
Korpiseikkailun ohje opettajalle 
 

Kevätlukukauden viimeinen viikko on perinteisesti vilkasta luokkaretkiaikaa Korkeasaaressa. Tälle viikolle 
tarjoamme kouluille ohjelmaksi omatoimisen Korpiseikkailun. Ohjelma on maksuton. 
 

Mitä Korpiseikkailuun tarvitaan? 
Korpiseikkailussa oppilaat kohtaavat kiperiä monivalintakysymyksiä, jotka löytyvät QR-koodin avulla 
Korkeasaaren kotimaisten eläinten lajikylteistä. Korpiseikkailu sopii isollekin ryhmälle, kunhan osallistujat 
jaetaan pienempiin joukkueisiin tehtävää varten. Aikaa kannattaa varata 1,5 tuntia. 
 

Jokainen joukkue tarvitsee mobiililaitteen QR-koodien lukua varten (ilmaisen QR-koodisovelluksen saa 
puhelimen sovelluskaupasta), netistä tulostetun Korkeasaaren kartan ja tehtävälapun (samassa 
tiedostossa) ja kynän. Tehtävälappuja voit tulostaa itse tarvitsemansa määrän. Opettajalla on hyvä olla 
myös Korpiseikkailun vastaukset, josta tehtävä voidaan tarkistaa, joten tulosta vastaukset itsellesi. 
 

Miten oppilaat ohjeistetaan? 
Korpiseikkailussa testataan, miten hyvin tunnette kotimaiset eläinlajit ja osaatteko ratkaista korven 
arvoituksen! Jokaisen tehtävälappuun merkityn eläimen lajikyltissä on Korpiseikkailun QR-koodi, jonka 
kännykällä lukemalla saat esiin tähän eläinlajiin liittyvän monivalintakysymyksen.  Merkitse tehtävälappuun 
muistiin oikean vastausvaihtoehdon kirjain. Esimerkiksi vastausvaihtoehdot voivat olla A, B ja C, merkitse 
niistä paperiin B, jos se on sinun mielestäsi oikea vastaus kysymykseen. Jotta löydätte oikean vastauksen, 
voitte luntata lajikyltistä tai netistä, mutta toiselta joukkueelta ei kannata luntata, koska heidän 
vastauksensa ei välttämättä ole oikea. 
 

Lajeja ja kysymyksiä on yhteensä 12 ja voitte kiertää ne siinä järjestyksessä kuin haluatte. Löydätte lajien 
luokse kartan avulla. Kaikki kysymykset pitää kiertää läpi, sillä kerätyistä kirjaimista muodostuu 
suomalaiseen luontoon liittyvä sana. 
 

Sovi vielä luokkasi kanssa, miten ja missä tehtävä tarkistetaan. Varmista, että kaikki löytävät sovittuun 
tapaamispaikkaan noin 1,5h päästä. Muistathan kertoa oppilaille myös Korkeasaaren säännöt ja ohjeistaa 
pesivistä valkoposkihanhista. 
  
1. Korkeasaari on eläinten koti – liiku siis rauhallisesti ja meluamatta.  
2. Eläimet ovat villejä – niitä EI saa koskea.  
3. Syö itse omat evääsi – eläimet sairastuvat väärästä ruoasta.  
 

Ohje valkoposkihanhien ohittamiseen löytyy tämän QR-koodin takaa tai osoitteesta   
http://www.korkeasaari.fi/nain-ohitat-pesivan-valkoposkihanhen/ 
  

Korpiseikkailun vastaukset  
 
Toivottavasti sinulla oli hauska Korpiseikkailu! Oikeista vastauksista muodostui sana laulujoutsen. Se on Suomen upea 
kansallislintu.  
 
TUNTURIPÖLLÖ  
Millainen on tunturipöllön väritys?  
L ) tunturipöllökoiras on kokonaan valkoinen ja naaras on pilkullinen  
M) tunturipöllöt ovat talvella kokonaan valkoisia, kesällä ne muuttuvat pilkullisiksi  
N ) nuoret tunturipöllöt ovat pilkullisia, aikuiset ovat kokonaan valkoisia  
       

                      (jatkuu kääntöpuolella) 

http://www.korkeasaari.fi/nain-ohitat-pesivan-valkoposkihanhen/


HIRVI  
Hirven lempiruokaa ovat  
A) männyn ja katajan oksat sekä vesikasvit  
E) kuusen ja koivun oksat  
I) mustikka, raparperi ja kielo  
 

HUUHKAJA  
Huuhkajia voi pesiä kaupungissakin, mutta metsissä pesäpaikka on yleensä  
I) tuuhean kuusen yläoksilla  
U) maassa tai kalliolla  
O) puunkolossa tai pöntössä  
 

ILVES  
Miten tämä Suomen ainut kissapeto yleensä saalistaa?  
P) yhdessä toisten ilvesten kanssa  
L) hämärässä hiipien ja loikkien  
H) kotipuusta ympäristöä väijyen  
 

LAPINPÖLLÖ  
Tämän kookkaan pöllön pääasiallista ravintoa ovat  
U) myyrät  
A) jänikset  
Y) riekot  
 

METSÄPEURA  
Mikä on metsäpeurojen tärkein talviravinto?  
R) naava  
K) suokasvit  
J) jäkälä  
 

SAUKKO  
Tällä vesipedolla on myös  
E) taito sukeltaa jopa 20 minuuttia kerralla  
O) vedenpitävä turkki ja tassuissa räpylät  
A) pesän oviaukko veden alla  
 

SUOKUKKO  
Millä muulla tavoin suokukkokoiras komeilee?  
Ä) suokasvein koristelemallaan pesäpaikalla  
O) levitettävällä pyrstölaahuksella  
U) tanssein ja valetaisteluin soidinpaikalla  
 

VESIKKO  
Mikä on varmin tuntomerkki erottaa vesikko minkistä?  
T) vesikon kuono on valkoinen, minkillä yleensä vain leuka  
S) vesikko on minkkiä puolet pienempi  
L) minkki elää vain Suomen rannikkoseuduilla  
 

VILLISIKA  
Miksi villisiat kylpevät mielellään mudassa?  
S) muta suojaa ja viilentää ihoa  
N) muta antaa hyvän suojavärin  
K) muta tuoksuu hyvälle  
 

KARHU  
Mikä näistä pitää paikkansa karhun talviunen aikana?  
H) karhun ruumiinlämpö laskee alle 30 asteen  
V) karhu kasvattaa talviturkin lämmikkeekseen  
E) karhun ei tarvitse ulostaa kertaakaan  
 

RANTAKÄÄRME  
Miksi käärme lipoo kieltään?  
K) se on nälkäinen  
N) se haistelee  
R) se pyydystää hyönteisiä 


