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A. Sosiometrinen tarina
Luokkamme lähtee vaellusretkelle Pohjois-Suomeen. Olemme juuri aloittaneet Karhunkierrok-
sen, kun huomaamme, että myrsky on katkaissut riippusillan, jota pitkin matkan pitäisi jatkua. Ryh-
mämme tarvitsee johtajan. Johtajaksi valitsemme _____________________ ja hänen apureikseen 
___________________ ja _____________________. Onneksi luokassamme ovat todella neuvokkaat 
____________________ ja __________________. He keksivät, miten pääsemme kiertämään rikkinäisen sil-
lan. ________________________ ja __________________ eivät ole koko aikana olleet lainkaan huolissaan. 
He ovat syöneet rauhassa eväitään kosken reunalla ja ihmetelleet muiden paniikkia. ________________ 
keksii leikin, jota muut voivat leikkiä sillä aikaa, kun matka on pysähdyksissä. __________________ ja 
________________ hyppäävät heti leikkiin mukaan. ______________________ on niin keskittynyt valoku-
vaamiseen, ettei ole vielä edes huomannut rikkinäistä siltaa. Myös _____________ on ollut muuta puuhaa. 
Hän on heitellyt koskeen kiviä ja haastanut ___________ ja ________ kivenheittokisaan. ____________ 
seisoo hiljaa, kuuntelee nappikuulokkeillaan musiikkia ja seurailee muiden touhuja. Vihdoin matka jatkuu. Kar-
hunkierroksen puolessavälissä pysähdymme autiotuvalle lepäämään ja syömään eväitä. _______________ ja 
_____________ ovat jo ihan poikki ja haluaisivat jäädä yöksi lepäämään. _________________ saa kuitenkin 
porukan taas liikkeelle hauskoilla kannustuksillaan, ja niin matka jatkuu. Retki on ikimuistoinen!

B. Eduskuntatalossa päätetään Suomen tärkeimmät asiat. Päästäkseen taloon täytyy kiivetä eduskuntatalon 
rappuset, joita on 46. Juoskaa jokainen 46 askelta liikuntasalia tai luokkaa ympäri. 

C. Linnanmäellä on pakko poiketa ennen varikkoa. Päätätte kieppua päänne sekaisin. Menkää piiriin ja pitäkää 
tiukasti käsistä kiinni. Sitten kallistukaa takakenoon ja pyörikää kovaa viisi kierrosta ympäri. 

1. pysäkki: Suomi

2. pysäkki: Ruotsi

C. Seuraavaksi pääsette kurkistamaan, miltä näyttää upea Vasa-laiva. Kuulette, että siinä oli aikanaan 64 järeää 
kanuunaa ja valtava määrä kanuunankuulia. Tehtävänänne on ”ampua” kanuunankuulilla (palloilla) alas ne 
kohteet, jotka roikkuvat puolapuilla (vain teidän joukkueenne lipuilla merkityt kohteet). Väärän ryhmän pu-
dotuksesta yksi oma kohteenne nostetaan takaisin. 

D. Malmön ja Kööpenhaminan välillä oleva Juutinrauman silta on 16 kilometriä pitkä. Päästäksenne sen yli 
teidän täytyy kuljettaa koko joukkueenne sillan yli merkittyä reittiä koskettamatta merta. Miettikää hyvä 
taktiikka. Jos joku koskee mereen, koko joukkueen on aloitettava alusta.

B. Tukholmassa tutustutte kuninkaanlinnaan. Se on todella sokkeloinen. Valitkaa ryhmästä kaksi henkilöä, joi-
den silmät peitetään. Toiset ohjaavat heidät opettajan merkitsemän merkityn radan läpi sanallisilla ohjeilla.

A. Jotta pääsette Tukholmaan, teidän on kuljetettava jokainen joukkueen jäsen ”laivalla” meren yli. Yksi ker-
rallaan istuu patjan kyytiin, ja muut vetävät häntä merkkikartioilla merkityn matkan. Kun kaikki ovat istuneet 
kyydissä, matka voi jatkua.
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A. Ottakaa vuorotellen pussista lappu ja selittäkää se Aliaksen tyyliin muille ryhmän jäsenille. Oikean vastauk-
sen jälkeen vaihtuu aina vuoro. Sanat liittyvät Tanskaan.

3. pysäkki: Tanska

B. Legolandia Tanskassa on jokaisen lapsen unelmapaikka. Rakentakaa yhdessä mallien mukaiset legorakennelmat.

dyyniLegolandia

tuulimyllyPieni merenneito
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4. pysäkki: Norja

C. Norjassa vallitsee meri-ilmasto, ja siellä sataa vettä paljon enemmän kuin Suomessa. Mitatkaa kahteen 
astiaan Suomen ja Norjan marraskuun keskimääräinen sademäärä.

Suomi 53 mm

Norja 259 mm

B. Öljy- ja maakaasu ovat Norjan tärkeimmät luonnonvarat. Öljynporauslautat ovat Norjan vesillä tuttu näky. 
Siellä työskennellään ahtaissa ja vaarallisissa tiloissa pitkiä aikoja. Lattiaan on merkitty maalarinteipillä pieni 
lautta. Koko ryhmän pitää mahtua samaan lauttaan. Miettikää, miten se onnistuu?

A. Norja on tunnettu upeista vuonoistaan ja vuoristoistaan. Kuinka korkean ”vuoren” saatte rakennettua ryh-
mästänne? Ottakaa selfie, kun vuori on valmis, ja arvioikaa, kuinka korkea siitä tuli. Miten saisitte arvioitua 
sen korkeuden mahdollisimman hyvin? Kirjatkaa pohdintanne ylös.

5. pysäkki: Islanti

B. Islannissa lämmintä vettä saadaan kuumista lähteistä. Niillä lämmitetään myös kasvihuoneita. Selvittäkää 
näiden lapussa olevien kasvihuonekasvien nimet (lapuissa kirjaimet ovat sekaisin).

A. Vatnajökull on Islannin suurin jäätikkö. Jäätiköllä sijaitsee myös tulivuoria. Tulivuori on juuri nyt purkautu-
massa, joten juoskaa henkenne edestä. Tehtävänänne on kiertää opettajan merkitsemä reitti viestijuoksuna. 
Jyrinä kuuluu jo! Napsauttakaa sekuntikello päälle. Kauanko aikaa kului?

RAPAPIKLAKAI

TATOAITMKRUKUK
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