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Aihe 5. luokan rastirata ulkona 

Tavoitteet  jokamiehen oikeuksien kertaaminen 

 äidinkielen, englannin ja matematiikan oppiminen luonnossa 

 luonnon aistiminen kaikkia aisteja hyväksi käyttäen 

Kohderyhmä 
ja koko 

11-vuotiaat, ryhmäkoko 25 oppilasta 

Ajankohta Huhti–lokakuu, kesto 4 tuntia 20 minuuttia 

Tarvikkeet  15 fanttilankaa (1 m) 

 1 kg puntti/ 1 l vesipullo 

 jokamiehenoikeudet –kuvakortit 

 tukisanalista englanniksi jokamiehenoikeuksista 

 kangaspussi ja muutama tavara luonnosta tunnustelua varten (kivi, käpy, sammal-
ta) 

 sananjalka-tarina ja sanakortit 

 25 huivia (ensiavun opetteluun ja pihapeleihin) 

 mittanauha  

 merkkausnauha 

 wc-paperirulla 

 vihellyspilli 

 käsidesinfektointiaine 

 ensiapulaukku 

 25 polttopuuta  

 nuotion sytytystarvikkeet 

Valmistelu  retkiviestin lähettäminen huoltajille 

 rastipisteiden merkitseminen maastoon 

 metsuritehtävässä mitattavan alueen rajaaminen merkein 

 jokamiehen oikeudet –kuvakorttien piilottaminen rastipisteelle 

 tikkupulla- tai sämpylätaikinan valmistaminen luokassa ennen retkelle lähtöä 

Ohjelma ja 
aikataulu 
 
0–10 min 
 
 
 
 
 
 
10–25 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aloitus 

 Päivän ohjelman esittely lyhyesti ja ohjeiden antaminen rastiradan suorittamiseen. 

 Oppilaat jaetaan 4 hengen ryhmiin.  

 Jokaiselle annetaan kannettavaksi yksi halko, kunnes toisin sanotaan.  

 Kesto 10 min, paikka vapaavalintainen.  
 

2. RASTITEHTÄVÄT 

 Aikaa varattava 1 h 30 min, yhden rastin kesto 10-20 min.  
 

I. Etsi ja löydä.  

 Oppilaille annetaan ohjeeksi etsiä alla listatut asiat. Apuna oppilailla on 1m mittai-
nen naru.  

 Rastipisteen teksti: Etsikää listassa olevat asiat fanttinarua ja vesipulloa apuna 
käyttäen.   

1.  Kilon painoinen kivi 
2.  Puu, jonka ympärysmitta on 1 m 
3.  Puu, jonka ympärysmitta on 50 cm 
4.  Oksa, jonka pituus on 50 cm 

 Kesto 10–15 min, paikkana alue, jolta löytyy erikokoisia puita.  
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25–45 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 min–1h 5 
min 
 
 
 
 
 
 
 
1h 5 min–1h 
20 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1h 20 min– 1h 
35 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Metsää mittaamassa 

 Rastipisteen teksti: Metsuriin iski laiskuus ja hän jäi kotisohvalle makaamaan. Hän 
antoi tehtäväksi käydä mittaamassa puita metsässä, mutta mitat unohtuivat ko-
tiin. Miten voitte mitata puita ilman mittaa? Lisäksi pitäisi vielä mitata alueen pin-
ta-alakin. Miten ongelma voidaan ratkaista? 

 Laskekaa, merkeillä rajatun alueen pinta-ala. 

 Laskekaa kuinka, monta puuta alueella on ja mitatkaa ainakin 5 suurimman 
puun ympärysmitat ja 2 pienimmän puun ympärysmitat. 

 Johdatellaan oppilaat miettimään, miten ihmiset ovat mitanneet entisaikoina 
ilman mittoja. (Syli, kyynärä, jalka, vaaksa ja tuuma.) Pisteelle voi lisätä avuksi 
entisaikojen mitat. 

 Kesto n. 20 min, paikkana puurykelmä. 
 

III. Jokamiehen oikeudet 

 Rastipisteen teksti: Ulkomaalainen kaverisi tulee Suomeen retkelle, mutta hänellä 
ei ole aavistustakaan, mitä saa tehdä luonnossa. Sinun täytyy kertoa ryhmäsi kans-
sa hänelle englanniksi, mitä saa ja ei saa tehdä luonnossa.  Ympäristöstä löytyy vih-
jeitä sanoille ja säännöille, jos et muista sanoja englanniksi. Kirjoita jokamiehen oi-
keuksista lyhyet säännöt englanniksi paperille. 

 Kesto 20 min, paikka vapaavalintainen. 
  

IV. Aistirasti 

 Rastipisteen teksti: Käyttäkää jokaista aistia yksittäin ympäristön tarkkailuun. Kir-
jatkaa suosikkihavaintonne paperille.  

 Mikä on luonnon paras maku?  

 Sulje silmäsi ja haistele hetki ilmaa. Haistatko mitään? Jos et, niin avaa silmät ja 
yritä etsiä kohde, josta lähtee tuoksu.  

 Laita kätesi edessäsi olevaan kangaspussiin ja tunnustele, mikä esine on pussissa. 
Tunnistatko ilman pussiin kurkistamista? 

 Sulje taas silmäsi ja olkaa aivan hiljaa hetken ajan. Mitä ääniä kuulette? Kuinka 
monta erilaista ääntä havaitsette? Mikä on kaunein ääni?  

 Nyt silmät teräviksi. Katsele ympärillesi ja kierrä paikallasi 360 astetta. Mikä on 
kaunein asia, jonka näet ympärilläsi?  

 Kesto 10–15 min, paikkana rauhallinen ja hiljainen ympäristö. 
 

V. Sananjalalla on sanat hukassa 

 Rastipisteen teksti: Sananjalka on lähtenyt retkelle, vaikka muiden sanikkaisten ja 
siemenkasvien tapaan pitää kotipaikkanaan yhtä ja samaa paikkaa läpi elämän. 
Vauhdin hurmassa ja jännittävässä tunnelmassa sananjalka pudotti jälkeensä sa-
nansa. Auta sananjalkaa keräämällä ja luokittelemalla sanat oikeisiin kasoihinsa. 
Sijoita sanat oikeisiin kohtiin tarinaa kohdille, joissa on jonkin sanaluokan nimi.  

 Sanaluokat ovat: substantiivi, adjektiivi, verbi, pronomini, partikkeli ja numeraali.  
Ympäristöstä etsittävät sanat: substantiivi: jänis, ruohotupsulta adjektiivi: ketterä-
jalkainen, pitkän, vapaana verbi: sain, olla, pronomini: joka, minäkin, partikkelit: 
mutta, rohkaisevasti ja numeraalit: sadasta, toiselle 

 Oppilaat ottavat rastilta kopion tekstistä, johon täydentävät puuttuvat sanat.  
 
Sananjalka-tarina 
Tänään 1.__tarpeekseni. Kyllästyin seisomaan samalla paikalla 2.__kesän. Halusin läh-
teä, 3.__ toisaalta minua pelotti edessä oleva tuntematon. Siellähän voi 4.__vaikka 
mitä! Sillä hetkellä eteeni hyppi 5.__jänis, 6__ pomppi kevyesti vihreältä 7.___ 8___. 
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1h 35 min–1h 
50 min 
 
 
 
 
 
 
1h 50 min–2h 
35 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
2h 35 min–3 h 
20 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Minä, minäkin”, huokailin mielessäni. Siinä samassa kaunis 9.___ katsahti taakseen 
hymyillen minulle 10.___ ja säntäsi tiehensä nopeammin kuin yksikään muu 11.___ 
näkemästäni jäniksestä. En tiedä mitä tapahtui, mutta yhtäkkiä maisemat vilisivät ohit-
seni. Silloin tajusin hetken kauneuden ja ihmeellisyyden: minä juoksin villinä 12.___ 
13.___ metsikön siimeksessä. Ah, mikä vapaus!   
 
Oikea vastaus: 
Tänään sain tarpeekseni!  Kyllästyin seisomaan samalla paikalla pitkän kesän. Halusin 
lähteä, mutta toisaalta minua pelotti edessä oleva tuntematon. Siellähän voi olla vaik-
ka mitä! Sillä hetkellä eteeni hyppi ketteräjalkainen jänis, joka pomppi kevyesti vihreäl-
tä ruohotupsulta toiselle. ”Minä, minäkin”, huokailin mielessäni. Siinä samassa kaunis 
jänis katsahti taakseen hymyillen minulle rohkaisevasti ja säntäsi tiehensä nopeammin 
kuin yksikään muu sadasta näkemästäni jäniksestä. En tiedä mitä tapahtui, mutta yht-
äkkiä maisemat vilisivät ohitseni. Silloin tajusin hetken kauneuden ja ihmeellisyyden: 
minä juoksin villinä ja vapaana metsikön siimeksessä. Ah, mikä vapaus!   

 Tehtävää voi vaikeuttaa jättämällä pois vihjeet, mihin sanaluokkaan täydentävät 
sanat kuuluvat ja pyytää oppilaita määrittelemään täytesanojen sanaluokat. 

 Kesto 15 min: sanojen etsintä 5 min, sanojen luokittelu ja sijoittaminen 10 min. 
Paikka vapaavalintainen. 

 
VI. Myrskykaadon iän arviointi  

 Rastipisteen teksti: Vain kanto ja pystyssä törröttävä juurakko ovat muistona myrs-
kyn jäljiltä. Arvatkaa ryhmän kanssa, kuinka vanha puu on ollut kaatuessaan. Puun 
iän voi määritellä kannossa näkyvistä renkaista. Yksi rengas on muodostunut yhden 
kesän kasvun aikana. Kuinka monta kesää puu on siis nähnyt? Laskekaa arvaami-
sen jälkeen vuosirenkaat. Kuinka monta rangasta sait tulokseksi? 

 Kesto 15 min, paikkana myrskykaato. 
 

3. Nuotion teko ja ruokailu 

 Kerrotaan oppilaille halon kantamisen loppuvan, sillä oppilaat käyttävät ne nuotion 
tekoon.  

 Johdatellaan oppilaat huomaamaan, että kaikkien työpanos halkojen kantamisessa 
on tärkeä lopputuloksen onnistumisen vuoksi. Etsitään koulumaailmasta esimerk-
kejä yhteistyön tärkeydestä.   

 Lasketaan evästauon aikana aistirastin havainnot yhteen ja katsotaan, mikä oli eri 
aistien suosikit.  

 Kesto 45 min, paikkana nuotiopaikka tai laavu. 
 

4. Ensiapuopetus 

 Mietitään yhdessä, millaisia onnettomuuksia voi sattua retkeillessä. Harjoitellaan 
seuraavien esimerkkitilanteiden avulla auttamaan potilasta ilman ensiaputarvikkei-
ta.  Mitä tehdä, kun sattuu näin? Materiaalina huivit ja repusta löytyvät tarvikkeet. 

I. Saat nuotiolla palovamman käteen yrittäessäsi pelastaa pudonnutta mak-
karaa nuotiosta. 

II. Saat haavan puukosta ranteeseen vuollessasi makkaratikkua/retkikirveestä 
jalkaasi pilkkoessa polttopuita. Verta tulee ja tulee, eikä verenvuoto ota 
loppuakseen.  Ison haavan ensiapu ja verenvuodon tyrehdytys. 

III. Kaveri kaatui ja väänsi jalkansa niin pahoin, ettei voi varata painoa jalalle 
murtunut jalka (tarvikkeet luonnosta tukilastan tekemiseen). 

 Ennen kuin jokaista osatehtävää aletaan harjoitella pareittain, mietitään ensin pa-
rin kanssa vähän aikaa keinoja ensiavun antamiseen. Tämän jälkeen ideat käydään 
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3h 20 min–4h 
20 min  
 

koko ryhmänä läpi.  

 Ohjaaja näyttää esimerkin, miten ensiavun voi antaa, minkä jälkeen oppilaat har-
joittelevat parin kanssa ensiavun antamista. Kumpikin parista toimii sekä potilaana 
että autettavana. Ensiavun harjoittelua opetellaan niillä tarvikkeilla, joita on saata-
villa retkellä.  

 Kesto 45 min, paikkana nuotiopaikka. 
 
BONUS: Kiista elintilasta  

 Teemana konfliktin ratkaisu. Ohjeet roolipeliin: Osallistujat jaetaan kahteen ryh-
mään. Kummassakin ryhmässä on menninkäisiä, keijuja, karhuja, kettuja ja oravia.   

 Kerrotaan oppilaille taikametsässä syntyneen kiista elintilasta juomapaikan alueel-
la. 

 Ryhmät luovat tämän pohjatiedon jatkeeksi oman tarinan konfliktin synnystä, seu-
rauksesta ja ratkaisusta.  

 Ryhmiä kannustetaan pohtimaan erilaisten ristiriitatilanteiden syitä (juomaveden 
riittämättömyys, saastuminen, kahden erilaisen kulttuurin kohtaaminen jne.) 

 Ohjeeksi annetaan, että toinen ryhmä ratkaisee konfliktin neuvottelemalla, toisen 
ryhmän tarinassa tilanne kiristyy. Lyhyet näytelmät esitetään toisille. Lopuksi näy-
telmät puretaan yhdessä keskustelemalla.   

 Kesto 30–60 min, paikkana avoin ympäristö. 

Koonti 
 
 

 Kysytään evästauolla tunnelmia rastiradasta ja hiljennytään välillä kuuntelemaan 
luonnon ääniä.  

 Käydään läpi rastiradan vastaukset ja ryhmien keksimät ratkaisut mittausongel-
maan ruokailun aikana tai jälkeen.  

Huomioitavaa  Sään mukainen pukeutuminen. 

 Ensiavun opettelemisessa kiinnitetään huomiota perusasioihin: puhdistus puhtaas-
ta likaiseen, nopea ja rauhallinen toiminta sekä onnettomuuksia ehkäisevä toimin-
ta.  

Lisää tietoa Ensiapuohjeita: http://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet 
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1. Etsi ja löydä! Ottakaa pussista naru. Min-
kä pituinen se on? Yksi metrihän sillä on 
mittaa! Siispä mittailemaan. Etsikää ympä-
ristöstä ryhmänne kanssa seuraavat asiat: 
 

1.  Puu, jonka ympärysmitta on 1 m 
2.  Puu, jonka ympärysmitta on 50 cm 
3. Oksa, jonka pituus on 50 cm 
4. Kilon painoinen kivi – tässä eivät pituusmitat auta, 
mutta ehkäpä puun juurella olevasta pullosta on apua… 

 
 

 

 

 

 

Entisajan mitat 
Tuuma; 2,474 cm, vaaksa; 0,148m, jalka; 
0,297 m, kyynärä; 2 jalkaa=0,594m, syli; 6 jal-
kaa=1,78m,  
virsta; 1066,8m, peninkulma; 10 689 m. 
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2. Metsää mittaamassa. Metsuriin iski lais-
kuus ja hän jäi kotisohvalle makaamaan. 
Hän antoi teille tehtäväksi käydä mittaa-
massa puita metsässä, mutta mitat unoh-
tuivat kotiin. Miten voitte mitata puita il-
man mittaa? Miten ihmiset ovat mitanneet 
entisaikoina? Lisäksi pitäisi vielä mitata pu-
naisilla merkeillä merkityn alueen pinta-
alakin. Miten voidaan ratkaista ongelma?  
Kirjatkaa ylös vastaukset seuraaviin pul-
miin: 
 
1. Mikä on merkeillä rajatun alueen pinta-ala? 
2. Kuinka monta puuta on alueella? 
3. Mitkä ovat viiden suurimman puun ympärysmitat ja 

kahden pienimmän puun ympärysmitat? 
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3. Muistatko vielä jokamiehen oikeudet? 
Ulkomaalainen kaverisi tulee Suomeen ret-
kelle, mutta hänellä ei ole aavistustakaan, 
mitä saa tehdä luonnossa. Sinun täytyy ker-
toa ryhmäsi kanssa hänelle englanniksi, mi-
tä saa ja ei saa tehdä luonnossa.  Ympäris-
töstä löytyy vihjeitä sanoille ja säännöille, 
jos et muista sääntöjä tai sanastoa englan-
niksi. Kirjoittakaa säännöt paperille. 
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4. Aistit teräviksi. Käyttäkää jokaista aistia 
yksittäin, ja kirjatkaa kaikki ryhmän havain-
not paperille, vaikka kaikki eivät olisi samaa 
mieltä.  
 
1. Mikä on paras luonnon maku? (Onko se jokin marja, 

kuusenkerkkä, heinä, hyönteinen vai jokin muu?)  
2. Sulje silmäsi ja haistele hetki ilmaa. Haistatko mitään? 

Jos et, niin avaa silmät ja yritä etsiä kohde, josta läh-
tee tuoksu. 

3. Tunnustelkaa edessänne olevan kangaspussin sisältö 
kurkistamatta pussiin. Tunnistatko mikä esine on pus-
sissa ilman pussiin kurkistamista? 

4. Sulkekaa silmänne ja olkaa aivan hiljaa minuutin ajan. 
Mitä ääniä kuulette? Pystytkö sanomaan, kuinka 
monta erilaista ääntä kuulit? Mikä on kaunein ääni?  

5. Nyt silmät teräviksi. Katsele ympärillesi ja kierrä pai-
kallasi 360 astetta. Mikä on kaunein asia, jonka näet 
ympärilläsi?  
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5. Sananjalalla on sanat hukassa.  Sananjal-
ka on lähtenyt retkelle, vaikka yleensä 
muiden sanikkaisten ja siemenkasvien ta-
paan se pitää kotipaikkanaan yhtä ja sa-
maa paikkaa läpi elämän. Vauhdin hur-
massa ja jännittävässä tunnelmassa sa-
nanjalka pudotti jälkeensä sanansa. Sa-
nanjalan kadottamat sanat löytyvät ym-
päriltänne maastosta. 

1. Auta sananjalkaa keräämällä ja luokittelemalla 
sanat oikeisiin kasoihin sanaluokittain. 

2. Ota pussista yksi kopiopohja tarinasta ja täydennä 
aukkoihin puuttuvat sanat. Tarinaan on jäänyt sana-
luokat paikoilleen. Niiden avulla voitte sijoittaa löytä-
männe sanat. 

3. Sijoita sanat oikeisiin kohtiin tarinaa kohdille, jois-
sa on jonkin sanaluokan nimi.  
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Ryhmäläisten nimet:  

 

Tänään 1. verbi tarpeekseni. Kyllästyin seisomaan samalla pai-
kalla 2. adjektiivi kesän. Halusin lähteä, 3. partikkeli toisaalta 
minua pelotti edessä oleva tuntematon. Siellähän voi 4. verbi 
vaikka mitä! Sillä hetkellä eteeni hyppi 5. adjektiivi jänis, 6. pro-
nomini pomppi kevyesti vihreältä 7. substantiivi 8. numeraali. 
”Minä, minäkin”, huokailin mielessäni. Siinä samassa kaunis 9. 
jänis katsahti taakseen hymyillen minulle 10. partikkeli ja säntä-
si tiehensä nopeammin kuin yksikään muu 11. numeraali  nä-
kemästäni jäniksestä. En tiedä mitä tapahtui, mutta yhtäkkiä 
maisemat vilisivät ohitseni. Silloin tajusin hetken kauneuden ja 
ihmeellisyyden: minä juoksin villinä 12. partikkeli 13.  adjektiivi 
metsikön siimeksessä. Ah, mikä vapaus!   

Kirjaa sanat tarinan osoittamassa järjestyksessä taulukkoon. 

1. 8. 
2. 9. 
3. 10. 

4. 11. 
5. 12. 
6. 13. 

7.  
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6. Myrskykaadon iän arviointi. Vain kanto ja 
pystyssä törröttävä juurakko ovat muisto-
na myrskyn jäljiltä. Arvatkaa ryhmän 
kanssa, kuinka vanha puu on ollut kaatu-
essaan. Puun iän voi määritellä kannossa 
näkyvistä renkaista. Yksi rengas on muo-
dostunut yhden kesän kasvun aikana.  
Arvioikaa ensin ja laskekaa lopuksi ikären-
kaat. Kuinka monta rangasta saitte tulok-
seksi? Kirjatkaa arvionne ja laskutulok-
senne paperille.  
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camping 

ice-fishing 

angling 

mushroom 

litter 

fire place 
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picking 

hunting 

trash 

wood 

moss 

lichen 
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sain pitkän 

mutta olla 

ketterä-
jalkai-

nen 

ruoho-
tupsulta 

vapaa-
na 

joka 
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minäkin 
roh-

kaise-
vasti 

sadasta toiselle 

jänis  


