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Lennu Liito-oravan tarina
Lennu Liito-orava on seikkaillut aiemmin Lennu Liito-
orava ja suuri mysteeri -materiaalissa. Materiaali on teh-
ty koululaisten iltapäivätoimintaa varten. Siinä Lennu 
seikkailee ystäviensä kanssa ja yrittää ratkaista kasva-
van kaatopaikan arvoitusta. Iltapäiväkerhoissa ei aina 
pystytä toteuttamaan kaikkia tehtäväideoita, joten tässä 
materiaalissa on hyödynnetty aiempaa Lennu-aineistoa.

Lennu Liito-orava on kotoisin vanhasta aarnimetsäs-
tä, kaukana kaupungista. Leirin tarina alkaa näin: Len-
nu tapaa kevätretkellään ruskean cityoravan, Olgan, 
joka on tullut vierailulle Lennun metsään. Olga kertoo 
selvittävänsä ihmisten ja eläinten maailman arvoitusta ja 
houkuttelee Lennun omalle kotiseudulleen, lähelle leiri-
paikkaa.

Leiriläisten tehtävänä on toimia Lennun ja Olgan 
puolesta salapoliiseina ja auttaa Olgaa arvoituksen rat-
kaisemisessa. Samalla leiriläiset oppivat ymmärtämään 
paremmin sekä Lennun ja Olgan maailmaa että omaa 
maailmaansa.

Tarinan hahmot elävät aivan erilaisilla alueilla: Len-
nu vanhassa metsässä kaukana ihmisistä ja Olga kau-
pungissa lähellä ihmisiä. Oravia ihmetyttää ihmisten tou-
hu ja se, miten he vaikuttavat sekä omaan että muiden 
olentojen elinympäristöön.

Lennu-leirin toimintaidea ja materiaali
Leirillä tutkitaan erilaisia elinympäristöjä ja eläydytään 
näkemään asioita monenlaisin silmin. Tavoitteena on, 
että leiriläiset kiinnostuisivat omasta lähiympäristöstään 

                 Alkusanat leirin järjestäjille                              

ja arvostaisivat sitä entistä enemmän. Tämä on tärkeää, 
jotta lapset oppisivat huolehtimaan elinympäristöstään ja 
tarpeen vaatiessa myös puolustamaan sitä. Kukaties 
juuri nämä leiriläiset voivat jonain päivänä olla vaikutta-
massa esimerkiksi alueen kaavoitukseen.

Materiaalissa on ideoita viiden arkipäivän pituisen 
leirin ohjelmaksi. Jokaisena leiripäivänä teemoja käsitel-
lään hieman eri tavoin, mutta taustana on sama ajatus: 
tutustua lähiympäristöön, huomata siinä uusia asioita ja 
välittää siitä.

Ohjelma on suunniteltu erityisesti kesällä pidettäville 
päiväleireille. Se soveltuu asukaspuistoille, järjestöille, 
seurakunnille ja muille leirien järjestämisestä kiinnostu-
neille tahoille. Ideana on, että ketkä tahansa asiasta 
kiinnostuneet voisivat vetää näitä leirejä ilman, että se 
vaatii suuria valmisteluja etukäteen.

Päiväleirin voi järjestää hyvinkin yksinkertaisissa 
puitteissa. Leirimateriaali osoittaa, että lasten kanssa ei 
tarvitse aina lähteä kauas voidakseen retkeillä ja tutkia 
luontoa sekä saada elämyksiä. Samalla halutaan myös 
muistuttaa yhdessäolon merkityksestä ja yhdessä teke-
misen ilosta.

Tämän materiaalin ohjelmaa on kokeiltu käytännös-
sä neljällä 4V-hankkeen järjestämällä päiväleirillä kesäl-
lä 2009. Päiväleirit pidettiin Helsingin Mellunmäessä kult-
tuuri- ja vapaa-ajantila Mellarissa sekä Espoon Suvelas-
sa asukastila Olkkarissa. 

Materiaalia voi käyttää sellaisenaan valmiina ohjel-
mana tai hyödyntää leirien suunnittelussa käyttämällä 
sen harjoituksia erillisinä osina. Leiriohjelma on suunnattu 
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pääasiassa alakoulun 1–4-luokkalaisille. Osaa harjoituk-
sista voi toteuttaa myös nuorempien ja vanhempien lasten 
kanssa. 

Jokaisena leiripäivänä käsitellään tiettyä teemaa ja 
tehdään siihen liittyviä erilaisia tehtäviä. Kaikkia tehtäviä 
ei ole pakko tehdä, vaan ohjelmaa kannattaa soveltaa 
tilanne kerrallaan. Yksi leiripäivä kestää noin 3–4 tuntia 
eväs- ja lounastaukoineen. On tärkeää, että ohjelmaan 
käytetään riittävästi aikaa ja että se viedään läpi kiireh-
timättä varsinkin pienten lasten kanssa. Aikaa pitäisi 
kuitenkin jättää myös vapaalle leikille ja oleskelulle tois-
ten kanssa.

Lennu Liito-oravan kirje ja Leiriuutiset

Leirin kokoavana juonena on päivän teemaan ja tehtä-
viin tutustuttava Lennu Liito-oravan kirje, jonka ohjaaja 
lukee leiriläisille aina päivän alussa. Kirje voi saapua lei-
ripaikkaan esimerkiksi niin, että lapset etsivät piilotetun 
kirjeen. Kirjettä varten voidaan myös tehdä postilaatikko 
yhdessä lasten kanssa ensimmäisenä leiripäivänä. Siel-
tä joku leiriläisistä voi hakea kirjeen päivittäin.

Kirjeen lisäksi leirin kokoavana ideana on tuottaa lei-
rin lopuksi Leiriuutiset, jotka jäävät osallistujille muistok-
si yhdessä vietetystä ajasta. Uutisia tehdessään leiriläi-
set muistelevat leirin tapahtumia ja kertaavat oppimaan-
sa. Tätä tarkoitusta varten leiriläisillä olisi hyvä olla aina-
kin yksi yhteinen kamera, jolla he voivat ottaa joka päivä 
kuvia toisistaan sekä erilaisista harjoitteista ja leikeistä. 
Leiriläiset dokumentoivat näin siis itse leiriään. 

Huomioitavaa leirillä 

Turvallisuus

Leirillä turvallisuus on erityistä huomiota vaativa seikka. 
On tärkeää, että leiriläiset tietävät koko ajan, mihin ol-

laan seuraavaksi menossa ja mitä ollaan tekemässä. 
Liikuttaessa paikasta toiseen pysytään aina yhdessä ja 
tehtäviä suoritettaessa leiriläisille kerrotaan selkeästi, 
kuinka kauan tehtävään on varattu aikaa ja missä ko-
koonnutaan ennen seuraavaa tehtävää. Tämä on tärkeää 
vieraassa ympäristössä, mutta näin luodaan turvalliset 
raamit myös tutussa paikassa. Tutussa ympäristössä lap-
sille voi nimittäin tulla houkutus lähteä omille reiteilleen tai 
jopa kesken päivän kotiin. Onkin hyvä painottaa sekä lei-
riläisille että heidän vanhemmilleen, että kesken leiripäi-
vän ei voi lähteä kaverin matkaan tai kotiin ilmoittamatta.

Yksi hyvä turvallisuusasia on leikkialueen selkeä ra-
jaus. Leiriä varten kannattaa laatia myös turvallisuus-
suunnitelma, josta selviävät leiriin ja sen alueeseen liitty-
vät riskit. Suunnitelmaan kirjataan myös yhteystiedot 
hätätapauksien varalta sekä se, miten paikalle saa 
apua. Lisäksi järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikki 
leiriläiset on vakuutettu koko leirin ajan, oltiinpa sitten 
leiripaikalla tai kauempana retkellä. Leiri-ilmoittautumis-
ten yhteydessä kerätään tiedot osallistujan mahdollisista 
allergioista ja sairauksista sekä puhelinnumero, josta 
leiriläisen vanhemmat saa kiinni leiripäivien aikana.

Säännöt

Ensimmäisenä leiripäivänä mietitään yhdessä lasten 
kanssa leirin perussäännöt. Näin lapset alkavat kiinnit-
tää huomiota toistensa käyttäytymiseen ja siihen, että 
kaikki noudattavat yhteisesti sovittuja sääntöjä.

Säännöt eivät kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö leirillä 
voisi tapahtua jotain etukäteen suunnitellusta poikkea-
vaa. Esimerkiksi joskus lapset voivat innostua leikeis-
sään niin, että jonkun vaatteet kastuvat lammikossa ja 
joudutaan hakemaan vaihtovaatteet. Sääntöjä ei siis 
kannata tehdä liian tiukoiksi, jotta leikinomaisuudelle jää 
tilaa ja jotta uudet ja hauskat elämykset ovat mahdolli-
sia. Rapatessa roiskuu! Kun lapsille osoitetaan luotta-
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musta ja annetaan riittävästi vastuuta, he alkavat myös 
itse toimia sen mukaisesti.

Sään mukainen varustus

Leiriohjelma on hyvin ulkoilupainotteinen. Lähes säällä 
kuin säällä voi ulkoilla ja retkeillä, kunhan huolehtii oi-
keanlaisesta vaatetuksesta. Tämä tarkoittaa säänmu-
kaista asua ja kunnon kenkiä, joilla on hyvä kävellä ja 
kulkea metsässäkin. Kaikilla leiriläisillä on syytä olla mu-
kana hattu tai huivi suojaamaan päätä auringolta. Var-
sinkin kuumalla säällä on tärkeää juoda paljon. Sade-
säällä mukaan otetaan sadevarusteet: vedenpitävä takki 
ja housut sekä kumisaappaat. Nämä ohjeet koskevat tie-
tysti myös leirin ohjaajia!

Kaikki leiriläiset ottavat mukaan oman repun, johon  
on pakattu juomapullo, nenäliina, paita, hattu ja muut 
säänmukaiset varusteet sekä mahdolliset eväät.

Niin leiripaikalla kuin retkilläkin liikuttaessa on mu-
kana oltava seuraavaa:

 Yksi aikuinen jokaista viittä lasta kohden
 Pieni ensiapulaukku  (mm. laastaria ja pienet 
sakset, haavapyyhkeitä ja desinfiointiainetta, 
särkylääkettä, kyytabletteja sekä sidetarpeita: 
kolmioliina, joustoside, haavateippi, rasvatai-
tos, erikokoisia haavasiteitä ja sidetaitoksia)

 Puhelin
 Leiriläisten vanhempien yhteystiedot
 Turvallisuussuunnitelma
 Juotavaa
 Aurinkovoide
 Hyttyskarkote

Vinkkejä sadepäivän varalle sivuilla 45–46.

Saat
 liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luon-
nossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla 
kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuk-
silla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta

 oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikku-
minenkin on sallittua (voit esimerkiksi telt-
tailla suhteellisen vapaasti, kunhan pidät 
huolen riittävästä etäisyydestä asumuksiin)

 poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
 onkia ja pilkkiä
 veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä 
kulkea jäällä.

Et saa
 aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille
 häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poi-
kasia

 häiritä poroja ja riistaeläimiä
 kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ot-
taa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, 
sammalta tai muuta sellaista toisen maalta

 tehdä avotulta toisen maalle ilman pakotta-
vaa tarvetta

 häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä 
liian lähelle asumuksia tai meluamalla

 roskata ympäristöä
 ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman 
maanomistajan lupaa tai kalastaa ja met-
sästää ilman asianomaisia lupia.

Lähde: Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu.
www.ymparisto.fi/jokamiehenoikeudet.

Jokamiehen-
oikeudet
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Kestävä elämäntapa

Leirin kantava teema on kestävä elämäntapa. Teema tu-
lee esille jo päiväleirin ideassa: ollaan kaupungissa 
mahdollisesti lähellä leiriläisten kotipaikkoja. Näin ei tar-
vitse matkustaa pitkän matkan päähän ja järjestää kul-
jetuksia. Lapset voivat tulla leiripaikalle joko kävellen tai 
pyörällä.

Leirin idean voi kertoa esimerkiksi leirikirjeessä las-
ten vanhemmille. Mikäli vanhemmat saattavat lapset lei-
ripaikalle aamulla, voi heitä pyytää tuomaan lapsensa 
jalkaisin, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä.

On tärkeää, että leirillä eletään niin kuin opetetaan 
eli kestävä elämäntapa huomioidaan myös leirijärjeste-
lyissä. Tämä tarkoittaa sitä, että leiripaikalla kiinnitetään 
huomiota veden ja energian kulutukseen, pyritään ku-
luttamaan mahdollisimman vähän luonnonvaroja sekä 
toimitaan niin, että jätteitä syntyy vähän.

Leirillä käytettävät tavarat voi hankkia käytettyinä 
esimerkiksi kierrätyskeskuksista tai kirpputoreilta. Kun 
ei aina osteta uutta, vähennetään luonnonvarojen kulu-
tusta. Jos jotain joudutaan ostamaan uutena, kannattaa 
kiinnittää huomiota tuotteen kestävyyteen ja pitkäikäi-
syyteen.

Leiriruoaksi pyritään hankkimaan mahdollisimman 
lähellä tuotettua ja luomua. Jotta leirillä syntyisi mahdol-
lisimman vähän jätettä, leiriläisten eväät pakataan omiin 
kestäviin rasioihin ja juomapulloihin. Eväitä hankittaessa 
suositaan vähän pakattuja tuotteita; ei siis osteta esimer-
kiksi yksittäin pakattuja keksejä tai tarjoilla ruokaa ker-
takäyttölautasilta. Jos leirillä tarjoillaan ruoka tai lapset 
voivat käydä leiripäivän aikana syömässä lähialueen 
asukaspuistossa kunnan tarjoamaa lounasta, niin ret-
kievääksi lähiluontoon riittää muutama hedelmän ja vi-
hanneksen pala.

Veden ja energian säästäminen voidaan kirjoittaa lei-
riläisten kanssa yhdessä leirisääntöihin. Leirin aluksi 
voidaan myös tehdä lasten kanssa yhdessä leirin oma 
pieni ympäristöohjelma tai erilliset ympäristösäännöt.

Leirinjärjestäjän
muistilista

Leirin ympäristöohjelmassa huomioidaan 
muun muassa

 veden ja energian kulutus
 jätteen synnyn ehkäisy
 jätteiden lajittelu.

Ympäristöohjelmaan voi kirjoittaa lapsillekin 
selkeitä ohjeita, esimerkiksi:

 Sammutamme aina valot huoneesta  
poistuessamme.

 Lajittelemme kaikki jätteet.
 Emme lotraa vedellä.

Ympäristövastuullisen leirinjärjestäjän 
muistilista

 Tarjotaan lähellä tuotettua, kokonaan tai 
suurimmaksi osaksi kasviksista valmistet-
tua ruokaa (lähitilalta tai torilta).

 Ostetaan luomua ja Reilun kaupan tuotteita.
 Suositaan vähän pakattuja tuotteita jäte-
määrän minimoimiseksi.

 Käytetään ympäristömerkittyjä pesuaineita.
 Ei tarjota eineksiä, pillimehua tai karkkia.
 Ei tuhlata vettä tai sähköä.
 Lajitellaan kaikki syntyvät jätteet ja toimite-
taan ne hyötykäyttöön.

 Liikutaan kävellen, pyörällä tai julkisilla 
kulkuvälineillä.



11

                           Erilaiset maailmat                          
Ensimmäinen leiripäivä

Johdanto
Ensimmäisenä leiripäivänä kerrotaan lapsille leirin ideas-
ta sekä tutustutaan Lennu Liito-oravaan ja hänen uuteen 
ystäväänsä Olga Cityoravaan. Päivän aluksi lapsille lue-
taan Lennun kirje, joka löytyy leiripaikalta. 

Lennu on tavannut Olgan liitoretkellään metsässä. 
Olga houkuttelee Lennun asuinpaikkansa läheisyyteen 
ja pyytää, että tämä auttaisi häntä selvittämään kans-
saan eläinmaailman ja ihmismaailman eroja. Lennu ker-
too asiasta leiriläisille ja pyytää heitä toimimaan salapo-
liiseina puolestaan. Salapoliisitehtävää varten Lennu 
pyytää leiriläisiä kuvaamaan kameralla leirin tapahtu-
mia ja tekemiään havaintoja.

Ensimmäisenä leiripäivänä tutustutaan toisiin leiriläi-
siin ja leiripaikkaan. Tämän jälkeen askarrellaan jokai-

selle lapselle oma leirikortti sekä sovitaan ja kirjataan 
yhdessä leirin säännöt. Alkuvalmistelujen jälkeen leiriläi-
set ryhtyvät suorittamaan päivän varsinaista ohjelmaa 
eli tutustuvat erilaisiin maailmoihin. Näitä ovat

 ihmisen muokkaama maailma
 metsän minimaailma ja
 leiriläisten oma maailma.

Maailmoihin tutustutaan tehtävien avulla. Tehtävät liitty-
vät kestävään kulutukseen, ympäristönsuojeluun ja myön-
teisten luontoelämysten kokemiseen.
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                               Lennun kirje                             

Erilaiset maailmat

Hei!

Olen Lennu Liito-orava. Asun van-
hassa aarnimetsässä kaukana, kau-
kana, pitkän liitomatkan päässä. Olen 
luvannut auttaa uutta ystävääni Olga 
Cityoravaa tutkimaan, miten ihmisten 
ja eläinten maailmat eroavat toisis-
taan. Minua ja Olgaa kiinnostaisi 
myös kovasti tietää, mitä kaikkea 
kuuluu teidän leiriläisten elämään ja 
lähiympäristöön.

Olen kuullut, että on olemassa mini-
maailmoja, sellaisia pienen pieniä 
paikkoja, joita edes minun silmäni ei 
erota. Tällaisten maailmojen tutkimi-
seen tarvitaankin apuväline, erään-
lainen taikasilmä. Osaatteko te sa-
noa, mikä se voisi olla? Tällä silmällä 
pystymme näkemään aivan uusia 
asioita ympäristössämme, eikö ole-
kin jännää!

Totta kai minullakin on oma erityinen 
maailmani, aarnimetsäni, jossa ele-
len – aivan kuten sinulla, sinulla ja 
sinulla, ihan kaikilla. Minun maail-
massani on liito-oppikoulu, ruoka-
paikka ja pesäkolo vanhassa kuu-

sessa. Ja ainoastaan minä tiedän 
parhaat reitit näihin paikkoihin!

Te saatte leirin aikana tutustua mi-
nun ja ystävieni maailmaan. Mutta 
teistä minä en tiedäkään vielä oikein 
mitään. Minua kiinnostaisi kovasti, 
millainen on teidän leiriläisten oma 
erityinen maailma. Voisitteko piirtää 
omasta maailmastanne minulle ja Ol-
galle kartan? Siihen voitte merkitä 
kaikki parhaat ja tärkeät paikkanne, 
kuten esimerkiksi kodin, koulun, 
lempileikkipaikan – mitä ikinä vain 
keksitte ja haluatte kertoa minulle ja 
leirinohjaajille.

Seuraavana leiripäivänä minä pal-
jastan teille salaisuuteni. Kerron hie-
man Hissuksen aarteesta ja siitä, mi-
ten sen voi mahdollisesti löytää. Eikö 
olekin jännittävää!

Mukavia leirihetkiä toivottaen

Lennu Liito-orava
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Tarvikkeet

 Kunkin leiripäivän tarvikkeet kannattaa hank-
kia viimeistään edellisenä päivänä. Jokaisesta 
luvusta löytyy tehtävänumeroin ja -otsikoin 
merkitty tarvikeluettelo.

3. Leirisääntöjen kirjaaminen

 Värikyniä ja isoja papereita

4. Leirikortti
 Värikyniä ja yksi A4-kokoinen kartonki jokaisel-
le leiriläiselle

 Luonnonmateriaaleja ja kierrätysmateriaaleja
 Liimaa
 Leimasimia tai tarroja

5. Ihmisen muokkaama maailma
 Kynät ja kirjoitusalustat
 Kauppatehtävän lomakkeet (kopioidaan tai tu-
lostetaan leiriläisille, ks. s. 38–40)

7. Minimaailma

 Luupit tai suurennuslasit (voi lainata paikallisel-
ta luontokoululta tai ostaa valokuvausliikkeestä)

8. Oma maailma -karttatehtävä

 Kopio leirialueen kartasta (esim. puhelinluette-
lon sivu)

 Kyniä ja paperia

9. Kaarlo Karhun tilkkutäkki

 Luonnonmateriaaleja

10. Ympäristön ystävän kim-leikki

 Kangasliina
 Kertakäyttöinen pöytäliina
 Esinepareja, joista toinen on ympäristölle vä-
hemmän haitallinen kuin toinen (esim. kerta-
käyttömuki ja kestomuki, puulelu ja muovilelu, 
mehutetra ja mehupullo)

11. Kostin luontotesti

 Luonnonmateriaaleja ja ihmisen valmistamia, 
luontoon kuulumattomia esineitä (esim. tyhjä 
karkkipussi)

                           Tehtäviä ja leikkejä                         

Joka päivä mukaan

 Istuinalustat tai viltti evästaukoa varten
 Sään mukainen varustus (ks. s. 9)
 Kamera Leiriuutisten kuvaamista varten

Luonnonmateriaalit etsitään maasta (mitään ei revitä irti esim. puista). 
Esimerkkejä luonnonmateriaaleista: hiekka, pienet kivet, kaarnanpalat, 
heinä, neulaset, kävyt. 

Esimerkkejä kierrätysmateriaaleista: kangassilppu, langanpätkät, 
napit.
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Oma eläinnimi 
Jokaiselle leiriläiselle keksitään eläinnimi omasta etuni-
mestä ja sen ensimmäisellä kirjaimella alkavasta eläi-
mestä. Haluaisiko joku olla esimerkiksi Jussi Jänis? Jos 
leiriläisten on vaikeaa keksiä nimiä itse, ne voidaan kek-
siä yhdessä. 

Jokainen sanoo vuorollaan eläinnimen. Sen jälkeen 
mietitään yhdessä, miten kyseinen eläin ääntelee ja liik-
kuu. Lopulta kaikki leikkivät hetken aikaa tätä eläintä. 

Lähde: Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri, s. 11.

Halausleikki

Jokaisella leiriläisellä on nyt eläinnimi, joka alkaa oman ni-
men etukirjaimella. Leikitään näillä nimillä halausleikkiä. 

 Leikkiin tarvitaan yksi hippa. Muut leiriläiset jae-
taan pareiksi. Mikäli leiriläisiä on tasamäärä, voi 
hippa olla aluksi yksi ohjaajista.
 Parit jakaantuvat tasaisesti etukäteen rajatulle 

alueelle. Hippa huutaa yhtä leiriläistä eläinnimel-
lä. Huudettu yrittää juosta hipan luokse ja halata 
häntä. Samaan aikaan huudetun pari yrittää ot-
taa häntä kiinni ja estää halaamasta hippaa.
 Mikäli pari onnistuu saamaan juoksijan kiinni, 

leikki jatkuu, kuten äsken. Jos huudettu ehtii hi-
pan luokse halaamaan tätä, hänen yksin jäänyt 
parinsa on nyt uusi hippa. 

Leirisääntöjen kirjaaminen
Leirin säännöt sovitaan ja kirjataan yhdessä leiriläisten 
kanssa. Tämä on hyvä tapa sitouttaa lapset leiriin ja yh-
teisiin pelisääntöihin. Näin kaikilla on leirillä mukavaa!

Hyviä yleisiä sääntöjä

 Kuuntele ohjaajaa.
 Älä lähde omin päin mihinkään.
 Pidä leirikavereista huolta.
 Älä kiusaa.
 Saa nauraa.
 Älä huuda.

Leiriläiset keksivät varmasti vaikka kuinka monta hyvää 
sääntöä. Alle kymmenen sääntöä kuitenkin riittää, jotta 
niitä jaksetaan myös noudattaa. Jos jokin sääntö unoh-
tuu leirin aikana, voidaan lukea uudelleen ääneen vaik-
ka kaikki säännöt.

1

2

3

Leirikortti
Tutustumisen jälkeen jokainen askartelee itselleen leiri-
kortin. Leirikortti voi olla luonnon- tai kierrätysmateriaa-
leista tehty omakuva.

Jokaiselle annetaan noin A4-kokoinen kartonki. Kar-
tonkiin piirretään ensin kasvojen ääriviivat. Korttiin vara-
taan tilaa leiriläisen nimelle ja eläinnimelle. 

Lisäksi alakulmaan varataan tilaa leirimerkeille. Lei-
riläiset saavat jokaisesta leiripäivästä leiman tai tarran 
kortteihinsa. Kortit voidaan pitää leirin ajan kaikkien 
nähtävillä esimerkiksi seinällä.

Ihmisen muokkaama maailma

Tehtävälomakkeet sivuilla 38–39, taustatietoa 
ohjaajalle sivulla 40

Aloituksen jälkeen lähdetään kohti ensimmäistä maail-
maa, joka on ihmisen muokkaama. Lapset kannattaa 
jakaa 4–5 hengen ryhmiin. Ryhmät tekevät omat tehtä-
vänsä itsenäisesti, mutta pienemmät lapset voivat tarvita 
apua tehtävälomakkeiden lukemisessa ja ymmärtämi-
sessä. Jos aikuisia on riittävästi, he voivat jakaantua eri 
ryhmien ohjaajiksi.

Ryhmät tekevät ensin kauppatehtävän. Ideana on tu-
tustua kauppaan paikkana ja sen jälkeen etsiä erilaisia 
kaupassa näkyviä ympäristömerkkejä. Lopuksi mieti-
tään vielä kauppaa ulkopuolelta eli tutkitaan jätteiden 
lajittelumahdollisuuksia ja mainoksia. 

Leiriläiset tekevät tehtävät oman ryhmänsä kanssa 
kaupassa, ja sen jälkeen kokoonnutaan ennalta sovit-
tuun paikkaan. Kokoontumispaikka voi olla vaikka kau-
pan ovella. Pääasia, että kaikki tietävät, mihin tulla ja 
että kukaan ei keksi lähteä omin päin mihinkään.

Kauppatehtävän jälkeen lähdetään kohti metsää tai 
puistoa.

4

5
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Puuhippa

Yksi leiriläinen valitaan hipaksi. Hippa voi olla ensin yksi 
ohjaajista. Muut valitsevat itselleen oman puun. Vain 
valitut puut ovat leikissä mukana ja muodostavat leikki-
alueen rajat.

  Hippa huutaa: ”Pesäpuu vaihtoon!”
 Heti huudon jälkeen kaikki leikkijät vaihtavat 
puuta. Samalle puulle ei saa palata, vaikka se 
olisi viimeinen tyhjänä oleva puu.

 Ilman puuta jäänyt leikkijä on uusi hippa ja yrit-
tää taas päästä jollekin vapaana olevalle puulle.

Minimaailma

Metsä- tai puistoretki hipan jälkeen

Ohjaaja kertoo leiriläisille minimaailmoista. Pohditaan 
yhdessä, millainen ihmisen maailma on. Entä eläimen 
maailma? Mitä kaikkea kuuluu kasvien elämään? 
Kaikkialla ympärillämme on erilaista elämää ja koko 
ajan tapahtuu paljon asioita, joita emme paljain silmin näe.

Mikä voisi olla tällainen pienen pieni maailma, jota 
emme näe? Lähdetäänkö tutkimaan yhdessä, mitä mini-
maailmassa tapahtuu juuri tällä hetkellä? Millaisia erilai-
sia minimaailmoja löydämme?

Lapsille jaetaan luupit tai suurennuslasit ja heitä 
kehotetaan menemään rohkeasti sammalmättäiden ja 
kivien luokse kyykkyyn ja kurkistamaan luupilla. Yhdessä 
ohjaajien kanssa voidaan tutkia esimerkiksi, näkyykö 
sammaleen seassa ötököitä. Lopuksi jokainen saa kertoa, 
mitä näki.

Oma maailma -karttatehtävä

Minimaailma-tehtävän jälkeen

Nyt lähdetään kohti omaa maailmaa. Tämäkin tehtävä 
voidaan tehdä metsässä tai puistossa – tai sitten sisäti-
loissa leiripäivän päätteeksi. Tarkoituksena on, että lap-
set hahmottavat oman elinympäristönsä tärkeimmät pai-
kat paperilla kartaksi ja esittelevät ne sitten toisilleen. 
Samalla tutustutaan paremmin leirikavereihin. On haus-
ka saada selville, onko leiriläisillä samoja asioita kartois-
saan.

Ennen piirtämistä mietitään yhdessä, mikä kartta on 
ja millaisia asioita siellä yleensä näkyy. Näytetään mal-
liksi oikeaa karttaa leirin lähialueesta ja keskustellaan 
siitä, millaisia leiriläisille tuttuja paikkoja siinä voidaan 
heti tunnistaa. 

Lapsia kannattaa ohjeistaa piirtämään oman lähiym-
päristönsä asioita sekä paikkoja, joissa he käyvät usein 
(koulu, koti, lähikauppa, leikkipaikka, lähimetsä ym.). 
Näihin paikkoihin piirretään reitit. Lopuksi tutkaillaan 
karttoja. 

6

7

8



16

Kaarlo Karhun tilkkutäkki 

Leiriläiset rakentavat maahan tilkkutäkkiä tai mattoa eri-
laisista luonnonmateriaaleista. Yhden ruudun voi tehdä 
kävyistä, toisen lehdistä, kolmannen neulasista, neljän-
nen kivistä ja niin edelleen.

Samoista materiaaleista voidaan tehdä useampiakin 
ruutuja. Tilkkutäkki voidaan rakentaa isolla porukalla tai 
pienemmissä ryhmissä.

Ympäristön ystävän kim-leikki

Tarvikeluettelo sivulla 13

Esineet voi valita tietyn teeman, kuten syntymäpäiväjuh-
lien tai piknikin, mukaisiksi.

 Leiriläiset muodostavat piirin kertakäyttöliinan 
ympärille.

 Kaikki ympäristönäkökulmasta katsottuna huo-
nommat esineet asetellaan liinalle ja leikkijät 
yrittävät hetken aikaa painaa ne mahdollisim-
man tarkasti mieleensä.

 Leiriläisiä pyydetään sulkemaan silmänsä ja 
yksi esineistä poistetaan liinalta.

 Jokainen saa omalla vuorollaan kertoa, mikä 
esine puuttuu joukosta.

Oikean vastauksen löydyttyä pohditaan yhdessä, millä 
ympäristölle vähemmän haitallisella tuotteella kyseisen 
esineen voisi korvata. Kun vaihtoehto on keksitty, ote-
taan pussista esine ja asetetaan liinalle.

Lopulta liinalle jäävät vain kestävämmät vaihtoehdot 
ja esineiden alla oleva kertakäyttöliina. Leikin lopussa 
leiriläisten pitäisi keksiä myös kertakäyttöliinan vaihtami-
nen kankaiseen kestopöytäliinaan.

Kostin luontotesti

Leiriläiset menevät piiriin ja laittavat kädet selän taakse. 
Ohjaaja antaa jokaiselle käsiin jonkin luonnosta poimitun 
esineen (esim. käpy, oksa tai kaarnanpala) tai roskan 
(esim. tyhjä karkkipussi tai kertakäyttömuki). Kukin leiriläi-
nen arvaa vuorollaan, mikä esine omassa kädessä on.

Lopuksi esineet paljastetaan ja jokainen arvaaja ker-
too, kuuluuko oma esine luontoon vai ei.

Sikinsokin

Tämä leikki sopii vaikka kertaukseksi päivän asioista.

 Lapset menevät piiriin ja kukin lapsi nimetään 
ensin jonkin jäteastian mukaan. Sama astia tu-
lee vähintään kahdelle lapselle.

 Yksi leikkijöistä menee piirin sisään ja huutaa 
jonkin jäteastian nimen.

 Kyseiset ”astiat” vaihtavat nopeasti keskenään 
paikkaa ja piirin keskellä ollut yrittää varata it-
selleen paikan piiristä.

 Ilman paikkaa jäänyt siirtyy piirin keskelle.
 Huudetaan: ”Sikinsokin!” Kaikki leikkijät vaihta-
vat paikkaa.

Samalla tavalla voidaan nimetä lapset eri ympäristömer-
keiksi, eläimiksi ja niin edelleen.

9

10

11

12

Osa leikeistä on julkaistu Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri -materiaalissa.

 Tehtävät 9–12 auttavat leiriläisiä tutustumaan toisiinsa, ja 
niillä voi täydentää myös muiden leiripäivien ohjelmaa. Li-
säksi sivuilla 45–46 on vinkkejä sadepäivien varalle.
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Päivän aikana tutustutaan ympäröivään maailmaan kai-
kin aistein. Kun ”teroitetaan” aisteja, on mahdollista löy-
tää asioita, joita ei yleensä huomaa. Metsään tutustu-
taan aarrekartan avulla rastilta toiselle edeten. Ohjaajan 
pitää käydä etukäteen tutustumassa retkikohteeseen ja 
miettiä lasten reitti. Reittiä ei tarvitse merkitä, mutta ret-
kikohteesta valitaan sopivimmat kohdat eri harjoituksille. 
Reitti ja paikka tulevat tällöin ohjaajalle tutuiksi ja tehtä-
vien tekeminen sujuu helpommin. 

Lennu kertoo kuulleensa Hissuksen aarteesta, jonka 
hän toivoo leiriläisten löytävän. Aarre on mahdollista löy-
tää, kunhan vain osaa käyttää mahdollisimman hyvin eri 
aistejaan. Leiriläiset etenevät maastossa aarrekartan 
avulla.

            Aistien maailma ja Hissuksen aarre                          
Toinen leiripäivä

Johdanto

Aarrekartta on ohjaajien etukäteen piirtämä kuva, 
johon on merkitty päivän aikana läpi käytäviä paikkoja. 
Leiriläiset kokeilevat erilaisia tapoja liikkua metsässä ja 
tutustua siihen. Miltä maailma näyttäisi esimerkiksi lin-
nun siivillä lentäen tai maahan kiinnittyneenä, hiljaa pai-
kallaan olevana puuna?

Hissuksen aarteesta kerrotaan Lennu Liito-orava ja 
suuri mysteeri -materiaalissa. Hissuksen aarre ei ole kä-
sin kosketeltava tavara vaan kyky ymmärtää, miten voi 
nauttia toiminnasta, luonnosta ja toisten seurasta ilman 
tavaroita. Aarrekarttasuunnistus lopetetaan kertomalla 
lapsille, että aarre ei ole tavara. Heitä pyydetään arvaa-
maan, mistä tehtävässä oli kyse.
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                               Lennun kirje                             

Aistien maailma ja Hissuksen aarre

Tervehdys, leiriläiset!

Vietän paljon aikaa metsässä, liito-
orava kun olen. Olen nähnyt ja kuul-
lut metsässä monenlaista ja kokenut 
sellaisiakin asioita, joita ei aina voi 
silmin nähdä tai korvin kuulla. Olen 
kuullut myös Hissuksen aarteesta. 
Tekin voitte löytää tuon aarteen, jos 
vain haluatte.

Jokaisessa metsässä, puistossa, pel-
toaukealla, polulla ja kaikkialla, mis-
sä te ihmiset retkeilette, on kätketty-
nä Hissuksen aarre. Aikojen saatos-
sa aarre on jakaantunut hyvin mo-
neen osaan, joten taikaa voi olla 
useammassa kuin yhdessä paikas-
sa. Aarre tuo kantajalleen hetkeksi 
hyvän ja rauhallisen mielen ja jättää 
kauniin muiston.

Hissuksen aarre on siitä omituinen, 
että sen taika toimii vain, jos pidät 
metsässä kaikki aistisi valppaana ja 
olet aivan hiljaa. Kun löydät aarteen, 
sinun tulisi olla hissukseen vähän 

pientä hetkeä pidempi aika, sellai-
nen liito-oravan hiljaisen liitomatkan 
pituinen hetki.

Minä tiedän, mihin aarre on piilotettu 
ja miten se on mahdollista löytää. 
Haluaisin myös sinun löytävän sen. 
Kerää siis rohkeutesi ja lähde aistit 
valppaana metsäretkelle! Ja muistat-
han ottaa kuvia löytämistäsi aarteista.

Aarteenmetsästysonnea 
toivottaen

Lennu Liito-orava

Ps.
Seuraavana leiripäivänä voimme pi-
tää hieman meteliä, sillä pääsette ki-
sailemaan. Mutta siitä enemmän seu-
raavassa kirjeessäni.



19

                           Tehtäviä ja leikkejä                         

Tarvikkeet

Ennen leiripäivää ohjaajat tutustuvat retkikohteeseen 
ja piirtävät siitä leiriläisille houkuttelevan aarrekartan.

1. Mitä aistit ovat?
 Kankaisia pusseja
 Pussien sisälle erilaisia asioita (esim. käpyjä, leh-
tiä, ihmisten tavaroita)

2. Aarretta etsimässä
 Frisbeet aarteenetsintään
 Kamera

3. Käsien “peseminen” maastossa
 Vesiliukoinen tussi käsimerkkiä varten

Joka päivä mukaan
 Kamera ja sään mukaiset retkivarusteet

1 Mitä aistit ovat?
Kun leiriläisille on luettu Lennun kirje, heille kerrotaan 
aarresuunnistuksesta: Tänään lähdetään retkelle met-
sään ja etsitään sieltä aarre. Aarre ei näy silmillä eikä 
sitä voi koskettaa. Voimme kuitenkin löytää aarteen, kun 
käytämme kaikkia aistejamme. Ensin mietitään, mitä ais-
tit ovat ja mitä aisteja käytämme yleensä.

 Ohjaajan kädessä on pusseja, joissa on sisällä 
erilaisia asioita. Osaa pussien sisällöistä voi 
koskettaa, osaa haistaa ja osaa maistaa.

 Ollaan hetki hiljaa ja kuunnellaan. Millaisia ää-
niä kuuluu?

 Katsellaan ympärille ja etsitään läheltä esimer-
kiksi erilaisia värejä.

 Arvaillaan, mitä ohjaajan antamissa pusseissa 
on, sekä kerrataan, mitä juuri kuultiin ja mitä 
värejä nähtiin.

 Lopuksi todetaan, mitä aisteja tehtävässä käy-
tettiin.

Vinkkejä sadepäivän varalle -liitteestä löytyy aistitehtävän sisätiloihin soveltuva versio (s. 46, tehtävä 6).
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Aarretta etsimässä
Lähdetään kohti retkipaikkaa. Sopivassa kohdassa py-
sähdytään ja ohjaaja kertoo tarkemmin aarteenetsintä-
tehtävästä. Aarre on metsässä kaikkialla ja aina kaikkien 
löydettävissä. Etsimistä varten tarvitaan kuitenkin muu-
tamia työkaluja.

 Ohjaaja ottaa esille aarteenetsimen (frisbee) ja 
näyttää, miten sitä käytetään.

 Frisbeetä heitetään, ryhmät juoksevat sen las-
keutumispaikkaan ja katsovat sen alle.

 Ensimmäinen aarre otetaan esiin varovaisesti. 
Aarre voi olla mikä tahansa luonnonmateriaali, 
esimerkiksi kaunis lehti, käpy tai oksa.

 Aarteesta otetaan kameralla kuva.
 Lisäksi lapsia pyydetään painamaan mieleen, 
mikä aarre on (sitä tarvitaan vielä myöhemmin). 
Mitään konkreettista ei tarvitse ottaa mukaan 
metsästä.

Aarteenetsintä jatkuu siten, että lapset jaetaan pieniin 
ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle jaetaan frisbee. Ryhmiä oh-
jeistetaan heittämään frisbeetä eri paikkoihin, ja jokai-
nen lapsi etsii oman aarteensa.

Kaikilla voi olla erilainen aarre. Aarteita ei vertailla, 
vaan kaikkien aarre on yhtä hieno. Mikä kustakin lap-
sesta tuntuu aarteelta?

Käsien ”peseminen” maastossa

Kun kaikki ovat löytäneet aarteensa, kokoonnutaan ta-
kaisin ohjaajan luo. Leiriläiset katsovat kartasta, mihin 
heidän pitäisi seuraavaksi lähteä. Seuraavassa paikas-
sa pitäisi olla paljon erilaisia sammalpeitteisiä kiviä tai 
muuta mielenkiintoista tutkittavaa.

Jokainen ryhmä tutustuu paikkaan nuuhkimalla, 
koskettamalla ja katselemalla. Kaikkia erilaisia tapoja 
pitää käyttää. Ohjaajien työnä on kiertää ryhmiä ja ke-
hottaa lapsia tutustumaan paikkaan kaikin tavoin.

Tarkoituksena on tutkia paikkaa niin hyvin, että kaik-
kien leiriläisten kädet likaantuvat ainakin hieman puu-
hassa. Käsiä voi hieroa puiden runkoihin, mättäisiin, ki-
viin, varpuihin, melkeinpä mihin vaan! Umpimähkään 
käsiä ei kuitenkaan pidä hieroa mihinkään, vaan ensin 
katsotaan, mihin kosketaan.

Kun ryhmäläiset palaavat ohjaajan luo, jokainen 
näyttää kätensä. Tarkistetaan, että käsissä näkyy edes 
jotain jälkiä touhuamisesta. Jokainen saa tämän jälkeen 
Lennun etsivämerkin käteensä. Merkki piirretään tussilla 
kädessä olevien elämänviivojen mukaan.

Luontokonsertti

Ollaan yhdessä kapellimestareita

Mennään ulkona piiriin. Leiriläisille kerrotaan, että kai-
killa luontokappaleilla on omanlaisensa tunnus, joka ei 
ole kellään täysin samanlainen kuin muilla. Mitähän 
nämä tunnukset voisivat olla? Esimerkiksi lintujen laulu 
ja väritys ovat lintujen tunnusmerkkejä, ja lisäksi ne voi-
vat olla jokaisella linnulla hieman erilaiset. Lintujen kon-
serttia kuuntelemalla voi erottaa paljon erilaisia ääniä.

Jokainen saa olla hetken aikaa kapellimestari met-
sässä. Voidaan ensin arvuutella, että mitähän kapelli-
mestari tekee. Aivan, hän ohjaa soittajia. Sitten ohjataan 
yhdessä erilaisia luonnon soittajia ja kuunnellaan, mil-
laisia erilaisia ääniä niistä lähtee.

Oma pesäkolo

Läsnäoloharjoitus

Jokaista lasta kehotetaan etsimään itselleen läheltä 
oma, rauhallinen paikka, jossa voi istua ja rauhoittua 
hetken aikaa. Ennen paikkaan lähtemistä sovitaan, että 
pidetään hiljaisuutta yllä siihen saakka, kunnes ohjaaja 
antaa seuraavan kerran luvan puhua. Näin kaikki saa-
vat tehdä oman työnsä rauhassa ja keskittyä olemiseen 
ja kuuntelemiseen.

On tärkeää, että ihmiset oppivat jo pienestä pitäen 
keskittymään paikallaan olemiseen ja hiljentymiseen 
aika ajoin. On tärkeää, että osaamme olla läsnä tässä ja 
nyt. Normaalissa arjessa on yleensä vain niin paljon hel-
pompaa joko viipyä menneessä tai suunnitella tulevaa.

Ensimmäisellä istumiskerralla voidaan olla pesäko-
lossa noin viisi minuuttia. Mikäli leirillä on mahdollisuus 
toistaa tehtävä toisenakin leipäivänä, istumisaikaa voi-
daan tällöin pidentää 10–15 minuuttiin. Istumisen jälkeen 
leiriläisiä pyydetään palaamaan takaisin rinkiin. Jokai-
nen saa kertoa kokemuksestaan: millaisia ääniä leiriläi-
set kuulivat, mitä haistoivat ja näkivät?

3
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Erilaisia kulkutapoja

Aloitetaan tehtävä puhumalla uudelleen aisteista. Kuin-
ka monta tapaa meillä on havainnoida maailmaa ja huo-
mata siitä asioita? Voimme käyttää erilaisia aisteja eli 
koskettaa, haistella, kuunnella, katsoa ja maistaa.

Voimme myös havainnoida maailmaa liikkumalla vä-
lillä eri tavalla kuin olemme normaalisti tottuneet. Keksi-
tään leiriläisten kanssa erilaisia kulkemisen tapoja. Esi-
merkiksi jättiläisen askelin, kyykyssä, pomppien, hiipien. 
Kokeillaan kaikkia näitä tapoja.

Voimme myös kokeilla, miltä tuntuisi kulkea linnun 
siivin. Kehotetaan lapsia ottamaan toisiaan käsistä kiin-
ni. Ohjaajat voivat kävellä lasten vierellä. Sanotaan, että 
nyt kuljetaan hetken aikaa linnun siivin eli katsotaan ai-
noastaan taivaalle ja puiden latvoihin. Voidaan yrittää 
etsiä katseella sellaisia paikkoja, joissa Olga tai mahdol-
lisesti jopa Lennu voisi asua. Näin kuljetaan sellaiselle 
puulle, jonka vieressä on hyvin tilaa. Istutaan puun ym-
pärille (tehtävä 7).

Puun juurella

Erilaisia kulkutapoja -tehtävän jatkoksi

Maailmaa on nyt katseltu hieman eri tavoin. Miltä äskei-
nen tehtävä tuntui ja mitä ajatuksia siitä heräsi? Otetaan 
esiin kädessä oleva erityinen merkki. Samanlainen 
merkki löytyy itse asiassa kaikkialta luonnosta.

 Mennään selälleen makaamaan. Katsotaan kui-
tenkin ensin, mitä selän alla on, ettei satu.

 Maassa maaten verrataan käden merkkiä puun 
latvaan ja etsitään puun latvasta omaa merkkiä 
vastaava kuvio.

 Kun löydetään sopiva kohta, pysähdytään tä-
hän oksaan. Edetään katseella oksaa pitkin ja 
tutkitaan se kunnolla.

 Sitten edetään katseella kohti puun runkoa ja 
juurta.

 Lopulta edetään katseella omiin jalkoihin ja 
noustaan takaisin istumaan.

Lopuksi keskustellaan leiriläisten kanssa siitä, mikä His-
suksen aarre oikeasti on. Mikä huomaamamme tai löytä-
mämme asia voisi olla kuin aarre – ja miksi? Pyydetään 
leiriläisiä muistelemaan alussa aarteenetsimellä löyty-
neitä aarteita. Miksi kukin valitsi juuri tämän aarteen? 
Mitä erityistä siinä oli? Näitä aarteita voi etsiä aina luon-
nossa ja omassa lähiympäristössä kulkiessa. 

Kosketa-leikki

Aistitehtävä

Päivän päätteeksi voidaan leikkiä vauhdikkaampaa ais-
tileikkiä, jossa on ideana tunnistaa ja tunnustella erilai-
sia materiaaleja. Tätä voi leikkiä vaikka paluumatkalla 
metsästä leiripaikalle. 

Ohjaaja huutaa erilaisia materiaaleja, joita leiriläisten 
pitää etsiä ympäriltään. Esimerkiksi jotakin metallista, 
puista, vihreää, maatuvaa, muovista. Ensimmäisenä eh-
tinyt saa pisteen itselleen tai joukkueelleen.

Jos ulkona sataa, aistitehtävä voidaan toteuttaa toisella tavoin 
sisällä (ks. tehtävä 6 sivulla 46).

6

7

8
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                          Leiriolympialaiset                          
Kolmas leiripäivä

Johdanto
Leiriläiset saavat viettää hieman riehakkaamman päivän 
ja kisailla ystävien kanssa leiriolympialaisissa, kuten 
Lennukin tekee usein omien ystäviensä kanssa. Kisa-
paikka voi olla esimerkiksi koulun tai asukaspuiston 
kenttä, jossa on hyvin tilaa. Tarkoituksena on osoittaa, 
mitä kaikkea kivaa lapset voivat tehdä yhdessä ulkona 
omalla tai vaikka koulun pihalla.

Päivän aluksi leiriläiset askartelevat itselleen olym-
piasoittimet, joita päristellään ja kolistellaan toisten suo-
rituksia seuratessa. Kisapaikalle voidaan etukäteen val-
mistaa kisamerkit, jotka laitetaan kentälle merkiksi kus-
takin lajista. Merkkejä varten sivuilta 41–42 löytyy kuvia, 
joita voi kopioida ja kiinnittää kepin varteen.
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                               Lennun kirje                             

Leiriolympialaiset

Hei, leiriläiset!

Minusta ja ystävistäni on hauskaa 
kisailla leikkisästi, varsinkin kesä-
lomalla, jolloin meillä on usein paljon 
aikaa olla yhdessä. Samalla saa hie-
man urheiltuakin.

Välillä järjestämme kisat myös naa-
purimetsän asukkaiden kanssa. Olym-
pialaisissa voi kokeilla uusia ja haus-
koja lajeja sekä nauttia ystävien 
seurasta. Ystävien kanssa kisailles-
sa ei koskaan oteta urheilua kovin 
tosissaan, vaan nauru raikaa. Kaikki 
ovat näissä kisoissa yhtä hyviä.

Myönnän teille, että taidan olla hieman 
ihastunut uuteen ystävääni Olgaan 
– ettehän vain paljasta minua hänelle! 
Ajattelin, että olisi kiva järjestää tei-

dän leiriläisten avulla Olgalle ikiomat 
kisat. Ja samalla teillekin tietysti. Tie-
dätkö sinä hyvän paikan tässä leirin 
lähellä, jossa voisi leikkimielisesti ki-
sailla? Tahtoisitko sinäkin osallistua 
tällaisiin olympialaisiin?

Olympialaisten lajit on nimetty van-
hojen, hyvien ystävieni mukaan sen 
perusteella, mikä on heidän lempila-
jinsa. Esimerkiksi Ville Varis vaati-
malla vaati saada oman lajinsa! Mikä 
on sinun suosikkilajisi?

Mukavaa urheilupäivää 
toivottaen

Lennu Liito-orava

Ps.
Olettehan muistaneet ottaa ahkerasti 
valokuvia leiristänne? Tänään saisi 
ainakin monta kivaa kuvaa kavereista!
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                           Tehtäviä ja leikkejä                         

Olympiasoittimet
Olympialaisiin tarvitaan soittimet, joilla voidaan soittaa 
juhlallisesti musiikkia olympialaisten alussa ja lopussa 
sekä kannustaa kisatovereita yhä mainiompiin suorituk-
siin.

Soittimet tehdään kierrätysmateriaaleista. Kun soitti-
met ovat valmiina, lähdetään viettämään olympialaisia!

Soittimia voi askarrella jo edellisinä päivinä, jotta värit ehtivät kui-
vua. Niiden askarteluohje löytyy sivulta 47.

Tarvikkeet

 Olympialaisten kisamerkit löytyvät sivuilta 41–42. 
Ne voi kopioida, värittää, leikata ja kiinnittää esi-
merkiksi keppeihin.

1. Ville Variksen renkaanheitto

 Renkaanheittopeli tai keppejä, palloja, hulahu-
lavanteita

3. Erkki Merkkisen kävynheitto

 I versio: Sanko ja käpyjä
 II ja III versiot: Esimerkiksi keppejä, narua, palloja

Lisäksi mukaan kisoihin
 Mittanauha pituuslajeja varten, kamera, viltti tai 
istuinalustat evästaukoa varten sekä sään mu-
kainen varustus
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Ville Variksen  
renkaanheitto

Perinteisen kesäpelin ristikossa on pystyssä keppejä (ks. 
kuva s. 24). Keppeihin yritetään heittää renkaita. Renkaat 
voivat olla kumisia, muovisia tai köydestä tehtyjä. Mikäli 
valmista peliä ei löydy, sen voi tehdä esimerkiksi näin:

 Piirretään kentälle eri etäisyyksille ympyröitä.
 Leiriläisten tehtävänä on yrittää heittää ympy-
röiden sisälle keppejä.

 Ympyrät voidaan numeroida etäisyyden mu-
kaan siten, että lähimpänä heittäjää oleva ren-
gas on numero yksi ja viimeisessä renkaassa 
on suurin numero.

 Kisaaja saa pisteitä jokaisesta kepistä, jonka 
hän onnistuu heittämään ympyrän sisälle.

 Mikäli käytössä ei ole hiekkakenttää, ympyröiksi 
voi laittaa esimerkiksi hulahulavanteita. Kep-
pien sijasta voi käyttää palloja.

3
1

2 Kaarlo Karhun   
kilpajuoksu 

Leiriläiset ovat samalla lähtöviivalla. Kokeillaan erilaisin 
liikkumistyylein, mikä otus on nopein. Vetäjä huutelee 
erilaisia tapoja liikkua. Esimerkiksi:

 Liiku kuin jättiläinen!
 Hypi kuin jänis!
 Matele kuin kompostimato!

Erkki Merkkisen   
kävynheitto 

I versio 

Heitetään käpyjä sankoon. Tarkoituksena on, että jokai-
nen heittäjä saa kolme osumaa. Käpyjen määrää ei tar-
vitse rajoittaa, mutta heittäjä voi merkata muistiin, kuin-
ka monta käpyä hän joutuu heittämään, ennen kuin saa 
tarvittavat kolme osumaa. 

II versio 

Piirretään maahan heittotaulu (vrt. tikkataulu), josta saa 
eri osumilla eri määrän pisteitä. Taulu voidaan ”piirtää” 
myös kalliolle käyttämällä keppejä viivoina. Kunkin heit-
tovuoron jälkeen lasketaan osumat ja pisteet. 

III versio 

Maahan piirretään tai vedetään narulla lähtöviiva. Viival-
ta kukin yrittää heittää vuorollaan palloa tai käpyä mah-
dollisimman kauas. 

Leiriolympialaiset
Mukaan otetaan soittimet, eväät ja kisamerkit, joilla mer-
kitään kisalajien paikat. Kisalajeja on kuusi ja kukin lei-
riläinen pääsee kokeilemaan jokaista lajia.

Olympialaiset voi vetää yksilöiden välisenä tai joukkue-
kilpailuna. Joukon ujoimmat nauttivat ehkä päivästä eni-
ten, jos ei ole varsinaista kilpailua vaan keskitytään vain 
viettämään mukavaa päivää yhdessä eri lajeja kokeillen. 
Lajeja voidaan suorittaa rastirataa kiertäen.
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Kosti Kompostimadon 
lajitteluluikerrus

I versio

Maahan piirretään kolme viivaa, jotka nimetään roska-
astioiden mukaan, esimerkiksi biojäte, kartonkijäte ja 
ongelmajäte. Ennen aloitusta kerrataan nopeasti, mitä 
jätettä mihinkin astiaan saa laittaa.

 Leiriläiset asettuvat riviin saman viivan taakse.
 Ohjaaja huutaa jonkun roskan ja leikkijät juok-
sevat sille viivalle, johon roska kuuluu.

 Väärälle viivalle menevä tai muita selvästi mat-
kiva juoksija putoaa pelistä pois.

 Leikin voittaa viimeiseksi jäljelle jäänyt juoksija. 
Voittaja saa seuraavalla kierroksella olla leikin 
vetäjä. 

II versio 

Maahan piirrettyjen viivojen sijaan roskiksiksi valitaan 
huutoetäisyydellä olevia kohteita, kuten lipputanko, suu-
ri koivu ja hiekkalaatikko. Peliin voi ottaa mukaan lajitte-
luastioiden lisäksi tavaroiden uudelleenkäytön ja kierrä-
tyskeskuksen. 

III versio 

Leikitään kuten versiota II, mutta hippaleikkinä.

 Ohjaaja huutaa roska-astian nimen.
 Leiriläiset juoksevat turvaan, kun hippa yrittää 
ottaa juoksijoita kiinni.

 Kiinni jääneet muuttuvat hipoiksi.
 Leikki loppuu, kun viimeinenkin on saatu kiinni.

Tiesitkö muuten, että Olga Cityorava pystyy 
muiden oravien tapaan loikkaamaan jopa kol-
men metrin matkan?

Entäpä Lennu? Liito-oravat pystyvät liitä-
mään puusta puuhun jopa 100 metrin matkan!

Kokeilkaa, montako Olgan kolmen metrin loik-
kaa mahtuu leiriläisten yhteisen loikan sisään!

5

6

Oravien
loikat ja liidot

4 Lennun  
pesäkoloviesti

Tervapata-leikin muunnelma

 Maahan piirretään iso ympyrä, ja siihen kaikille 
paitsi yhdelle leikkijälle omat paikat.

 Yksi leikkijä kiertää rinkiä ja koputtaa jonkun 
selkään: Onko Lennu kotona?

 Jos Lennu on kotona, juostaan ringin ympäri 
vastakkaisiin suuntiin, kuten perinteisessä ter-
vapadassa. Se, joka ehtii juosta kierroksen en-
sin, saa jäädä pesään. Toinen jatkaa ringin kier-
tämistä.

 Mikäli Lennu ei ole kotona, vastaajan pitää kek-
siä jokin asia, jota Lennu on tekemässä ja jo-
hon ei tarvita lainkaan tavaraa: Lennu on leik-
kimässä piilosta, Lennu on kirpputorilla, Lennu 
on kirjastossa…

Olgan    
loikkakisa

Olgan loikkakisa on olympialaisten päätteeksi kiva yhtei-
nen kisalaji. Siinä on tarkoitus yhteisvoimin saada aikai-
seksi niin pitkä loikka kuin on mahdollista.

Maahan merkitään aloitusviiva, jolta ensimmäinen 
osallistuja loikkaa. Seuraava loikkaaja aloittaa aina siitä, 
mihin edellinen jäi. Lopulta kaikkien leiriläisten on tullut 
loikattua yksi yhteinen, pitkä loikka.
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                     Muokattua maisemaa                        
Neljäs leiripäivä

Johdanto
Päivän aikana tutkitaan rakennetun ja luonnollisen ym-
päristön eroja. Leiriläisten kanssa keskustellaan ekolo-
gisesta jalanjäljestä ja mietitään, miten voisimme elää 
niin, että meistä jäisi mahdollisimman pieni jälki ympäris-
töön.

Tarkoitus on myös miettiä, miten ihminen muokkaa 
maisemaa ja missä muokkaamisen jälki näkyy. Millainen 
esimerkiksi leiripaikka oli, ennen kuin kaikki talot tehtiin 
sinne? 

Rakennettuun ympäristöön tutustutaan kuvasuun-
nistuksen avulla. Lopuksi tehdään yhdessä ympäristötai-
deteos, jonka avulla jätetään jokaisesta leiriläisestä vain 
hetken säilyvä jälki. Ympäristötaideteos tehdään siis ym-
päristöä kunnioittaen.

Ekologinen
jalanjälki

Ekologinen jalanjälki kuvaa sitä, kuinka suuri 
maa- ja vesialue tarvitaan yksittäisen ihmisen tai 
väestön kuluttaman ravinnon, materiaalien ja 
energian tuottamiseen sekä niistä syntyneiden 
jätteiden käsittelyyn.

Keskimääräinen ekologinen jalanjälki
 Suomalaiset: noin 5,2 hehtaaria.
 Intialaiset: 0,9 hehtaaria.
 Japanilaiset: 4,2 hehtaaria.
 Maapallon kaikkien ihmisten keskimääräi-
nen ekologinen jalanjälki: noin 2,7 hehtaaria.

Jos kaikki eläisivät kuten me Suomessa, tarvittai-
siin jalanjäljille yli neljä maapalloa. Palloja on 
kuitenkin käytössä vain yksi!

Lähteet
WWF: Living planet -raportti 2006
Kepa: Kumppani 6/2002
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                               Lennun kirje                             

Muokattua maisemaa

Moi, mainiot leiriläiset!

Minä ja Olga kummastelemme edel-
leen, miksi ihmisten ja eläinten maa-
ilmat ovat niin kovin erilaisia. Minus-
ta tuntuu usein, että ihmiset eivät 
edes aina huomaa muuta maisemaa 
kuin oman rakennetun maisemansa. 

Minä olen huomannut ainakin yhden 
eron ihmisten ja eläinten maisemien 
välillä: ihmiset jättävät ympäristöön 
usein pysyviä rakennelmia, kuten ta-
loja, mutta eläimet eivät. Tämä kum-
mastuttaa paljon minua, syvällä met-
sässä asuvaa liito-oravaa!

Onkohan ihmisillä keinoja muuttaa 
maisemaa siten, että siitä jäisi mah-
dollisimman pieni jälki? Sellaisella ym-
päristöä kunnioittavalla tavalla? Toi-
voisin, että tekisitte minulle ja Olgalle 
sellaisen taideteoksen, joka olisi mah-
dollisimman eläin- ja ympäristöystä-
vällinen. Tehkää se kivaan paikkaan 
metsässä tai puistossa. On sitten mu-
kava katsella taideteosta leiripäivän 
päätteeksi ja muistella teitä leiriläisiä.

Alamme Olgan kanssa olla jo hyvin pe-
rillä teidän ja muiden ihmisten maail-
masta. Viimeisenä leiripäivänä voimme 
sitten yhdessä kerrata oppimaamme 
ja juhlia!

Taideterveisin

Lennu
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Tarvikkeet

1. Muokattua maisemaa

 Leirialueen kaava tai alueen yleiskaava

2. Lähiympäristöbingo

 Kyniä ja paperia

3. Valokuvasuunnistus

 Valokuvat ja vihjeet ympäristöstä

6. Luonnon värikartta

 Värikarttoja tai värikopioita kartasta
 Luonnonmateriaaleja (kasveja, oksia jne.)
 Valkoinen kangas tai kartonkia

7. Taiteilijat työssään

 Taulunkehyksiä (voi esim. leikata kartongista tai 
tehdä tikuista)

9. Ympäristötaideteos

 Luonnonmateriaaleja

Lisäksi mukaan

 Kamera, viltti tai istuinalustat evästaukoa varten 
sekä sään mukainen varustus.

Muokattua maisemaa

Leiriläisille näytetään kuvaa leirialueen kaavasta (yleis-
kaavakin kelpaa, jos tarkempaa ei ole saatavilla). Kaa-
van saa esimerkiksi rakennusvirastosta. Joissakin kun-
nissa uusimmat kaavamuutokset on koottu lehdeksi, 
joka jaetaan kotitalouksille. Kaavan avulla keskustel-
laan leiriläisten kanssa siitä, mitä asioita voimme nähdä 
ympärillämme.

 Mitkä kuvassa olevista asioista ovat ihmisen te-
kemiä tai aiheuttamia ja mikä on luonnon 
muokkaamaa?

 Mikä on viher- tai ulkoilualuetta ja mikä raken-
nettua aluetta?

Huomataan, että ihminen on muokannut maisemaa pal-
jon. Mietitään myös leiripaikkaa. Millainen paikka se mah-
toi olla, ennen kuin ihminen muutti sitä rakentamalla?

                           Tehtäviä ja leikkejä                         

Lähiympäristöbingo

Ryhmissä tutustutaan lähiympäristöön bingon avulla. 
Bingoa varten tehdään lista asioista, joita retkellä voitai-
siin mahdollisesti nähdä, ja ne merkitään bingoruuduk-
koon. Tämän jälkeen jaetaan leiriläiset pieniin ryhmiin ja 
lähdetään retkelle.

Kun ryhmä löytää jonkin ruudukon kohteista, se ruksi-
taan yli. Bingon saa, kun ruudukossa on neljä ruksia vie-
rekkäin vaakasuoraan, pystyssä tai vinottain. Ketkä onnis-
tuvat ensimmäisenä saamaan bingoruudukon täyteen?

Bingoruudukon valmistus

Piirretään paperille 4x4 ruudukko, jossa on tilaa 16 eri-
laiselle havainnoitavalle asialle. Asiat voivat olla hyvin 
monenlaisia leiriläisten kiinnostuksen mukaan.

Esimerkkejä

 1.  Lintu
 2.  Paperinkeräysastia
 3.  Puu
 4.  Pyöräilijä
 5.  Koirankakka
 6.  Sauvakävelijä
 7.  Kukka
 8.  Postinjakaja
 9.  Kauppa
 10.  Roska
 11.  Penkki
 12.  Nurmikko
 13.  Lastenvaunut
 14.  Iäkäs mies tai nainen
 15.  Keinu
 16.  Iso kivi

Valokuvasuunnistus
Bingon sijasta leiriläisille voi myös valmistaa suunnistus-
tehtävän. Sen voi toteuttaa sana- tai valokuvavihjeiden 
avulla. Vihjeiden mukaan edetään aina seuraavalle ras-
tille. Rastitehtävät voivat muodostaa reitin. Reitti päättyy 
esimerkiksi pelikentälle, jossa ryhmät kokoontuvat ja 
jossa vedetään yhteinen tehtävä tai leikki.

Myös rasteihin voi liittää tehtäviä. Esimerkiksi rastina 
1 on paperinkeräysastia. Mistä luonnonmateriaalista on 
valmistettu ne kaikki asiat, joita paperinkeräysastiaan 
saa laittaa? Tai esimerkiksi rastina 2 on puu. Kuinka 
monta puuhun liittyvää leikkiä keksitte?

3
1

2
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Lennun lajittelujuoksu
Suunnistustehtävän jälkeen voi olla tarvetta purkaa yli-
määräistä energiaa, jotta leiriläiset jaksavat myöhemmin 
keskittyä pienissä ryhmissä rauhallisempiin tehtäviin.

I versio

Tätä leikkiä voidaan leikkiä hiekkakentällä. Maahan piir-
retään iso ympyrä, joka jaetaan viivoin neljään osaan 
siten, että ympyrä muistuttaa piirasta paloineen. Neljä 
eri lohkoa nimetään eri lajitteluastioiden mukaan. Näitä 
voivat olla esimerkiksi paperi, kartonki, biojäte ja uudel-
leenkäyttö. 

 Yksi on leikissä hippa, joka yrittää saada toisia 
kiinni. Hippa saa kulkea ainoastaan ympyrän 
neljän lohkon sisärajoja pitkin, eikä hän saa 
tulla ulkokehälle lainkaan. Kiinniotettavat sen 
sijaan saavat liikkua kaikkialla.

 Hippa huutaa jonkin roskan tai uudelleenkäyt-
töön menevän tavaran, esimerkiksi: ”Sanomalehti!” 
”Käytetty maalipurkki!” ”Pieneksi jäänyt pusero!”

 Huudon jälkeen muut juoksevat oikean lajittelu-
astian ulkokehälle mahdollisimman nopeasti. 
Kaikkien pitää mahtua juuri tämän astian reu-
nalle. Hippa yrittää ottaa juoksijoita kiinni.

 Huudetun lajitteluastian reunalle voidaan juos-
ta myös ympyrän sisärajoja pitkin, jolloin leikki 
on tietysti jännempi.

II versio

Maahan piirretään kolme samansuuntaista viivaa usei-
den metrien päähän toisistaan. Yksi viivoista on biojäte, 
toinen kartonginkeräys ja kolmas paperinkeräys.

 Ohjaaja tai yksi leiriläisistä huutaa erilaisia jät-
teitä.

 Huudon jälkeen muut juoksevat eri viivoille 
mahdollisimman nopeasti sen mukaan, mihin 
astiaan kyseinen jäte kuuluu.

Jos ohjaaja siis huutaa ”omena”, lapset juoksevat biojä-
teviivalle. Jos hän huutaa ”käytetty sanomalehti”, juos-
taan paperinkeräysviivalle. Leikin ei tarvitse olla kilpailu, 
koska se toimii yleensä hyvin muutenkin.

Ryhmiin jako

Leikin ideana on muodostaa mahdollisimman nopeasti 
eri kokoisia ryhmiä, jotka ovat toisissaan kiinni tietystä 
kohdasta vartaloa. Ohjaaja huutaa esimerkiksi ”kolme 
polvea” tai ”viisi kyynärpäätä”. Huutoa ja juoksua jatke-
taan eri yhdistelmin, kunnes lopulta huudetaan sellainen 
ryhmäkoko, johon lapset halutaan seuraavaa tehtävää 
varten.

Luonnon värikartta
Tehdään luonnon väreistä valkoiselle kankaalle leiriläis-
ten oma värikartta tai kootaan kartongille väripaletti. En-
nen värikartan tekoa värit täytyy kuitenkin ensin löytää.

 Jokaiselle leiriläiselle jaetaan värikartta, joita 
saa maaleja myyvistä kaupoista tai joita ohjaa-
jat voivat toki tehdä itsekin.

 Leiriläiset etsivät luonnosta samanlaisia värejä: 
kasveja, oksia, maasta kaarnaa ja kiviä ja niin 
edelleen. 

 Kuinka monta väriä kukin ryhmä löytää?  

6

5

4
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Taiteilijat työssään
Jaetaan kaikille omat taulunkehykset, joiden avulla voi-
daan leikkiä taidemaalaria. Kehysten läpi voi katsoa 
maisemaa ja luontoa eri silmin kuin normaalisti ja huo-
mata eri asioita kuin paljaalla silmällä. Jokaista leiriläistä 
kehotetaan etsimään kehysten avulla hienoja maisemia, 
jotka he haluaisivat kehystää.

Mietitään, millä muilla keinoin maisemaa voidaan 
katsoa. Miltä se näyttää esimerkiksi lehden läpi pienestä 
reiästä kurkistettuna? Kehykset voi tehdä myös maasta 
löytyvistä tikuista, jollei oikeita kehyksiä löydy.

Lopuksi pyydetään leiriläisiä jättämään kehykset jo-
honkin heidän mielestään hienoon kohtaan ja pidetään 
leiriläisten oma taidenäyttely. Kaikki kiertävät näyttelys-
sä katsomassa kaikkien taideteokset.

Valokuvaaja

Leiriläiset ovat toivottavasti kuvanneet toisiaan ja oppi-
miaan asioita ahkerasti koko leirin ajan. Valokuvaajaa 
voi leikkiä, vaikka oikeaa kameraa ei aina olisikaan mu-
kana. Kyse on oikeastaan siitä, että kun jaksaa keskit-
tyä, niin voi löytää ja huomata hienoja asioita omin sil-
min. Leikitään valokuvaajaa ilman oikeita kameroita ja 
otetaan kuvia maisemasta ja toisista leiriläisistä.

 Lapset jaetaan pareihin.
 Toinen parista on kamera ja toinen valokuvaaja.
 Valokuvaaja suunnittelee kuvauksen ja sommit-
telee kameran oikeaan kuvakulmaan. Kame-
raa saa käännellä kaikkiin mahdollisiin kuva-
kulmiin. Kamera voi pitää silmät kiinni, kunnes 
kuvaaja on asetellut hänet oikeaan asentoon. 
Silmät avataan ja kuva otetaan, kun kuvaaja 
painaa kameraa pään päältä.

 Vaihdetaan vuoroa välillä.

Muistakaa silti ottaa kuvia tämän leikin jälkeen myös oi-
kealla kameralla! 

Ympäristötaideteos

Ympäristötaideteoksen avulla jätetään vain hetken säily-
vä jälki ympäristöä kunnioittaen. Voidaan tehdään yksi 
yhteinen teos valittuun paikkaan – tai sitten jokainen voi 
tehdä oman tai kaverin kanssa yhteisen teoksen.

Jokainen tuo teosta varten luonnosta jotakin irtoma-
teriaalia, kuten keppejä, risuja, käpyjä, heiniä, kaarnan-
palasia ja niin edelleen. Materiaalia voidaan myös tuoda 
leiripaikkaan metsästä tai puistosta. Materiaaleista som-
mitellaan yhdessä hieno teos. Valmiin taideteoksen ei 
tarvitse olla suuri, vaan myös ihan pieni teos riittää. Hä-
mähäkinseitti on oiva aihe taideteokselle. Seitin lisäksi 
teokseen vai taiteilla hämähäkin ja sille ruokaa.

Jos taideteos tehdään esimerkiksi metsän polun var-
teen, se voidaan jättää sinne ohikulkijoiden iloksi. Jos 
teos tehdään esimerkiksi hiekkakentälle tai asukaspuis-
ton pihaan, on kohteliasta siivota se pois päivän päät-
teeksi, ellei asiasta ole erikseen sovittu. 

7

8
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Leirin viimeisenä päivänä vietetään leirin päättäjäisiä ja 
juhlitaan. Leiriläiset tekevät Leiriuutiset, joihin he käyttä-
vät ottamiaan kuvia. Uutisissa kerrotaan, mitä kaikkea 
leirillä on opittu ja koettu etenkin annettuihin tehtäviin 
liittyen.

Tämän jälkeen leiriläiset voivat viettää mukavaa ai-
kaa yhdessä pelaillen, askarrellen tai vaikka tanssien! 
Lopuksi jokainen leiriläinen tekee vielä paperille ympä-
ristölupauksen. 

                    Lennun ja leiriläisten juhlat                  
Viides leiripäivä

Johdanto
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                               Lennun kirje                             

Lennun ja leiriläisten juhlat

Hei!

Haluamme Olgan kanssa nähdä, mitä 
kaikkea te leiriläiset olette tämän yh-
teisen viikon aikana oppineet.

Toivoisin näkeväni paljon kuvia teis-
tä ja siitä, mitä kaikkea olette tehneet! 
Voin sitten kotiin palatessani esitellä 
kuvia vanhoille ystävilleni Kaarlo Kar-
hulle ja Ville Varikselle aarnimetsäs-
sä. Kuvat ovat todistusaineisto siitä, 
että olemme yhdessä ratkaisseet ar-
voituksen.

Minä ja Olga tiedämme jo nyt paljon 
enemmän erilaisista maailmoista kuin 
ennen tätä leiriä. Olemme oppineet 
paljon teidän lähiympäristöstänne ja 

siitä, miten se eroaa meidän eläinten 
maailmasta. Ja sen me tiedämme hy-
vin, että ihmisten tulee pitää erityisen 
hyvää huolta ympäristöstä. Siinä sa-
massa ympäristössä kun sattuu asu-
maan aika monta tyyppiä. On ihmistä 
ja eläintä ja aivan pieniä ötököitäkin 
– kasveista puhumattakaan. Kun me 
yhdessä huolehdimme ympäristöstä, 
niin me kaikki viihdymme siinä pa-
remmin ja myös tulevaisuuden lap-
set saavat nauttia siitä.

Tahdomme Olgan kanssa kiittää teitä 
leiriläisiä. Lopuksi pyydän, että teki-
sitte ottamistanne kuvista minua var-
ten Leiriuutiset. Sen jälkeen olemme-
kin valmiita juhlimaan yhdessä! 

Kiitos ja kumarrus!

Lennu Liito-orava
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                           Tehtäviä ja leikkejä                         

Tarvikkeet

Leirijuhlat

 Cd-soitin ja musiikkia diskoa tai tanssiesityksiä 
varten

 Mehua ja leivonta-aineita pullia varten
 Tarvittaessa tarvikkeita nukketeatteria tai näy-
telmää varten

 Tarkempaa tietoa löytyy kunkin tehtävän yhtey-
dessä

1. Leiriuutiset & 2. Uutisruutu

 Paperia ja kartonkia, kyniä, liimaa
 Tarvittaessa tietokone
 Leirillä otettuja valokuvia tulostettuina tai liitet-
tyinä uutisiin tietokoneen Word-ohjelmassa

 Pahvilaatikko, maalia ja tusseja televisioruutua 
varten

3. Kierrätysaskartelua

 Sakset ja muita askarteluvälineitä
 Kierrätysaskartelumateriaaleja (pahvirullia, kan-
kaanpalasia, nappeja, helmiä jne.)

 Juhlasoittimiksi sopivia sadekeppejä voi askar-
rella jo aikaisempina leiripäivinä, jotta värit eh-
tivät kuivua (ohje sivulla 47)

 Lisää vinkkejä Pääkaupunkiseudun Kierrätys-
keskuksen Uusioaskarteluoppaassa,   
www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

4. Ympäristölupaukset

 Paperia tai kartonkia
 Värikyniä

6. Leiridiplomi

 Kopioidaan sivulta 48.
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2

Leirijuhlat

Viimeisenä leiripäivänä voidaan viettää aikaa hieman 
vapaammin ja järjestää leirijuhlat. Juhliin voi mahdolli-
suuksien mukaan kutsua esimerkiksi lasten vanhempia 
ja sisaruksia.

Leiriläiset voivat valmistella juhlaa varten pieniä esi-
tyksiä tai yhden ison esityksen. Esitys voi olla vaikka 
näytelmä tai nukketeatteriesitys Lennun ja Olgan seik-
kailuista ja leirillä opituista asioista. Mukaan mahtuu 
myös laulua ja tanssia, esityksinä tai vapaamuotoisem-
min yhdessä.

Juhlat voidaan toteuttaa samalla pulla- ja mehukes-
teinä. Leiriläiset ja ohjaajat voivat leipoa juhlan pullat 
yhdessä.

Leiriuutiset

Leiriuutiset valmistetaan leirillä otettujen kuvien avulla. 
Pienemmät lapset voivat piirtää ja kirjoittaa kertomuk-
sen. Isommat taas voivat kirjoittaa kuvaukset eri päivistä 
tietokoneella. Kuvat voivat olla joko tietokoneella tai tu-
lostettuina leiriläisten käytettävissä. Jos kameroita on 
ollut useita tai kuvia on hyvin paljon, jokainen leiriläinen 
voi tehdä omat uutisensa. Leiriuutisissa on tarkoitus ra-
portoida kaikkea leirillä opittua ja koettua.

Uutisten aiheita

 Leirillä tehdyt tehtävät ja leikityt leikit
 Mitä leirin aikana on opittu eri maailmoista?
 Miksi omasta lähiympäristöstä tulisi välittää ja 
huolehtia?

Uutisruutu

Juhlien ohjelmanumerona voi olla Leiriuutisten esittely. 
Uutisten lukijoita varten pitää olla pöytä ja televisioruutu, 
jonka takaa uutistenlukijat puhuvat.

 Iso televisio voidaan valmistaa esimerkiksi van-
hasta pahvilaatikosta. Televisio voidaan maala-
ta ja siihen voidaan askarrella erilaisia näp-
päimiä, kuten käynnistysnappi.

 Television katsojia varten askarrellaan kauko-
säädin.

 Kukin pääsee lukemaan omat uutisensa televi-
sioon. Uutisiin liittyviä kuvia voidaan näyttää 
tietokoneruudulta, heijastaa seinälle tai tulos-
taa ja kiinnittää seinälle kaikkien nähtäväksi.
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Kierrätysaskartelua

Askarrellaan kierrätysmateriaaleista muisto leiristä ko-
tiin vietäväksi. Kierrätysmateriaaliaskartelussa on vain 
mielikuvitus rajana. Voidaan tehdä esimerkiksi koruja 
vanhoista napeista, itse tehdyistä paperi- tai kangashel-
mistä sekä sähköjohdon muovikuoren palasista.

Vinkkejä kierrätysaskarteluun löytyy monista kirjoista 
ja internetistä, esimerkiksi Pääkaupunkiseudun Kierrä-
tyskeskuksen Uusioaskarteluoppaasta.

Juhlapäivään sopii hyvin vaikka sadekepeillä musi-
sointi. Sadekeppien askarteluohje löytyy liitteestä 6 (s. 47).

Ympäristölupaukset 

Leirin lopuksi kaikki tekevät oman ympäristölupauksen-
sa. Lupaus tehdään paperille, johon ensin piirretään 
oman käden kuva kynällä sormia seuraillen. Tämän jäl-
keen jokaista sormea kohden tehdään lupaus. Lupauk-
sista on tarkoitus tulla ilmi, miten leiriläinen aikoo tästä 
edespäin huolehtia ympäristöstään.

Esimerkkejä ympäristölupauksista

 Huolehdin ystävistäni.
 En heitä roskia maahan.
 Lajittelen kaikki roskani.
 En pidä turhaan valoja päällä huoneessani.
 En osta moneen muoviin pakattuja karkkeja.
 Annan pienet vaatteet serkulle.

5

6

Kuiskauskuja

Leiriläiset muistelevat paperille kirjaamiaan lupauksia ja 
sanovat ne ääneen toisilleen. Näin lupaukset jäävät pa-
remmin mieleen ja ehkä myös käytäntöön.

Kujassa on jännä tunnelma, kun kuulee samanaikai-
sesti toisten lupauksia yhtä aikaa. Yhteinen leiri on kiva 
lopettaa tähän.

 Leikkijät menevät kahteen riviin vastakkain ja 
nostavat kädet ylös, niin että käsien alta mah-
tuu kulkemaan.

 Kaikki alkavat kuiskata tai hokea hiljaa omaa 
lupaustaan ääneen.

 Vuorotellen kaikki kulkevat kujan läpi, kuunte-
levat muiden lupauksia, siirtyvät jonon jatkoksi 
ja jatkavat taas oman lupauksensa hokemista.

Leiridiplomi

Leirin päätteeksi leiriläiset saavat mukaan kotiin vietä-
väksi leirikortin ja leiridiplomin. Leiridiplomi on todistus 
siitä, että lapset ovat osallistuneet Lennun ympäristölei-
rille ja oppineet monta asiaa omasta ympäristöstään yh-
dessä Lennun ja Olgan kanssa.

Leiridiplomi löytyy tämän materiaalin lopusta (s. 48). 
Diplomi tulostetaan tai kopioidaan kaikille leiriläisille.

4

3
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Lennu Liito-orava
ja kesäinen

kaupunkiseikkailu

Lisävinkit ja muut liitteet
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B.

Liite 1: Ihmisten maailmassa – Salapoliisitehtävä leiriläisille                                                                                     

Kauppatehtävä

A.	 Menkää	lähimmän	ruokakaupan	luokse	ja	katselkaa	ympärillenne.

1. Minkä kokoinen kauppa on kyseessä?

  Iso 

  Pieni

2. Missä kauppa sijaitsee?

  Ostoskeskuksessa tai kauppakeskuksessa

  Erillään muista kaupoista

3. Onko kauppa lähellä asuintaloja? 

  Kyllä

  Ei

4. Pitääkö kauppaan tulla autolla vai pääseekö sinne helposti muutenkin (kävellen,  

pyörällä, bussilla)?

_______________________________________________________________________________________

5. Kuinka pitkä matka sinun kotoasi on lähimpään kauppaan?

_______________________________________________________________________________________

	 Menkää	nyt	sisälle	kauppaan	ja	tutustukaa	seuraaviin	asioihin:

1. Katsokaa alla olevia merkkejä. Ovatko ne kellekään tuttuja?

  Kyllä

  Ei

2. Missä olette nähneet niitä ennen?

_______________________________________________________________________________________

3. Menkää ryhmässä tutustumaan johonkin kaupan eri osastoista (kylmäkaapit, leipäosasto, 
vihannes- ja hedelmäosasto, keksihylly ym.). Laskekaa siellä näkemänne merkit. Tehkää
sama uudestaan jollakin toisella osastolla.

  Kaupan eri osastoilta löytyy näin monta merkkiä: 

Joutsenmerkki	 Reilun	kaupan	merkki	 Luomumerkki
(Ympäristömerkki)  (ympäristömerkki)

Löytyi ___ kappaletta. Löytyi ___ kappaletta. Löytyi ___ kappaletta.

	Pohtikaa:
Mitä merkit tarkoittavat?
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D.

C.

Liite 1: Ihmisten maailmassa – Salapoliisitehtävä leiriläisille                                                                                     

	 Lähtekää	nyt	yhdessä	tutkimaan	kaupan	ja	leiripaikkanne	lähialuetta.

1. Kuinka monta roska-astiaa löydätte (pieniä tai isoja)? ______ kpl

2. Kuinka monta erilaista roskien lajitteluastiaa löydätte?

 Paperinkeräysastia  ___ kpl

 Pahvin/kartonginkeräysastia ___ kpl

 Metallinkeräysastia  ___ kpl

 Lasinkeräysastia   ___ kpl

 Paristojenkeräysastia  ___ kpl

3. Entä löydättekö sellaisia paikkoja, joihin voitte viedä pieneksi jääneitä vaatteitanne tai 

leluja, joilla ette enää leiki?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

	Pohtikaa:
Miten mainokset ja roska-astiat liittyvät kauppaan?

Mitä voitte itse tehdä tai jättää tekemättä, jotta syntyisi vähemmän jätettä?

	 Menkää	ulos	ja	tutkikaa	kaupan	ikkunassa	tai	lähistöllä	olevia	mainoksia.

1. Laskekaa, kuinka monta erilaista mainosta näette ympärillänne.

Mainoksia on ___ kappaletta.

2. Valitkaa näkemistänne mainoksista yksi mainos ja kirjoittakaa, mitä siinä

kerrotaan ja halutaan mainostaa.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Liite 1: Ihmisten maailmassa – Taustatietoa ohjaajalle                                                                                                    

Mitkä ihmeen merkit?

Luomuviljely on sananmukaisesti luonnonmu-
kaista viljelyä. Luonnonmukaisessa maatalous-
tuotannossa keskeistä on, että siinä

 suositaan uusiutuvia raaka-aineita ja 
kierrätystä

 palautetaan maahan eloperäisiä ai-
neita ja niiden sisältämiä ravinteita.

Kotieläintaloudessa kiinnitetään erityistä huo-
miota eläinten lajityypilliseen käyttäytymiseen 
ja hyvinvointiin sekä luonnollisten, lajinmu-
kaisten rehujen käyttöön.

Luomuviljelyssä pidättäydytään käyttämäs-
tä synteettisiä torjunta-aineita, väkilannoitteita, 
kasvuhormoneja, antibiootteja ja GMO-tekniik-
kaa. Niiden asemesta luomuviljelijät käyttävät 
monia menetelmiä, jotka vakauttavat ekosys-
teemejä ja vähentävät saastumista.

Tutkimusten mukaan luomutuotannon avul-
la voitaisiin vähentää maaperän kasvihuone-
päästöjä. Esimerkiksi luomutuotannon typpioksi-
duulipäästöt ovat tavanomaista maataloutta 
pienemmät. Luomutuotannolla voitaisiin tehos-
taa typen käyttöä jopa 30 prosenttia tavanomai-
seen maatalouteen verrattuna.

Lähde: Luomutietopankki Luomu.fi.

Luomu

Reilun kaupan sertifiointijärjestelmä on luotu 
parantamaan kehitysmaiden pienviljelijöiden 
ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansain-
välisessä kaupankäynnissä. Tuotteiden tuo-
tannossa noudatetaan seuraavia periaatteita:

 Kehitysmaiden pienviljelijät saavat 
tuotteestaan vähintään Reilun kau-
pan takuuhintaa. Se kattaa kestävän 
tuotannon kustannukset.

 Suurtilojen työntekijät saavat vähin-
tään lakien mukaista ja asteittain 
nousevaa palkkaa, asialliset työolot ja 
oikeuden liittyä ammattiyhdistyksiin.

 Osa Reilun kaupan lisätuloista käyte-
tään yhteisöä hyödyttäviin hankkei-
siin (Reilun kaupan lisä).

 Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kiel-
letty.

 Tuotannossa noudatetaan tiukkoja ym-
päristökriteereitä.

Lähde: Reilun kaupan edistämisyhdistys ry.

Reilu kauppa

Joitakin ympäristömerkittyjä tuotteita, esi-
merkiksi pesuaineita, löytyy lähes joka kau-
pasta, mutta suurin valikoima löytyy erilaisis-
ta luontaistuote- tai ekokaupoista. Tavallises-
sa ruokakaupassa nähtävistä merkeistä hel-
poiten tunnistettava on Pohjoismainen Jout-
senmerkki.

Joutsenmerkki on ympäristömerkki, joka 
erottelee ympäristölle vähemmän haitalliset 

Ympäristömerkityt tuotteet

tuotteet ja palvelut. Ympäristömerkityt tuot-
teet ottavat huomioon kaikki tuotteen elin-
kaaren aikaiset ympäristövaikutukset.

Lähde: SFS:n joutsenmerkkikriteerit ympa-
ristomerkki.fi.



41

1. Ville Variksen renkaanheitto

2. Kaarlo Karhun kilpajuoksu 

3. Erkki Merkkisen kävynheitto 

Liite 2: Lisämateriaalia kolmanteen leiripäivään                                                                                                                

Leiriolympialaisten kisamerkit
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4. Kosti Kompostimadon 
lajitteluluikerrus

5. Lennun pesäkoloviesti

6. Olgan loikkakisa

Liite 2: Lisämateriaalia kolmanteen leiripäivään                                                                                                                

Leiriolympialaisten kisamerkit
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Tarvikkeet ja idea

 Sanakortit ja pelilauta (tehdään itse)
 Pelinappuloiksi pikkuesineitä (esim. kolikko, 
pyyhekumi, pinni)

 Tiimalasi tai sekuntikello

Lähiympäristöpelissä tutustutaan omaan lähiympäris-
töön sanoja selittämällä ja arvaamalla. Kantavana aja-
tuksena on yhdessä tekeminen ja toisilta oppiminen.

Peliä laadittaessa ja pelattaessa huomataan, että itse 
kullakin on tietoa omasta lähiympäristöstä ja sen pai-
koista yllättävän paljon. Samalla pelaajat pääsevät ker-
tomaan näkemyksiään omasta asuinalueestaan. Leiriläi-
set luovat pelin alusta alkaen itse, ja siten siitä tulee 
pelaajiensa näköinen.

Sanojen kerääminen

Leiriläisiä pyydetään keksimään pareittain tai pienissä 
ryhmissä sanoja, joita tulee mieleen omasta lähiympäris-
töstä, esimerkiksi kaupunginosasta. Sanat voivat liittyä 
leiriläisille tärkeisiin asioihin, kuten kotiin, kouluun ja 
harrastuksiin tai yleisemmin alueen maamerkkeihin ja 
tapahtumiin.

Lisäksi voidaan keksiä sellaisia sanoja, jotka liittyvät 
leirin puuhiin sekä Lennu Liito-oravaan ja tämän ystä-
viin. Leiriläiset voivat myös pyytää vanhemmilta ja muilta 
perheenjäseniltä apua sanojen keksimiseen.

Sanakortit

Leiriläisten keksimät sanat kootaan yhteen, ja niistä 
poistetaan päällekkäisyydet. Sen jälkeen askaroidaan 
kortteja, joissa on yksi sana kussakin. Kortit voidaan 
tehdä käsin tai kirjoittaa puhtaaksi tietokoneella.

Jos mukana on sanoja, jotka tuntuvat liian vaikeilta, 
voidaan jatkokehitellä peliä ja koota sanasto, josta saa 
tukea hankalien sanojen selittämiseen.

Liite 3: Lisävinkki                                                                                                                                                                         

Lennun lähiympäristöpeli

1 Pelilauta

Pelilauta voidaan toteuttaa monella tapaa. Leiriläiset voi-
vat esimerkiksi piirtää kuvia keksimistään sanoista. Li-
säksi voidaan piirtää teitä, puita ja niin edelleen. Piirus-
tukset sommitellaan kartongille kartan tavoin kuvaa-
maan lähiympäristöä. Kuvien lomaan piirretään polku, 
jota pitkin peli etenee. Kuvien kannattaa olla melko pie-
niä, jotta mahdollisimman moni mahtuu pelilaudalle. 

Pelilautoja voidaan tehdä useampikin. Kohteita voi-
daan myös käydä valokuvaamassa. Jos käytössä on tie-
tokone, pelilautaa voidaan työstää sillä, jolloin kuvia on 
helpompi muokata ja pelilaudasta saa tarvittaessa use-
amman kappaleen ryhmän koon mukaan.

Pelisäännöt

Lähiympäristöpeliä pelataan kuten Aliasta.

 Muodostetaan 3–4 hengen joukkueita.
 Yksi vuorossa olevan joukkueen jäsenistä selit-
tää korteissa olevia sanoja joukkueelleen. Muut 
jäsenet arvaavat sanoja. Joukkue saa yhden 
pisteen jokaisesta oikein arvatusta sanasta.

 Selitysvuoro kestää minuutin. Aikaa otetaan tii-
malasilla tai sekuntikellolla.

 Pelilaudalla edetään ansaitun pistemäärän mu-
kaisesti. Tämän jälkeen vuoro siirtyy seuraaval-
le joukkueelle.

 Ensimmäisenä maaliin selvinnyt joukkue on pe-
lin voittaja.

Pelin alkuperäinen idea
Leppäkorven koulun 3A-luokkalaisten lähiympäristöpelissä seikkail-
laan Korsossa. Korsopeli toteutettiin 4V-hankkeessa Tikkurilan Laurea-
ammattikorkeakoulun opiskelijoiden projektina, Yhteiskunnallinen vai-
kuttaminen ja sosiaalietiikka -kurssilla keväällä 2010.
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Liito-orava suosii vanhoja sekametsiä. Ne ovat kuitenkin 
kovin suosittuja hakkuualueita, minkä takia liito-oraval-
le on tärkeää perustaa suojelualueita.

Liito-orava on aktiivisimmillaan iltahämärässä ja yöl-
lä. Se liitää metsässä puusta toiseen käyttäen litteää hän-
täänsä peräsimenä. Etu- ja takaraajat sivuille ojennettui-
na liito-orava pystyy liitämään lähes sata metriä.

Kun poikaset ovat pieniä, naaras ruokailee myös 
päivisin. Liito-orava ei vaivu karhun tavoin talviuneen, 
mutta pakkasella se saattaa nukkua pari vuorokautta. 

Naaras tekee pesänsä mieluiten käpy- tai pohjanti-
kan aiemmin rakentamaan koloon, mutta ei vierasta 
oravanpesää tai kottaraispönttöäkään. Paras pesänra-
kennusmateriaali on naava, mikäli sitä on saatavilla.

Parhaiten liito-oravan löytää pesäpuun tyvellä tai pe-
säpöntön katolla olevien kelta-oranssien papanoiden pe-
rusteella. Ne on yleensä helpoin huomata kevättalvella. 

 Siperiassa taigavyöhykkeen laji, jota löytyy Eu-
roopassa ainoastaan Suomessa ja Virossa. 
Suomessa lajia esiintyy eniten Lounais-Suo-
messa sekä Länsi-Suomessa Vaasan rannik-
koseudulla.   

 Kuuluu Suomen ja EU:n lainsäädännössä tiu-
kimmin suojeltujen lajien joukkoon. Suomella 
on lajin suojeluvastuu EU-alueella.

 Mitat: Pituus 13–20 cm, lisäksi häntä noin 9–14 
cm pitkä. Naaraan paino noin 150 grammaa, 
koiraan hieman vähemmän.

 Tuntomerkit: Silmät suuret ja turkki harmaa, 
vatsa hieman selkäpuolta vaaleampi. Kaulan 
ja eturaajan taipeessa musta viiru. Etu- ja ta-
kajalkojen välissä liitopoimu.

 Ravinto: Syö lehtipuiden lehtiä, siemeniä, sil-
muja, versoja, pähkinöitä, marjoja sekä satun-
naisesti linnunmunia ja -poikasia. 

 Tekee 2–3 poikasta.
 Elää noin 5 vuotta.

Orava on liito-oravasta poiketen selvästi päiväeläin. Se 
rakentaa pallon muotoisen pesänsä mieluiten korkealle 
kuusen tai männyn oksille. Myös linnunpöntöt käyvät 
sille pesäksi. 

Pesänrakennusmateriaalina se käyttää mieluiten 
naavaa, ruohoa, sammalia ja lehtiä. Kun orava on pe-
sässä, se sulkee pesän kulkuaukon.

Orava kätkee ruokaa maahan ja puunkoloihin. Kät-
könsä se löytää hajuaistinsa perusteella.

 Viihtyy kaikkialla Euroopassa alueilla, joilla 
kasvaa havupuita.

 Mitat: Pituus 19–28 cm. Lisäksi häntä 14–24 cm. 
Täysikasvuinen orava painaa 200–480 gram-
maa.

 Tuntomerkit: Silmät suuret ja ulkonevat. Väri 
voi vaihdella punaisen ja ruskean sävyisestä 
lähes mustaan. Vatsa on aina valkoinen. Ora-
valla on korvissaan karvatupsut, jotka kehitty-
vät syksyllä ja putoavat keväällä pois. Parhai-
ten oravan tunnistaa tuuheasta hännästä.

 Ravinto: Syö pääasiassa kuusen siemeniä ja 
sieniä, mutta myös kukkia, marjoja, hedelmiä, 
vihreitä kasvinosia ja nilaa. Orava voi myös 
syödä silloin tällöin toukkia, hyönteisiä sekä 
linnunmunia ja -poikasia.

 Tekee 3–6 poikasta.
 Elää noin 6–7 vuotta.

Liite 4: Lajitietoa                                                                                                                                                                                    

Liito-orava      Orava
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Tarvikkeet

1. Kotitehtävän suunnittelua

 Paperia ja kyniä tutkimuslomakkeiden suunnit-
telua varten

2. Taiteilua

 Luonnonmateriaaleja
 Paperia ja liimaa

4. Böö-roska

 Samaa jätelaatua olevia roskia (esim. metallijäte, 
kierrätykseen meneviä lehtiä)

6. Aistitehtävä

 Kankaisia pusseja
 Pussien sisälle luonnonmateriaaleja (esim. käpy-
jä, lehtiä) ja ihmisten tavaroita

7. Luonnonvarojen kulutuksesta

 Vanha sanomalehti

Kotitehtävän suunnittelua
Sadepäivänä voidaan ideoida yhdessä, miten ihmisen 
maailmassa opittuja asioita voisi tutkia kotona. Lasten 
kanssa voi suunnitella ja tehdä tutkimuslomakkeen ja 
miettiä, miten tutkimus toteutetaan kotona.

Voidaan tutkia esimerkiksi vanhempien luomutietoi-
suutta tai sitä, kuinka paljon kotoa löytyy ympäristömer-
kittyjä tuotteita. Palaako ylimääräisiä valoja, onko säh-
kölaitteita päällä turhaan, lotrataanko vettä, lajitellaanko 
jätteet ja niin edelleen.

Viimeisenä leiripäivänä voidaan vielä käsitellä ja täy-
dentää suunniteltua kotitehtävää. Voidaan miettiä lisää 
keinoja, joiden avulla kotona voisi ottaa paremmin huo-
mioon ympäristöasioita. Voisiko leiriläinen esimerkiksi 
ehdottaa perheelleen, että siellä suunniteltaisiin ja toteu-
tettaisiin yhdessä kodin ympäristötavoitteet?

Esimerkkejä kodin ympäristötavoitteista

 Ei pidetä turhaan sähkölaitteita päällä.
 Aloitetaan jätteiden lajittelu.
 Vältetään turhien uusien tavaroiden ostamista.

Sadepäivinä voidaan myös tehdä Lennun lähiympäristöpe-
liä ja pelata sitä moneen kertaan (peliohjeet s. 43).

Liite 5: Tehtäviä sisätiloihin                                                                                                                                                       

Vinkkejä sadepäivän varalle

Taiteilua
Ensiksi kerätään ulkona luonnonmateriaaleja. Niistä työs-
tetään taideteoksia sisällä. Luonnonmateriaaleja voidaan 
käyttää vaikka maalauksessa.

 Päätetään taideteoksen aihe ja kerätään siihen 
sopivaa materiaalia.

 Maalataan paperille pohja ja liimataan mate-
riaalit paperille.

  Esimerkiksi merimaisemaa varten maalataan 
merta taustaksi. Rannalle liimataan hiekkaa, ki-
viä, heiniä, puunpalasia, höyheniä ja niin edelleen.
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Musta penkki
Leiriläisistä valitaan kolme vapaaehtoista, joista yksi is-
tuu tuoliin ja kolme muuta seisovat tuolin vieressä. Idea-
na on, että tuolilla istuva on tehnyt jonkin ympäristön 
kannalta huonon teon ja muut kolme yrittävät arvata, 
mikä tämä teko on.

Ohjaaja sanoo: ”Mitä arveluttavaa tuo ihminen on 
tehnyt, kun hänet on pantu mustaan penkkiin?” Kolme 
tuolin vieressä olijaa pohtivat kukin yhden ympäristölle 
haitallisen teon. Esimerkiksi:

 Heitti roskia metsään.
 Laittoi biojätettä sekajätteen joukkoon.
 Ajoi autolla turhaan.
 Osti liikaa uusia vaatteita.

Mustalla penkillä istuva päättää, mikä on pahin syytös. 
Pahimman syytöksen keksinyt siirtyy istumaan tuolille.

 Tuolin viereen valitaan kolme uutta vapaaehtoista, ja 
heidän tehtävänään on keksiä nyt ratkaisu syytökseen. 
Esimerkiksi turha kuluttaminen kuluttaa luonnonvaroja, 
joten kaupan sijasta voisi käydä kierrätyskeskuksessa. 
Ostoksia tehtäessä kannattaa miettiä, mitä oikeasti tar-
vitsee.

Tuolilla istuva valitsee parhaan ratkaisun. Parhaan 
ratkaisun keksijä siirtyy tuolille, ja valitaan uudet kolme 
osallistujaa. Heidän tehtävänään on taas arvuutella tuo-
lilla istuvan tekemää ympäristön kannalta huonoa tekoa, 
ja tämän jälkeen arvuutellaan taas tähän ratkaisua. 
Näin leikki jatkuu, kunnes kaikki ovat osallistuneet jolla-
kin tavalla. 

Böö-roska

 Pöydälle kasataan useita samaa jätelaatua ole-
via roskia.

 Yksi leikkijä poistuu huoneesta ja muut päättä-
vät, mikä roskista on ”böö”.

 Poistunut osallistuja tulee takaisin ja alkaa 
osoitella roskia yksi kerrallaan. Kun hän viimein 
osoittaa ”böö”-roskaa, muut huutavat yhteen ää-
neen: ”BÖÖ!”

Kun on pitkään katsellut esimerkiksi pöydällä olevia me-
tallijätteitä, muistaa varmasti, mihin ne pitää lajitella. 

Syyt ja seuraukset
Yksi leiriläisistä keksii teon (minä kävelen kouluun) ja toi-
nen perustelun teolle (koska se on hyvää kuntoilua). Kol-
mas keksii taas uuden perustelun (eikä tule ympäristö-
haittoja) ja neljäs keksii taas teon (minä leikin mieluiten 
kavereideni kanssa).

Edelleen seuraava keksii perustelun (koska silloin ei 
tarvitse olla yksin) ja sitä seuraava toisen perustelun 
(voidaan keksiä yhdessä kaikkea kivaa). Leikki voi jat-
kua tähän tapaan niin kauan kuin se tuntuu mukavalta.

Aistitehtävä 

Ohjaaja laittaa kangaspusseihin erilaisia luonnon asioi-
ta, tavaroita ja materiaaleja. Leiriläiset yrittävät tunnis-
taa niitä. Voidaan myös koota isolle pöydälle mitä eris-
kummallisimpia asioita ja tutkia niitä. Mitä nämä tavarat 
ovat, mistä ne tulevat ja kuka niitä tarvitsee?

Materiaalit voivat olla munankuoria tai kuvia linnun-
munista, karvaa, nahkaa, kukkia, lehtiä, erilaisia muovi-
tavaroita ja niin edelleen.

Tämä aistitehtävä on Kosketa-leikin sisätiloihin soveltuva versio 
(ks. sivut 19 ja 21).

Luonnonvarojen kulutuksesta

Parit tai kolmen hengen ryhmät saavat kukin yhden au-
keaman sanomalehteä.

 Ryhmän pitää sopia seisomaan paperin päällä 
siten, että mikään ruumiinosa ei kosketa lattiaan.

 Ne, jotka eivät pysy lehdellä, putoavat pelistä 
pois.

 Selvinneiden pitää taittaa sanomalehti puoliksi 
ja mahtua taas sille.

 Edelleen tästä selvinneet puolittavat paperinsa.
 Voittajia ovat ne, jotka mahtuvat pienimmälle pa-
laselle.

Sopivalla johdannolla tästä saa luonnonvarojen käyttöä 
ja ekologista jalanjälkeä havainnollistavan leikin: Par-
haiten pärjäävät ne, jotka selviävät pienimmällä luon-
nonvarojen kulutuksella. Loppukeskustelussa voi tulla 
ilmi sekin, että paremmin selviävät myös ne, jotka ovat 
valmiita tekemään töitä yhteisen päämäärän saavutta-
miseksi.
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Olympiasoittimet

Tarvikkeet

 Metallisia säilykepurkkeja
 Säämiskää tai muuta ohutta nahkaa
 Kuminauhoja
 Purkin sisälle pieniä kiviä, kuivia herneitä tai jyviä
 Kartonkia tai kangasta
 Lankaa, helmiä

Hauskan rummun tai marakassin voi tehdä esimerkiksi 
metallisista säilykepurkeista.

 Rumpua varten purkin suu peitetään säämis-
källä tai muulla ohuella nahalla. Nahka pingo-
tetaan rumpukalvoksi ja kiinnitetään esimerkik-
si kuminauhan avulla.

 Marakassiin laitetaan sisälle pieniä kiviä, kuivia 
herneitä tai jyviä. Tämän jälkeen purkin suu pei-
tetään kankaalla tai kartongilla ja kankaalla.

 Marakassin voi tehdä myös tyhjästä filmipurkis-
ta tai pääsiäismunan sisältä löytyvästä rasiasta.

 Soittimet koristellaan päällystämällä ne kan-
kaalla ja kieputtamalla niiden ympärille lankaa. 
Lankaan voi pujottaa ensin helmiä.

Muita kierrätyssoitinohjeita löytyy muusikko Mikko Per-
koilan verkkosivuilta roima.fi. Tehkää vaikka afrikkalai-
nen tanssihelistin muovinauhasta punomalla tai okariina 
vanhasta sählypallosta!

Sadekeppi

Tarvikkeet

 Pahviputkia
 Nauloja ja vasaroita
 Peitevärejä ja siveltimiä
 Kartonkia ja liimaa
 Kuivia herneitä tai ohrasuurimoita
 Koristeluun esimerkiksi kankaita, nauhoja ja 
helmiä

Sadekeppi on alkujaan eteläamerikkalainen soitin, jonka 
ääni muistuttaa sateen ropinaa. Sadekeppejä tehdään on-
toksi kuivuneista kaktuksen rungoista, mutta kotioloissa 
sadekepin voi tehdä pahviputkesta. Esimerkiksi kangas-
kaupoista voi kysellä kangasrullien ohutreunaisia hylsyjä.

 Yhdestä pitkästä kangasrullan hylsystä saa 
keskeltä katkaisemalla kaksi sadekeppiä.

 Putkeen hakataan eri pituisia ja paksuisia 
nauloja tasaisesti joka puolelle. Naulojen pitää 
olla niin pitkiä, että ne ylettyvät putken sisällä 
yli halkaisijan puolivälin. Mitä enemmän naulo-
ja on, sitä komeampi ääni putkesta lähtee.

  Naulaamisen jälkeen putket maalataan kauniil-
la väreillä.

  Värien kuivumista voi odotella yön yli.
 Putken toiseen päähän liimataan putken suun 
kokoinen kartonkikiekko.

  Seuraavaksi putken sisään laitetaan esimerkik-
si pari pientä kourallista kuivia herneitä tai oh-
rasuurimoita. Erikokoiset rakeet saavat aikaan 
erilaisia ääniä.

 Myös putken toinen pää suljetaan kartonkikie-
kolla.

 Lopuksi putken voi koristella nauhoilla, kan-
gassuikaleilla ja helmillä.

 Putken päihin voi kiinnittää kangaspalat, jotta 
ne pysyvät kauemmin tiiviinä.

Liite 6: Soittimet leiriolympialaisiin ja leirijuhliin                                                                                                              

Askarrellaan soittimia kierrätysmateriaaleista
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