitteiden päätyttyä palautetta toiminnasta esimerkiksi purkuharjoituksien 

avulla  

- Muista oppilaita ennen seikkailuun lähtöä jokamiehenoikeuksista  

- Kerää pieneen kassiin erilaisia välineitä; sokkoliinoja, pilli, tarkka kartta koulun lä-
hiympäristöstä tai metsästä, laminoidut paperit sekä kalvokynät kirjoittamista varten, 
muovitaskuja joihin saa materiaalia ja pehmeä pallo 

Tärkeää ohjaajan on muistaa reipas ja iloinen mieli sekä positiivinen asenne ja näin 

ollen tutustua rohkeasti seikkailukasvatuksen saloihin.  
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HARJOITTEET  

 

Oppaan harjoitteet on jaettu eri osiin tutustumisharjoituksista purkuharjoituksiin. Olen jaka-

nut harjoitteet eri osiin, näin se helpottaa ohjaajaa valitsemaan harjoituksia ryhmän kehi-

tysvaiheen mukaan. Toisilleen tuntemattoman ryhmän on hyvä aloittaa tutustumisharjoi-

tuksista. Nämä harjoitukset antavat ryhmälle mahdollisuuden tutustua toisiinsa ja tämän 

seurauksena ryhmän jäsenten välinen arkuus ja hiljaisuus alkavat vähentyä.  

Oppaan toisena osana on lämmittely- ja kisailuharjoituksia. Nämä harjoitteet sopivat hyvin 

tutustumisharjoituksien jälkeen, koska ryhmän jäsenet ovat oppineet tuntemaan toisiaan. 

Näiden harjoituksien avulla voidaan edistää kuulluksi ja nähdyksi tulemista sekä osallisuut-

ta. Seuraavassa osassa on erilaisia luottamusharjoituksia, koska luottamus on yksi tärkeä 

osa ryhmän toimintaa. Harjoituksien avulla pyritään saamaan luottamus ryhmän jäsenten 

kesken ja näin seikkailullinen toiminta on turvallisempaa, kun voidaan luottaa kaikkiin.  

Neljäs osa sisältää ongelmanratkaisuharjoituksia. Nämä harjoitukset vaativat jo toimivan 

työskentelyn vaihetta. Vuorovaikutus on tärkeää ja tähän vaiheeseen mennessä siitä on 

muodostunut ryhmälle hyvä työkalu erilaisissa ongelmanratkaisu tilanteissa. Viimeisenä 

osana on purkuharjoituksia. Nämä harjoitukset ovat tärkeitä seikkailutuokion lopettamisen 

kannalta. Ohjaajalla on mahdollisuus saada palautetta toiminnastaan ja myös ryhmäläiset 

voivat antaa toisilleen palautetta.  

Kaikki harjoitukset ovat sellaisia, että ne voidaan toteuttaa ulkona. Harjoituksia voidaan 

tehdä aivan koulun pihapiirissä, aina ei tarvitse välttämättä lähteä metsään. Luokka voi-

daan jakaa joukkueisiin/ ryhmiin erilaisilla tavoilla. Näin oppilaat eivät ole aina samoissa 

joukkueissa ja tutustutaan kaikkiin. Tapoja on hyvin paljon erilaisia, kerron muutamia ja 

itse voi keksiä aina lisää. Helpoin ja käytetyin tapa on varmaan jakaa luokka ryhmiin nu-

merosta ykkösestä viitoseen. Kannattaa aina varmistaa, minkä kokoisia ryhmiä harjoituk-

seen tarvitsee ennen kuin rupeaa jakamaan luokkaa ryhmiin. Kuitenkaan aina kaikista 

ryhmistä ei välttämättä tule samankokoisia, mutta se ei menoa haittaa.  Ryhmiin voi jakaa 

esimerkiksi paidan tai sukan värin mukaan, nimen ensimmäisen kirjaimen mukaan, synty-

mäkuukausien mukaan esimerkiksi tammi-maaliskuu ja niin edelleen. 
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Ennen kuin aloitat tekemään oppilaiden kanssa tämän oppaan harjoituksia, niin anna heille 

paperi ja kynä. Jokainen saa kirjoittaa itselleen kirjeen, joka avataan lukuvuoden lopussa. 

Aloittavilla 7. luokkalaisilla ja myös ylempien luokkien oppilailla saattaa olla alkusyksystä 

mielen päällä paljon asioita, joita ei välttämättä uskalla sanoa ääneen. Joten kirjeen kirjoit-

taminen saattaa olla hyvä vaihtoehto sille, että saa purkaa ajatuksiaan paperille ja näin on 

helpompi jatkaa kouluvuotta eteenpäin. Lisäksi kirjeen avaaminen kesällä on mukavaa ja 

saattaa huomata itsestään uusia asioita ja näkee onko esimerkiksi omat tavoitteet toteutu-

neet kouluvuoden aikana. On hyvä korostaa, ettei kukaan muu kuin oppilas itse tule luke-

maan kirjettä. Kirjettä on aikaa kirjoittaa noin 20 minuuttia. Kun kaikki ovat saaneet kirjeen 

valmiiksi, niin kerää kirjeet talteen ja kirjeet jaetaan oppilaille sitten keväällä. Oppilaat voi-

vat rakentaa kirjeen seuraavan ohjeen mukaan: 

- Tervehdys 

- Aika ja paikka 

- Kerro tämän hetken mietteistäsi ja tuntemuksistasi, kun koulua on ollut hetken aikaa 

- Mitä muuta sinulle kuuluu juuri nyt koulussa, kotona, harrastuksissa sekä ystävien 

kanssa? 

- Mitä toivot, että vuoden aikana tapahtuu? 

- Voit asettaa itsellesi kolme tavoitetta tälle kouluvuodelle 

- Saat päättää kirjeen haluamallasi tavalla 

 

 

  

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKS05ozLsscCFcd_Ggod30wCBA&url=http://personal.inet.fi/yritys/paroni/aloitus.htm&ei=2x7TVeTaIcf_ad-ZiSA&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNEkoqd38LhTdDGxiuiJHc4dJZPNhA&ust=1439985741242602
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Tutustumisharjoituksia 

Tutustumisharjoitteiden avulla ryhmän jäsenet oppivat tuntemaan toisiaan paremmin. Ni-

met jäävät mieleen ja kenen lempiruoka on makaronilaatikko. Tutustuminen on yksi tärkein 

ryhmäyttävä tekijä. Lisäksi toisten tunteminen lisää turvallisuuden tunnetta ryhmässä.  

 

 NIMENI ON 

 

Istutaan tai seistään ringissä. Jokainen oppilas kertoo vuorollaan oman nimen ja 

eläimen, joka alkaa nimen ensimmäisellä kirjaimella. Esimerkiksi Hei, minä olen 

Mikko mammutti. Kun vuorossa oleva on saanut nimensä sanottua, niin muut vas-

taavat hänelle: Hei, Mikko mammutti. Näin jatketaan kunnes kaikki ovat saaneet 

kerrottua oman nimensä. Ohjaaja voi aloittaa harjoituksen kertomalla oman nimen-

sä ja eläimen. Voidaan käyttää myös adjektiiveja (Mikko mukava) tai ammatteja 

(Mikko metsuri).   

 

 KARKKIKAVERI 

 

Tarvitaan paperikarkkeja, esimerkiksi marianne. Ohjaaja jakaa etukäteen yhdelle 

oppilaasta karkkeja yhtä monta kuin luokassa on oppilasta. Oppilaat lähtevät kier-

tämään ja kättelevät toisiaan, kertoen samalla oman nimensä. Kätellessä karkkika-

veria, saa oppilas häneltä salaa karkin. Näin jatketaan kunnes karkkikaverilla on 

vain yksi karkki jäljellä. Silloin karkkikaveri laittaa karkin suuhun ja muut voivat seu-

rata esimerkkiä.  

 

 KERRO ITSESTÄSI 

 

Tarvitaan pallo. Luokka menee seisomaan ympyrän muotoon, myös ohjaaja on mu-

kana harjoituksessa. Ohjaaja voi aloittaa harjoituksen heittämällä pallon jollekin op-

pilaista ja kysyy jonkun kysymyksen, mitä haluaa oppilaasta tietää. Oppilas esittelee 

itsensä ja vastaa kysymykseen. Sitten hän heittää pallon seuraavalla oppilaalle se-

kä esittää uuden kysymyksen. Harjoitusta jatketaan niin kauan, kunnes jokainen on 

esitellyt itsensä ja vastannut johonkin kysymykseen. Esimerkiksi voi kysyä missä 

kuussa on syntynyt, mitä harrastaa, lempielokuvaa tai lempikouluainetta.  

 

 PALLO ILMASSA 

 

Tarvitaan valmiiksi puhallettu ilmapallo/ ilmapalloja. Luokka menee seisomaan pii-

riin. Ohjaaja voi aloittaa harjoituksen sanomalla jonkun oppilaan nimen ja lyö ilma-

pallon samalla ilmaan. Oppilaan, jonka nimi sanottiin, tehtävä on yrittää saada pallo 

kiinni ennen kuin se osuu maahan. Tämän jälkeen hän palaa paikalleen ja sanoo 

jonkun toisen nimen ja lyö pallon samalla ilmaan. Harjoitusta voi vaikeuttaa niin, et-

tä pallon tulee olla kokoajan liikkeessä. Nimetty henkilö käy lyömässä palloa ja sa-

noo uuden nimen. Voidaan tehdä myös niin, että tippuu pois jos ei ehdi lyödä palloa 

omalla vuorollaan.  

 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOWSiZbasscCFYWJGgodYPAJ9Q&url=http://www.fazer.fi/tuotteet-ja-asiakaspalvelu/tuotemerkit/marianne/marianne-valloittaa-mintunmaulla-ja-maitosuklaasydamella/&ei=qS7TVaWaIIWTauDgp6gP&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNGdND3rL4WUn8T_zWOXW8KAkHsKYQ&ust=1439989788570528
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 MIKÄ KIINNOSTAA 

 

Luokka seisoo piirissä selin toisiin. Jokainen kertoo vuorollaan jonkun asian, mikä 

häntä kiinnostaa, esimerkiksi minulla on koira tai harrastan pesäpalloa. Kun vuoros-

sa oleva oppilas on sanonut asian, kääntyy hän ja muut samoin ajattelevat kasvot 

sisäpiiriin päin. Eli kaikki pesäpalloa harrastavat kääntyvät ympäri niin, että näkevät 

toisensa. Jatketaan niin kauan, että kaikki oppilaat ovat saaneet kertoa oman mie-

lenkiinnon kohteen.  

 

 

 PUUTTUVA PALANEN 

 

Tarvitaan erilaisia postikortteja, joista on leikattu paloja irti. Jokaisella oppilaalle jae-

taan postikortin palanen. Tämän jälkeen hän etsii luokasta muut, joilla on samasta 

kortista kuin hänellä. Ryhmä kokoaa postikortin ehjäksi. Tämän jälkeen jokainen 

kertoo oman nimen ja itsestään niin monta asiaa kuin paloja oli. Esimerkiksi lempi-

väri, lempimusiikki, lempiruoka ja harrastus.  

 

 HARRASTESALAATTI 

 

Muodostetaan piiri, jossa seistään. Yksi oppilaista menee piirin keskelle. Hän huu-

taa harrastuksen, jota harrastaa tai on harrastanut. Kaikki, jotka ovat harrastaneet 

tai harrastavat samaa vaihtavat paikkaa keskenään ja keskellä olija yrittää päästä 

tyhjälle paikalle. Keskellä olija voi huutaa myös urheilukauppa, jolloin kaikki vaihta-

vat paikkaa. Kuitenkaan paikkaa ei saa vaihtaa vieressä seisovan ihmisen kanssa.  

 

 KORTTIPAKKA 

 

Tarvitaan korttipakka, joka on sekoitettu kunnolla. Jokainen oppilas ottaa yhden 

pelikortin ja myös ohjaaja. Tämän jälkeen jokainen kertoo asioita itsestään peli-

kortin osoittaman määrän verran. Ohjaaja voi aloittaa harjoituksen.  

 

 MIKÄ ON VALE 

 

Jaetaan luokka 4 hengen ryhmiin. Ryhmissä jokainen kertoo vuorollaan itsestään 

kolme tosiasiaa ja yhden valheen. Asiat voivat olla mitä tahansa: harrastus, sisarus-

ten määrä, haave, lempiruoka ja niin edelleen. Asiat voi kertoa missä järjestyksessä 

tahansa. Kun vuorossa oleva on kertonut kaikki neljä asiaa, niin muut ryhmän jäse-

net yrittävät arvata mikä oli vale. Kun arvaus osuu oikeaan, myöntää asianomainen 

sen heti. Tämän jälkeen vuoro siirtyy seuraavalle.  

 

  

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO6rh9LLsscCFYUKGgodpxkKVg&url=http://es.clipartlogo.com/premium/detail/colorful-shiny-puzzle-vector_72707059.html&ei=bB_TVe7FMIWVaKezqLAF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNG7onRdAAPZnPbxhG18HDEVFf7QhQ&ust=1439985878967774
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKGT8cbksscCFcIV2wodlXkA-w&url=http://www.vastavalo.fi/haku-Pelikortit.html&ei=jDnTVaGdD8Kr7AaV84HYDw&bvm=bv.99804247,d.bGQ&psig=AFQjCNEa-FANZSYIImFLHrL-O-XH_j9UCw&ust=1439992580722929
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Lämmittely- ja kisailuharjoituksia 

Lämmittely- ja kisailuharjoitusten tavoitteena on saada ryhmä innostumaan seikkailusta. 

Lisäksi ohjaaja pystyy hieman arvioimaan näiden harjoitusten avulla ryhmän aktiivisuuden, 

innokkuuden ja valmiuden tulossa oleviin vaativimpiin harjoituksiin.  

 KIRJAIMISTA SANOJA  

 

Luokka jaetaan 4- 5 hengen joukkueisiin. Ohjaaja kertoo sanan, jonka joukkueen 

jäsenet muodostavat maahan kirjain kirjaimelta. Yksi joukkueen jäsenestä voi toimia 

joukkueen tuomarina ja hyväksyy kirjaimen, ennen kuin joukkue saa jatkaa. Jouk-

kue huutaa hep! kun sana on valmis. Nopein joukkue saa pisteen. Kaikkia joukku-

een jäseniä ei tarvitse käyttää kirjaimen muodostamiseen, osa voi antaa neuvoja. 

Harjoitus voidaan lopettaa, kun joku joukkueesta saa kerättyä viisi pistettä.  

Sanat voivat liittyä erilaisiin oppiaineisiin, esimerkiksi terveystietoon tai äidinkieleen.  

 

 MUISTATKO SANAT 

 

Jokaiselle luokan oppilaalle jaetaan kynä ja paperi. Oppilaat kuuntelevat tarkasti oh-

jaajan kerran hitaasti lukemat sanat. Tämän jälkeen he saavat tarttua kynään ja kir-

joittaa ylös niin monta sanaa kuin muistavat. Sitten voidaan vaihtaa paperi jonkun 

kanssa ja ohjaaja lukee sanat uudestaan, näin tarkistetaan montako sanaa kukakin 

muisti. 

Sanat voivat liittyä erilaisiin aihealueisiin, esimerkiksi kotieläimet tai kasvikset.  

 

 KERÄTÄÄN KÄVYISTÄ HELMINAUHA  

 

Jaetaan luokka 5 hengen joukkueisiin. Joukkueilla annetaan kolme minuuttia aikaa 

kerätä käpyjä maastosta yhteen paikkaan. Yksi joukkueen jäsenistä jää tekemään 

kävyistä jonoa, käpyjen tulee olla kiinni toisissaan. Muut joukkueen jäsenet tuovat 

hänelle käpyjä yksitellen. Kaikkien joukkueiden jonot lähtevät samalta viivalta, näin 

nähdään minkä joukkueen helminauha on pisin. Ajan loputtua joukkueet saavat 

tehdä jonon valmiiksi, jonka jälkeen katsotaan, mikä joukkue voitti. 

 

  PANTOMIIMI VIESTI 

 

Tarvitaan kippoja/koreja ja paperilappuja, joissa on esimerkiksi eläinten nimiä tai 

ammatteja. Jaetaan luokka viiden hengen ryhmiin. Ryhmän jäsenet asettuvat jo-

noon niin, että kaikki ryhmät ovat vierekkäin. Hieman kauemmaksi jokaisen ryhmän 

eteen asetetaan kori, jossa on eläinten nimiä tai ammatteja. Ryhmien ensimmäiset 

jäsenet juoksevat korille ja ottavat paperilapun. Tarkoituksena on esittää kyseistä 

eläintä tai ammattia oman ryhmän jäsenille pantomiimina. Ryhmän arvatessa oi-

kein, saa jonossa seuraava lähteä matkaan. Voittajaryhmä on se, joka saa ensim-

mäisenä korinsa tyhjäksi. (Liite 1.) 

 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL6Tme7WsscCFchWGgodWdEBIA&url=http://www.spreadshirt.fi/kirjain%2Bsana%2Bt-paidat&ei=MCvTVb67JMitadmih4AC&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNGaBRMuSGj0x3t85qaJu8ZlwhnaaQ&ust=1439988903300296
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNuN26jXsscCFUMDGgodpBINgQ&url=http://www.spreadshirt.fi/kirjain%2Bt-paidat&ei=qyvTVZuME8OGaKSltIgI&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNEDFWf3p3gITv-ooz296jBo6kHhdA&ust=1439989025154571
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.spreadshirt.fi/kirjain%2Betunimi%2Bt-paidat&ei=oCvTVeKrIYn4aprmi9gM&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNEDFWf3p3gITv-ooz296jBo6kHhdA&ust=1439989025154571
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKWE1o3_tMcCFcxWGgodlbwIWA&url=https://pixabay.com/fi/k%C3%A4py-mets%C3%A4-luonto-puut-584122/&ei=02HUVeXOHsytaZX5osAF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNEezK-Z5AL8LXGNWJwcFCH04-zF4g&ust=1440068420354215
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 HEITETÄÄN LÖYLYÄ 

 

Tarvitaan ämpäreitä (2per/joukkue), vettä ja ”löylykauhoja”. Jaetaan luokka 5 hen-

gen joukkueisiin. Jokainen joukkue saa ämpärin, jossa on vettä ja toisen tyhjän äm-

pärin sekä ”löylykauhan”. Tyhjä ämpäri asetetaan joukkueesta sopivan välimatkan 

päähän. Joukkueiden tehtävänä on saada tyhjä ämpäri mahdollisimman täyteen. 

Tämä tapahtuu heittämällä ”löylykauhalla” vettä täydestä ämpäristä tyhjään, jokai-

nen joukkueen jäsen heittää vuorotellen. Aikaa harjoitteen suorittamiseen on viisi 

minuuttia. Tämän jälkeen katsotaan, mikä joukkue on saanut täytettyä tyhjää ämpä-

riä eniten.  

 

 

 FORMULAKISA  

 

Tarvitaan puukapuloita, joiden keskelle tehdään reikä. Lisäksi tarvitaan narua ja 

pikkuautoja. Jaetaan luokka 5 hengen joukkueisiin. Rakennetaan ensin yhtä monta 

formula-autoa kun on joukkuetta. Eli puukapulassa olevan reiän läpi pujotetaan na-

rua noin 8 metriä ja narun toiseen päähään tehdään solmu. Sitten narun toiseen 

päähän sidotaan pikkuauto, joka kuvastaa siis formula-autoa. Nyt formula-autot 

ovat valmiita ja päästään kisailemaan.  

Joukkueiden tehtävä on pyörittää kapulaa mahdollisimman nopeasti, että auto ke-

lautuu pyöritettävään kapulaan kiinni. Tämän jälkeen auto avataan ja viedään läh-

töpaikalle uudestaan kelattavaksi. Jokainen joukkueen jäsen kelaa vuorollaan for-

mulaa. Vuoro vaihtuu, kun auto on kapulassa kiinni ja auto kelataan auki. Kisa lop-

puu, kun joukkueen jokainen jäsen on pyörittänyt kapulaa.  

 

 TUNNETTU HAHMO 

 

Tarvitaan maalarinteippiä ja tusseja. Ohjaaja jakaa oppilaille teipin palaset ja oppi-

laat kirjoittavat teippiin jonkun tunnetun henkilön tai hahmon, jonka haluaisivat jäse-

neksi tähän ryhmään. Tämän jälkeen teippi laitetaan jonkun toisen oppilaan otsaan 

ja sitten asetutaan piiriin niin, että oppilaat näkevät mitä toisten otsassa lukee. Oppi-

laiden on tarkoitus saada selville kysymyksiä esittämällä, mikä hahmo omassa ot-

sassa lukee. Vuorossa oleva oppilas saa esittää aina yhden kysymyksen kerrallaan, 

esimerkiksi onko hahmo mies tai onko se sarjakuvahahmo. Tämän jälkeen vuoro 

siirtyy seuraavalle. Kun oppilas luulee tietävänsä oikean vastauksen, saa hän arva-

ta. Jos vastaus on oikein, hän pääsee pelistä pois. Mutta jos se on väärä, niin har-

joitus jatkuu. Harjoitus loppuu, kun kaikki ovat arvanneet oikean hahmon.  

  

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLj3hvnnuccCFSZncgodbZAFjg&url=http://www.allin1platform.com/formula-1/formula-1-champions-2014-and-2015-and-coming-events/&ei=oOjWVbinOabOyQPtoJbwCA&psig=AFQjCNGHmuC5DcRuADCdiXIGPl5x3P2S9g&ust=1440234009718604
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Luottamusharjoituksia 

Luottamusharjoitusten tarkoituksena on kehittää luokan oppilaiden luottamusta toisiinsa. 

Keskeistä luottamusharjoituksissa on turvallisuuden tunne. Yleensä luottamus rakentuu 

onnistuneiden kokemusten pohjalta ja vähitellen. Ohjaajan rooli on tärkeä, hänen tulee 

luoda heti alussa rohkaiseva ja innostava ilmapiiri. Lisäksi ohjaajan tulee huolehtia, että 

harjoituspaikat ja välineet ovat kunnossa sekä turvallisia. Luottamusharjoitusten tavoittee-

na on lujittaa luokan kiinteyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.  

 

 HEILUTAAN 

Jaetaan luokka 5 hengen ryhmiin. Neljä ryhmän jäsentä asettuu tiiviiseen ympyrään 

ja yksi jäsen asettuu ringin keskelle sekä sulkee silmänsä. Hän lähtee kaatumaan 

jäykkänä kuin lankku johonkin suuntaan. Ringissä olijat ottavat hänet vastaan ja lä-

hettävät toiseen suuntaan. Kaatuja otetaan jälleen kiinni ja lähetetään taas uuteen 

suuntaan. Kaatuja otetaan vastaan noin 10 kertaa, tämän jälkeen vaihdetaan henki-

lö ringin keskelle. Kaikki ryhmän jäsenet käyvät vuorollaan ringin keskellä. 

Harjoituksen lopuksi ohjaaja voi kysyä, miltä kaatuminen tuntui ja oliko helppoa vai 

vaikeaa luottaa toisiin? 

 LUOTTAMUSKUJA  

 

Tarvitaan huiveja silmien peitoksi. Otetaan luokasta viisi osallistujaa joilta peitetään 

huiveilla silmät. Loput oppilaista muodostavat kaksi riviä niin, että ovat kasvotusten. 

Sitten riveissä olevat oppilaat muodostavat pareittain esteitä osallistujille, esimer-

kiksi laittamalla kädet yhteen sellaiselle korkeudelle, että osallistujan täytyy mennä 

sieltä ali tai yli. Tämän jälkeen ohjaaja kuljettaa ensimmäisen osallistujan aloitus-

paikalle ja hän saa mennä kujan läpi. Muut oppilaat voivat antaa neuvoja tarviiko 

osallistujan kumartua, nostaa jalkoja ja niin edelleen. Kun viisi osallistujaa ovat suo-

rittaneet kujan, niin otetaan seuraavat viisi osallistujaa tilalle. Harjoitusta jatketaan 

niin kauan, kunnes kaikki oppilaat ovat suorittaneet luottamuskujan.  

 

 OLLAAN SOKKOJA 

 

Tarvitaan huiveja silmien peitoksi. Harjoitus tehdään pareittain, ensin toinen parista 

on sokea ja toinen näkevä. Sokealle parille voidaan laittaa huivi silmille ja toinen pa-

rista ei saa puhua mitään. Näkevä pari kuljettaa sokea paria rauhallista ympäri pi-

haa tai maastoa. Ohjaajan on hyvä muistuttaa oppilaita hiljaa olemista sekä hyvästä 

käsiotteesta. Kuljettaja ohjaa sokeaa rauhallisesti ja turvallista, esimerkiksi ei tör-

mää mihinkään. Tärkeää on olla luottamuksen arvoisia, koska siitä harjoituksessa 

on kyse. Harjoituksen aikana voidaan myös vaihtaa sokean kuljettaa äänettömästi 

katsekontaktilla toiseen kuljettajaan.  Harjoitus voidaan lopettaa siihen, että sokeat 

yrittävät arvata kuka heitä on viimeisenä kuljettanut. Tämän jälkeen vaihdetaan 

osia.  
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Harjoituksen jälkeen on hyvä keskustella, miltä tuntui olla sokeana ja millaista oli 

kuljettaa.  

 

 KULJETAAN LETKASSA 

 

Jaetaan luokka pienempiin ryhmiin, 6-7 henkeä. Asetutaan ryhmissä jonoon, ote-

taan edellä olevaa olkapäistä kiinni ja kaikki muut jonossa olijat sulkevat silmänsä 

paitsi jonon viimeinen. Jonon viimeinen ohjaa edessä olevaa letkaa. Selkää paina-

malla jono liikkuu eteenpäin, olkapäätä painamalla jono liikkuu joko oikealle tai va-

semmalla ja jono pysähtyy, kun painetaan päätä. Jonon viimeinen lähettää jonon 

liikkeelle painamalla edessä olevan selkää ja edellä oleva toistaa käskyn. Jono läh-

tee liikkeelle vasta, kun käsky saapuu jonon ensimmäiselle. Joten jonon viimeisenä 

olijan tulee ennakoida tilanne, ettei jono törmää mihinkään. Harjoitusta voidaan tois-

taa niin monta kertaa, että jokainen pääsee ohjaamaan jonoa.  

 

 HULAVANTEEN MATKASSA  

 

Tarvitaan hulavanteita. Ohjaaja merkitsee pujotteluradan esimerkiksi kartioilla tai 

voidaan kulkea vapaasti luonnossa. Jaetaan luokka pienempiin ryhmiin, kolme tai 

neljä henkilö on varmaan sopiva. Ryhmä mahduttaa itsensä ensin hulavanteen si-

sään ja sen jälkeen ryhmä kulkee merkityn reitin. Tarkoituksena on, että ryhmä 

miettii miten liikkuminen sujuu turvallisesti. Harjoitusta voidaan vaikeuttaa niin, että 

yksi ryhmän jäsenistä ohjaa suullisesti muita ja muut ovat sokkoina. Tässä tarvitaan 

erityistä tarkkuutta ja tulee miettiä, miten ohjataan toisia. 

 

 KUUNNELLAAN ÄÄNIÄ 

 

Muodostetaan kaksi riviä niin, että ollaan kasvotusten. Näin muodostuu kuja. Jokai-

nen kulkee vuorollaan kujan läpi silmät suljettuina. Kujassa olevat saavat tuottaa 

haluamiaan ääniä ja samalla he pitävät huolen siitä, ettei sokkona oleva törmää mi-

hinkään.  
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Ongelmanratkaisuharjoituksia 

Ongelmanratsuharjoitusten tehtävä on lisätä luokan kykyä ratkaista erilaisia ongelmia yh-

dessä. Harjoituksissa on monenlaisia tapoja suoriutua tehtävistä oikein, joten oikeita tai 

vääriä vastauksia tehtävien suorittamiseen ei ole. Tärkeintä luokan toiminnassa onkin yh-

teistyö ja luovuus. Ohjaajan on hyvä muistaa, ettei anna etukäteen liikaa neuvoja tai ohjei-

ta lopputulokseen pääsemisestä. Ohjaajan tulee kuitenkin auttaa luokkaa alkuun, jos he 

eivät keksi tapoja selvittää tehtävää. Lisäksi ohjaajan tulee seurata erittäin tarkasta turval-

lisuutta.  

 

 LANKKUSILTA 

 

Tarvitaan 50 cm:n pituisia lankun pätkiä, leveydeltään noin 10 cm. Jaetaan luokka 6 

hengen joukkueeseen. Jokaiselle joukkueelle annetaan neljä lankkua.  

Joukkueiden tehtävänä on edetä 30 metriä niin, että maahan ei saa astua/ koskea. 

Joten eteneminen tapahtuu lankkujen päällä. Muutamia sääntöjä, joita tulee noudat-

taa tässä harjoituksessa:  

- Lankkua saa siirtää vain eteenpäin. 

- Lankku tulee asettaa maahan, lankun heittäminen ja potkiminen on kielletty. 

- Tehtävä tulee aloittaa alusta, jos joku joukkueen jäsenistä koskettaa kädellä tai 

jalalla maata. Vaihtoehtona joukkueelle voidaan antaa aikarangaistus, esimer-

kiksi 10 sekuntia jokaisesta kosketuksesta.  

Ohjaajalle tiedoksi: ratkaisu löytyy siitä, kun yhdellä lankulla on enemmän kuin yksi 

jalkapari. Joukkueiden kannattaa laittaa ketterimmät jäsenet etenemään ensim-

mäiseksi ja viimeiseksi. Heidän tulee nostaa ja laittaa takana annettava lankku 

maahan.  

 

 

 HAE MINULLE  

 

Tarvitaan haettavia tavaroita (luonnonmateriaalit ja oppilaiden tavaroita). Luokka 

jaetaan kahteen yhtä suureen joukkueeseen. Joukkueet seisovat jonossa kahden 

vastakkaisen viivan takana. Ohjaajan paikan tulee olla yhtä kaukana kummastakin 

joukkueesta. Ohjaaja ilmoittaa jonkun asian tai esineen, jonka joukkueen jonon en-

simmäisenä olevan tulee toimittaa ohjaajalle. Joukkue, joka ensimmäisenä tuo tava-

ran ohjaajalle saa pisteen. Jonon ensimmäisenä ollut menee jonon viimeiseksi ja 

näin vuoro siirtyy joukkueen seuraavalla jäsenelle. Haettavat tavarat voivat olla mitä 

vain luonnosta tai oppilailta löytyy. Eniten pisteitä saanut joukkue voittaa. Tässä 

muutamia esimerkkejä, mitä tavarat voivat olla: 

- jotain sinistä  - kännykkä 

- käpy  - luokan vanhin tai nuorin 

- silmälasit  - euro 

- iso kivi  - joku marja 

- kenkä numeroa 38 - henkilö, jonka nimi alkaa M 

- havunneulanen - kynä 

- oksa  - avain 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO-F99GOtccCFYOJGgodmXUNXQ&url=http://kc.vuodatus.net/lue/2014/12/puolivuotisen-loppupuoli&ei=HXLUVa-DC4OTapnrtegF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNEwJLo__z0tfzaXrH2U8pQbkfzjTA&ust=1440072570174317
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 TÄYTETÄÄN ÄMPÄRI  

 

Tarvitaan kertakäyttömukeja, muovirasioita, limupulloja ja ämpäreitä yhtä monta, 

kun joukkueita on. Jaetaan luokka 4-5 hengen joukkueisiin. Joukkueet kilpailevat 

samaan aikaan ja asettuvat heille annettujen tavaroiden taakse. Ohjaaja kertoo, et-

tä kilpaillaan siitä kuka joukkueista saa täytettyä ämpärinsä ensimmäisenä piripin-

taan vedellä. Apuna tehtävässä saa käyttää joukkueen edessä olevia välineitä. Tä-

män jälkeen ohjaaja antaa aloitusmerkin ja joukkueet saavat alkaa täyttää sankoa.  

Ohjaajalle tiedoksi: Nopeiten ämpärin saa täytettyä, jos joukkue hoksaa napata äm-

pärin ja käy täyttämässä sen vedellä. 

 

 

 AUTIO SAARI 

 

Tarvitaan kyniä ja papereita. Ensimmäisenä jokainen oppilas miettii ja kirjoittaa ylös 

20 asiaa, jotka hän ottaa mukaan autiolle saarelle. Tämän jälkeen muodostetaan 

neljän hengen ryhmät. Ryhmä huomaa rannassa, että vene on pieni ja näin ollen 

mukaan autiolle saarella voidaan ottaa yhteensä vain 10 tavaraa. Ryhmä tekee yh-

teisen listan tavaroista, jotka otetaan mukaan. Sitten muodostetaan vielä kaksi isoa 

ryhmää. Vene haaksirikkoutuu, joten on heitettävä tavaroita laidan yli mereen. 

Ryhmän täytyy miettiä, mitkä 5 tavaraa lopulta otetaan mukaan autiolle saarelle. 

Lopuksi ryhmät esittelevät listat toisillensa.  

 

 

 SANA HUKASSA 

 

Tarvitaan paperia ja kyniä. Luokka jaetaan kuuden hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä 

muodostaa jonon ja käy maahan istumaan. Harjoituksen tarkoitus on saada selville, 

mikä sana on kyseessä. Sanassa voi olla esimerkiksi viisi kirjainta, mutta kirjaimet 

täytyy saada selville yksi kerrallaan. Kirjaimet eivät ole myöskään järjestyksessä. 

Jonon ensimmäinen saa paperin ja kynän. Jonon viimeiselle näytetään kirjain, jonka 

hän piirtää sormellaan edessä istuvan selkään. Piirtämisen saa aloittaa, kun ohjaaja 

antaa merkin. Piirtämistä jatketaan, kunnes kirjain tavoittaa jonon ensimmäisen. 

Hän piirtää kirjaimen paperille ja pitää huolen, että muut ryhmät eivät näe valmista 

kirjainta. Kun kaikki kirjaimet ovat selvillä, niin ryhmä kokoontuu oman paperin ym-

pärille ja koittaa järjestää kirjaimet sanaksi. Ryhmä voi huutaa hep, kun sana on 

valmis. Ohjaaja käy tarkistamassa onko sana oikein. Harjoitusta voidaan jatkaa niin 

kauan, että kaikki ovat saaneet olla piirtäjinä. Sanat voivat liittyä eri oppiaineisiin. 

(Liite 3.) 

 

 

 

 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPnm88_MsscCFcQ9GgodonILWg&url=http://www.keravanmuovijalelu.fi/verkkokauppa/index.tmpl?sivu_id%3D1117;id%3D2289;ryhma_id%3D446;left%3D;wslevel%3D;shopnavi%3D446&ei=dCDTVfncK8T7aKLlrdAF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNHLyBNbWhX-TUtQ1gb7jhwLynVbLg&ust=1439986153086880
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 ARVAA MONTAKO  

 

Tarvitaan läpinäkyviä astioita tai ämpäreitä, kiviä, käpyjä, nappeja ja paperikarkkeja. 

Ohjaaja laittaa etukäteen astioihin tietyn määrän edellä mainittuja asioita ja laittaa 

itsellensä ylös määrät. Oppilaat koittavat pareittain arvata montako kiveä, käpyä, 

nappia ja karkkia astioissa on ja kirjoittaa paperille määrät sekä omat nimet ylös. 

Vaihdetaan papereita jonkun toisen parin kanssa. Ohjaaja kertoo oikeat vastaukset. 

Oikein tai lähimmäksi arvannut pari voittaa ja saa palkinnoksi astian, missä oli kark-

keja.  

 

 SOKKOPALAPELI 

 

Tarvitaan kaksi isoa palapeliä, jossa on noin 6-12 palaa ja sokkoliinoja. Jaetaan 

luokka kahteen eri ryhmään. Harjoituksen aluksi ohjaaja voi kertoa kehyskertomuk-

sen, että he ovat haaksirikkoutuneet ja heidän täytyy koota lautta, että he voivat jat-

kaa matkaa. Molemmista ryhmistä puolet peittää silmänsä sokkoliinoille ja loput 

ryhmäläisistä antavat ohjeita palapelin kokoamiseksi, mutta vain sokeat ryhmäläiset 

saavat koskea paloihin. Ryhmä voi huutaa hio hoi, kun he saavat palapelin valmiik-

si. Tämän jälkeen voidaan vaihtaa osia niin, että kaikki pääsevät olemaan sokkoja.  

 

 

 NUMEROT SEKAISIN 

 

Tarvitaan numerolappuja 1-60 ja ajanottokello. Ohjaaja levittää numerolaput maa-

han sekaisin isolle alueelle. Harjoitus voidaan tehdä koko luokan kesken tai jaka-

malla se puoliksi. Tehtävänä on koskettaa numeroita mahdollisimman nopeasti pie-

nimmästä suurimpaan tai toisinpäin eli suurimmasta pienimpään. Ryhmä voi koittaa 

tehtävää useamman kerran ja näin he voivat löytää paremman strategian. Ohjaajal-

le tiedoksi: nopeimman tuloksen ryhmä saa silloin, kun kaikki osallistuvat.  

 

 RAKENNETAAN LAUSE 

 

Tarvitaan paperia ja kyniä. Jaetaan luokka kuuden hengen ryhmiin. Asetutaan jo-

noihin ja jonon ensimmäiset saa kynän. Ohjaaja antaa jonkun aiheen, josta ryhmän 

on tarkoitus tehdä lause. Tämän jälkeen jonon ensimmäiset juoksevat paperin luo ja 

kirjoittavat siihen jonkin sanan ja vievät kynän jononsa seuraavalle. Näin jatketaan 

niin, että sanoista alkaa muodostua lause ja ryhmän viimeinen voi päättää lauseen 

viimeisellä sanalla. Lause ei saa katketa eikä jäädä kesken. Se ryhmä voittaa, joka 

saa ensimmäisenä kokonaisen lauseen valmiiksi.  

 

  

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOS-8MLfv8gCFQlWGgodfS0ItQ&url=http://walldecor.fi/product_info.php?products_id%3D423&psig=AFQjCNHlBI4Bo8cEg0qrrAZngHuX14Hnjw&ust=1444835940212165
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Purkuharjoituksia 

Purkuharjoitusten tarkoituksena on luoda hyvä ja myönteinen tunnelma koko ryhmälle. 

Lisäksi tavoitteena on huipentaa seikkailun tunnelataus sekä jäädä muistuttamaan ryhmä-

läisiä hyvistä kokemuksista. Hyvä purkuharjoitus jättää kytemään halun ja innostuneisuu-

den uusiin seikkailuihin.  

 

 RÄJÄHDYS 

 

Tarvitaan puita, joista tehdään nuotio sekä tulitikkuja ja sanomalehtiä nuotion sytyt-
tämiseen. Lisäksi tarvitaan vehnäjauhoja. Luokka asettuu nuotion ympärille istu-
maan. Jokainen saa vuorollaan kertoa, mikä seikkailussa oli hauskinta ja mitä oppi 
seikkailun aikana. Tämän jälkeen vuorossa oleva henkilö ottaa kourallisen vehnä-
jauhoja ja heittää sen tuleen. Tästä syntyy näyttävä ”räjähdys”.  
 
 

 TSEMPPIKUKKANEN  
 
Tarvitaan paperisia kukan terälehtiä ja kyniä. Seikkailutuokion jälkeen tehdään luo-
kalle tsemppikukkanen. Jokainen oppilas saa yhden terälehden. Oppilas kirjoittaa 
siihen itsestään yhden hyvän ominaisuuden, minkä uskoo vahvistavan ryhmää. Lo-
puksi kaikki terälehdet kiinnitetään luokan seinään kukan muotoiseksi. Näin tsemp-
pikukkaseen saadaan hyvät ja vahvat terälehdet.  
 
 

 FIILISJANA 
 

Fiilisjana sopii käytettäväksi myös, kun ryhmä aloittaa toiminnan. Ohjaaja esittelee 
kuvitteellisen janan. Janaa voidaan ajatella asteikolla 1-10. Toisessa päässä tunte-
mukset ovat erittäin positiivisia, keskikohdassa tuntemukset ovat neutraaleja ja toi-
sessa päässä taas negatiivia.   
Ohjaaja esittää jonkun väittämän, esimerkiksi onko luokkahenki hyvä tai miltä tehty 
harjoitus tuntui. Tämän jälkeen jokainen oppilas asettuu siihen kohtaan, joka sopii 
omiin tuntemuksiin juuri nyt. Harjoituksen avulla ohjaaja pääsee selville sen hetki-
sistä tunnelmista.  
 
 

 TIKKARIA MÄ METSÄSTÄN  
 
Tarvitaan tikkareita. Ohjaaja käy etukäteen piilottamassa rajatulle alueelle tikkareita 
yhtä monta kun oppilasta on luokassa. Oppilaat saavat lähteä etsimään tikkareita 
yhtä aikaa. Kun oppilas löytää yhden tikkarin, niin hän palaa lähtöpaikalle. Odote-
taan kunnes kaikki ovat löytäneet tikkarin ja tulleet takaisin lähtöpaikalle. Tämän jäl-
keen jokainen oppilas antaa löytämänsä tikkarin jollekin toiselle oppilaalle ja kertoo 
tästä kolme hyvää ominaisuutta/asiaa.  
 

  

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKGwJHNsscCFYYKGgodv_cOWQ&url=http://www.hattu-maakari.com/hattumaakari/esiopetus&ei=_iDTVZKPEYaVaL_vu8gF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNHdSRb5EG2ZGf7LuI0TU_Qtk2Z0XQ&ust=1439986298242377
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJmEjPL6tMcCFUFcGgodRf0PYA&url=http://www.pixmac.fi/kuva/v%C3%A4rik%C3%A4s%2Btikkari%2Bvastaan%2Bv%C3%A4rik%C3%A4s%2Btausta/000047353007&ei=Z13UVdm0OMG4acX6v4AG&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNFzB899h0hpZZoz6SjKuDm-IEYGHQ&ust=1440067113471615
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 PINO ADJEKTIIVEJA 
 
Tarvitaan papereille valmiiksi kirjoitettuja adjektiiveja. Ohjaaja laittaa adjektiiveja 
maahan, josta oppilaat valitsevat yhden adjektiivin. Valittu adjektiivi voi kuvata tä-
män hetken mielialaa tai millainen seikkailu oli. Kun kaikki ovat valinneet sopivan 
adjektiivin, niin jokainen kertoo vuorollaan minkä adjektiivin otti ja miksi. (Liite 2.) 
 
 

 HEITÄTÄÄN NOPPAA 
 

Tarvitaan noppa. Ohjaaja kirjoittaa paperille ylös kuusi kysymystä. Kysymykset voi-
vat olla esimerkiksi 1. Mikä oli kivointa? 2. Mitä opin? 3. Mitä olisi voinut tehdä toi-
sin? ja niin edelleen. Oppilaat heittävät vuorotellen noppaa ja vastaavat nopan lu-
kua vastaavaan kysymykseen.  
 
 

 HYVÄ MINÄ 
 
Tarvitaan paperia ja kyniä. Harjoitus voidaan tehdä esimerkiksi, kun lähdetään lo-
mille koulusta. (ennen joululomaa ja kesälomaa). Ohjaaja jakaa oppilaille paperia ja 
kynät. Hän rohkaisee oppilaita kirjoittamaan paperille itsestään kymmenen hyvää 
ominaisuutta tai asiaa, joissa on kehittynyt koulun aikana. Oppilaat voidaan jakaa 
pareihin ja parit voivat esitellä toisensa muille oppilaille. Tai paperin voi pitää myös 
itsellään.  

 

 PEUKUTUS  
 
Istutaan piirissä ja ohjaaja pyytää ryhmäläisiä sulkemaan silmänsä. Ohjaaja kertoo 
erilaisia väittämiä ja ryhmän jäsenet nostavat peukun ylös, vaakatasoon tai laske-
van sen alas, sillä perusteella mitä mieltä he väittämästä ovat. Näin ohjaaja saa pa-
lautetta toiminnasta ilman, että toiset ryhmäläiset näkevät toisten mielipiteen.  
 
 

 

 
 
 

  

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLzbmo2l3cgCFQtZLAodtpgMOw&url=http://fin.afterdawn.com/uutiset/artikkeli.cfm/2014/10/05/tutkimus-uutiskommenttien-peukuttaminen-tuhoaa-kommenttien-tason&psig=AFQjCNHZJZVliHIjXXXyhdJjWlERk_SY2w&ust=1445851051412037
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LOPUKSI 

 

Tänä vuonna koulurauha julistettiin 25:nen kerran. Tämän vuoden teemana toimii ”Yhdes-

sä vahvaksi”. Tämä teema tarkoittaa sitä, että otetaan kaikki mukaan porukkaan. Ryhmäs-

sä voi vaikuttaa paremmin asioihin kuin yksin, tämä pätee myös muuallakin kuin koulussa, 

esimerkiksi harrastuksissa. Lisäksi uskalletaan ilmaista mielipiteitä yksin sekä kaveriporu-

kassa ja tullaan toimeen ihmisten kanssa, joista ei tykkää. Hyvänä vertaiskuvana voidaan 

pitää esimerkiksi jääkiekko-ottelua. Kiekkoa ei pysty kuljettamaan yksin koko kentän läpi, 

vaan kiekkoa täytyy syöttää myös joukkuekavereille. Näin tulee toimia myös kaikkialla 

missä ollaan muiden ihmisten kanssa. 

Oppaan harjoituksien avulla ohjaaja voi lähteä toteuttamaan seikkailukasvatusta. Kaikkia 

harjoituksia ei ole tarkoitus välttämättä käydä läpi jokaisen ryhmän kanssa, vaan ohjaaja 

voi valita ryhmälleen sopivia harjoitteita tilanteen mukaan. Seikkailukasvatuksella ja tämän 

oppaan harjoituksien avulla on mahdollisuus saada aikaan hyvä luokkahenki ja toisiaan 

kannustava ryhmä. Oppaan liitteenä on muutamiin harjoitteisiin materiaalia valmiina, jota 

voi vapaasti hyödyntää.  

Toivon, että oppaasta on paljon iloa ja innostutte seikkailukasvatuksen toteuttamisesta. 
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PANTOMIIMI VIESTI 

 

KARHU 
 

KOIRA 
 

HEVONEN 
 

LAMMAS 

 

HIIRI 
 

HIRVI 
 

ORAVA 
 

KETTU 

 

LEHMÄ 
 

SIKA 
 

SUSI 
 

KANA 

 

KISSA 
 

KOTKA 
 

JÄNIS 
 

NORSU 

 

KIRAHVI 
 

LEIJONA 
 

SAMMAKKO 
 

KÄÄRME 

 

ETANA 
 

KALA 
 

PINGVIINI 
 

MAJAVA 

 

METSURI 
 

OPETTAJA 
 

KIRJAILIJA 
 

LAULAJA 

 

OMPELIJA 
 

SIIVOOJA 
 

PUUSEPPÄ 

 

KAUPPIAS 

 

HOITAJA 
 

MAANVILJELIJÄ 
 

LEIPURI 

 

SÄHKÖMIES 

 

TULKKI 
 

PARTURI 
 

UIMAVALVOJA 

 

VARTIJA 

 

POSTINJAKAJA 
 

KONDUKTÖÖRI 
 

HAMMASLÄÄKÄRI 
 

PALOMIES 
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PIDO ADJEKTIIVEJA 

 

ILOINEN 
 

ONNELLINEN 

 
 

TURHAUTUNUT 

 

KIVA 
 

MUKAVA 
 

HAUSKA 

 

TYLSÄ 
 

SURULLINEN  
EPÄVARMA 

 

INNOSTUNUT 
 

JÄNNITTYNYT 
 

MALTTAMATON 

 

MOTIVOITUNUT  
PETTYNYT 

 

PÄÄTTÄVÄINEN 

 

ROHKEA 
 
TYYTYVÄINEN 

 

POHTIVA 

 

REIPAS 
 

VÄSYNYT 
 

VIHAINEN 
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VAHVA 
 

 
VAKUUTTUNUT 

 

VILLI 

 

AHKERA 
 

ENERGINEN 
 

KESKITTYNYT 

 

RENTO 
 

TURVALLINEN 
 

ERINOMAINEN 

 

EPÄTIETOINEN 
 

TYMPÄÄNTYNYT 
 

YKSINÄINEN 

 

PIRTEÄ 
 

 
RAUHALLINEN 

 

ÄLYKÄS 

 

YSTÄVÄLLINEN 
 

MAHTAVA 
 

 
AURINKOINEN 

 

NOKKELA 
 

POHDISKELEVA 
 

POSITIIVINEN 
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