
 

 

 

 
 

Opas 

ryhmänohjaajille 



 

Tervehdys! 

 

Tämä opas on pitkän ja antoisan matkan tuotos. Aloitimme syksyllä 2014 

innokkaina opiskelijoina kehittämistyön harjoittelun Pohjois-Karjalan 

PePPi-hankkeessa. Matkamme on koostunut kahdesta harjoittelusta. 

Syksyllä saimme käyttää mielikuvitusta ideoidessamme keväällä 2015 

toteutettavaa lasten ryhmää. Ryhmän ohjaajana toimi meidän lisäksi 

nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelija Daniel. Taustatukenamme ovat 

olleet Pohjois-Karjalan PePPi-hankkeen työntekijät Kaisu ja Elina. 

 

Opas on yksi esimerkki ryhmätoimintamallista, jonka avulla voi kuka 

tahansa lähteä toteuttamaan prosessimaista lastenryhmää. Kerromme 

oppaassa oman ryhmämme toteutuksesta melko yksityiskohtaisesti. Tämä 

mahdollistaa samankaltaisen ryhmän toteuttamisen tulevaisuudessa. 

Ryhmämme kokoontui viisi kertaa kevään 2015 aikana. Jokainen ryhmän 

tapaaminen on kuvattu oppaassa omana osanaan. Tämän tuotoksen 

loppupuolella on ohjeet käyttämistämme leikeistä. Oppaassa on kuvia 

havainnollistamassa ja tukemassa kirjoitettua tekstiä. 
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1 Mikä ryhmä? 

 

1.1 Ryhmän idea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Seikkailemaan! 

 

Jokaisella ryhmän tapaamisella on mukana kartta, joka tukee prosessimaista toimintaa. Kartassa 

kulkee polku, jonka varrelle muodostuu kunkin ryhmän omat pysähdyspisteet. Nämä paikat 

kuvaavat jokaista ryhmäkertaa, jotka on esitelty sivulla kuusi. Ympäristöt on muodostettu siten, että 

ne kuvaavat jollain tapaa kullakin kerralla tapahtuvaa toimintaa. Ryhmään osallistuvat lapset saavat 

ensimmäisellä kerralla itse päättää, millainen hahmo seikkailee heidän mukanaan tapaamisilla ja 

kartassa. Ryhmän ohjaajien tehtävänä on valmistaa lasten ideoima hahmo seikkailemaan kartalle.  

Kenelle? 

 Sijaisperheissä eläville 7–10 –vuotiaille lapsille Ryhmän koko? 

 6 lasta 

 3 ohjaajaa 

 
Tapaamisten määrä? 

 5 kertaa kuukauden välein 

Ryhmän muoto? 

 Suljettu pienryhmä 

Kerhossamme seikkaili tämä 

merirosvo 
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Kartta 

Kartta ja ympäristöt 
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Kaupunki 

Aiheena tutustuminen sekä itselle tärkeän askartelu 

 

 

 

 

 

Olympiastadion 

Aiheena liikunnallisuus sekä ryhmäytyminen 

 

 

 

 

Majatalo 

Aiheena leipominen ja uusien taitojen opettelu 

 

 

 

 

Kota 

Aiheena luonnossa liikkuminen 

 

 

 

 

 

Koti 

Aiheena minulle tärkeät asiat tai paikat 
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Ryhmän kokoontumisilla kulki kartan ja merirosvon lisäksi seikkailupassi sekä matkapäiväkirja. 

Ohjaajat tekevät nämä valmiiksi ensimmäiselle tapaamiselle. Seikkailupassi jaetaan jokaiselle 

ryhmään osallistuvalle lapselle ja ohjaajat säilyttävät niitä ryhmätoiminnan ajan. Passiin liimataan 

kertojen edetessä ympäristöjen kuvia. Jokainen saa koristella seikkailupassin haluamallaan tavalla. 

Matkapäiväkirjaa täytetään jokaisen kerran loppupuolella. Siihen kirjoitetaan ylös tapaamisella 

tehtyjä asioita. Matkapäiväkirjat muistuttavat vanhaa pergamenttia ja ne ovat kertakohtaisia. 

 

 

 

Valmis seikkailupassi 

Matkapäiväkirjoja 
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2 Huomioitavia asioita ennen ryhmätoiminnan 

käynnistymistä 

 

Ennen varsinaista ryhmätoiminnan käynnistämistä käydään tutustumassa sijaisperheisiin. Näillä 

kotikäynneillä kerrotaan lisää ryhmän ajatuksesta ja päästään samalla tutustumaan lapsiin heidän 

omassa asuinympäristössään. Kotikäyntejä varten on laadittu pienimuotoinen kartoituslomake (Liite 

1), jossa kysytään peruskysymyksiä, kuten esimerkiksi erityisruokavalioista ja mahdollisesti 

ryhmän toimintaan vaikuttavista asioista. Lomakkeeseen täytetään sijaisvanhempien yhteystiedot, 

jotta heidät voidaan tarvittaessa tavoittaa ryhmän aikana. Kotikäynneillä ohjaajat jakavat 

sijaisperheisiin tiedotteen, jossa kertovat itsestään. Siinä on ohjaajien yhteystiedot, joista 

sijaisvanhemmat heidät tavoittavat. 

 

Ryhmätoiminnan alussa ohjaajilla on monenlaista tekemistä esivalmisteluiden kanssa. Viimeistään 

tässä vaiheessa varmistetaan paikat, joissa ryhmä kokoontuu. Lähempänä ryhmän ensimmäistä 

kokoontumista sijaisvanhempia tiedotetaan sähköpostitse muun muassa paikasta, ajankohdasta ja 

tarvittavista varusteista.  

 

  

Esivalmisteluja 
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3 Ryhmän kokoontumiset 

 

 

 

3.1 Kaupunki 

 

Ryhmäläisten saapuessa ensimmäiseen tapaamiseen, ohjaaja on heitä 

vastassa ja vaihtaa muutaman sanan sijaisvanhempien kanssa. Ryhmä 

aloitetaan kokoontumalla piiriin. Mikäli kaikki ohjaajat eivät ole 

paikalla, voi poissaollut henkilö tehdä ryhmäläisille videotervehdyksen. 

 

Ensimmäinen kerta voi olla lapsille jännittävä tilanne, joten siitä 

kannattaa tehdä mahdollisimman turvallinen ja rauhallinen. Tässä 

vaiheessa käydään läpi ryhmäkerran ohjelma, joka on tehty tekstin ja kuvien muodossa kartongille. 

Konkreettinen ohjelma voi auttaa lapsia hahmottamaan, miten kerta etenee. 

 

Lapset voivat olla vieraita toisilleen joten ryhmäytyminen aloitetaan yhteisten leikkien kautta. 

Ensimmäisiksi harjoituksiksi on valittu sellaisia leikkejä, joissa ei tarvitse esiintyä yksin tai olla 

kosketuksessa toisen kanssa. Ensimmäisellä kerralla ohjaajalta vaaditaan heittäytymistä ja 

innostavaa otetta, jotta alkujännitys laukeaisi. 

  

Ryhmäkerran ohjelma 
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Kesto 2h 

1. Leikit (ja aloituspiiri 20 min) 

 

 Kosketa väriä -leikki 

 Pää-olkapää-peppu-polvet-varpaat -leikki 

 Itikka -leikki 

 Pieni lohikäärme -leikki 

 Joo -leikki 

 

2. Kartan tarkastelu (10 min) 

 

 Tutkitaan yhdessä, mitä kartassa on? 

 Mietitään yhdessä, kuka lasten kanssa voisi seikkailla? 

 Päätetään, mistä kohdasta karttaa lähdetään yhteiselle matkalle ja sijoitetaan 

kaupunkiympäristö sille kohdalle 

 Johdatellaan lapsia yhteiseen seikkailuun tarinan kautta, jonka tarkoituksena on 

luoda yhteisiä pelisääntöjä 

 Mietitään yhdessä ryhmälle nimi (ohjaajilla olisi hyvä olla ehdotuksia nimen 

varalle mikäli lapsilta ei nouse ideoita). 

 

Tarina 

Pienen pieni ___ lähti eräänä päivänä uuteen seikkailuun. ___ kulki eteenpäin mutkittelevalla 

polulla kunnes näki hauskannäköisen talon. ___ kutsuttiin taloon sisälle, koska siellä oli juuri hetki 

sitten alkanut uusi ja kiva kerho. Kerhoa pitivät kolme mukavaa aikuista. Siellä oli myös monta 

___:lle uutta lasta. ___ jännitti , mutta silti hän oli innoissaan uusista kavereista. Ensin ___ ja 

muut lapset leikkivät yhdessä hauskoja leikkejä. Leikkien jälkeen aikuiset ehdottivat kerholle 

tehtäväksi yhteiset pelisäännöt. Aikuiset eivät millään keksineet, mitä säännöt voisivat olla. He 

tarvitsivatkin kerhon lasten apua. Minkälaisia sääntöjä lapset olisivat voineet keksiä? 
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3. Välipala (20 min) 

 

 Voileipiä ja päällisiä  

 Viinirypäleitä 

 Pillimehuja. 

 

4. Askartelua (20 min) 

 

 Jokainen askartelee annetuista materiaaleista (kts. materiaalilista) itselleen 

mieluisan tai tärkeän paikan 

 Tarkoitus nousee kerran aiheesta 

 Työskentely herättää lapsia pohtimaan omaa elinympäristöään. Askartelun 

keinoin voidaan herätellä ja tehdä näkyväksi heille merkityksellisiä paikkoja 

 Askartelujen valmistuttua lapset saavat halutessaan kertoa työstään muille: mikä 

paikka on, missä se sijaitsee, miksi se on minulle tärkeä? 

 

Muistattehan 

pestä kädet! 

Kuva ohjaajalle mieluisasta paikasta 
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5. Matkapäiväkirjan kirjoittaminen (10 min) 

 

 Ohjaajat kysyvät lapsilta, haluaisiko joku toimia kirjurina 

 Tuotetaan paperille tekstiä kerran sisällöstä lasten sanoin 

 Jokainen saa piirtää tai kirjoittaa oman puumerkkinsä matkapäiväkirjaan 

6. Seikkailupassi (10–15 min) 

 

 Ohjaajat jakavat lapsille seikkailupassit 

 Passiin kirjoitetaan oma nimi ja liimataan kaupunkikuva ensimmäisen kerran 

kohdalle 

 Mikäli on aikaa, jokainen voi koristella seikkailupassinsa mieleisekseen 

piirroksin ja tarroin 

 Ohjaajat keräävät passit talteen seuraavaa tapaamista varten. 

 

 

7. Arviointi (5 min) 

 

 Kukin lapsi saa asettua tilassa kokemustaan kuvaavan 

hymynaaman kohdalle (hymynaamajana) 

 Ohjaajat kirjaavat palautteen ylös. 

  

Hymynaamat arviointiin 



13 

 

Ohjaajan muistilista 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esivalmistelut 

 

 Lähetetään sähköpostit tulevasta kerrasta 

perheille 

 Teetetään kartta 

 Valmistetaan seikkailupassit 

 Askarrellaan kerho-ohjelman pohja 

 

 

Askartelutarvikkeet 

 

 Pahvipohjia (jokaiselle osallistujalle oma) 

 Värikkäitä kopiopapereita 

 Liimaa 

 Saksia 

 Värikyniä ja tusseja 

 Kankaita, nappeja ym. 

 

 

Muut tarvikkeet  

 

 Nimilaput 

 Kartta 

 Kerho-ohjelma + kuvat ja tekstit 

 Välipalatarvikkeet 

 Valmiiksi askarrellut seikkailupassit 

 Seikkailupassiin liimattavat kaupunkikuvat  

 Karttaan laitettava kuva kaupungista 

 Tarroja seikkailupassin koristeluun 

 Hymynaamat arviointiin 

 Matkapäiväkirjaa varten tehty paperi (vanhan näköinen 

kahvissa liotettu, reunat poltettu, rypistelty) 

 Ensiaputarvikkeet 

 

 

Budjetti 

 

 Askartelutarvikkeet/

kartongit 29 e 

 Välipala 15 e 

 Kartta 45 e 

= 89 e 
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3.2 Urheilustadion 

 

Toisella kerralla seikkaillaan urheilustadionilla olympialaisten 

merkeissä. Paikka on valittava siten, että urheilullinen ohjelma on 

mahdollista toteuttaa. On huomioitava, ettei tilassa ole 

häiriötekijöitä kuten esimerkiksi muita liikunnan harrastajia tai 

melua. Perheitä muistutetaan sähköpostissa liikuntaan sopivasta 

varustuksesta. Olympialaiset toteutetaan sisä- tai ulkotiloissa, toki 

vuodenaika huomioon ottaen. 

 

Kesto 2 h 

 

 

 

 

2. Leikki (5 min) 

 ravirata 

1. Kartan tarkastelu (5 min) 

 

 Kokoonnutaan piiriin liikuntasalin keskiympyrään  

 Ohjaajat ottavat kartan esiin ja ryhmän kanssa muistellaan, missä olimme 

edellisellä kerralla ja liitetään kaupunkikuva karttaan 

 Sijoitetaan olympiastadionin kuva lasten haluamaan paikkaan kartalla 

 Laitetaan edellisellä kerralla päätetyn seikkailijan kuva kartalle (ohjaajat ovat 

valmistaneet kyseisen kuvan lasten kuvailujen perusteella) 
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Seuraavaksi jakaannutaan kahteen ryhmään, joissa suoritetaan olympialajeja. Molemmissa 

ryhmissä on yksi ohjaaja.. Lajeja on yhteensä kuusi ja ne on jaettu pareiksi. Ryhmät suorittavat 

yhtä lajiparia kerrallaan, jolloin yhdellä ryhmällä on esimerkiksi lennokkikisa ja toisella pallojen 

heitto. Kun laji on saatu päätökseen, joukkueet vaihtavat paikkoja. 

 

Ryhmien suoritettua molemmat lajit otetaan seuraava lajipari esiin ja toimitaan kuten aiemmin. 

Olympialaiset päättyvät, kun molemmat ryhmät ovat kokeilleet kaikkia lajeja. Ohjaajien on 

varauduttava siihen, että toinen ryhmä on toista nopeampi. ”Odotteluajalle” voidaan varioida eri 

lajeja tai hyödyntää muuta välineistöä lasten aktivoimiseen (esimerkiksi hula-vanteet, hyppynarut, 

maalarinteipillä tehty ruutuhyppely). Tärkeintä ei ole kilpailu vaan mukava yhdessä tekeminen! 

  

Välineitä olympialaisiin 
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  3. Olympialaiset (45 min) 

 

 Lennokkikisa + pallojen heitto 

 

Lennokkikisa: ohjaajat varaavat erivärisiä tulostuspapereita ja tarvittaessa ohjeet, joista 

kyseisen lajin suorituspaikassa jokainen tekee oman lennokin. Kukin heittää 

vuorollaan viivan takaa lennokin. Vaihtoehtoisesti kaikki voivat heittää yhtä aikaa 

lennokkejaan. Ohjaajalla voi olla mitta mukana tulosten mittaamiseen. 

 

Pallojen heitto: lajiin varataan pieniä palloja, joita on helppo heittää (esim. 

tennispalloja tai sählypalloja) ja sankkoja. Tarkoituksena on heittää tarkkuutta 

erilaisten matkojen päästä erilaisia tyylejä kokeillen. 

  

 Munankuljetus + tulitikkujen heitto 

 

Munankuljetus: ideana on kuljettaa styroxisia munia lusikoissa ja kiertää ennalta 

sovittu merkki. Lajissa voi kokeilla erilaisia tyylejä juoksusta hiipimiseen. Munia voi 

kopitella kertakäyttömukeihin parin kanssa. Tällöin toinen heittää munan ja toinen 

yrittää ottaa sitä kiinni mukilla. 

 

Tulitikkujen heitto: joukkueen jäsenille jaetaan oma tulitikku (normaalia pidempi). 

Niitä heitetään viivan takaa vuorotellen tai yhtä aikaa. Tulitikkua voidaan heittää myös 

joukkueena, jolloin heittämistä jatketaan siitä, mihin edellinen tikku jäi. 

 

 Keilaus + ilmapallot 

 

Keilaus: ohjaajat varaavat mukaan esimerkiksi tyhjiä maitotölkkejä tai limsapulloja, 

jotka toimivat keiloina. Keilat asetellaan muodostelmaan ja jokainen vuorollaan yrittää 

saada keiloja kumoon vierittämällä palloa viivan takaa. Palloina toimii samat pallot 

kuin pallojen heitossa. 

 

Ilmapallojen kuljetus: jokainen kuljettaa vuorollaan ilmapalloa ilmassa, kiertäen 

ennalta sovitun merkin. Jokaisen kuljetettua ilmapalloa voidaan joukkueen voimin 

kopitella sitä ringissä.  
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4. Leikki (5 min) 

 

 Ketjuhippa. 

 

5. Välipala (15 min) 

 

 Vesirinkeleitä 

 Viinirypäleitä 

 Pillimehuja. 

 

 

Lennokin heittoa 

Muistattehan 

pestä kädet! 
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6. Värivarjo/terapiavarjo (15 min) 

 

 Ohjaajat kertovat, mitä varjolla tehdään 

 Jokainen ottaa varjon reunoista kiinni 

 Liikutetaan varjoa aluksi ylös ja alas 

 Ohjaajat laittavat yhden pallon varjon päälle. Palloa vieritetään varjon päällä 

ympyrän muodossa siten, ettei se tipu keskireikään tai lennä reunojen yli 

 Tehtävään otetaan erikokoisia palloja, joita voi olla useampia samanaikaisesti 

leikissä mukana 

 Leikki lopetetaan ohjaamalla pallo keskireikään 

 Seuraavaksi jokainen halukas saa mennä vuorollaan makaamaan varjon alle. 

Muut liikuttavat värivarjoa ylös ja alas, kuitenkin siten ettei se osu tai satuta 

varjon alla makaavaa 

 Lopuksi kaikki menevät varjon alle. Yhteisestä merkistä varjo nostetaan ylös ja 

reunoista kiinni pitäen mennään samanaikaisesti varjon alle, ikään kuin 

”telttaan”. 

 

Värivarjo 
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7. Matkapäiväkirja (10 min) 

 

 Ohjaajat kysyvät lapsilta, haluaisiko joku toimia kirjurina 

 Paperille tuotetaan tekstiä kerran sisällöstä lasten sanoin 

 Jokainen saa piirtää tai kirjoittaa oman puumerkkinsä 

matkapäiväkirjaan. 

8. Seikkailupassi (5 min) 

 

 Ohjaajat jakavat lapsille seikkailupassit 

 Passiin liimataan urheilukentän kuva toisen kerran 

kohdalle 

 Ohjaajat keräävät passit talteen seuraavaa tapaamista 

varten. 

9. Arviointi (5 min) 

 

 Kukin lapsi saa asettua tilassa kokemustaan kuvaavan 

hymynaaman kohdalle 

 Ohjaajat kirjaavat palautteen ylös. 
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Ohjaajan muistilista 

 

 

 

 

  

 

Esivalmistelut 

 

 Sähköpostit tulevasta kerrasta perheille 

 Varmista tarvittavien 

liikuntavälineiden saatavuus (voit 

kysyä esimerkiksi kouluilta tai 

urheiluseuroilta lainaksi) 

 Sopivan tilan varaaminen hyvissä 

ajoin. 

 

 

Olympialaistarvikkeet 

 

 Ämpäreitä (2 kpl) 

 Tulitikkuja 

 Paperia lennokkeihin 

 Palloja (tennispallon kokoisia) 

 Maitotölkkejä tai limsapulloja keilaukseen 

 Ilmapalloja 

 Lusikoita 

 Styroxmunia tms… 

 

 

Muut tarvikkeet 

 

 Värivarjo 

 Paperi matkapäiväkirjaan (vanhan näköiseksi tehty, 

kahvissa liotettu, reunat poltettu rypistelty) 

 Seikkailupassit 

 Kartta 

 Ryhmän ideoima hahmo seikkailemaan 

 Välipalatarvikkeet 

 Seikkailupassiin liimattavat stadionkuvat  

 Karttaan laitettavat kuvat kaupungista sekä stadionista 

 Kerho-ohjelma + kuvat ja tekstit 

 Muita liikuntavälineitä varalle 

 Nimilaput jokaiselle 

 Ensiaputarvikkeet. 

 

Budjetti 

 Välipala 15 e 

= 15 e 
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3.3 Majatalo 

 

 

Matka jatkuu kohti majataloa leipomisen merkeissä. Lapsilta 

kysytään toiveita leipomuksista edellisellä ryhmän tapaamisella 

tai sijaisvanhemmille lähetetyllä sähköpostilla. Leipomiseen 

mietitään sellaisia vaihtoehtoja, joita on ajan ja paikan 

puitteissa mahdollista toteuttaa. Ohjaajat valmistelevat ajan 

säästämiseksi toisen taikinan etukäteen. Tilaan ja sen 

tarvikkeisiin tutustutaan ennen ryhmän kokoontumista, jotta 

kaikki tarvittavat välineet ovat saatavilla. Leipomusten määrästä riippuen aikaa voi varata 2,5 

tuntia, jotta vältytään kiireeltä.  

 

Tällä kerralla lapsille annetaan ”kotitehtävä”. Ohjaajat kokoavat lapsille pussit, jotka sisältävät 

pienen hahmon (kerhossamme merirosvot), kertakäyttökameran, pienen vihkon, ohjeistuksen 

lapsille sekä erillisen ohjeen aikuisille. Lapset ottavat merirosvostaan kuvia heille itselleen tärkeissä 

paikoissa. He saavat itse päättää, missä paikoissa ja kenen kanssa merirosvo seikkailee (liitteet 3 ja 

4). Lapset palauttavat kamerat seuraavalla tapaamisella, jonka jälkeen ohjaajat teettävät kuvat. 

Kuvia käytetään kerhon viimeisellä kerralla.  

 

Esivalmisteluita leipomiseen 
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2. Leikki (5 min) 

 

 Leipomistarvikkeiden etsiminen tilasta. 

Kesto 2h 

 

 

 

 

 

 

1. Kartan tarkastelu + ohjelman käyminen läpi (10 min) 

 

 Kokoonnutaan lattialle piiriin, esimerkiksi tyynyjen tai patjojen päälle 

 Ohjaajat kertovat päiväohjelman avulla, mitä tällä kerralla on tarkoitus tehdä  

 Ohjaajat ottavat kartan esiin ja ryhmän kanssa muistutellaan, missä olimme 

edellisellä kerralla. Liitetään kaupungin ja olympiastadionin kuvat karttaan 

 Sijoitetaan majatalon kuva lasten haluamaan paikkaan kartalla 

 Laitetaan ensimmäisellä kerralla päätetyn seikkailijan kuva kartalle. 

 

Sämpylät 

5 dl vettä 

1 pussi kuivahiivaa 

ripaus suolaa 

noin 12 dl jauhoja 

0,5 dl öljyä tai margariinia 

1. Lämmitä vesi  45 asteiseksi 

2. Sekoita hiiva pieneen määrään jauhoja 

3. Lisää jauhoja pikku hiljaa veden sekaan 

4. Lisää suola 

5. Vaivaa taikinaa ja lisää öljy 

6. Anna taikinan kohota noin 20 min 

7. Pyörittele sämpylät ja kohota niitä 

8. Paista 225 asteessa noin 10 minuuttia 
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Jaetaan lapset kahteen ryhmään, joista toinen ryhmä tekee suklaamuffineja ja toinen 

mustikkamuffineja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sämpylöiden pyörittely (20 min) 

 

 Ohjaajat kysyvät lapsilta, ovatko he leiponeet aikaisemmin sämpylöitä 

 Ohjaajat jakavat lapsille taikinaa  

 Käydään yhdessä läpi, miten sämpylöitä pyöritellään 

 Jokainen muotoilee sämpylöitä omassa tahdissaan, ohjaajat auttavat tarvittaessa 

 Sämpylät laitetaan kohoamaan. 

 

4. Muffinitaikinoiden valmistaminen (20 min) 

 

 Ohjeet käydään ohjaajien johdolla läpi 

 Taikinat valmistetaan ohjeiden mukaan ja ohjaajat jakavat 

lapsille vastuita taikinan valmistuksessa. 

Muffinit 

150 g margariinia 

2 dl sokeria 

2 munaa 

1,5 dl maitoa 

3,5 dl jauhoja 

2 tl leivinjauhetta 

3 dl mustikoita/ 150 g suklaata 

 

1. Vatkaa margariini ja sokeri vaahdoksi 

2. Lisää munat yksitellen vatkaten 

3. Lisää maito ja vehnäjauhot sekä 

leivinjauhe vuorotellen sekoittaen 

4. Lisää mustikat tai suklaarouhe 

5. Jaa taikina vuokiin 

6. Paista 200 asteessa noin 10 minuuttia 

Lähde: Hellapoliisi 

Muistattehan 

pestä kädet! 
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5. Leivonnaisten paistaminen 

 

 Paistaminen aloitetaan kohonneista sämpylöistä. Muffinit paistuvat 

sillä välin, kun lapset syövät tuoreita sämpylöitä 

 Turvallisuussyistä ohjaajat paistavat kaikki leivonnaiset. 

 

6. Välipala (25 min) 

 

 Itse leivottuja sämpylöitä ja päällisiä 

 Muffineja 

 Pillimehuja. 

 

Sämpylöitä ja muffineja 
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9. Arviointi (5 min) 

 

 Kukin lapsi saa arvioida leipomiskertaa kurkotusasteikolla. Mikäli lapset 

ovat tykänneet kerrasta, he kurkottavat mahdollisimman korkealle. Jos lapset 

ovat eri mieltä, he kyykistyvät lähelle lattianrajaa.   

 Ohjaajat kirjaavat palautteen ylös. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Matkapäiväkirja (10 min) 

 

 Ohjaajat kysyvät lapsilta, haluaisiko joku toimia kirjurina 

 Paperille tuotetaan tekstiä kerran sisällöstä lasten sanoin 

 Jokainen saa piirtää tai kirjoittaa oman puumerkkinsä 

matkapäiväkirjaan. 

 

8. Seikkailupassi (5 min) 

 

 Ohjaajat jakavat lapsille seikkailupassit 

 Passiin liimataan majatalon kuva kolmannen kerran 

kohdalle 

 Ohjaajat keräävät passit talteen seuraavaa 

tapaamista varten. 
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10. Merirosvopussien ohjeistaminen ja jakaminen (15 min) 

 

 Lapsille kerrotaan kotitehtävästä ja samalla näytetään pussin sisältöä 

 Lapsille jaetaan pussit kotiin lähtiessä 

 Harjoitellaan kameran käyttöä ohjaajien opastamana 

 Lapset ottavat valokuvan omasta hahmostaan  

 Ohjaajat kertovat tehtävästä ja pussin sisällöstä myös lasten 

hakijoille. 

 

Kotitehtävän materiaali 
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Ohjaajan muistilista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Esivalmistelut 

 

 Lähetetään sähköpostit 

perheille tulevasta kerrasta  

 Ohjeistetaan lapsia ottamaan 

mahdolliset esiliinat ja myssyt 

kotoa mukaan 

 Hankitaan ryhmän teeman 

mukaiset maskotit ja 

kertakäyttökamerat hyvissä 

ajoin. 

 

 

Leipomistarvikkeet 

 

 Leivontaohjeiden mukaiset 

ainekset 

 Tarvittavat välineet  

 Myssyt ja esiliinat 

 Pakastepussit, joihin voi ottaa 

kotiin mukaan jäljelle jääneitä 

leivonnaisia. 

 

 

Muut tarvikkeet 

 

 Nimilaput jokaiselle 

 Kerho-ohjelma + kuvat ja tekstit 

 Kartta 

 Ohjaajien valmistama hahmo seikkailemaan 

 Karttaan laitettavat kuvat kaupungista, stadionista sekä majatalosta 

 Välipalatarvikkeet 

 Paperi matkapäiväkirjaan (vanhan näköiseksi tehty, kahvissa liotettu, reunat 

poltettu, rypistelty) 

 Seikkailupassit 

 Seikkailupassiin liimattavat majatalokuvat 

 Ensiaputarvikkeet. 

 

Budjetti 

 Leivonta/välipalatarvikkeet 

n. 18 e 

 Kertakäyttökamerat 30 e 

= 48 e 
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3.4 Kota 

 

Neljännellä seikkailukerralla lähdetään luontoon! Tarkoituksena on 

viettää mukavaa yhteistä aikaa kerholaisten kesken sekä mahdollistaa 

sellaisia asioita, joita sisätiloissa ei voi toteuttaa. Jännittäviä elämyksiä 

on helppo tarjota rauhallisissa maisemissa muun muassa seikkailuradan, 

ritsalla ampumisen, aarteen etsinnän sekä makkaranpaiston myötä. 

Mahdollisia retkikohteita selvitetään ryhmän varmistuttua. Kannattaa 

harkita esimerkiksi kodan vuokraamista ryhmän omaan käyttöön, jossa 

voi rauhassa paistaa makkaraa sekä syödä välipalaa. Ohjaajat menevät retkipaikalle ennen lasten 

saapumista, jotta ehtivät sytyttämään nuotion, rakentamaan seikkailuradan ja piilottamaan aarteen 

sekä sanat maastoon.  

 

Kesto 2h 15 min 

 

 

1. Kameroiden kerääminen ja kokemusten kuulostelu (5 min) 

 

 Ohjaajat keräävät lapsilta saapumisen yhteydessä 

kertakäyttökamerat sekä vihkot kuvien teettämistä varten 

 Lapsilta kysytään tehtävän herättämiä ajatuksia. 

2. Yhteinen leikki (10 min) 

 

 Puuhippa. 
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3. Kartan tarkastelu (10 min) 

 

 Kokoonnutaan kartan ympärille 

 Ryhmän kanssa muistellaan, missä olimme edellisellä kerralla. Liitetään 

kaupungin, olympiastadionin ja majatalon kuvat karttaan 

 Sijoitetaan kodan kuva lasten haluamaan paikkaan kartalla 

 Laitetaan ensimmäisellä kerralla päätetyn seikkailijan kuva kartalle 

 Jokaiselle jaetaan oma silmälappu merirosvoilua varten. 

 

Kota 
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4. Seikkailurata ja ritsalla ampuminen (20 min) 

 

 Ohjaajat tekevät luontoon helposti kuljettavan radan. Tähän käytetään esimerkiksi 

narua, hulavanteita, keppejä sekä muita luonnonmateriaaleja. Seikkailuradalla 

tehtävänä voi olla myös puiden välistä pujottelu. 

 Radan päässä on ritsalla ampumiseen tarkoitettu paikka (poispäin ihmisistä) ja 

ammuksina käytetään käpyjä 

 Ammuksien määrää rajataan, jotta jokainen halukas pääsee kokeilemaan ritsalla 

ampumista. Vaihtoehtoisesti voi olla saippuakuplien puhaltamista 

 Selkeät ohjeet ja turvallisuusasiat on huomioitava. 

 

Seikkailurata 
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Jokaisen halukkaan ammuttua ritsalla palataan takaisin seikkailurataa pitkin. Ohjaajat kertovat 

saareen piilotetusta sanoista, jotka lasten on määrä etsiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sanojen ja aarteen etsintä (10 min) 

 

 Sanat on piilotettu retkikohteen lähiympäristöön 

 Ohjaajat antavat vinkkejä, mikäli piiloja ei löydy 

 Kun sanat on löydetty, lapset muodostavat niistä lauseen 

 Ohjaaja kertoo saareen piilotetusta aarteesta, joka lasten täytyy etsiä 

 Ohjaaja antaa ”koordinaatteja”, esimerkiksi montako askelta oikealle, vasemmalle, 

eri tyylejä käyttäen, kunnes kaikki ovat päässeet piilon luo 

 Aarre on esimerkiksi karkkipussi, joka avataan välipalan jälkeen 

 Aarteenetsintä voisi olla välipalan jälkeen, jolloin lapset todennäköisemmin 

malttavat syödä rauhassa. 

 

Piilotettavat sanat 
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6. Välipala ja arvoitukset (40 min) 

 

 Sämpylöitä ja leivänpäällisiä 

 Makkaroita ja nakkeja 

 Viinirypäleitä 

 Pillimehuja 

 Välipalan yhteydessä ohjaajat lukevat erilaisia arvoituksia (Leena 

Rikkolan Rosvojuttuja -kirjasta). 

 

7. Matkapäiväkirja (10 min) 

 

 Ohjaajat kysyvät lapsilta, haluaisiko joku toimia kirjurina 

 Paperille tuotetaan tekstiä kerran sisällöstä lasten sanoin 

 Jokainen saa piirtää tai kirjoittaa oman puumerkkinsä matkapäiväkirjaan. 

8. Seikkailupassi (5 min) 

 

 Ohjaajat jakavat lapsille seikkailupassit 

 Passiin liimataan majatalon kuva kolmannen kerran kohdalle 

 Ohjaajat keräävät passit talteen seuraavaa tapaamista varten. 

Muistattehan pestä 

tai desinfioida 

kädet! 
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9. Arviointi (5 min) 

 

 Jokainen lapsi saa käydä keräämässä luonnon antimia enintään kolme 

kappaletta 

 Lapsille kerrotaan arvioinnista, jossa asteikko on 1-3 (1=tylsää ja 3=huippua) 

 Lapset tuovat sen määrän luonnon antimia, joka kuvaa heidän viihtymistään 

kerhossa tänään 

 Ohjaajat kirjaavat palautteen ylös. 

  

 

10. Palaaminen hakupaikalle (10 min) 

 

 Kävellään pieni matka parkkipaikalle 

 Ohjaaja opastaa lapsia merirosvokapteeni käskee leikin avulla. 
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Ohjaajan muistilista 

 

 

 

  

Esivalmistelut 

 

 Lähetetään sähköpostit tulevasta kerrasta perheille 

 Muistutetaan perheitä kameroiden ja vihkojen palauttamisesta 

 Tehdään mahdollinen tilavaraus (kota tms.) 

Tarvikkeet 

 

 Kartta 

 Hahmo seikkailemaan 

 Karttaan laitettavat kuvat kaupungista, stadionista, majatalosta sekä kodasta 

 Välipalatarvikkeet 

 Paperi matkapäiväkirjaan (vanhan näköiseksi tehty, kahvissa liotettu, reunat poltettu rypistelty) 

 Seikkailupassit 

 Seikkailupassiin liimattavat kodan kuvat 

 Ensiaputarvikkeet 

 Seikkailuradan tarvikkeet 

 Piilotettavat sanat 

 ”Aarre” 

 Arvoitukset 

 Ritsa 

 Silmälaput. 
Budjetti 

 Kodan vuokra 43 e 

 Silmälaput 9 e 

 Välipalatarvikkeet 28 e 

= 80 e 

= 

Muista teettää 

valokuvat 

seuraavalle 

kerralle! 
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3.5   Koti 

 

Viidennen eli viimeisen kerran aiheena on koti. Tarkoituksena on 

koota prosessia yhteen, muistella menneitä kertoja ja viettää 

yhdessä mukavaa aikaa. Työskentely on aikaisempiin kertoihin 

verrattuna itsenäisempää valokuvatyöskentelyn ja palautteen 

keräämisen myötä. Näiden mahdollistamiseksi teetetään lasten 

palauttamien kertakäyttökameroiden kuvat, jotta ne ovat valmiina 

koontia varten. Tämä tehdään heti, kun kamerat on palautuneet. 

Jokainen lapsi kokoaa omista kuvistaan vihkosen, johon tehdään 

näkyväksi itselle tärkeitä asioita, henkilöitä ja paikkoja. Vihkonen ja käyttämättä jääneet valokuvat 

annetaan lapsille mukaan kotiin. 

 

 

Kesto 2 h 

 

1. Kartan tarkastelu (10 min) 

 

 Kokoonnutaan kartan ympärille 

 Ryhmän kanssa muistellaan, missä olimme edellisellä kerralla. 

Liitetään kaupungin, olympiastadionin, majatalon ja kodan kuvat 

karttaan 

 Sijoitetaan kodin kuva lasten haluamaan paikkaan kartalla 

 Laitetaan ensimmäisellä kerralla päätetyn seikkailijan kuva kartalle. 

 

2. Leikki (10 min) 

 

 Jonojen muodostaminen. 
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3. Valokuvatyöskentely (30 min) 

 

 Ohjaajat jakavat jokaiselle omasta kamerasta teetetyt kuvat 

 Jokainen katsoo ottamiaan valokuvia 

 Ohjaajat näyttävät mallikappaleen valmistamastaan vihkosesta, jossa on 

itselle tärkeitä asioita 

 Ohjaajat jakavat jokaiselle lapselle oman vihkosen, johon on tarkoitus 

kiinnittää haluamansa määrä itse otettuja valokuvia 

 Kuvien liimaamisen jälkeen vihkosta saa koristella ja kuvien alle voi 

kirjoittaa kuvatekstejä. 

 

4. Välipala 

 Viinirypäleitä 

 Kasvistikkuja 

 Pillimehuja 

 Jäätelöitä. 

 

Muistattehan 

pestä kädet! 

Vihkoset valokuvatyöskentelyä varten 



37 

 

Ohjaajat jakavat lapset istumaan eri puolille pöytää palautteen keräämistä varten.  

Palautetta kerätään tällä kerralla koko prosessista lapsille sopivalla keinolla. Jokaiselle jaetaan 

neljä ”hymynaamapakettia, ja yhdet kuvat ympäristöistä. Kaikki lapset istuvat eri puolilla tilaa. 

Tilaan on sijoitettu kuusi kulhoa (äänestyslippaita). Jokainen kysymys käydään läpi yhdessä, yksi 

kerrallaan ja jokainen lapsi saa käydä laittamassa mielipidettään kuvaavan hymynaaman 

lippaaseen. Seuraavaan kysymykseen siirrytään kun kaikki ovat vastanneet edelliseen kysymykseen. 

 

 

 

 

5. Palautteen kerääminen 

 

 Ohjaajat kertovat palautteen keräämisestä 

 Jokainen kysymys käydään läpi yksi kerrallaan ja ennen kysymyksen lukemista 

jokaiselle lapselle jaetaan hymynaamat tai kuvat 

 Lapsille kerrotaan, mitä eri vastausvaihtoehdot tarkoittavat 

 Lapset saavat miettiä vastaustaan ja käydä pudottamassa mielipidettään vastaavan 

kuvan kulhoon 

 Vastaukset kootaan paperille. 

 

1. Oletko saanut uusia kavereita kerhossa? - kolme eri hymynaamaa 

2. Mikä on ollut paras kerta? (kuvat ympäristöistä) 

3. Mitä mieltä olet kerhon ohjaajista? - kolme eri hymynaamaa  jokaiselle oma arvio! 

4. Jos nyt voisit toivoa millaisia asioita kerhossa tekisimme, mitä se olisi?  

 

Lasten tekemän arvioinnin materiaali 
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6. Matkapäiväkirja (10 min) 

 

 Ohjaajat kysyvät lapsilta, haluaisiko joku toimia kirjurina 

 Paperille tuotetaan tekstiä kerran sisällöstä lasten sanoin 

 Jokainen saa piirtää tai kirjoittaa oman puumerkkinsä matkapäiväkirjaan 

 Luetaan edellisten kertojen matkapäiväkirjat ja käydään läpi yhteistä matkaa. 

 

7. Seikkailupassi (5 min) 

 

 Ohjaajat jakavat lapsille seikkailupassit 

 Passiin liimataan kodin kuva viidennen kerran kohdalle. 

Ohjaajien valokuvatyöskentelyn 

satoa 
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8. Arviointi 

 

 Kukin lapsi saa asettua tilassa kokemustaan kuvaavan hymynaaman 

kohdalle (hymynaamajana) 

 Ohjaajat kirjaavat palautteen ylös. 

9. Loppupiiri 

 

 Lapsille jaetaan valokuvista tehdyt vihkoset sekä käyttämättä jääneet valokuvat 

 Lapsille jaetaan seikkailupassit kotiin vietäviksi. 

Ohjaajien valokuvatyöskentelyn satoa 
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Ohjaajan muistilista 

 

 

  Esivalmistelut 

 

 Lähetetään sähköpostit tulevasta kerrasta perheille 

 Teetetään valokuvat 

 Tehdään vihkoset valokuvatyöskentelyä varten 

 Tulostetaan sijaisvanhemmille suunnattu kysely. 

Tarvikkeet 

 

 Kerho-ohjelma + kuvat ja tekstit 

 Kartta 

 Hahmo seikkailemaan 

 Karttaan laitettavat kuvat kaupungista, stadionista, majatalosta, kodasta ja kodista 

 Välipalatarvikkeet 

 Seikkailupassit 

 Paperi matkapäiväkirjaan (vanhan näköiseksi tehty, kahvissa liotettu, reunat poltettu ja rypistelty) 

 Seikkailupassiin liimattavat kuvat kodista 

 Askartelu- ja koristelutarvikkeet 

 Valokuvien kiinnittämiseen valokuvateippiä.  

Budjetti: 

 

 Valokuvien teettäminen 90 e 

 Välipalatarvikkeet 15 e 

 Valokuvatarrat 5 e 

= 110 e 
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4 Leikit 

 

 

Kosketa väriä 

Leikin tarkoituksena on ottaa tilaa haltuun ja samalla ottaa haluamallaan tavalla kontaktia muihin 

ryhmäläisiin. Leikki voidaan aloittaa esimerkiksi yhteisellä piirillä, jossa ohjaaja kertoo leikin 

”säännöt”. Ohjaaja sanoo ”kosketa punaista”, jolloin kaikki ryhmän jäsenet koskettavat kyseistä 

väriä. Väri voi löytyä matosta, seinistä, tauluista tai kaverin vaatteista. Ohjeistuksessa pitää 

kuitenkin huomioida että ennen kuin toista ihmistä koskee, pitää häneltä pyytää siihen lupa. 

Tunnelman rentouduttua myös ryhmän jäsenet voivat ehdottaa uusia värejä esimerkiksi vuorotellen. 

 

Pää-olkapää-peppu-polvet-varpaat 

Leikki on hyvä tunnelman nostattaja, koska mitä nopeammaksi laulu ja liike muuttuvat, sitä 

varmemmin ryhmässä alkaa suu nousta hymyyn. Leikki voidaan leikkiä piirissä tai siten että ohjaaja 

on ryhmäläisiin päin ja he ovat esimerkiksi rivissä. Laulun sanojen mukaan kosketetaan omasta 

vartalosta kyseisiä jäseniä. ”Pää, olkapää, peppu, polvet varpaat, polvet varpaat. Pää olkapää, 

peppu, polvet, varpaat, polvet varpaat. Silmät, korvat ja vatsaa taputa. Pää, olkapää, peppu, polvet 

varpaat, polvet varpaat.” Lauletaan ja leikitään niin monta kierrosta kuin ryhmä ja ohjaaja pysyy 

mukana! 

 

Itikkaleikki 

Leikissä on runo ja runon mukaan näytetään itikan matkaa: ”Olipa kerran itikka (näytettään sormilla 

pieni itikka), jolla oli rättisitikka (ajetaan auton rattia) ja se sitikan takapenkillä (näytetään peukulla 

olan taakse), oli itikka iltalenkillä (itikka hyppii käsivarrella). Runoa ja itikan matkan kuvaamista 

kannattaa kokeilla myös erilaisilla tyyleillä (isosti, pienesti, hienosti, ujosti, nauravasti, 

surullisesti…) ja tässäkin kannattaa taas kysyä ryhmäläisiltä ehdotuksia. 

 

Pieni lohikäärme 

”Pieni lohikäärme tuli alas vuoreltaan, käärme oli hännätön ja siksi suruissaan. Kauan etsi 

häntäänsä ja viimein löysi sen. Sanoi TERVE ______, oon jälleen iloinen” 
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Ryhmän kesken muodostetaan piiri ja ohjaaja on piirin keskellä. Hän on pieni lohikäärme, joka on 

hännätön. Ohjaaja lähtee kävelemään piirin keskellä ja samalla kaikki laulavat yllä olevaa laulua. 

Kun laulu etenee kohtaan ”sanoi TERVE______” ohjaaja menee jonkin piirissä seisovan luo ja hän 

sanoo oman nimensä viivan kohdalla. Tämän jälkeen uusi ”häntä” menee ohjaajan taakse ja he 

lähtevät keräämään lisää henkilöitä lohikäärmeen häntään. Lopuksi kaikki ryhmän jäsenet ovat 

jonossa ohjaajan takana ja leikki on loppu! 

 

Joo -leikki 

Leikki on hauska liikunnallinen leikki, johon tarvitaan kohtuullisen suuri tila. Tarkoituksena on 

liikkua tilassa erilaisilla tyyleillä, joita ohjaaja huutaa edellisen liikkeen jatkuessa. Kun ohjaaja 

huutaa esimerkiksi ”ollaan lentokoneita” muut huutavat ”JOO!”, jolloin kaikki alkavat matkia 

lentokoneita. Uusi liike kannattaa huutaa melko nopeasti, jotta leikkiin saadaan liikettä. Leikin 

edetessä voi ohjaaja kertoa että kuka tahansa ryhmän jäsen voi huutaa uuden liikkeen/mitä ollaan. 

 

Ravirata 

Mukava yhteinen lämmittelyleikki. Ryhmän kanssa kokoonnutaan piiriin ja ohjaaja kertoo että 

ollaan ravikisoissa. Kaikki alkavat kevyesti taputtamaan reisiään molemmilla käsillä, ikään kuin 

hevonen juoksisi. Yhdessä käydään läpi, mitä kaikkea ravikisoissa voi olla: esteitä, vesiesteitä, 

lentokoneita, äiti. 

Este: hypätään ylös 

Vesieste: sanotaan ”loiskis” 

Lentokone: katsotaan ylös ja sanotaan ”oooh!” 

Äiti: vilkutetaan ja sanotaan ”hei äiti” 

Kun liikkeet on käyty läpi, ohjaaja sanoo ravaamisen ohessa jonkin neljästä vaihtoehdosta, jolloin 

kaikki piirin henkilöt tekevät liikkeen. 

 

Ketjuhippa 

Vauhdikas leikki, johon tarvitaan avaraa tilaa. Ohjeistuksessa kannattaa korostaa turvallisuutta, että 

kenellekään ei satu mitään. Aluksi yksi on hippa (esimerkiksi ohjaaja). Hippa lähtee ottamaan kiinni 

muita ja kun hän saa ensimmäisen kiinni, he ottavat käsistään kiinni. Parivaljakko lähtee ottamaan 
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lisää henkilöitä kiinni. Aina uuden ihmisen jäätyä kiinni, hän liittyy hippojen ”ketjuun”, ja kun 

viimeinenkin ryhmäläinen on kiinni ketjussa, on leikki loppu. 

 

Leipomistarvikkeiden etsiminen tilasta 

Leipomistarvikkeiden etsimistä tilasta voidaan soveltaa mukavaksi leikiksi, joka johdattaa lapsia 

tapaamisen aiheeseen eli leivontaan. Ennen ryhmäläisten saapumista ohjaajat ovat piilottaneet 

sovitulle alueelle leipomiseen liittyviä tarvikkeita ja aineksia, kuten esimerkiksi vatkauskulhoja, 

sähkövatkaimen vispilät, leivinjauheen jne. Lapsille kerrotaan leikin ideasta ja siitä, montako 

välinettä tietylle alueelle on piilotettu. Lapset lähtevät yhdessä etsimään tarvikkeita tilasta. Mikäli 

etsiminen tuottaa hankaluuksia, voi lapsia neuvoa sanomalla lapsen nimen ja ”polttaa”, jolloin 

ohjaaja tarkoittaa, että lapsi on lähellä piiloa. Tätä leikkiä voi hyvin soveltaa sisällä ja ulkona 

erilaisiin teemoihin, vaihtamalla piilotettavat esineet aihepiiriin sopivaksi! 

 

Puuhippa 

Hipat ovat mukavia leikkejä lasten parissa ja niistä saa helposti varioitua erilaisia. Yhdessä sovitulla 

alueella jokainen leikkijä saa valita itselleen oman puun, jonka luona seisoo. Yksi leikkijöistä 

(alussa vaikka ohjaaja) on ilman puuta. Tämä ilman puuta olevan henkilö sanoo ”puun vaihto”, 

jolloin jokaisen leikkijän tulee vaihtaa majansa toiseen puuhun ja samaan aikaan myös tämä ilman 

puuta ollut yrittää saada itselleen puun. Se leikkijä, joka jää ilman puuta saa olla seuraava huutaja.  

 

Merirosvokapteeni käskee 

Merikapteeni käskee –leikissä on sama idea kuin Kapteeni käskee –leikissä. Ideana on noudattaa 

ohjeita/käskyjä, joita merikapteeniksi nimetty henkilö sanoo. Tämä on oivallinen leikki esimerkiksi 

välimatkojen kulkemiseen, jolloin lapset saadaan pidettyä turvallisesti kasassa ja matkakin sujuu 

mukavammin. Merikapteenin käskyissä on mielikuvitus rajana. Hän voi käskeä lapsia kävelemään 

jonossa, olemaan tönimättä toisia, hiippailemaan ym.  

 

Jonojen muodostaminen 

Erilaisten jonojen muodostaminen voi vahvistaa ryhmää. Jonoja on mahdollista muodostaa joko 

yhden porukan kesken tai useammassa joukkueessa. Ohjaaja antaa ryhmäläisille yhden ”tehtävän” 

kerrallaan, esimerkiksi jono pituuden, kengännumeron, iän, hiusten pituuden tai nimen 
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alkukirjaimen mukaan. Jonoja voidaan muodostaa myös ilman puhetta tai silmät sidottuina, jolloin 

se on haastavampaa! 

 

Peili 

Peili on vanha leikki eikä se edellytä muuta kun hieman suurempaa väljää tilaa ja vähintään kolmea 

osallistujaa. Yksi leikkiin osallistujista on valitaan peiliksi, jonka tehtävänä on seisoa selin muihin 

osallistujiin esimerkiksi 10–15 metrin päässä. Muut osallistujan seisovat rivissä sovitun matka 

päässä. Leikkijät yrittävät päästä itse peilin paikalle, mikä onnistuu etenemällä huomaamattomasti 

kohti peiliä. Peilinä olijalla (joka on siis ollut alusta asti selin muihin) on oikeus tietyin väliajoin 

kääntyä ja katsoa, näkikö hän jonkun liikkuvan. Muiden osallistujien ideana on liikkua vain silloin 

kun peili ei huomaa, sillä mikäli peilinä olija huomaa jonkun liikkuvan, joutuu tämä henkilö 

takaisin lähtöviivalle. Leikkiä jatketaan niin kauan kunnes joku osallistujista on peilin huomaamatta 

päässyt koskettamaan häntä selkään ja ehtinyt huutamaan ”peili”.  

  

Erilaiset liikkumistavat 

Tämä leikki on oivallinen valinta tilaan, jossa on hieman enemmän tilaa liikkumiselle. Lapset 

asettuvat tilan toiseen päähän riviin. Ohjaaja antaa lapsille ohjeita siitä, millä tyylillä heidän tulee 

liikkua toiseen päähän tilaa. Liikkumistapoja on rajaton määrä, esimerkiksi hiiren askeleita, 

sammakon loikkia, jättiläisen askeleita ym. Ennen kuin lapset lähtevät liikkumaan kohti toista 

päätyä, on ohjaajan hyvä varmistaa jokaisen tietävän, millä tavoin kuljetaan, sillä niistä voidaan 

sopia ryhmäkohtaisesti. Leikki on mukavaa lämmittelyä esimerkiksi liikunnallisiin juttuihin, mutta 

sopii toki muunkinlaisen toiminnan aktivoivana elementtinä.   

 

 

Jäätyneet hernepussit 

Tämä leikki vaatii jonkin verran tilaa ympärille. Leikkijät liikkuvat tilassa ja yrittävät samalla pitää 

hernepussia päänsä päällä ilman, että se putoaa maahan. Ohjaaja voi käskeä leikkijöitä kulkemaan 

esimerkiksi varpaillaan, kulkemaan takaperin tai vaikka hitaammin/nopeammin, tässäkin on vain 

mielikuvitus rajana. Mikäli hernepussi kuitenkin putoaa maahan, jäätyy hän tällöin paikalleen. 

Tällöin tarvitaan kaverin apua, joka  
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Montako kättä/jalkaa 

Tämä leikki on sellainen, joka vaatii jo jonkin verran tuntemista ryhmän jäsenten kesken. Siinä 

ollaan vuorovaikutuksessa ja läheisessä kosketuksessa toisten ryhmäläisten kanssa. Leikin ideana 

on muodostaa ryhmiä, joissa tietty määrä jalkoja/käsiä koskettaa samaan aikaan maahan. Ohjaaja 

jakaa lapset ryhmiin, joissa noudatetaan ohjaajan antamia ohjeita. Ohjaaja sanoo esimerkiksi ”5 

jalkaa ja 4 kättä”, jolloin ryhmän tulee koskettaa maahan vastaavalla määrällä ruumiinosia. 

Liikkeelle kannattaa lähteä helpommilla ohjeilla ja vaikeuttaa tehtäviä ryhmän taitojen mukaan. 

Leikissä voidaan jakaa pisteitä nopeimmalle, mikäli leikin alussa niin sovitaan. 
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Lapsen tiedot 

Lapsen nimi: ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lapsen syntymäaika: ____________________________ 

Lapsen mahdolliset sairaudet: ________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lapsen mahdolliset lääkitykset: _____________________________________________________________________________________________________ 

Muita huomioitavia asioita: _____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lapsen erityisruokavaliot: _________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sijaisvanhempien yhteystiedot 

Sijaisvanhemman nimi: _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Sijaisvanhemman puhelinnumero (josta tavoittaa ryhmän aikana): _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sijaisvanhemman sähköpostiosoite: __________________________________________________________________________________________________
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Hei kotiväki! 

 

Annoimme lapsille kertakäyttökamerat ja merirosvot mukaan. Merirosvo nousi ensimmäisellä 

kerhon kokoontumisella esiin, kun kysyimme lapsilta kuka voisi seikkailla yhteisellä matkallamme. 

Lasten on tarkoitus nimetä oma merirosvonsa. Merirosvot jäävät lapsille itselleen ja niitä saa myös 

”tuunata” mieleisekseen. Tehtävänä on ottaa kuvia merirosvosta itselle tärkeissä ympäristöissä, 

paikoissa joita haluaa merirosvollensa näyttää. Lapset saavat itse päättää, mistä haluavat ottaa 

kuvia eli tehtävässä korostuu heille itselleen tärkeät ja kiinnostavat asiat. Tehtävän kautta tuodaan 

näkyväksi elämän tärkeitä asioita ja paikkoja lapsen silmin. Kuviin voi ottaa myös mukaan muita 

ihmisiä tai eläimiä, kunhan muistaa kysyä heiltä siihen luvan. Halutessaan lapset voivat kuvata 

itseään merirosvon kanssa, mutta hahmo on sitä varten että henkilökuvia ei ole välttämätöntä 

ottaa. Lapsilla on kuukausi aikaa kuvien ottamiselle ja ideoimiselle. 

 

Kamera tulee palauttaa seuraavalle kerhon kokoontumiskerralle 25.4. Käymme teettämässä lasten 

ottamat valokuvat PePPi – hankkeen toimesta. Valmiita valokuvia hyödynnämme viimeisellä 

tapaamisella toukokuussa. Osasta valokuvia kootaan jokaiselle oma vihkonen, mutta kaikki otetut 

valokuvat jäävät kuitenkin lapsille itselleen. Lapset voivat halutessaan näyttää kokoamiaan 

vihkosia toisilleen.  Viimeisen kerran alussa teidän on mahdollista selata teettämämme kuvat 

omien lastenne osalta läpi ja tarkistaa voivatko lapset käyttää kaikkia ottamiaan kuvia 

jatkotyöskentelyssä. 

 

Mikäli kysymyksiä ilmenee, vastaamme niihin mielellämme! 

 

 

 

 

Keväisin terveisin, 

Vilhelmiina, Emmi ja Daniel 
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Merirosvot seikkailee! 

 Anna merirosvollesi nimi 

 Mieti sinulle tärkeitä asioita ja paikkoja 

 Vie merirosvo näihin paikkoihin seikkailemaan 

 Ota seikkailevasta merirosvosta valokuvia 

 Voit ottaa valokuvia itsestäsi, muista ihmisistä tai eläimistä merirosvon kanssa, muista kysyä 

heiltä siihen lupa 

 Kirjoita itse tai pyydä aikuista kirjoittamaan, missä paikoissa merirosvo on seikkaillut kanssasi 

 Voit kertoa merirosvollesi, miksi paikka tai asia on sinulle tärkeä ja kirjoittaa ne saamaasi 

vihkoon 

 Tuo kamera ja vihko mukanasi seuraavalle kerhon kerralle 
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LASTENKERHON PALAUTEKYSELY SIJAISVANHEMMILLE (KEVÄT 2015) 

 

Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä palautetta Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa 
– hankkeelle (PePPi). Kysely on suunnattu sijaisvanhemmille, joiden lapset ovat osallistuneet Pohjois-
Karjalan PePPi – hankkeen lastenryhmään keväällä 2015. On tärkeää saada Teiltä palautetta toteutuneesta 
ryhmätoiminnasta, jotta ryhmän ideaa voidaan kehittää tulevaisuudessa eteenpäin.  Myös hankkeen 
rahoittajana Raha-automaattiyhdistys on kiinnostunut toteutuneista toiminnoista sekä niiden 
merkityksestä käyttäjille. Lisäksi rahoittaja kerää tietoja vastaajien iästä ja sukupuolesta. Vastatessanne 
kysymyksiin, huomioittehan että niitä on lomakkeen molemmin puolin. Mikäli vastaustila ei riitä, voitte 
jatkaa vastauksianne erilliselle paperille. 
 

Vastaajan sukupuoli:  Nainen   Mies 

 

Ikä:   18–29   30–62

  63–79 

 

1.  Jokainen kerhon kokoontuminen on kestänyt noin kaksi tuntia. Onko tämä kesto ollut mielestänne 

sopiva? 

Kyllä  Ei, sopivampi kesto olisi ollut______________________________ 

 

2.  Kerho on kokoontunut kerran kuussa noin neljän viikon välein. Onko tämä tiheys ollut mielestänne 

sopiva? 

Kyllä  Ei, sopivampi tiheys olisi ollut______________________________ 

 

3. Kerho on kokoontunut aina lauantaisin. Onko lauantai ollut mielestänne sopiva päivä? 

Kyllä   Ei, sopivampi päivä olisi ollut 

__________________________________ 

 

4. Kerho on kokoontunut Joensuussa Perheentalolla, Utran Kaaripihan liikuntasalissa sekä Utran saaressa. 

Ovatko nämä paikat olleet mielestänne sopivia? 

Kyllä    

Ei, mikä paikka ja miksi ei? __________________________________________________________ 

 

5. Ennen kerhon alkamista teimme kotikäyntejä. Millaisena koitte tekemämme kotikäynnit ryhmätoiminnan 

kannalta? _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

KÄÄNNÄ  
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6. Kerhosta on annettu infoa sähköpostitse. Onko sähköposti ollut mielestänne sopiva tapa tiedottamiseen? 

Kyllä   Ei, sopivampi tiedottamistapa olisi ollut _______________________  

 

7. Oletteko saaneet tarpeeksi tietoa kerhon toiminnasta? 

Kyllä   Ei, olisimme kaivanneet lisää tietoa 

___________________________ 

 

8. Kerhon kokoonpano on ollut koko kevään sama eli se on toiminut suljetun ryhmän periaatteella. Onko 

tämä ollut mielestänne toimiva tapa kerhon toiminnan toteuttamiseen? 

Kyllä miksi? ________________________________________________________________________ 

Ei miksi? ________________________________________________________________________ 

 

9. Mitä kerhon toimintaan osallistuminen on mielestänne antanut/merkinnyt lapsille? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 … entä perheelle? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. Mikäli kerholle tulisi jatkoa syksyllä 2015, olisiko perheellänne kiinnostusta osallistua siihen? 

Kyllä  Ei 

 

11. Ryhmää ohjasivat Emmi, Vilhelmiina sekä Daniel. Millaista palautetta antaisitte kerhon ohjaajille? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

12. Muita asioita/ideoita/terveisiä? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

KIITOS YHTEISESTÄ SEIKKAILUSTA! 

KÄÄNNÄ  


