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Kohderyhmä: alakoulun 4.-6. –luokkalaiset sekä yläkoululaiset 
Ryhmän koko: noin 10 – 25 oppilasta 
 
Lähimetsätuokio: 
 
Kohde: koulun lähimetsä, joka sijaitsee max 10min (kävely)matkan päässä 
koulusta, opettaja valitsee kohteen 
 
Ajankohta: parasta aikaa loppukevät tai alkusyksy 
 
Kokoontuminen: koulun pihassa, josta yhdessä kuljetaan metsään 
 
Kesto: Siirtymisineen yhteensä 90 min 
 
Varustautuminen: 
 
Osallistujilla: 
 
Säänmukainen vaatetus (heille kerrottava, mitä tämä tarkoittaa):  

- tavalliset riittävän lämpimät ulkoiluun sopivat vaatteet, jotka saavat 
hieman likaantua, lenkkarit tai saappaat (ei korkokenkiä!), sateisena 
päivänä sadevarusteet (kovalla sateella retki peruuntuu / siirtyy) 

 
Ohjaajalla: 
 
Yleiset: 

- vanhoista makuualustoista leikatut istuinalustat kassissa (ei pakollinen) 
- kynä, paperia ja kirjoitusalusta 
- kello 
- oma kutsuääni (esim. huuliharppu, pajupilli, karhukello tms.) 
- Luonto-Liiton yleisesitteitä tai Nuorten Luonto –lehtiä kiinnostuneille  
 

30-peliä varten: 
- laminoidut / päällystetyt tehtäväkortit (30 kpl) ja lista tehtävistä myös 

paperilla 
- noppa ja alusta nopan heittämiselle 
- muutama liina silmien sitomista varten  
- lyijykyniä ja pieniä paperilappusia 
- eläimen haastattelulomakkeita (nämäkin kannattaa laminoida) 
- monimuotoisuuden pikatesti –lomakkeita (nämäkin kannattaa 

laminoida) 
- metsärunot kaksin kappalein (nämäkin kannattaa laminoida) 
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Huom! Opettajan on oltava läsnä koko retken ajan, sillä opettajalla on 
vastuu ryhmästä ja järjestyksenpidosta.  

 

 
 
 

METSÄSSÄ 
 
Metsässä on aikaa olla noin 70 minuuttia (tai jos metsä on ihan koulun 
vieressä eikä siirtymisiin mene kauaa aikaa, mahdollisesti vähän enemmän, 
enimmillään 90 minuuttia). 
 
Aloitus – ”Metsän seinä on vain vihreä ovi”  … s.4 
 
Tulofiilisjana (5 min)     … s.5 
 
Läsnäoloharjoitus ja oman metsän aistiminen:  
”Oma paikkani metsässä ja luontonimeni” (10 min)  … s.6 
 
Ryhmiin jako luontonimen perusteella ja  
metsän monimuotoisuuden tarkastelu (10-15 min)  … s.8 
 
30 –peli (30 – 40 min)     … s.10 
 
Luokan yhteinen taideteos ”Monimuotoisuus” (10 min) … s.13 
 
Loppupiiri (5 min)      … s.14 
 
 
Yllä olevat osioiden kestot ovat suuntaa antavia. Ohjaaja voi improvisoida 
kunkin ryhmän ja tilanteen mukaan. 
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ALOITUS – ”METSÄN SEINÄ ON VAIN VIHREÄ OVI” 
 
Kokoonnutaan piiriin jossakin tarpeeksi aukealla ja rauhallisella paikalla. 
Tästä paikasta tulee koko retken ajaksi se ”tukikohta”, jossa tehtävät 
puretaan ja jossa tehtävien välillä kokoonnutaan. Opettajan on hyvä määrittää 
tämä kohta metsästä etukäteen jo ennen retkeä ja ohjata luokka sekä 
vierailija tälle paikalle. 
 
Vierailija, kerro: 

 
- Xxx koulun xx-luokka ja opettaja(t), kivaa että olette tulleet yhdessä 

kanssani metsään!  
 

- oma nimesi 
- että olet Luonto-Liiton metsälähettiläs 
- Luonto-Liitto on lasten ja nuorten oma luonnonharrastus- ja 

ympäristönsuojelujärjestö, joka tarjoaa lapsille ja nuorille 
luontokokemuksia ja mahdollisuuksia vaikuttamiseen luonnon puolesta.  

 
”Metsän seinä on vain vihreä ovi, josta valo ohjaa ystävänsä.”  
 
- Näin on kirjoittanut luontorunoilija Risto Rasa. Avataan nyt tuo vihreä 

ovi ja astutaan sisään metsään.  
 
- Tämä metsä on lähellä ja siksi sen polut ovat monelle teistä varmasti jo 

tuttuja. Metsään on kuitenkin kätkettynä jotakin sellaista, mitä et ole 
vielä ehkä löytänyt. On jännittävää päästä etsimään sitä juuri tästä 
teidän omasta lähimetsästänne! Mitähän kaikkea tämä metsä pitääkään 
sisällään! Toivon, että tämän metsässä viettämämme tuokion aikana 
mahdollisimman moni pääsisi sen jäljille. Se onnistuu parhaiten, kun 
pidämme kaikki aistimme ja mielemme avoinna. Suljetaan myös 
puhelimet, jotta ne eivät häiritse meitä. 

 
- Muistetaan, että menemme metsään vierailulle. Metsä on muiden lajien 

koti. Osoitetaan omalla toiminnallamme, että arvostamme niiden kotia. 
 

- Metsä antaa myös meille suojaa. Metsässä jokainen saa olla 
luottavaisin mielin oma itsensä. On myös tärkeää, että voi luottaa 
omaan ryhmään, omiin luokkatovereihin ja saa olla itse luottamuksen 
arvoinen. Herkistytään tänään hyville asioille toisissamme ja metsässä! 
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TULOFIILISJANA (5 min) 
 
Valitaan lähistöltä kaksi puuta, jotka ovat sopivan etäisyyden päässä 
toisistaan, jotta niiden välille saadaan oppilaista muodostettua jana. Ohjaaja 
kuvaa janan, jonka toisessa päässä on metsätuokion alkamistilanteeseen 
liittyvät pahat olot ja toisessa päässä hyvät olot. Ohjaaja kehottaa menemään 
siihen paikkaan janaa, mikä parhaiten kuvaa tuokion alkamistunnelmia. 
 
”Katsotaan ensin, minkälaisia tunteita tänne metsään tulo on teissä 
herättänyt. Täällä päässä janaa on sellainen tilanne, että olo on ihan kauhea: 
on flunssaa, on ollut riitoja tai sattunut muuten ikäviä asioita, on itsellä suuret 
ennakkoluulot metsässä olemista kohtaan, sanalla sanoen tosi huonot 
fiilikset! Täällä janan toisessa päässä on henkilö, jonka mielestä tänään tänne 
tuleminen on ollut kuin lottovoitto, parempaa ei olisi voinut sattua kuin päästä 
kesken koulupäivän metsään! Keskellä on sellainen normaali tai tarkkaileva 
olo eli on ihan ok olla täällä ja katsotaan, mitä täällä tapahtuu. Tästä tuohon 
suuntaan siis olot pahenevat ja tuonne suuntaan paranevat. Tulkaa siihen 
kohtaan janaa, joka parhaiten kuvaa tämän hetken oloanne tätä 
metsätuokiotamme aloittaessa.” 
 
Kun oppilaat ovat valinneet paikkansa, ohjaaja alkaa purkaa tunteita 
negatiivisesta päästä: ”Miksi olet juuri siinä kohdassa?” Ohjaaja voi kysellä 
joko vuoron perään molemmista päistä tai kulkien kohti positiivista päätä. 
Ohjaaja kyselee tunnelmia hienotunteisesti ja empaattisesti reagoiden. 
Voihan olla, että janan negatiivisessa päässä joku ei halua tarkemmin 
ilmaista tuntemuksiaan ja/tai niiden syitä. Tämä oikeus vaieta on syytä kertoa 
ja haastatella ensin niitä, jotka näyttävät siihen ”rohkeimmilta”. Eläydy 
oppilaiden oloihin yleisesti tai omakohtaisen kokemuksen kautta:  
”No en kyllä ihmettele, että tuossa kunnossa valitsit sen pään!” 
”Ei olisi päivä voinut alkaa huonommin, huh huh!” 
”Minäkin kyllä pitäisin enemmän auringonpaisteesta, mutta sateen ropina 
metsässä kuulostaa kyllä myös ihan mukavalta ja metsä tuoksuu raikkaalta.” 
Negatiivisen pään ihmisille tulisi antaa myönteistä palautetta: 
”Olipa hyvä, että sanoitte, kyllä rehellisyys omille tunteille on tärkeä juttu.” 
 
Hyödyt: 
 
- Tulotunteiden purku siirtää oppilaiden tunnemaailman arjesta metsässä 
olemisen tunteisiin. 
- Se auttaa oppilaita pääsemään irti erityisistä harmin aiheista, jotka liittyvät 
arkeen tai metsään tulemiseen. 
- Se luo tunnetason turvallisuutta ja välittävän ilmapiirin. 
- Se auttaa oppilaita motivoitumaan tulevaan. 
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LÄSNÄOLOHARJOITUS JA OMAN METSÄN AISTIMINEN: 
 ”OMA PAIKKANI METSÄSSÄ JA LUONTONIMENI” (10 min) 
 
Edelliseen fiilisjanaan viitaten ohjaaja jatkaa: 
”Metsä on siitä jännä paikka, että yleensä sieltä lähtee paremmalla fiiliksellä 
kuin sinne on tullut. Huonot fiilikset voi jättää huoletta metsän harteille.” 
 
”Seuraavaksi jokainen saa etsiä metsästä oman mielipaikan. Anna jalkojesi ja 
katseesi viedä sinut sellaiseen paikkaan, joka miellyttää sinua tai tuntuu 
jostakin syystä sopivalta. Kun olet löytänyt oman paikkasi, ota mukavalta 
tuntuva asento ja ole siinä aivan rauhassa paikallasi - rentoudu. Voit samalla 
aistia ja tarkastella, miltä juuri tämä metsä näyttää, kuulostaa, tuoksuu ja 
tuntuu! Havainnoi rauhassa monimuotoisuutta ympärilläsi.” 
 
”Tehdään yhteinen sopimus siitä, että pidetään hiljaisuutta yllä siihen 
saakka, kunnes kuulette tämän kutsuäänen ja on aika palata takaisin tähän 
(esittele kutsuääni, joka voi olla esim. huuliharppu, karhukello, pajupilli… jokin 
luontoon sopiva ”lempeä” ääni). On tärkeää, että emme puhu mitään, 
vaikka joku toinen olisikin lähellä, jotta kaikki saavat rauhassa keskittyä 
olemiseen ja luonnon aistimiseen.” 
 
”Keksi mielipaikassasi itsellesi jokin metsään liittyvä luontonimi. Luontonimesi 
voi olla esimerkiksi jokin metsän eliö: eläin, kasvi tai sieni, säähän liittyvä asia 
tai jokin muu elottoman luonnon piirre tai vaikkapa metsään liittyvä tunne. Voit 
miettiä, että jos tänään olisit jokin eläin, kasvi tai luonnonilmiö tässä 
metsässä, mikä olisit, ja johtaa nimesi siitä.” 
 
”Etsi oma mielipaikkasi äänietäisyydeltä tästä paikasta, missä nyt olemme. 
Kun alat kuulla kutsuääntä, on aika palata takaisin tähän.” 
 
Harjoituksen kestoa ei kerrota oppilaille etukäteen. Ohjaajan täytyy kuitenkin 
seurata kelloa ja kutsua ryhmä takaisin koolle, kun jokainen on ehtinyt olla 
mielipaikassaan rauhassa vähintään viisi minuuttia (paikan etsimiseen ja 
siellä olemiseen menee siis aikaa yhteensä noin 10 minuuttia). Anna selkeä 
ääninäyte kutsuäänestä, jotta oppilaat voivat arvioida kulkuaan niin, että 
voivat vielä kuulla kutsuäänen. 
 
Luontoympäristössä tehtävät harjoitukset vaativat tarkempia 
turvallisuusohjeita ja –sääntöjä kuin sisätiloissa tehdyt. Harjoituksille on 
tärkeää luoda turvalliset puitteet. On huolehdittava, ettei kukaan eksy. 
Oppilaiden kanssa sovitaan etukäteen alue, jossa liikutaan (”äänietäisyydellä 
tästä paikasta”). 
 



 

 7 

Ohjaaja voi antaa tätä harjoitusta varten oppilaille istuinalustat, jos hänellä on 
sellaiset mukana. 
 

                                          
Hyödyt: 
 
- Rauhoittuminen 
- Läsnäolo tässä ja nyt 
- Rentoutuminen, mielialan kohentaminen (”tutkimuksissa jo viiden minuutin 
oleskelun metsässä on todettu riittävän kohentamaan mielialaa”) 
- Herkistyminen metsälle (oman paikan löytäminen, katseleminen, 
kuunteleminen, haisteleminen, tunteminen - metsän eliöiden, 
luonnonilmiöiden tai metsään liittyvien tunteiden miettiminen luontonimen 
kautta → metsän monimuotoisuudelle herkistyminen) 
- Harjoituksen kestoa ei kerrota osallistujille, koska kello sitoo liiaksi kiireen 
rytmittämään elämäntapaan ja tietoiseen ajatteluun. 
- Keskittymisharjoitukset opettavat sekä yksilöä että ryhmää keskittymään. 
Vaikka harjoitus tehdään yksin, tulee yksilön ottaa koko ryhmä huomioon 
pysymällä hiljaa. Hiljaa oleminen on monelle yllättävän vaikeaa, ja sitä 
pidetään usein hyvin avartavana kokemuksena, johon koulun arjessakin on 
hyvä antaa mahdollisuus.  
 
Sillä aikaa, kun oppilaat ovat omissa paikoissaan, ohjaaja kiinnittää 30-pelin 
tehtäväkortit (opettajan avustuksella) puiden ja pensaiden oksille näkyville - ei 
liian kauas kokoontumispaikasta, mutta siten, että oppilaat joutuvat kuitenkin 
vähän liikkumaan ja jää tilaa toisiin ryhmiin nähden tehtävien tekemiseen. 
Riippuen käytettävissä olevan ajan määrästä (70 min vs. 90 min), voidaan 
ripustaa myös vain ensimmäiset kuusi tai kaksitoista tehtäväkorttia ja loput 
voi jakaa ohjaaja heittojen mukaan, jottei aikaa mene liiaksi tehtäväkorttien 
etsimiseen, koska korttien etsiminen ei ole itseisarvo. 
 
Kun ohjaaja on valmis ja vähintään 5 minuuttia paikallaan oloaikaa on 
kulunut, kutsuu ohjaaja kutsuäänellä oppilaat takaisin rinkiin.  
 
Läsnäoloharjoituksen tunteita ei tarvitse purkaa - sisäinen hiljaisuus voidaan 
jättää jokaisen omaksi kokemukseksi.  
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RYHMIIN JAKO LUONTONIMIEN PERUSTEELLA JA METSÄN 
MONIMUOTOISUUDEN TARKASTELU (10-15 min) 
 
Ollaan edelleen ympyrässä. Ohjaajalla on oltava tässä paperia ja kynä, jotta 
hän voi kirjata oppilaiden luontonimet ylös paperille ja muodostaa niiden 
perusteella noin neljän hengen ryhmät (ei haittaa, vaikka kaikissa ryhmissä ei 
olisi yhtä montaa oppilasta, mutta tärkeää, että ryhmät ovat mahdollisimman 
tasaisia päälukumäärältään). 
 
”Tervetuloa takaisin. Asetutaan jälleen ympyrän muotoon. Tänne 
tullessamme esittelin teille itseni, mutta minä en vielä tiedä teidän nimiänne. 
Tiedän vain, että olette Xxx:n koulun xx –luokka ja opettajanne nimi tänään 
on Pekka Palleroporonjäkälä (opettajan luontonimi; opettajaa voi pyytää 
keksimään itselleen mahdollisimman humoristisen luontonimen).”  
 
Opettajan ja ohjaajan nimeäminen ennen oppilaita hauskuuttaa oppilaita ja 
saa heidät virittymään tulevaan, jolloin on aika kertoa oma luontonimi.  
 
”Seuraavaksi saatte jokainen vuorotellen kertoa, mikä on oma luontonimenne 
tänään siten, että sanot oman etunimesi ja luontonimen. Minä voin aloittaa: 
Tänään olen Anna Aarnimäihiäinen. Kuka sinä olet tänään?” 
 
Ohjaaja ottaa katsekontaktin vieressään olevaan oppilaaseen, joka sanoo 
oman nimensä ja kysyy jälleen seuraavalta ”Kuka sinä olet tänään?” Jos joku 
ei ole keksinyt itselleen nimeä, muut voivat auttaa. Ei ole oikeita tai vääriä 
nimiä, vaan kaikki hyväksytään. Ohjaaja kirjaa kaikki nimet paperille muistiin 
ja jo tässä vaiheessa nimiä kirjatessaan, ohjaaja jakaa oppilaat alustavasti 
mielessään / paperilla ryhmiin, esim. eläimet yhteen ryhmään, kasvit toiseen, 
elottoman luonnon asiat kolmanteen jne. Tai jos vaikka eläimiä on paljon, voi 
ohjaaja jaotella tarkemmin: linnut yhteen, nisäkkäät toiseen, hyönteiset 
kolmanteen jne. Tai ohjaaja voi tehdä nimistä sekaryhmiä keksimiensä 
perusteiden varjolla (tässä voi käyttää hyväksi omaa luonnontuntemustaan).  
 
Ryhmiin jako riippuu täysin oppilaiden keksimistä nimistä ja ohjaaja voi 
käyttää ryhmiin jaossa omaa mielikuvitustaan ja mielivaltaakin. Tästä voi 
tehdä hauskankin jutun keksimällä hyviä perusteita, miksi tietyt nimet ovat 
tietyssä ryhmässä. Kun kaikki nimet on sanottu, ohjaaja tekee lopullisen 
ryhmiin jaon ja tasoittaa vielä tarvittaessa ryhmiä siirtämällä jollakin 
perusteella henkilön toiseen ryhmään. Myös oppilaat voivat keksiä perusteen, 
jolla ylisuuria ryhmiä tasoitetaan. Ryhmiin jaosta ei ohjaajan kuitenkaan 
kannata ottaa paineita, koska kyseessä on joka tapauksessa ”random-jako”, 
joka ei perustu mihinkään yksittäisen oppilaan ominaisuuksiin eikä oppilaiden 
tuntemukseen. 



 

 9 

Kun kaikkien oppilaiden nimet on sanottu, ohjaaja toteaa, kuinka hieno ja 
monimuotoinen porukka meillä on koolla. Tässä vaiheessa pohditaan 
hetken aikaa yhdessä luonnon monimuotoisuuden käsitettä. Ohjaaja 
kysyy oppilailta, mitä tarkoittaa, että luonto tai metsä on monimuotoinen. 
Tarvittaessa ohjaaja täydentää oppilaiden vastauksia ja keskustelua siten, 
että luonnon monimuotoisuuden käsite tulee tutuksi ja luonnon 
monimuotoisuuden tärkeys ymmärretyksi. Oppilaiden ikätasosta riippuen 
voidaan pohtia myös, miten ns. luonnonmetsä eroaa talousmetsästä. Metsiä 
on monimuotoisuudeltaan erilaisia. 
 
Tietoa luonnon monimuotoisuudesta: 
 
Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan elämän koko kirjoa; lajien sisäistä 
perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen 
monimuotoisuutta. Maapallolla on valtava määrä erilaisia elinympäristöjä, 
joissa eliöillä on oma paikkansa ja tehtävänsä. Kussakin elinympäristössä 
elää niihin olosuhteisiin sopeutuneita lajeja. Elinympäristössä tapahtuva 
muutos aiheuttaa muutospaineita myös lajistoon. Kaikki lajit eivät sopeudu 
uusiin olosuhteisiin ja saattavat muuttua uhanalaisiksi, tai hävitä kokonaan.  
 
Luonnon monimuotoisuutta on suojeltava ja ylläpidettävä, jotta elämän 
edellytykset maapallolla voidaan turvata. Suojelua tarvitaan myös Suomen 
metsissä, sillä monet metsiemme eliöt ovat uhanalaistuneet ihmisen 
aiheuttamien haitallisten muutosten vuoksi. Luonnon monimuotoisuutta 
turvataan esimerkiksi rauhoittamalla luonnonsuojelualueita, jättämällä 
varsinkin luonnontilaisia ja niiden kaltaisia metsiä hakkaamatta ja 
muuttamalla metsien hoito- ja käsittelytapoja kestävämmiksi.  
 
Oikeus hyvään elinympäristöön kuuluu Suomen perustuslain mukaan meille 
kaikille – niin ihmisille kuin muillekin elämän muodoille! 
 
Vasta tässä vaiheessa ohjaaja kertoo oppilaille luontonimien perusteella 
tekemänsä ryhmäjaot ja pyytää oppilaita jakaantumaan omiin 
pienryhmiinsä.  
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Ohjaaja pyytää vielä ryhmiä keksimään itselleen ryhmänimet. Ryhmän nimen 
täytyy jollakin tapaa kuvastaa ryhmässä olevien oppilaiden luontonimiä, eli 
nimessä on jokin ryhmän jäseniä yhdistävä tekijä. Nimi saa olla humoristinen. 
 
Hyödyt: 
 
- Jokainen luokan oppilas tulee nähdyksi ja huomioiduksi nimen kautta. 
- Samastuminen johonkin metsään liittyvään, herkistyminen metsälle 
- Ryhmiin jako tapahtuu satunnaisesti tavalla, jota oppilaat eivät tiedä 
etukäteen. 
- Ryhmänimen antaminen luo ryhmälle me-henkeä. 
- Luonnon monimuotoisuuden käsite tulee tutuksi. Käsite tulee esiin 
uudelleen seuraavassa harjoituksessa. 
 
Tämän jälkeen ohjaaja ohjeistaa 30-pelin. 
 
 

 
 
 
30-PELI (30 - 40 min)  
 
Tähän tehtävään käytettävissä oleva aika riippuu metsätuokion 
kokonaisajasta. Pelin kestoa on helppo kontrolloida ja muuttaa pienillä 
kikoilla, ja saada peli päättymään juuri oikeaan aikaan. Jos oppilaat ovat 
kovin innoissaan pelaamisesta ja peli venähtää, voi peliä pelata myös 
seuraavan tehtävän kustannuksella, eli jättää luokan yhteisen taideteoksen 
kokonaan pois, ja siirtyä suoraan pelistä loppupiiriin. 
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”Nyt pääsette pelaamaan! Tämän pelin nimi on 30-peli. Jokainen ryhmä 
vuorollaan heittää noppaa. Ryhmä etsii nopan silmälukua vastaavan 
tehtäväkortin maastosta ja tekee siinä olevan tehtävän. Jättäkää tehtäväkortti 
paikoilleen, eli älkää ottako sitä mukaanne. Kun tehtävä on tehty, tulette 
takaisin luokseni heittämään noppaa uudelleen. Nyt saatu silmäluku 
lasketaan yhteen edellisen silmäluvun kanssa ja näiden summa määrittää 
seuraavan tehtävän numeron. Esimerkiksi, jos ensimmäisellä heitolla saatte 
numeron viisi, etsitte tehtäväkortin numero 5 ja teette kyseisen tehtävän. 
Tämän jälkeen tulette heittämään noppaa uudelleen ja jos nyt heitätte 
esimerkiksi numeron kolme, on seuraavan tehtäväkortin numero 5 + 3 eli 8. 
Ja näin jatketaan kunnes jokin ryhmistä pääsee tehtävään numero 30.” 
 
Peli sisältää erilaisia toiminnallisia harjoitteita. Kilpailu-elementtiä ei kannata 
korostaa, mutta se voi tuoda säpinää niihinkin, jotka eivät muuten olisi kovin 
innostuneita. Tärkeämpää kuin voittaminen on kuitenkin tehdä edes muutama 
pelin tehtävä rauhassa yhdessä muiden ryhmän jäsenten kesken. 
 
Jos joku ei pysty osallistumaan / halua osallistua esim. liikuntarajoitteen tai 
jonkin muun syyn vuoksi, voidaan hänelle antaa tärkeä rooli ohjaajan 
”oikeana kätenä” tehtävien hyväksymisessä. (Tehtävät hyväksytään aina, jos 
ryhmä on edes yrittänyt tehdä ne asiallisesti.) 
 
30-peliä varten ohjaaja on opettajan avustuksella ripustanut tehtäväkortit 
lähietäisyydelle puiden oksille (vähintään tehtävät 1-6). Lisäksi ohjaajalla on 
lista tehtävistä sekä noppa ja sen heittämiselle alusta. Aluksi jokainen ryhmä 
heittää itselleen aloitustehtävän numeron ja kun jokainen ryhmä on heittonsa 
tehnyt, antaa ohjaaja heille luvan lähteä etsimään tehtäväkorttiaan metsästä. 
 
Ryhmät käyvät etsimässä saamaansa nopan silmälukua vastaavan 
tehtäväkortin ja tekevät numerokortissa olevan tehtävän. Sen jälkeen he 
tulevat ohjaajan luo heittämään uudelleen noppaa ja laskevat pistemäärän 
yhteen edellisen pistemäärän kanssa (esim. 5+3 =8) ja etsivät sitä vastaavan 
uuden tehtäväkortin (tai jos on vähemmän aikaa käytettävissä, voivat 
tehtäväkortit olla ohjaajalla, joka antaa aina seuraavan kortin suoraan 
ryhmälle).  
 
Ryhmät saavat tehdä tehtäviä omassa aikataulussaan. Toiset ryhmät tekevät 
hitaasti ja huolella, toiset nopeammin. Tämä ei ole ongelma, eikä haittaa, 
vaikka ryhmä ei ehtisi tehdä kaikkia tehtäviä. Jos ryhmä tekee parikin 
tehtävää keskittyneesti, on se arvokasta. Metsässä oleminen on jo arvokasta. 
Toiset ovat kuitenkin aina nopeampia ja hätäisempiä ja heille pelissä on 
runsaasti erilaisia tehtäviä.  
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Tehtävät on jaoteltu seuraavasti: 
 
1-6: Etsimistä ja herkistymistä luonnolle eri aistein  
7-13: Metsän monimuotoisuuteen liittyvät tehtävät (sisältää yhden pakollisen 
tehtävän kaikille!) 
14-19: Yhteistoiminta- ja luottamusharjoituksia 
20-25: Ihmisen toiminta metsässä 
26-30: Loppuhauskat  
 
Jokaiselle ryhmälle tulee siis noppaa heittämällä oma 
tehtäväkokonaisuutensa ja toivottavasti mahdollisimman monenlaisia 
tehtäviä. Mutta jo pelkkä metsässä oleminen ja parin tehtävän tekeminen 
rauhassa ja kunnolla voi ajaa asiansa. Tehtävä numero 11 - metsäluonnon 
monimuotoisuuden pikatesti - on sellainen, joka on pakollinen pysähdys ja 
tehtävä kaikille ryhmille. 
 
30-pelin tehtäväkortit (1-30) löytyvät erillisestä liitteestä. 
 
Kikkoja pelin keston kontrolloimiseen: 
 
- Jos jokin ryhmä hätäilee tai näyttää muuten etenevän liian nopeasti, voit 
antaa heille ylimääräisiä pakollisia pysähdyksiä, eli ylimääräisiä tehtäviä, 
varsinkin osiosta ”loppuhauskoja”. 
- Jos kaikki ryhmät etenevät hitaasti, eikä yksikään ryhmä saavuta pelin 
loppua toivotussa ajassa, voit sopivassa kohtaa antaa pisimmällä olevalle 
ryhmälle seuraavalla heittovuorolla suoraan tehtävän 30, jolloin peli päättyy. 
- Muutoinkin improvisoiminen pelin aikana on ohjaajalle sallittua. Esim. jos 
jokin ryhmä heittää koko ajan ykkösiä tai muita pienimpiä lukuja, voi heidän 
etenemistään ”salaa” vauhdittaa sanomalla, että metsän henki kuiskasi, että 
he saavatkin edetä kaksi kertaa silmäluvun osoittaman määrän. Eli jos he 
heittivät kakkosen, saavat he edetäkin neljän tehtävän päähän. Jne. 
 
Hyödyt: 
 
- Peli-elementti voi tuoda säpinää niihinkin ryhmiin, jotka eivät muuten olisi 
kovinkaan innostuneita tekemään tehtäviä tai olemaan luonnossa.  
- Monipuolisesti erilaisia tehtäviä, joita ryhmät saavat tehdä omaan tahtiin. Ei 
siis haittaa, vaikka jokin ryhmä on nopeampi ja toinen hitaampi.  
- Jokaiselle ryhmälle tulee noppaa heittämällä oma tehtäväkokonaisuutensa. 
Ryhmät eivät siis tee samoja tehtäviä. Tehtävistä voidaan myöhemmin, 
esimerkiksi seuraavalla tunnilla luokassa, keskustella ja kertoa. 
- Tehtävien avulla nuoret pääsevät aistimaan luontoa, eläytymään ja myös 
antamaan jotakin itsestään muille oman ryhmän jäsenille. 
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LUOKAN YHTEINEN TAIDETEOS ”MONIMUOTOISUUS” (10 min) 
 
Pelin päätyttyä rauhoitutaan ja kokoonnutaan jälleen rinkiin.  
 
”Metsä ja luonto itsessään on kuin suuri ja ihmeellinen taideteos, jossa 
jokaisella sen eliöllä ja osasella on oma paikkansa ja tehtävänsä. Luonnon 
monimuotoisuus, koko elämän kirjo, on hieno ja tärkeä asia, jota on syytä 
vaalia. Myös me ihmiset olemme osa luontoa ja riippuvaisia luonnon 
monimuotoisuudesta. Jokainen meistä tuo oman vivahteensa elämän 
monimuotoisuuden kirjoon. Iloitaan siitä kaikesta monimuotoisuudesta - 
luonnossa ja toisissamme - jota näemme ja koemme ympärillämme joka 
päivä!” 
 
Jos aikaa on enää vähän jäljellä, jätetään luokan yhteinen taideteos 
tekemättä ja siirrytään seuraavaksi suoraan loppupiiriin. Jos aikaa kuitenkin 
vielä on, ohjeistetaan koko luokalle yhteisen luontotaideteoksen tekeminen.  
 
”Juhlistaaksemme elämän monimuotoisuutta, tehdään vielä luokan yhteinen 
luontotaideteos, joka jää tänne metsään ilostuttamaan mahdollisia 
ohikulkijoita ja muistuttamaan meitä elämän monimuotoisuuden 
merkityksestä ja vaalimisesta. Taideteoksen aihe on siis monimuotoisuus. 
Toteutus on vapaa, kunhan toteutuksessa huomioidaan se, ettei luontoa 
vahingoiteta. Tärkeää on, että jokainen luokan oppilas osallistuu taideteoksen 
tekemiseen. Jokainen siis tuo oman vivahteensa myös tähän 
monimuotoisuuden kirjoon. ” 
 

 
 Kuva: Laura Haikonen 
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Hyödyt: 
 
- Oman itsen linkittäminen luonnon monimuotoisuuteen - ihminen on osa 
luontoa. 
- Muodostuu positiivinen mielikuva yksilöistä ryhmässä. 
- Jokainen tuo oman tärkeän vivahteensa yhteiseen taideteokseen. Jokainen 
on taideteoksen tekemisessä ja ryhmässä tärkeä, ja kokemukseksi jää, että 
koolla on hieno ryhmä. 
- Luokan taideteoksesta voidaan ottaa valokuva, joka voidaan printata luokan 
seinälle symboloimaan hyviä asioita omassa ryhmässä sekä hyviä asioita 
metsässä. 
 

 
 
LOPPUPIIRI (5 min) 
 
Lopuksi ollaan vielä piirissä käsi kädessä.  
 
”Metsätuokiomme alussa sanoin, että metsään on kätkettynä jotakin sellaista, 
mitä et ole vielä ehkä löytänyt ja toivoin, että mahdollisimman moni pääsisi 
sen jäljille. Tämän tuokiomme aikana olette varmasti havainneet ja löytäneet 
monta hyvää asiaa metsästä ja toisistanne. Tekemänne taideteos symboloi 
tätä ja on osoituksena siitä, että olette löytäneet sen, mitä toivoin teidän 
löytävän. Pitäkää näitä voimavarananne. Keskittykää toistenne myönteisiin 
puoliin. Käykää myös jatkossa metsässä, sillä luonto tekee hyvää, rauhoittaa, 
suojaa ja rentouttaa. Vastavuoroisesti olkaamme myös hyviä luonnolle, eli 
luvataan pitää siitä yhteisesti huolta.”  
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Ohjaaja ohjeistaa jokaista toivomaan vuorollaan hiljaa silmät kiinni jotakin 
itselleen tärkeää asiaa, jotakin asiaa omalle ryhmälle ja jotakin asiaa 
metsälle. Kevyt kädenpuristus on merkki seuraavan vuorosta. Kädenpuristus 
on kuin yhteinen pulssi, joka sykkii läpi piirin. Ohjaaja laittaa 
kädenpuristuksen liikkeelle ja odottaa, kunnes puristus tulee takaisin toista 
kautta. Ohjaaja kertoo, että metsä on nyt vastaanottanut oppilaiden ja 
opettajan toiveet ja tähän on hyvä päättää yhteinen tuokiomme. Ohjaaja 
kiittää luokkaa ja opettajaa. 
 
Hyödyt: 
 
- Jokaiselle jää lopuksi vielä hyvä mieli, kun saa toivoa jotakin itselleen 
tärkeää asiaa.  
- Toivotaan jotakin myös omalle ryhmälle ja metsälle, ei vain itselle → 
empatia. 
 
 
Aivan lopuksi, jos aikaa vielä on, ohjaaja voi vielä kertoa kiinnostuneille lisää 
Luonto-Liitosta tai jakaa esitteitä tai lehtiä. Jos joku tässä vaiheessa ilmaisee 
kiinnostuksensa toimintaan, ota nimi ja yhteystiedot ylös lisätietojen 
lähettämistä varten (toimita kiinnostuneiden henkilöiden tiedot Luonto-Liiton 
keskustoimistolle). Kannattaa mainostaa myös nettisivua, facebook-sivua ja 
instagramia. 
 
Vinkkaa opettajalle Suomen luonnonsuojeluliiton julkaisemasta 
Koulumetsäoppaasta, joka löytyy netistä: www.sll.fi/koulumetsaopas  
 
Oppaan tavoitteena on edistää koulujen ja päiväkotien lähimetsien 
arvostusta, käyttöä ja säilymistä lasten ja nuorten leikin, oppimisen ja 
virkistyksen paikkoina. Tavoitteena on myös lisätä koulujen ja päiväkotien 
henkilökunnan sekä lasten ja nuorten mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa 
lähimetsää koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Oppaasta saa 
runsaasti vinkkejä hyvään metsäluontokasvatukseen ja se rohkaisee kouluja 
ja päiväkoteja käyttämään lähimetsiä oppimisympäristönä aiempaa 
monipuolisemmin. Nuorten kanssa osallistumisen ja vaikuttamisen teemat 
ovat tärkeitä ja näiden asioiden käsittelemiseen opas antaa hyvät eväät. 
Opettajaa voi ja saa mielellään rohkaista käsittelemään lähiympäristöön 
vaikuttamisen teemoja oppitunneilla yhdessä metsätuokioon osallistuneiden 
oppilaiden kanssa. 
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