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Moi Sampo!
Kädessäsi on L-SP:n seikkailijajaoston tekemä Sepeli-vinkkivihko, jonka tarkoitus on
auttaa juuri sinua sepelien suunnittelussa ja järjestämisessä.
Sepelihän on jännän tarinan, juonen ja seikkailua sisältävä rastirata, jossa testataan
seikkailijoiden vuoden aikana oppimia partiotaitoja. Sepeli on tarkoitus järjestää kerran
vuodessa eli seikkailijaohjelmassa etelän ja idän jälkeen. Sepeli haastaa seikkailijan
kokeilemaan omia rajojaan, toimimaan joukkueessa ja ennen kaikkea on hauska seikkailu.
Tähän vinkkivihkoon olemme luoneet 3 erilaista sepeliä. Yksi sepeleistä on
merihenkinen, toisessa korostuu palveluteema. Kolmas, erätaitopainotteinen yön yli
kestävä sepeli, on suunniteltu niin, että sen voi toteuttaa kesäleirillä. Voitte toteuttaa
sepelit juuri tällaisina kuin ne tässä ovat tai muokata vapaasti juuri omille vartioillenne
sopivat sepelit.
Jokaisen sepelivinkin alussa on vielä lyhyt johdanto, jossa on kerrottu kyseiseen sepeliin
tarvittavien rastihenkilöiden määrä, arvio sepeliin kuluvasta ajasta ja
materiaalikuluista. Yksi sepeleistä on tehty kilpailuksi, ja rastit on pisteytetty. Toivomme,
että käytte vielä maalissa seikkailijoiden kanssa läpi tehtävien oikeat suoritukset ja
vastaukset, jotta seikkailijoiden taidot vahvistuvat.
Tarkoituksemme on näillä esimerkeillä madaltaa kynnystä sepelien järjestämiseen:
tarvitset vain idean hyvästä, seikkailijoille sopivasta tarinasta, jonka avulla
suunnittelet seikkailijoidesi taitoihin sopivia, riittävän haastavia rasteja. Lisää hyviä
esimerkkejä sepeleistä löydät SP:n johtajankansiosta ja Hämeen partiopiirin
seikkailijajaoston sivuilta (http://seikkailijajaostohp.nettisivu.org/sepeli/).
Me seikkiksessä otamme mielellämme vastaan palautetta tästä vinkkivihosta.
Vastaamme muihinkin seikkailijatoimintaan liittyviin kysymyksiin, joita sinulla
mahdollisesti on. Meille voit laittaa myös toivomuksia siitä, millaista toimintaa
sammoille ja seikkailijoille haluaisit piirin järjestävän.
Ota rohkeasti yhteyttä:
FB-ryhmä: Seikkisjaosto (L-SP)
seikkailijajaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi
http://lounaissuomenpartiopiiri.fi/toiminta/ohjelma/seikkailijajaosto

Seikkailuterveisin,
Anna, Crista, Heidi, Helkky, Meri, Piivi, Sara ja Tiia
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PALVELUSEPELI
TERVETULOA JÄRJESTÄMÄÄN SEPELIÄ LUMILEOPARDI LEIN KANSSA!
Tämä Sepeli on suunniteltu järjestettäväksi ennen suur-Sepeliä, siis ensimmäisenä tai toisena
seikkailijavuonna. Sepeli sisältää lähtötehtävän ja viisi muuta rastia, joiden välit suunnistetaan
kartan avulla. Koska suunnistettavia rasteja on vain viisi, ne kannattaa kaikki merkata
kerralla seikkailijoiden karttaan. Jos kaipaatte enemmän haastetta, seikkailijat voivat saada
aina seuraavan rastin sijainnin vasta edellisellä rastilla. Rastit sijainnin voi kertoa myös
valokuvina (mikäli sijainti on sopiva ja tuttu) tai vihjeen muodossa.
Rasteja ja koko sepeliä kannattaa muokata omien seikkailijoiden
osaamisen mukaan ja olemmekin koittaneet antaa aina hieman
vaihtoehtoja suoritustavoista. Aikaa sepeliin kannattaa varata n. 8
tuntia kuljettavan matkan pituuden mukaan. Lähtötehtävään sekä
ruokarastiin tarvitaan n. 2 rastimiestä / 3 joukkuetta. Muilla rasteilla
olisi hyvä olla 1-2 rastimiestä.
Palvelusepelissä seikkailijat seuraavat lumileopardi Leitä rastilta
toiselle ja saavat jokaiselta rastilta Lei-poletin suoritettuaan sen hyväksyttävästi (1 poletti/
rasti/ryhmä). Jos seikkailijoita on ryhmissä enemmän kuin viisi, kannattaa poletteja kuitenkin
jakaa rasteilla ryhmille enemmän kuin yksi kerrallaan niin, että rastin 4 suoritettuaan jokainen
seikkailija ryhmässä on saanut yhden poletin. Näin jokaisella seikkailijalla on mahdollisuus
äänestää viimeisellä rastilla.Viimeisellä rastilla poleteilla on tarkoitus äänestää jokin kohde,
johon seikkailijat haluaisivat lahjoittaa yhdessä pienen summan rahaa (esim. puuntaimia
Afrikkaan). Retkimaksuun kannattaa siis varata summa lahjoitusta varten (esim. 1 €) ja mainita
tästä myös retkikirjeessä.
Koska sepelissä seikkailevat Lei ja hänen ystävänsä, rastihenkilöiden on ajateltu pukeutuvan
teeman mukaisesti eläimiksi.
Rastien ideat käydään ensin lyhyesti läpi, jonka jälkeen löydät rastipäälliköiden
ohjeistukset ja tarvikeluettelot. Sepelin lopusta löytyvät tulostettavat rastikäskyt ja esimerkkiliitteet. Lei-poletit löytyvät liitteestä 6.

LÄHTÖTEHTÄVÄ (1 h)
Rastilla jokainen seikkailija tekee lelun, pelin tai muun helpon käsityön. Tarkoitus on, että
valmis työ lahjoitetaan esimerkiksi lastenkotiin, päiväkotiin tai sairaalaan. Rastihenkilön
kannattaa ennen sepeliä tehdä itse mallityö. Rastin suoritettuaan rastipäällikkö antaa
joukkueelle Lei-poletin.
Liitteenä löydät neljä ohjetta erilaisiin käsitöihin, keppihevoseen, nalle-sorminukkeen,
puunoppaan ja puupalapeliin (liitteet 1-4). Muita ohjeita löytyy helposti lisää netistä ja
kirjaston käsityökirjoista.
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Seuraavaan listaan on kerätty mahdollisten lahjoituskohteiden yhteystietoja.
Mikäli et löydä listasta itsellesi sopivaa lahjoituskohdetta, voit etsiä oman kotikuntasi
kotisivuilta lisätietoa oman paikkakuntasi mahdollisista lahjoituskohteista.
Rauma
Rauman nuorisokoti

Kuovinkuja 1

26100 RAUMA

Perhetukikeskus

Otantie 4

26100 RAUMA

Turun kaupunginsairaala

Kunnallissairaalantie 20

20700 TURKU

Virusmäen lastenkoti

Virusmäentie 8

20300 TURKU

02 2625995

Mäntymäen perhekeskus

Kunnallissairaalantie 36

20810 TURKU

02 2625983

Vähäheikkiläntie 5

20700 TURKU

02 2625972

Lakkatie 11

20720 TURKU

02 2626545

Luostarinkatu 5

20700 TURKU

02 2625696

Makslankatu 4

20360 TURKU

02 2625990

Moikostenkatu 7

20900 TURKU

02 262 5711

Puolukkatie 9

20720 TURKU

02 2625992

Vakka-Suomentie 28

20300 TURKU

02 2625642

Kasvihuoneenkatu 16

28130 PORI

28660 PORI

044 7019555
02 6375601
02 6375635
02 6375900
044 5375900
02 6330475
044 5226707

28500 PORI

02 6333850

28120 PORI

044 7016213

28800 PORI

044 7016341

28220 PORI

044 7016226

28220 PORI
29340 KULLAA
28450 VANHAULVILA

044 7014182
045 1239082
02 5379440
050 5029600

29340 KULLAA

02 5574111

29100 LUVIA

02 5585201
044 0131299

28360 PORI
29200
HARJAVALTA

044 5746331

Turku

Pienten lasten vastaanottokoti
Erityislastenkoti Lakkatie
Lastenkoti Luostarinkatu
Lastenkoti Makslankatu
Lastenkoti Moikoistenkatu
Lastenkoti Puolukkatie
Lastenkoti Vakka-Suomentie

Pori ja lähikunnat
Uudenkoiviston vastaanottokoti
Viikari-koti Oy

Säikäntie 24

Luotsimaja Oy

Aatuntie 19

Lastensuojelulaitos Merituuli Oy

Pietniementie 1

Asuin- ja palvelutalo Porin Esikko

28600 PORI
28600 PORI

Tiilimäentie 2

Kalevanpuiston vastaanottokoti

Kalevanpuisto 72 B ja C

Pihlakoti

Ahlströmintie

Keisarinviitta

Keisarinviitantie 23

Asuntola Tuulikoti

Apollontie 7

Lasten- ja nuortenkoti Toivoniemi

Harjulantie 118

Lastensuojelulaitos Ravani Oy

Leiritie 31

Lastensuojelulaitos ja Sijaiskoti
Mesikämmen Oy

Laviantie 914

Lastenkoti Villa Kataja

Käenpesäntie 115

Lehmuskolo Oy

Vanhakoivistontie 12

Lastensuojelulaitos Eemeli

Satakunnantie 93
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02 8343361
02 8343361
050 5690424

RASTI 1: LIIKUNTA (40 min.)
Rastilla leikitään muutamaa eri leikkiä, joissa kussakin leikkijöiden on tultava toimeen ilman
jotakin kehonsa osaa tai aistia. Rastin lopuksi rastihenkilöt antavat joukkueelle
Lei-poletin ja he voivat jatkaa seuraavalle rastille.
Rastikäskyn voi lisäksi antaa tulkittavaksi pistekirjoituksena pistekirjoitusaakkosten kera,
mikäli rastiin kaivataan lisähaastetta. Pistekirjoitukseksi käännetty rastikäsky löytyy
suomenkielisen alta.
Leikit:
- Istumalentopallo: Koitetaan saada tehdyksi pallolla maali vastapuolelle,
maassa istumalla.
- Jalkapallo sokeana: Kaikkien pelaajien (paitsi maalivahtien) silmät
		
sidotaan ja koitetaan saada pallo vastapuolen maaliin.
- Parin etsimisleikki: Jokaiselle leikkijälle annetaan oma eläin, jota esittää
		
ilman puhetta (esim. jänis, norsu, kirahvi, apina, kissa,
		
koira, käärme). Tehtävänä on etsiä leikkijöiden joukosta toinen samaa
		
eläintä esittävä henkilö.
Tarvikkeet:
- rastihenkilöille apinarekvisiittaa (maalatut naamat/naamarit, häntä...)
Lentopallo
- pehmeä pallo
- lentopalloverkko / puiden väliin kiinnitettävä köysi
Jalkapallo
- muutama ämpäri, törppö tms. jalkapallomaalien merkkaamiseen
- partiohuiveja

RASTI 2: RUOKARASTI (1,5 h)
Ruokarastilla ryhmien tehtävänä on tehdä itse ruokaa trangioilla (broilerikormaa) ja
valmistaa jälkiruoaksi hedelmäsalaattia. Lisäksi voi tarjota leipää ja juotavaa.
Tarkoitus olisi, että rastihenkilönä toimiva ei puhuisi lainkaan seikkailijoiden kanssa. Kaikki
ohjeiden anto ja ruoka-aineiden hankkiminen tapahtuisi siis muilla keinoin. Koska
valmistettavana on kaksi ruokalajia, osan joukkueesta kannattaa aloittaa valmistamaan
broilerikormaa ja toisten taas hedelmäsalaattia.
Kun seikkailijaryhmä saapuu paikalle, rastihenkilö antaa ryhmälle yhden ruokaohjeen ja
ruuanvalmistukseen tarvittavat materiaalit sekä tarvikkeet. Hän seuraa, että seikkailijat
lukevat ohjeet tarkasti ja jakavat jokaiselle ryhmän jäsenelle pienen tehtävän.
Näin jokainen seikkailija pääsee tekemään ruokaa yhdessä.
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Varmistakaa, että seikkailijat löytävät turvallisen paikan trangialleen,
työskentelevät siististi ja osaavat käyttää trangiaa asianmukaisesti.
Antakaa ohjeet myös siitä, mihin roskat laitetaan.
Tarkastakaa myös etukäteen, onko joku seikkailijoista allerginen joillekin resepteissä
olevista aineksista ja muokatkaa niitä tarvittaessa sopivaksi.
Rastin päätteeksi rastihenkilö antaa joukkueelle Lei-poletin ja he voivat siirtyä seuraavalle
rastille.
Tarvikkeet (ruoka-aineiden lisäksi):
- broilerikorma- ja hedelmäsalaattiresepti / seikkailijajoukkue (liite 5)
- sinolia ja tulitikkuja
- ea-laukku + käsidesi
- trangioita
- mehukannuja ja mehua
- vesikanistereita
- roskapusseja ja talouspaperia
- desilitramitta / seikkailijajoukkue
- kulho, veitsi & 2 x leikkuulauta / seikkailijajoukkue
(- raastin / seikkailijajoukkue)
- rastihenkilö(i)lle leijonarekvisiittaa (maalatut naamat/naamarit, häntä...)
- kello rastihenkilölle

RASTI 3: PÄIVÄN HYVÄ TYÖ (1 h)
Tällä rastilla lapset pääsevät tekemään päivän hyvän työn. Tämän voi taas
toteuttaa monin eri tavoin. Rastin suoritettuaan rastihenkilö antaa joukkueelle Lei-poletin
ja he voivat siirtyä seuraavalle rastille.
Esimerkkejä:
- vierailemalla vanhainkodissa laulamassa
- haravoimalla jonkun vanhuksen pihaa
- leipomalla vanhemmille tms.
- istuttamalla puita/kukkia
- keräämällä roskia
- viemällä vanhusten puolesta roskat/
sanomalehdet keräykseen
- käymällä kaupassa vanhuksen puolesta
- viemällä vaatteita vaatekeräykseen

Palvelutehtäviä leirioloissa:
- leirialueen naapuritontin risujen/sienien/
marjojen ym. keräys
- puuntaimien istutus hakkuualueelle
(mikäli lähimaastosta löytyy)
- puhdistetaan leirialueen tai naapurin järventai merenranta kaislasta (voi tehdä joko
veneestä tai rannalta, riippuen kaislan määrästä)
- polttopuiden hakkuu ja pinoaminen
leirialueen naapurille
- laulaminen yhdessä leirialueen naapurille

Ideana on siis vain tehdä jokin palvelus ryhmänä jollekin toiselle.
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RASTI 4: METSÄÄ TUTKIMASSA (30 min.)
Tämä rasti on osa WWF:n kouluille tarkoitetusta NatureWatch Metsässä –paketista.
Seikkailijoiden tehtävänä on tutkia luontoa valmiiden kysymysten avulla. Valitse etukäteen
sepelin pitopaikalta noin 200 m osuus tutustumiskohteeksi. Jaa seikkailijajoukkue
kokonaisvahvuuden mukaan esim. 2 – 4 hengen suuruisiin ryhmiin tätä tehtävää varten. Anna
kullekin ryhmälle omat tarkkailukohteet: esim. puihin liittyvät kysymykset yhdelle ryhmälle,
muihin kasveihin ja eläimiin liittyvät kysymykset toiselle ja ihmisten jättämiin jälkiin liittyvät
kysymykset kolmannelle ryhmälle. Ohjeista seikkailijat tutustumaan rauhassa tehtäviinsä ja
vastaamaan kysymyksiin huolellisesti. Tarkkailukysymykset löytyvät liitteestä 6.
Olisi suositeltavaa, jos johtaja seuraisi jokaisen ryhmän työskentelyä. Johtaja auttaa seikkailijoita
tarpeen mukaan, ja varmistaa, että havainnot tulevat luotettavasti kirjattua.
Kerää vartioiden havainnot viimeistään maalissa, WWF ei enää kerää havaintoja.
Vinkki: Voit myös ladata koko Naturewatch Metsässä A-tiedoston tai jonkin muun NatureWatch
–paketin WWF:n sivuilta ja valita itse sepeliin parhaiten sopivat kysymykset. Materiaalit
löytyvät osoitteesta: wwf.fi/maapallomme/tule-mukaan/ymparistokasvatus/materiaalipankki .
Pankista löytyy mm. kaupunkiretkelle sopivat Naturewatch Kaupunkiluonnossa ja
Naturewatch Ostoksilla –materiaalit.
Rastin päätteeksi rastihenkilö antaa joukkueelle Lei-poletin ja he voivat siirtyä seuraavalle rastille.
Tarvikkeet:
- narua, kreppipaperia tai vastaavaa tutkittavan alueen rajojen merkitsemiseen
- tehtäväpaperit (liite 6)
- roskapusseja & työ- tai kumihanskoja roskien kerääjille
- kasvi- ja eläinkirjoja
- (kiikarit)
- kirjoitusalusta: 1/ryhmä
- vartioiden varusteisiin: lyijykynät

RASTI 5: SEPELIN PÄÄTÖS (30 min. - 1 h)
Tällä sepelin päättävällä rastilla on tarkoitus päättää yhdessä kaikkien joukkueiden kanssa, mihin
retkellä kerätyt rahat (retkimaksussa osoitettu pieni summa
lahjoitettavaksi) lahjoitetaan. Ryhmä päättää asiasta äänestämällä. Jokaisella seikkailijalla
on ainakin yksi Lei-poletti käytettävänä. Eniten poletteja saanut kohde voittaa. Jos tulee tasapeli,
asia ratkaistaan keskustelemalla.
Alta löytyvään listaan on kerätty eri lahjoituskohteita ja niiden hintoja. Voitte siis äänestämällä
valita yhden tai vaikka useamman kohteen. Jotta asia tulisi hieman sanoja konkreettisemmaksi,
kannattaa tulostaa kuvia eri vaihtoehdoista/kerätä tuotteita esitteleviä tavaroita ja esitellä niiden
avulla kohteita. Rastin ideana on siis kertoa lapsille mahdollisuuksista auttaa apua tarvitsevia ja
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kertoa minkälaisia tarvikkeita ja asioita he mahdollisesti tarvitsisivat, jonka jälkeen yhdessä
päätetään, mihin kohteeseen varat lahjoitetaan.
Rasti voidaan toteuttaa nuotion äärellä, jolloin sepeli saa tunnelmallisen lopetuksen.
Esimerkkilahjoituskohteita:
Kirkon ulkomaanapu (lisää lahjoja ja tietoa: www.toisenlainenlahja.fi)
- koulupuku 8 e
- ammatti 30 e
- siemenlajitelma 10 e
- hedelmäpuut 18 e
- huopa 5 e
- ateria koko kylälle 23 e
- moskiittoverkko 7 e
- kasvimaa 25 e
- 6 kanaa 24 e
- puhdasta vettä 25 e
- 15 puuntainta 15 e
- työkalut 30 e
- lääkkeet 20 e
- vuohi 30 e
Suomen World Vision (lisää lahjoja ja tietoa: www.lahjaksilehma.fi)
- puhdasta vettä lapsille 5 e
- lapselle puuroa 7 e
- leluja 5 e
- käsienpesuallas 15 e
- ystävyyden puu 20 e
- koulutarvikkeita 25 e
- tipuja 32 e
- vesiputki 18 e
- saippua 20 e
- äidille puutarha 20 e
- mehiläispesä 35 e
Unicef ( www.unicef.fi/pehmeapaketti?gclid=CIvwkZLW2aECFUE43godaTulKQ )
- jalkapallo 5 e
- 10 kpl satukirjoja kouluun 28 e
- vihkoja ja kyniä 20 e
- rokotuspaketti 20 e
- malarialääkkeet 48 e
Suomen pakolaisapu ( www.parempilahja.fi )
- liitutaulu 12 e
- ekoliesi 15 e
- ompelutarvikkeet 22 e
- ekovessa 30 e
- opettaja kuukaudeksi 20 e
- öljylamppu 18 e
- puutarha 32 e
Suomen Punainen Risti (www.spr.fi)
Erilaisia kampanjoita vuoden aikana esimerkiksi janopäivä- ja nälkäpäiväkeräykset, joihin voi
osallistua myös kerääjänä. Ympäri vuoden voi lahjoittaa Katastrofirahastoon, jonka avulla
autetaan sekä Suomessa että ulkomailla hädän hetkellä.
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RASTIKÄSKYT
Lähtötehtävä: Leikkikaluja Leille
Tervetuloa Sepelin lähtörastille! Koko sepelin ajan mukananne seuraa
Lei-lumileopardi. Tämän rastin tehtävänä onkin tehdä Leille ja hänen
ystävilleen uusia leikkikaluja, sillä vanhat ovat menneet rikki!
Tehkää siis jokainen ohjeen mukainen käsityö teille annetuista tarvikkeista.
Kun olette valmiit, saatte suoritetusta rastista merkiksi Lei-poletin, jonka jälkeen voitte
siirtyä seuraavalle rastille. Saatte poletteja myös seuraavilta rasteilta, pitäkää ne siis
tallessa koko matkan ajan. Niitä tarvitaan sepelin lopussa!

Rasti 1: Apinoiden uudet kujeet
Joukkonne törmää hurjapäisiin apinoihin, jotka haluavat
teidät mukaan uusiin leikkeihinsä.
Auttakaa siis heitä testaamaan leikkejään!

Rastikäsky 1 pistekirjoituksena:

Pistekirjoitusaakkoset

Rasti 2: Broilerikormaa Lu Chun kanssa
Tervetuloa ruokarastille! Tehtävänänne on nyt valmistaa
itsellenne ruokaa sillä aikaa kun Lei pitää pienen juomatauon. Tarvittavat ainekset ja ohjeet ruoan tekoon saatte
leijonaemo Lu Chulta. Yksi mutta asiassa kuitenkin on,
hän ei nimittäin puhu lainkaan, teidän pitää siis tulla
toimeen muilla keinoin!

Rasti 3: Päivän hyvä työ
Partiolaisten tavoin myös Lei pyrkii tekemään joka päivä jonkin hyvän työn ja
tämä päivä ei ole poikkeus! Tehtävänänne on auttaa Leitä ja rastihenkilöä
auttamaan muita. Ohjeet saatte rastihenkilöltä.

Rasti 4: Lein piilopaikka
Saavutte Lumileopardin salaiseen piilopaikkaan. Lei kertoo, että joku muukin on
alkanut käydä hänen salaisessa metsäsaarekkeessaan. Vartionne tehtävänä on nyt
ryhtyä ympäristöetsiviksi ja koittaa selvittää, mitä Lein piilopaikassa oikein
tapahtuu! Metsään on merkitty pieni alue, josta teidän tehtävänne on löytää
vastaukset alla oleviin tehtäviin. Jakaantukaa pieniin ryhmiin johtajan ohjeiden
mukaan, ja vastatkaa teille annettuihin kysymyksiin.
Palauttakaa vastaukset johtajalle viimeistään päivän päätteeksi.
Muistakaa ympäristöetsivän tärkeät ominaisuudet: huolellisuus ja kärsivällisyys!

Palvelusepeli: Liite 1 / Lähtötehtävä

KEPPIHEVONEN
Tarvikkeet:
- (aikuisen) villasukka
- täyteainetta, esimerkiksi vanua
- villalankaa harjaan
- paksua huopakangasta
- kaksi nappia
- noin metrin mittainen keppi
(esimerkiksi puoliksi
sahattu harjanvarsi)
- ompelulankaa
- ompeluneula
- jos haluat, suitset (noin metri nauhaa)
1. Täytä pää melkein täyteen, sukanvarsi saa jäädä vielä tyhjäksi.
2. Ompele harja villalangasta ryijypistoilla.
3. Leikkaa huopakankaasta sopivan kokoiset ja muotoiset korvat. Ompele korvat kiinni
pään sivuille.
4. Etsi nappisilmille hyvä paikka ja ompele ne kiinni. Kannattaa kokeilla eri paikkoja,
sillä hevosen ilme muuttuu.
5. Täytä myös hevosen ”kaulaa”, eli sukanvartta. Sovita sitten keppi hevosen kaulan sisään.
Kepin kannattaa ulottua sukan kantapäähän asti, jotta se pysyy paremmin paikoillaan.
6. Kiinnitä kiristysnauha puoliväliin sukanvartta varmistaaksesi kepin kiinnityksen.
7. Jos haluat, voit tehdä keppihevoselle suitset nauhasta. Katso yksi kiinnitysesimerkki
kuvasta.

Palvelusepeli: Liite 2 / Lähtötehtävä
NALLE-SORMINUKKE
Tarvikkeet:
- keinoturkis, teddy tai huopa
- vanua
- ompelulankaa
- ompeluneula
(- tarvikkeita kasvoihin)
1. Taita kangas kaksinkerroin oikeat puolet vastakkain.
2. Piirrä nalle kaavan avulla kankaan nurjalle puolelle.
3. Ompele etupistoin viivaa pitkin nalle ympäri kahteen kertaan. Jätä n. 4 cm aukko
kääntämistä varten toiseen kylkeen.
4. Leikkaa ylimääräinen kangas noin 1 cm päästä ompeleesta.
5. Käännä nalle varovasti oikein päin.
6. Täytä nalle vanulla ja ompele kyljen täyttöaukko umpeen.
7. Leikkaa varovasti nallen selkään aukko (vyötärön kohdalle). Leikkaa ensin pieni aukko,
ja pujota sormet aukosta. Suurenna aukkoa tarvittaessa.
8. Tee nallelle kasvot. Ne voi ommella tai liimata. Silmät voi tehdä esimerkiksi napeista tai
huopapalasista. Nallelle voi myös rakentaa kenkälaatikkoon kodin ja kalusteita. Sille voi
myös ommella tai virkata vaatteita.
Kenkäkaupoista voi pyytää kenkälaatikoita ilmaiseksi. Ne kannattaa varata muutamaa
päivää aiemmin.
Nalle-sorminuken kaava:
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PUUNOPPA
Tarvikkeet:
- kakkoskakkosta (2x2 tuumaa)
- saha
- hiekkapaperia
- puukko
- silmälukujen merkitsemiseen joko tusseja tai esimerkiksi kolvi
1. Mittaa kakkoskakkosesta 5cm pituinen pala ja merkitse kohta. Sahaa pala irti.
2. Hio palan kulmat sopivan pyöreiksi. Siloita myös palikan tasaisia pintoja.
3. Kun noppa alkaa olla valmis, sen voi esimerkiksi maalata ennen silmälukujen merkitsemistä. Silmäluvut voi kaivertaa varovasti puukolla, ne voi maalata, merkata tussilla tai
vaikkapa kolvata. Tärkeää on, että nopasta tulee tekijänsä näköinen.

Palvelusepeli: Liite 4 / Lähtötehtävä
PUUPALAPELI
Tarvikkeet:
- kantikasta puuta (koko riippuu siitä, kuinka isoja kuutioista haluaa)
- hiekkapaperia
- saha
- kuusi valmista kuvaa, jotka liimataan kiinni palikoihin. Huomioi, että kuvat
ovat yhteensä kuuden palikan kokoisia!
- liimaa
1. Sahaa puusta kuusi samankokoista kuution muotoista palikkaa.
2. Hio palikoiden reunoja hieman ja tasoita mahdollisia epätasaisuuksia.
3. Leikkaa kuvat kuuteen yhtä suureen osaan. Yksi kuvan pala vastaa yhtä palikan sivua.
4. Liimaa kuvat kiinni palikoihin. Yhdessä palikassa pitäisi olla kuuden eri kuvan yksi osa.
5. Anna palikoiden kuivua rauhassa, mieluiten painon alla, niin että kuva tarttuu hyvin.
6. Jos haluat, voit lakata palikat vesiliukoisella lakalla. Näin palikat säilyvät kauemmin.

Palvelusepeli: Liite 5 / Rasti 2

Rasti 2 / Reseptit
Broilerikormaa ja riisiä (4:lle)
Ainekset:
- n. 400 g maustamattomia
broilerisuikaleita
- 2 rkl öljyä
- 2 sipulia pieniksi pilkottuina
- 1/2 paprika
- 3 rkl mietoa currytahnaa/
tavallista currya
- 2 tl tuoretta raastettua inkivääriä/
inkivääritahnaa
- 1 tlk ( 400 ml ) kookosmaitoa
(ripaus suolaa)
- 2,5 dl riisiä
Laita vettä kattilaan ja aseta tulelle. Kun vesi kiehuu lisää hieman suolaa sekä riisi.
Aina kiehua kypsäksi.
Samalla kun riisi kiehuu, ruskista broilerikuutiot kuumassa pannussa öljyssä.
Pilko sipuli ja paprika. Lisää broilerin joukkoon sipuli, paprika, currytahna/curry sekä
inkivääri/inkivääritahna ja paista vielä muutama minuutti.
Lisää kookosmaito.
Kuumenna kiehuvaksi ja hauduta n. 20 min. kunnes broileri on kypsää ja kastike
hieman sakeutunut.
Tarkista maku ja lisää tarvittaessa ripaus suolaa.

Hedelmäsalaatti (4:lle)
Ainekset:
- 1 banaani
- 1 omena
- 1 päärynä
- 100 g viinirypäleitä
- 1 appelsiini
- 1 prk ananaspaloja
(- jauhettua kanelia ja kardemummaa)
Paloittele banaani, omena, päärynä,
viinirypäleet ja appelsiini.
Kaada kulhoon ananaspalat mehuineen sekä muut hedelmät.
Lisää halutessasi kanelia ja kardemummaa ja sekoita.

Palvelusepeli: Liite 6 / Rasti 4

Tarkkailutehtävät:
A. Puut
1. Löytyikö metsästä todella vanhoja, paksuja puita?
____ kyllä		
____ ei
2. Millaisia puita löysitte?
elossa olevat puut tutkimusalueella __________ (kpl)
pystyssä olevat kuolleet puut __________ (kpl)
maassa olevat kuolleet puut __________ (kpl)
kannot __________ (kpl)
puita, joissa on sieniä __________ (kpl)
3. Päätelmiä metsän iästä ja sen tarjoamista elinpaikoista eri eliöille

_____________________________________________________
_____________________________________________________
4. Löysimme puiden rungoilta
a. naavaa tai luppoa ____
b. vihreää levää ____
5. Päätelmiä metsän ilmanlaadusta jäkälätutkimuksen perusteella

B. Muut kasvit ja eläimet
6. Montako lintulajia havaitsitte? _________________
7. Montako eri lajia selkärangattomia löytyi yhteensä?
8. Mitkä olivat yleisimmät selkärangattomien lajit?

_________________

_____________________________________________________
9. Yleisimmät jäljet nisäkkäistä:

_____________________________________________________
10. Montako eri kasvilajia löysitte yhteensä? _________________
11. Mitkä olivat 3 yleisintä lajia?

_____________________________________________________
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C. Ihmisen jättämät jäljet
12. Mitä ihmistoiminnan ääniä kuului?

___________________________________________________
___________________________________________________
13. Mitä jälkiä metsätaloudesta löysitte?

___________________________________________________
_______________________________________________________
14. Kerätkää alueelta löytämänne roskat: Mitä roskia löysitte?

___________________________________________________
___________________________________________________
15. Keino, iskulause tai tietoisku, joka auttaisi vähentämään roskaamista metsässä:

___________________________________________________
___________________________________________________
Kaikille ryhmille:
16. Mikä oli päivän hienoin asia, jonka tänään opitte tai havaitsitte?

___________________________________________________
___________________________________________________
Vapaa sana: Mitä muita havaintoja teitte tänään? Oliko teillä hauskoja sattumuksia
päivän aikana? __________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Palvelusepeli: Liite 6 / Lei-poletit
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