
1. METSÄN TEMPPURADAT 

Rakentakaa maastoon tehtäväpisteitä, 
joista muodostuu temppurata. Kulkekaa 
rata läpi ja kokeilkaa kaikkia tehtäviä.

Temppurata

Oksien alitukset

Parkour-hypyt

Kivien ylitykset

MAASTOKehotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Temppurataa tehtäessä kannattaa hyödyntää maaston muotoja. 
Muistetaan turvallisuus radan tehtävissä.

  Temppurata
	 	 •	 Suunnitellaan	pareittain	liikunnallinen	tehtäväpiste.
	 	 •	 Esitellään	pisteet	muille	ja	kokeillaan	toisten	rakentamia	pisteitä.
 Kivien ylitykset
	 	 •	 Hypitään	ja	loikitaan	erikokoisten	kivien	yli	eri	tyyleillä.
	 	 •	 Varmistetaan,	että	alastulopaikka	on	tasainen.	
  Oksien alitukset   
	 	 •	 Etsitään	oksia,	joita	voi	alittaa	eri	tyyleillä.	
 Parkour-hypyt
	 	 •	 Parkourataan	metsässä.

OHJEET
Kehitellään maastoon tehtäväpisteitä, joista muodostuu temppurata. 
Kuljetaan rata läpi ja kokeillaan kaikkia tehtäviä. Temppuradan tehtäviä voi 
suorittaa myös yksittäisinä tehtävinä metsäretken lomassa, jolloin erillistä 
rataa ei tarvitse rakentaa.

VINKIT 
•	 Käytetään	myös	muita	Maasto-ympäristön	kortteja	temppuradan	pisteinä.
•	 Mikäli	lähimaasto	ei	suoraan	sovellu	tähän	tehtävään,	voidaan	temppurata		 	
 rakentaa apuvälineitä hyödyntäen.
•	 Tehtäväpisteet	voidaan	suunnitella	pienissä	ryhmissä	tai	pareittain	ja	esitellä		
 sitten kaikille. Jokainen kiertää radan yksin.

VÄLINEET 
-

1. METSÄN TEMPPURADAT 
MAASTOKehotehtävät



2. SEIKKAILIJAT YLÖSALAISIN

Harjoittele erilaisia temppuja luonnossa.

Käsinseisonta

Kärrynpyörät

Kärrynpyörät 
kiven yli

Kuperkeikat

MAASTOKehotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET

  Käsinseisonta
	 	 •	 Etsitään	maastosta	eripaksuisia	puita	tai	sopiva	kallioseinä.	
	 	 •	 Käydään	tuen	eteen	seisomaan	selkä	tukeen	päin	ja	laitetaan	
	 	 	 kämmenet	maahan.	Kiivetään	jaloilla	mahdollismman	korkealle.
  Kuperkeikat 
	 	 •	 Kuperkeikan	tekeminen	aloitetaan	laittamalla	kämmenet		 	
	 	 	 maahan,	leuka	rintaan	ja	selkä	pyöräksi.
 Kärrynpyörät kiven yli
	 	 •	 Tehdään	kuten	tavallinen	kärrynpyörä,	mutta	laitetaan	
   kädet kiven päälle. 
  Kärrynpyörät
	 	 •	 Pidetään	jalat	ja	kädet	mahdollisimman	ojennettuina.
	 	 •	 Korostetaan	rytmiä:	käsi-käsi-jalka-jalka.

OHJEET
Harjoitellaan käsinseisontaa, kuperkeikkaa ja kärrynpyörää luonnossa.

VINKIT 
•	 Pohditaan	yhdessä	muita	tapoja	olla	maastossa	ylösalaisin.	
	 Löytyykö	esimerkiksi	puunoksaa,	josta	roikkua	polvitaipeista?

VÄLINEET 
-

2. SEIKKAILIJAT YLÖSALAISIN
MAASTOKehotehtävät



3. AARTEIDEN KULJETUS

Kuljettakaa aarretta pareittain eri tyyleillä.

Kottikärryt

Kärryt väärinpäin

Superkuljetin

Ravun kyydissä

MAASTOKehotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Sovitaan	etukäteen	matka,	joka	kuljetaan	aarre	kyydissä.	Jos	aarre	putoaa,	
pysähdytään,	nostetaan	se	kyytiin	ja	jatketaan	sovittu	matka	loppuun.

 Kottikärryt 
	 	 •	 Toinen	parista	on	punnerrusasennossa	ja	toinen	pitää	hänen	
   reisistään kiinni.   
  Ravun kyydissä
	 	 •	 Pari	asettuu	vierekkäin	rapu-asentoon	ja	asettaa	aarteeksi	pitkän		
	 	 	 kepin,	joka	kulkee	poikittain	molempien	rapujen	vatsan	yli.
	 	 •	 Kuljetaan	vieretysten	siten,	että	keppi	pysyy	molempien	vatsojen		
   päällä.
 Superkuljetin
	 	 •	 Toinen	parista	on	punnerrusasennossa	ja	toinen	pitää	hänen	
   nilkoistaan kiinni. 
 Kärryt väärinpäin
	 	 •	 Tehdään	kottikärry	väärinpäin	siten,	että	vatsa	on	ylöspäin.

OHJEET
Kuljetetaan aarretta pareittain eri tyyleillä.

VINKIT 
•	 Tehtävät	voi	tehdä	myös	kolmen	ryhmissä,	jolloin	kaksi	kuljettajaa	pitää	
 molemmat yhdestä jalasta kiinni. Tämä versio on työntäjille kevyempi ja 
 kehittää ryhmätyötaitoja.

VÄLINEET 
Luonnon aarteita

3. AARTEIDEN KULJETUS
MAASTOKehotehtävät



4. TASAPAINOTAITURIT

Tasapainoile erilaisilla alustoilla.

Kurki

Vaaka

Trapetsikävely

Yksi jalka ja käsi 

MAASTOKehotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Kokeillaan	tehtävät	molemmilla	jaloilla.

 Kurki
	 	 •	 Seistään	yhdellä	jalalla	toinen	polvi	nostettuna	ylös	eteen	ja	
   kädet levitettyinä sivuille.
 Yksi jalka ja käsi
	 	 •	 Tasapainoillaan	oikea	jalka	ja	oikea	käsi	maassa.
	 	 •	 Kokeillaan	sama	vasemmalla	puolella.
  Vaaka
	 	 •	 Seisotaan	yhdellä	jalalla.
	 	 •	 Nojataan	ylävartaloa	eteenpäin	ja	levitetään	kädet	
   suoriksi sivuille.
 Trapetsikävely
	 	 •	 Etsitään	puunrunko	tai	juurakko,	jota	pitkin	yritetään	
   kulkea tasapainossa.

OHJEET
Tasapainoillaan luonnossa erilaisilla alustoilla. Etsitään maastosta esimerkiksi 
sopiva kivi, kanto tai puunrunko ja kiivetään sen päälle seisomaan. Tehdään 
erilaisia tasapainotehtäviä yrittäen pysyä paikallaan tietyssä asennossa. Muis-
tetaan vaihtaa jalkaa ja tarvittaessa kättä, jotta molemmat puolet saavat harjoi-
tusta yhtä paljon.

VINKIT 
•	 Keksitään	lasten	kanssa	yhdessä	erilaisia	tasapainoasentoja.	
•	 Jos	alueella	on	paljon	sopivia	paikkoja,	otetaan	yhtä	aikaa	sama	asento	
 ja katsotaan kuka pysyy asennossa pisimpään.

VÄLINEET 
-

4. TASAPAINOTAITURIT
MAASTOKehotehtävät



5. KEPIN KULJETUS

Etsitään kolme samankokoista keppiä 
ja kuljetetaan kahden kepin avulla 
kolmatta samalla liikkuen maastossa 
eri tavoin.

Etuperin kuljetus

Kuljetus kiviä pitkin

Kyykistyskuljetus

Takaperin kuljetus

MAASTOKehotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Otetaan molempiin käsiin keppi ja asetetaan yksi keppi poikittain käsissä 
olevien	keppien	päälle.	Sovitaan	yhdessä	kuljetettava	matka.	
Jos	keppi	tippuu,	voidaan	aloittaa	alusta	tai	jatkaa	siitä	mihin	keppi	tippui.

 Etuperin kuljetus
	 	 •	 Kuljetetaan	sovittu	matka	etuperin	liikkuen.
 Takaperin kuljetus
	 	 •	 Kuljetetaan	sovittu	matka	takaperin	liikkuen.
 Kuljetus kiviä pitkin
	 	 •	 Kuljetetaan	keppiä	tasapainoillen	samalla	kiviä	tai	
   juuria pitkin.
 Kyykistyskuljetus
	 	 •	 Kuljetetaan	keppiä	etuperin	liikkuen	ja	käydään	joka		 	 	
   viidennellä askelella kyykyssä. 

OHJEET
Etsitään kolme samankokoista keppiä ja kuljetetaan kahden kepin 
avulla kolmatta samalla liikkuen maastossa eri tavoin.

VINKIT 
•	 Mitä	lähempänä	käsissä	olevien	keppien	kärkiä	poikittainen	keppi	on,	
 sitä haastavampaa on sen kuljettaminen.
•	 Kokeilkaa	eripituisia	ja	-paksuisia	keppejä.
•	 Kuljetetaan	useampia	keppejä	useamman	lapsen	ryhmissä.

VÄLINEET 
Jokaiselle lapselle kolme samankokoista noin kyynärvarren mittaista keppiä.

5. KEPIN KULJETUS
MAASTOKehotehtävät



6. HEITOT

Etsitään maastosta käpyjä tai oksia, 
joita heittämällä yritetään osua 
sovittuun maaliin.

 Tarkkuusheitot oksanhaaraan

Pituusheitot

Heitot jalkojen 
välistä  

Tarkkuusheitot 
puunrunkoon

MAASTO
Perustaitotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET

 Tarkkuusheitot oksanhaaraan
	 	 •	 Heitetään	oksanhaarasta	läpi.
	 	 •	 Sovitaan	yhdessä	heittotyyli	ja	etäisyys.
 Tarkkuusheitot puunrunkoon
	 	 •	 Valitaan	puunrunko,	johon	heitetään	yläkautta.
 Pituusheitot
	 	 •	 Etsitään	avoin	heittopaikka	ja	pyritään	heittämään	niin	pitkälle		
   kuin mahdollista.
	 	 •	 Omaa	ennätystä	voi	yrittää	parantaa	merkkaamalla	alastulopaikan.
 Heitot jalkojen välistä 
	 	 •	 Asetutaan	seisomaan	heittopaikalle	polvet	hieman	koukussa.	
	 	 	 Pidetään	esimerkiksi	käpyä	molemmissa	käsissä	reisien	ja	
   pepun takana.
	 	 •	 Vipataan	käpy	kaksin	käsin	jalkojen	välistä	mahdollisimman	
   pitkälle tai yritetään osua sillä johonkin sovittuun maaliin.

OHJEET
Etsitään maastosta käpyjä tai oksia, joita heittämällä yritetään 
osua sovittuun maaliin.

VINKIT 
•	 Kokeillaan	miten	erilaiset	luonnosta	löytyvät	esineet	lentävät	
	 (käpy,	heinänkorsi,	höyhen…).
•	 Osumat	voi	pisteyttää	ja	sopia,	että	ensimmäisenä	esimerkiksi	
 10 pistettä saanut voittaa.
•	 Huolehdithan	turvallisuudesta,	ettei	kukaan	ole	heittoalueella.

VÄLINEET 
Kävyt,	kepit,	heinät,	tikut	jne.

6. HEITOT
MAASTO

Perustaitotehtävät



7. HYPYT MAASTOSSA

Hypi eri tyyleillä käyttäen hyväksi 
luonnonmuotoja.

Hypyt kiveltä kivelle

X-hypyt kiven yli

Ruutuhypyt

Hypyt maasta 
kivelle ja takaisin

MAASTO
Perustaitotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Huomioidaan	turvallisuustekijät.	Tarkistetaan,	että	lapsilla	on	tukevat	
kengät	jalassaan,	eikä	hyppypaikka	ole	liukas.

 Hypyt kiveltä kivelle
	 	 •	 Hypitään	kiveltä,	puunrungolta	tai	kannolta	toiselle.
 Hypyt maasta kivelle ja takaisin
	 	 •	 Etsitään	sopiva	tasainen	kivi	ja	hypätään	maasta	tasajalkaa	kiven		
   päälle ja takaisin maahan.
	 	 •	 Kokeillaan	alaspäin	hyppyä	myös	takaperin.
	 	 •	 Annetaan	lasten	etsiä	korkein	kivi,	jolle	he	pystyvät	hyppäämään.
 X-hypyt kiven yli
	 	 •	 Levitetään	kiven	yli	hypätessä	jalat	ja	kädet	x-asentoon.
 Ruutuhypyt
	 	 •	 Piirretään	maahan	kepillä	ruudukko	tai	muotoillaan	ruudukko			
   kepeistä tai heinistä. 
	 	 •	 Sovitaan	yhdessä	ruutuhypyn	säännöt.

OHJEET
Hypitään eri tyyleillä käyttäen hyväksi luonnonmuotoja.

VINKIT 
•	 Annetaan	lasten	keksiä	muita	hyppytyylejä.

VÄLINEET 
-

7. HYPYT MAASTOSSA
MAASTO

Perustaitotehtävät



8. SÄILYTÄ VÄLIMATKA

Kulkekaa pareittain sovittu matka eri tavoin 
ja pitäkää toisiinne sama etäisyys. 
Molemmat ovat vuorollaan johtajia.

Seuraa johtajaa

 Laukat vastakkain

Pujottelut puiden 
ympäri

Liikkuminen 
takaperin

MAASTO
Perustaitotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET

 Seuraa johtajaa
	 	 •	 Valitaan	johtaja,	jonka	reittiä	ja	liikkumistyyliä	toinen	seuraa.
 Liikkuminen takaperin
	 	 •	 Seurataan	takaperin	kulkevaa	johtajaa	takaperin.
  Laukat vastakkain
	 	 •	 Asetutaan	parin	kanssa	vastakkain	ja	liikutaan	kylki	
   edellä laukaten.
 Pujottelut puiden ympäri
	 	 •	 Liikutaan	metsässä	puita	pujotellen.

OHJEET
Kuljetaan pareittain sovittu matka eri tavoin ja pidetään parin välillä
sama etäisyys.

VINKIT 
•	 Tehtävän	saa	haasteellisemmaksi	tekemällä	paljon	pysähdyksiä	ja	pyrähdyksiä.
•	 Liikkumistyylejä	voi	muuttaa	ja	kehitellä	yhdessä	lasten	kanssa.

VÄLINEET 
-

8. SÄILYTÄ VÄLIMATKA
MAASTO

Perustaitotehtävät



9. APINAT

Harjoittele roikkumista, riippumista 
ja heilumista puiden avulla.

Puusta kiinni

 Yhdellä kädellä
roikkuminen

Flengaus

Oksassa 
roikkuminen

MAASTO
Perustaitotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Huomioidaan	turvallisuustekijät.	Tarkistetaan,	että	maasto	roikkumis-
paikan alla on pehmeä ja tasainen.

  Puusta kiinni
	 	 •	 Etsitään	ohuehkoja	puita,	joiden	rungoissa	roikutaan	käsillä	
   ja jaloilla kiinni pitäen.
	 	 •	 Yritetään	kiivetä	runkoa	ylöspäin.	
 Oksassa roikkuminen
	 	 •	 Etsitään	tukeva	vaakaoksa,	jossa	roikutaan.
 Yhdellä kädellä roikkuminen
	 	 •	 Roikutaan	oksasta	yhdellä	kädellä.
	 	 •	 Tehdään	tehtävä	molemmilla	käsillä.
  Flengaus
	 	 •	 Ylitetään	sovittu	alue	flengaamalla	köyden	avulla	sen	yli.
	 	 •	 HUOM!	Kiinnitetään	köysi	hyvin	tukevaan	oksaan.

OHJEET
Harjoitellaan roikkumista, riippumista ja heilumista puiden avulla. 
Tarvittaessa käytetään köysiä apuna.

VINKIT 
•	 Otetaan	aikaa	puussa	roikkumisesta	ja	yritetään	parantaa	omaa	tulosta.
•	 Mietitään	yhdessä	muita	kiipeilemistapoja.

VÄLINEET 
Köysi
(Sekuntikello)

9. APINAT
MAASTO

Perustaitotehtävät



10. KIIPEÄ JA LASKEUDU

Kiipeä ja laskeudu köyden avulla rinnettä 
ylös ja alas.

Kiipeäminen köydellä

Kiipeäminen 
sokkona

Kosketa kädellä

Laskeutuminen 
köydellä

MAASTO
Perustaitotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET

  Kiipeäminen köydellä
	 	 •	 Kiivetään	rinnettä	ylöspäin	köyden	avulla.
	 	 •	 Siirretään	käsiä	vuorotellen	köyttä	pitkin	ylöspäin	ja	katsotaan	
   tarkkaan mihin astutaan ennen kuin otetaan seuraava askel.
 Laskeutuminen köydellä
	 	 •	 Laskeudutaan	rinnettä	alaspäin	köyden	avulla.
	 	 •	 Pidetään	katse	olan	yli	menosuuntaan.
 Kiipeäminen sokkona
	 	 •	 Kokeillaan	kiipeämistä	sokkona.
 Kosketa kädellä
	 	 •	 Asetellaan	rinteeseen	kiviä,	käpyjä	tai	hernepusseja,	joita	
   kosketetaan kämmenellä kiivetessä tai laskeutuessa.

OHJEET
Kiivetään ja laskeudutaan köyden avulla rinnettä ylös ja alas. Etsitään tukeva 
puu tai vastaava sopivan rinteen päältä. Kiinnitetään köysi tukevasti puuhun. 
Älä tee köysireittejä liian jyrkkään maastoon ilman asianmukaista koulutusta.

VINKIT 
•	 Köyteen	voi	tehdä	solmuja	tai	lenkkejä	helpottamaan	kiipeämistä.

VÄLINEET 
Köysi
Sokkoliina

10. KIIPEÄ JA LASKEUDU
MAASTO

Perustaitotehtävät



11. AISTIRETKI

Kulkekaa maastossa ja tutkikaa luontoa 
eri aisteilla.

Tunnustelu

Tuoksuttelu

Tunnustelu ja 
arvaus

Kuuntelu

MAASTOAistitehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Kuljetaan	ryhmänä.	Ohjaajan	tehtävänä	on	kulkea	ryhmän	mukana	ja	antaa	
ohjeita aistihavaintoihin. Mieti ohjeet etukäteen valmiiksi. 

 Tunnustelu
	 	 •	 Etsitään	tunnustelemalla	maastosta	vastakohtia;	jotain	kylmää		
	 	 	 ja	lämmintä,	sileätä	ja	karheata,	pyöreätä	ja	kulmikasta	jne.
 Kuuntelu
	 	 •	 Seisahdutaan	hetkeksi	hiljaa	paikoilleen	silmät	kiinni	
   kuuntelemaan ääniä.
	 	 •	 Jokainen	kertoo	vuorollaan	mitä	kuulee.	Mietitään	yhdessä	mikä		
   ääni kuuluu luonnosta ja mikä on ihmisestä tai koneista lähtevä  
   ääni.
 Tuoksuttelu
	 	 •	 Keskustellaan	mitä	luonnosta	saa	kerätä.	Haistellaan	eri	lehtiä,	
	 	 	 kukkia,	kiviä,	kaarnaa	jne.
	 	 •	 Ruohoja	ja	lehtiä	on	hyvä	”rikkoa”	sormissa,	jotta	tuoksu	voimistuu.
 Tunnustelu ja arvaus
	 	 •	 Toinen	parista	laittaa	silmät	kiinni	ja	toinen	etsii	luonnosta	
   jonkun materiaalin.
	 	 •	 Annetaan	parin	käsiin	löydetty	luonnonmateriaali	ja	pari	yrittää		
   tunnustelemalla arvata mikä se on. 

OHJEET
Kuljetaan maastossa ja tutkitaan luontoa eri aisteilla.

VINKIT 
•	 Ryhmäjaon	voi	tehdä	tuntoaistin	avulla.	Ohjaajalla	on	pussissa	esimerkiksi	
	 neljänlaisia	luonnonesineitä,	jokaista	niin	monta,	että	ne	yhteensä	riittävät	
	 koko	ryhmälle.	Kaikille	annetaan	yksi	esine	selän	taakse	käsiin	eli	esinettä	ei	
	 saa	katsoa	eikä	näyttää	muille.	Kuljetaan	ja	kerrotaan	muille	omasta	esineestä,	
	 miltä	se	tuntuu	ja	minkä	muotoinen	se	on.	Yritetään	löytää	muut,	joilla	on	
	 samanlainen	esine	ja	kokoontua	näin	neljään	ryhmään.	Esineet	voivat	olla	
	 esimerkiksi	lyhyt	keppi,	pyöreä	kivi,	kaarnan	palanen	ja	käpy.

VÄLINEET 
Pusseja	luonnonesineitä	varten	

11. AISTIRETKI
MAASTOAistitehtävät



12. LUOTTAMUSKÄVELYT

Kulkekaa parin kanssa erilaisia reittejä toisen 
toimiessa opastajana ja toisen ollessa 
silmät sidottuina. Vaihtakaa osia.

Kaverin kuljetus 

Matkalta mukaan

Luonnon esteet

 Naruja pitkin

MAASTOAistitehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Huolehditaan	sokon	turvallisuudesta	niin,	että	hän	voi	luottaa	oppaaseen.	
Oppaan	on	toimittava	rauhallisesti,	annettava	selkeitä	ohjeita	ja	pidettävä	
tukeva ote sokosta.  

 Kaverin kuljetus
	 	 •	 Talutetaan	sokkoa	paria	ympäri	maastoaluetta.
	 	 •	 Annetaan	myös	suullisia	ohjeita	ja	kerrotaan	maaston	muodoista.
 Naruja pitkin
	 	 •	 Toinen	parista	kulkee	maastoon	rakennettua	köysireittiä	pitkin		
   toisen seuratessa vierestä antaen tarvittaessa suullisia ohjeita.
 Matkalta mukaan
	 	 •	 Kuljetaan	köysireittiä	pitkin	ja	kerätään	matkalta	mukaan	köyteen		
   kiinnitetyt pyykkipojat. 
	 	 •	 Ojennetaan	pyykkipojat	oppaalle,	joka	kulkee	sokon	vierellä.
 Luonnon esteet
	 	 •	 Sidotaan	köysi	kulkemaan	myös	haastavammista	paikoista	oksan		
	 	 	 tai	nojaavan	puunrungon	alta,	jolloin	sokon	täytyy	ylittää	ja	alittaa		
   esteitä.

OHJEET
Kuljetaan parin kanssa erilaisia reittejä toisen toimiessa opastajana 
ja toisen ollessa silmät sidottuina. Vaihdetaan osia.

VINKIT 
•	 Vanhoista	lakanoista	saa	helposti	revittyä	hyviä	sokkoliinoja.	
 Tumma lakana pimentää enemmän kuin vaalea.
•	 Kokeillaan	parin	ohjaamista	sokkona	myös	pelkkää	suullista	ohjeistusta	
	 käyttäen,	ilman	taluttamista	tai	köyttä.
•	 Jotkut	lapset	voivat	kokea	silmien	peittämisen	pelottavana.	Anna	lapsen	
 itse valita haluaako hän kulkea sokkona vai ei. 

VÄLINEET 
Sokkoliinat,	pyykkipojat
Köyttä	tai	nauhaa	

12. LUOTTAMUSKÄVELYT
MAASTOAistitehtävät



13. RYHMÄSSÄ SOKKONA

Tehkää ryhmänä erilaisia sokkotehtäviä.

Tuhatjalkainen

MAASTOAistitehtävät

Köyttä pitkin

Rikkinäiset reitit



KUVAKOHTAISET OHJEET
Huolehditaan	aina	turvallisuudesta.	Ohjaajien	on	hyvä	tarkastaa	kuljettava	
reitti	etukäteen,	jotta	yllätyksiltä	vältytään.	Vaihdetaan	osia	tehtävän	aikana	
niin	että	kaikki	pääsevät	kokeilemaan	sokkona	ja	näkevänä	olemista.	Suuri	
ryhmä	kannatta	jakaa	pienempiin	ryhmiin.	Parhaiten	tehtävät	toimivat	5–12	
hengen ryhmillä.

 Tuhatjalkainen
	 	 •	 Lapset	kulkevat	sokkona	jonossa	siten,	että	ensimmäinen	näkee	
   ja muilla on liinat silmien edessä.
	 	 •	 Mietitään	yhdessä	mikä	on	paras	tapa	pitää	yhteys	ryhmän	välillä		
   eli miten pidetään kiinni ja tarvitaanko kommunikointiin sääntöjä.
 Köyttä pitkin
	 	 •	 Kuljetaan	ryhmänä	köysireittiä	pitkin	siten,	että	kaikilla	on	silmät		
   sidottuina.
	 	 •	 Kaikki	pitävät	toisella	kädellä	köydestä	ja	toisella	edessä	olevasta		
   kiinni.
 Rikkinäiset reitit
	 	 •	 Rakennetaan	reitti	useasta	köydestä	siten,	että	köysien	väliin	
   jää tyhjää.
	 	 •	 Ryhmän	tulee	löytää	seuraava	köysi	siten,	että	viimeiset	pitävät		
   edellisestä köydestä kiinni ensimmäisten etsiessä seuraavaa.
	 	 •	 Jonon	on	tärkeätä	pysyä	ehjänä,	ettei	kukaan	eksy	reitiltä.

OHJEET
Tehdään ryhmänä erilaisia sokkotehtäviä.

VINKIT 
•	 Kokeillaan	tuhatjalkaista	siten,	että	näkevä	on	jonon	viimeisenä	ja	
	 antaa	sanallisia	ohjeita	sokoille.	Näin	korostuu	ohjeiden	kuuntelemisen	
 tärkeys.

VÄLINEET 
Sokkoliinat	

13. RYHMÄSSÄ SOKKONA
MAASTOAistitehtävät



14. LIIKU ÄÄNETTÖMÄSTI

Kulje maastossa eri tyyleillä mahdollisimman 
hiljaa. Pyri liikkumaan äänettömästi kuten
eläimet luonnossa.

Hiipiminen

Hypyt äänettömästi 

Sokkona 
äänettömästi

Juoksu 
äänettömästi

MAASTOAistitehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Sovitaan	yhdessä	minkä	matkan	lapset	kulkevat	ja	millä	tyylillä	he	liikkuvat.	
Reitin	voi	merkata	esimerkiksi	nauhalla,	kepeillä,	puilla	tai	kivillä.

 Hiipiminen
	 	 •	 Pyritään	liikkumaan	mahdollisimman	äänettömästi	hiipimällä.
 Juoksu äänettömästi
	 	 •	 Pyritään	juoksemaan	mahdollisimman	äänettömästi.
 Hypyt äänettömästi
	 	 •	 Kokeillaan	hyppiä	äänettömästi	eri	tavoin.
 Sokkona äänettömästi
	 	 •	 Kokeillaan	miten	äänettömästi	liikkuminen	onnistuu	
   silmät sidottuina.
	 	 •	 Mietitään	yhdessä	millä	keinoin	eri	yöeläimet	ovat	sopeutuneet		
   pimeässä liikkumiseen.

OHJEET
Kuljetaan maastossa eri tyyleillä mahdollisimman hiljaa. 
Pyritään liikkumaan äänettömästi kuten eläimet luonnossa.

VINKIT 
•	 Pohditaan	lasten	kanssa	miten	erilaiset	eläimet	liikkuvat.	Mitkä	ominaisuudet		
 eläinten rakenteessa ja motoriikassa vaikuttavat kykyyn liikkua äänettömästi.
•	 Kokeillaan	miten	eri	tavoin	liikkuminen	vaikuttaa	siitä	aiheutuvan	äänen	
	 määrään.	Esimerkiksi	miten	polvista	joustaminen	vaikuttaa	hyppyyn?

VÄLINEET 
-

14. LIIKU ÄÄNETTÖMÄSTI
MAASTOAistitehtävät



15. LUONTORENTOUTUS

Etsi sopiva paikka maastosta, johon asetut 
rennosti ja suljet silmät. Kuuntele luonnon 
ääniä ja hengitä rauhallisesti.

Maaten mättäällä

Voimaa kivestä

Kuuntele ja 
kirjoita

Puuta vasten 
pilviin asti

MAASTOAistitehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Sopiva	aika	hiljentyä	on	muutama	minuutti,	mutta	aikaa	voi	pidentää	tar-
peen mukaan. Ohjaaja voi kysellä rentoutujien tuntemuksia näiden vielä 
maatessa silmät kiinni tai tehtävän jälkeen.

 Maaten mättäällä 
	 	 •	 Etsitään	maastosta	pehmeä	paikka,	jossa	voidaan	maata	rentoina		
   silmät kiinni.
	 	 •	 Hiljennytään	kuuntelemaan	luontoa	ja	omaa	kehoa.
 Puuta vasten pilviin asti
	 	 •	 Asetutaan	selälleen	maastoon	niin,	että	jalat	nostetaan	pystyyn		
   puuta vasten.
	 	 •	 Tässä	harjoitteessa	voidaan	pitää	silmät	auki	ja	tutkailla	
   esimerkiksi pilvien liikkumista tai muotoja.
 Voimaa kivestä
	 	 •	 Asetutaan	rennoksi	kiven	tai	kallion	päälle.
	 	 •	 Jos	kokeillaan	hiljentymistä	sekä	maassa	että	kiven	päällä,	
   vertaillaan tuntemuksia jälkikäteen.
 Kuuntele ja kirjoita
	 	 •	 Etsitään	itselle	hyvä	paikka	maastosta	ja	kuunnellaan	sovittu		 	
   aika ympäristön ääniä. 
	 	 •	 Kuullut	äänet	piirretään	tai	kirjoitetaan	paperille	tai	pahville.
	 	 •	 Lopuksi	käydään	jokaisen	havaitsemat	äänet	läpi.

OHJEET
Etsitään maastosta sopiva paikka, johon asetutaan rennosti ja suljetaan 
silmät. Kuunnellaan luonnon ääniä ja hengitetään rauhallisesti. Tehtävien 
tarkoituksena on harjoitella hiljentymistä sekä kehon ja mielen rauhoittamista.

VINKIT 
•	 Annetaan	lasten	miettiä	millä	muilla	tavoilla	luonnossa	voisi	rentoutua	
 ja kokeillaan näitä tapoja.

VÄLINEET 
-

15. LUONTORENTOUTUS
MAASTOAistitehtävät



16. TUTKIMUSMATKA

Sopikaa yhdessä alueen rajat, 
tutkikaa aluetta ja merkatkaa 
karttaan maamerkkejä.

Kartan piirtäminen

Puiden ja puulajien 
laskeminen

Aarteenetsintä

Alueen rajojen 
kiertäminen

MAASTO
Luontotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET

 Kartan piirtäminen
	 	 •	 Annetaan	pareille	paperi,	kynä	ja	piirustusalusta.	
	 	 •	 Kuljetaan	alueella	ja	piirretään	alueesta	vapaamuotoinen	kartta.
 Alueen rajojen kiertäminen
	 	 •	 Tutustutaan	alueen	rajoihin	liikkumalla	eri	tyyleillä.
	 	 •	 Etsitään	maamerkkejä,	jotka	merkkaavat	rajaa.
 Puiden ja puulajien laskeminen
	 	 •	 Lasketaan	kuinka	monta	puuta	alueella	on.
	 	 •	 Lasketaan	eri	puulajit	ja	puiden	määrät	puulajeittain.
 Aarteenetsintä
	 	 •	 Molemmat	parista	piirtävät	kartan,	piilottavat	aarteen	alueelle	
   ja merkkaavat aarteen paikan karttaan.
	 	 •	 Vaihdetaan	kartta	parin	kanssa	ja	etsitään	parin	piilottama	aarre.

OHJEET
Sovitaan yhdessä alueen rajat ja kuljetaan pareittain alueen rajat läpi. 
Tutkitaan aluetta ja piirretään alueesta kartta, jossa näkyy tärkeimmät 
maamerkit.

VINKIT 
•	 Kartoitetaan	alueelta	esimerkiksi	puulajit,	kukkakasvit	ja/tai	hyönteiset.
•	 Etsitään	vaaranpaikkoja	(esimerkiksi	liukas	sammal,	terävä	kivi	tai	myrkyllinen		
	 kasvi)	ja	esitellään	nämä	muille	pareille.
•	 Piirtämisessä	voi	käyttää	oikeita	karttamerkkejä.

VÄLINEET 
Paperia	ja	kyniä
Piirustusalustat

16. TUTKIMUSMATKA
MAASTO

Luontotehtävät



17. SEIKKAILIJAT SOLMUSSA

Kulkekaa pareittain eri tyyleillä niin, että 
jalat on sidottu parin kanssa yhteen.

Etuperin kävely

 Selät vastakkain 

Yhdellä jalalla

Takaperin kävely

MAASTO
Luontotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Muistetaan	turvallisuus	ja	toisen	huomioonottaminen.	Halutessa	voidaan	
pitää	paria	kädestä	kiinni,	mikä	helpottaa	yhteistyötä.	Sovitaan	etukäteen	
kuljettava matka.

 Etuperin kävely
	 	 •	 Kävellään	etuperin	sovittu	matka	parin	kanssa	siten,	
   että vierekkäiset jalat on sidottuna yhteen.
 Takaperin kävely
	 	 •	 Kävellään	takaperin	sovittu	matka	parin	kanssa	siten,	
   että vierekkäiset jalat on sidottuna yhteen.
 Selät vastakkain
	 	 •	 Käydään	selät	vastakkain	ja	otetaan	parin	käsistä	kiinni	
	 	 	 käsikynkkä	-otteella.
	 	 •	 Liikutaan	kylki	edellä	siten,	että	menosuuntaan	johtavat	jalat	on		
   sidottuna yhteen.
 Yhdellä jalalla
	 	 •	 Hypitään	yhdellä	jalalla	sovittu	matka	siten,	että	yhteen	sidotut		
   jalat ovat irti maasta.

OHJEET
Kuljetaan pareittain eri tyyleillä niin,  että jalat on sidottu eri tavoin yhteen.

VINKIT 
•	 Kokeillaan	eripituisia	naruja.	Mitä	lyhyempi	nauru,	sen	vaikeampaa	
 kulkeminen on.
•	 Reitit	voi	merkata	etukäteen	esimerkiksi	narulla	tai	kuitunauhalla.

VÄLINEET 
Köyttä,	narua	tai	lankaa

17. SEIKKAILIJAT SOLMUSSA
MAASTO

Luontotehtävät



18. SALAISET VIESTIT

Kerätkää maasta käpyjä, kiviä ja oksia. 
Merkatkaa reitti maastoon ja kirjoittakaa 
niiden avulla parille viesti.

Maasta kerääminen

 Viestin 
kirjoittaminen

Sokkona 
selvittäminen

Reitin 
merkkaaminen

MAASTO
Luontotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET

  Maasta kerääminen
	 	 •	 Kerätään	tehtävää	varten	materiaalia	maasta.	
 Reitin merkkaaminen
	 	 •	 Merkataan	reitin	alku-	ja	loppupisteet	selvästi	erottuvilla	merkeillä.	
	 	 •	 Tehdään	luonnonmateriaaleista	opasteita,	jotka	ohjaavat	paria	tai		
   ryhmää oikeata reittiä pitkin.
 Viestin kirjoittaminen
	 	 •	 Muodostetaan	luonnonmateriaalista	maastoon	numeroita,	
   kirjaimia tai kokonainen sana.
	 	 •	 Luetaan	toisten	kirjoittamat	viestit.
 Sokkona selvittäminen
	 	 •	 Toinen	parista	on	silmät	kiinni	tai	sokkonauhalla	sidottuna	
   ja toinen tekee viestin maastoon.
	 	 •	 Viesti	voi	olla	jokin	kuvio	tai	sana	muodostettuna	luonnon-
   materiaalista.
	 	 •	 Yritetään	tulkita	parin	rakentamaa	viestiä	silmät	sidottuina.

OHJEET
Kerätään maasta käpyjä, kiviä ja oksia. Merkataan reitti maastoon ja 
kirjoitetaan niiden avulla parille viesti.

VINKIT 
•	 Käydään	ennen	tehtävää	läpi	jokamiehenoikeuksia	ja	velvollisuuksia.
•	 Luonnossa	saa	poimia	luonnonmarjoja,	sieniä	ja	kukkia,	mutta	on	pidettävä			
 huoli riittävästä etäisyydestä asumuksiin.
•	 Luonnossa	ei	saa	roskata,	häiritä	kotirauhaa	esimerkiksi	leiriytymällä	liian	
 lähelle asumuksia tai meluamalla eikä häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä 
 ja poikasia.

VÄLINEET 
Sokkoliinat

18. SALAISET VIESTIT
MAASTO

Luontotehtävät



19. KÄTKETYT KÄÄRMEET 

Piilota käärmeet luontoalueelle ja anna 
parin etsiä ne. Vaihtakaa osia.

Kätkettyjen käärmeiden etsiminen

Piilottaminen alas 

Lajien 
merkkaaminen

Piilottaminen ylös

MAASTO
Luontotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET

 Kätkettyjen käärmeiden etsiminen
	 	 •	 Toinen	parista	piilottaa	sovitun	määrän	käärmeitä	tietylle	alueelle,		
   jonka jälkeen toinen yrittää löytää kaikki käärmeet. 
	 	 •	 Vaihdetaan	osia.
 Piilottaminen ylös
	 	 •	 Kuten	kätketyt	käärmeet,	mutta	nyt	piilotetaan	käärmeet	
   mahdollisimman ylös. 
 Piilottaminen alas
	 	 •	 Kuten	kätketyt	käärmeet,	mutta	piilotetaan	käärmeet	
	 	 	 mahdollisimman	alas,	kuitenkin	niin,	että	ne	ovat	ainakin	osittain		
   näkyvissä.
 Lajien merkkaaminen
	 	 •	 Merkataan	nauhoilla	mahdollisimman	monta	eri	kasvilajia	ja	
   yritetään yhdessä tunnistaa lajit.
	 	 •	 Ohjaajalla	voi	olla	apuna	tunnistusoppaita.

OHJEET
Piilotetaan ja etsitään pareittain ”käärmeitä” sovitulla luontoalueella. 
Käärmeinä toimivat hyppynarut, muut narut tai langanpätkät.

VINKIT 
•	 Kaksi	joukkuetta	-peli:	Jaetaan	ryhmä	kahteen	joukkueeseen.	Toinen	joukkue	
	 piilottaa	esimerkiksi	sinisiä	ja	toinen	punaisia	käärmeitä	sovitulle	alueelle.	Kun	
	 kaikki	on	piilotettu,	lähdetään	etsimään	vastapuolen	piilottamaa	väriä	ja	kerä-	
	 tään	niitä	ohjaajan	käsiin.	Käärmeitä	saa	kuljettaa	ainoastaan	yhden	kerrallaan.		
	 Kun	sovittu	aika	on	kulunut,	lasketaan	kumpi	joukkue	keräsi	enemmän	
	 käärmeitä.	Pelin	voi	pelata	myös	erivärisillä	pyykkipojilla,	jotka	kerätään	
 ohjaajan pitelemiin keppeihin. 

VÄLINEET 
Kahta	eriväristä	narua	tai	villalankaa

19. KÄTKETYT KÄÄRMEET 
MAASTO

Luontotehtävät



20. LUONNOTONTA

Etsikää maastosta sovittu määrä sinne kuulu-
mattomia materiaaleja. Rakentakaa yhdessä 
esineistä taideteos. Viekää lopuksi roskat 
roskapussiin.

Luonnottoman etsiminen

Taideteos

Tarkasti talteen

Yhteen 
kerääminen

MAASTO
Luontotehtävät

Heitä roska pussiin, 
älä luontoon!



KUVAKOHTAISET OHJEET
Keskustelkaa	onko	alueella	mahdollisesti	sellaisia	luonnottomia	materiaaleja,	
joihin	ei	kosketa,	vaikka	niitä	löytyisikin	(esimerkiksi	lasinsirut).

 Luonnottoman etsiminen
	 	 •	 Kerätään	sovitulta	alueelta	luontoon	kuulumattomia	materiaaleja.
 Yhteen kerääminen
	 	 •	 Valitaan	maastosta	sopiva	paikka,	johon	kerätään	löydetyt	
   materiaalit.
 Taideteos
	 	 •	 Rakennetaan	löydetyistä	materiaaleista	pareittain	tai	pienissä	
   ryhmissä taideteos.
	 	 •	 Teoksen	aihetta	tai	tekotapaa	voi	rajata	tai	antaa	taiteilijoille	
   vapaat kädet luoda.
 Tarkasti talteen
	 	 •	 Lopuksi	kerätään	löytyneet	roskat	pussiin	ja	viedään	roskikseen.
	 	 •	 Talteen	keräämisestä	voi	tehdä	tarkkuusheittotehtävän	sopimalla		
   mistä kohtaa heittämällä yritetään osua roskapussiin.

  

OHJEET
Jokainen lapsi etsii maastosta sovitun määrän sinne kuulumattomia 
materiaaleja. Voidaan myös sopia etsimiseen käytettävä aika. Tämän 
jälkeen tehdään löydetyistä roskista taideteos. Lopuksi heitetään eri
tavoilla roskat roskapussiin. 

VINKIT 
•	 Haudataan	jotain	luonnotonta	(esimerkiksi	muovinpala)	ja	jotain	luonnollista		
	 (esimerkiksi	omena)	sopivaan	paikkaan	ja	käydään	viikoittain	katsomassa	mitä		
 haudatuille asioille tapahtuu.

VÄLINEET 
Roskapussit

20. LUONNOTONTA
MAASTO

Luontotehtävät


