
 
LIITO opintopäivät Salo 2015, Pelin ja leikinomaisuutta koulusuunnistukseen                          

 Liike ja Suunta 

Liikunnanopettajien opintopäivät Salossa 30.–31.1.2015, Suunnistusdemo 

PELIN JA LEIKINOMAISUUTTA KOULUSUUNNISTUKSEEN 

 

Harjoitusten kuvaukset ja karttaesimerkit  

maasto- ja salitoteutuksesta.  

1. Muistipeli  

Pelataan tavallisen muistipelin tapaan, eli tarkoituksena on 

löytää kuvakorteille samanlaiset parit. Pelataan pareittain 

siten, että parit pelaavat yhteiseen ”pussiin” ja 

kamppailevat nopeudesta toisia pareja vastaan. Pari käy vuorotellen katsomassa yhden rastin, jokaisella 

rastilla on joku kuva (10 rastilla 5 erilaista kuvaa). Rastien 1-10 hakujärjestyksen saa itse valita kartalta. Ne 

rastit, joilta löytyy samanlaiset kuvat, yhdistetään joko viivalla karttaan tai kirjoitetaan lapulle numeroparit. 

Käytettävät muistipelin kuvakortit valitaan kohderyhmän mukaan. 

Tavoitteet: Karttamerkkien oppiminen, kartan suuntaaminen, oman olinpaikan määrittäminen, fysiikka 

2. Vihikoira 

Karttaan on piirretty vihikoiran hajujälki. Kartan avulla voit eläytyä vihikoiran elämään seuraamalla jälkeä 

jota ihminen ei luonnossa pysty näkemään. Reitin varrelle on lattiaan kiinnitetty pieniä kuvia. Oppilas laskee 

kuinka monta kuvaa näki matkalla, jolloin opettaja voi kontrolloida kulkiko oppilas koko matkan oikeaa 

reittiä. Oppilaille voidaan piirtää viivat kulkemaan erilailla karttoihin, mutta ne risteilevät kuitenkin samojen 

lattiamerkkien kautta, jolloin kukaan ei voi seurata toista. 

Tavoitteet: Kartan suuntaaminen, oman olinpaikan määrittäminen, peukalokartanluku 

3. 1X2 veikkaus 

Karttaan on piirretty kullekin rastille kolme vaihtoehtoa: sininen, vihreä ja punainen. Maastossa on 

kuitenkin vain yksi rastilippu yhdessä rastipisteessä näistä vaihtoehdoista. Oppilaan tulee tietää sijaitseeko 

rastilippu missä näistä kolmesta vaihtoehdosta ja ympyröidä oikean värinen numero vastausruudukkoon. 

Tehtävän vaikeustasoa on helppo muuttaa: helpossa vaihtoehdossa rastit sijaitsevat erilaisissa 

maastokohteissa (eri karttamerkit) ja vaikeimmassa vaihtoehdossa pitää tunnistaa korkeuskäyrien tasoja eli 

onko rasti esim. mäen päällä, rinteessä vai mäen alla. 

Tavoitteet: Karttamerkkien oppiminen, oman olinpaikan määrittäminen, tarkka kartanluku 

4. Afrikantähti 

Pelin tavoitteena on ensin kerätä rahaa 1000 euroa jolla voit ostaa  Afrikantähden etsintäluvan. 

Lunastettuasi etsintäluvan alkaa Afrikantähden etsintä. 

Vaihe 1) Valitse pelilaudalta rasti (1-10). Suunnista rastille ja selvitä rastin arvo. Palaa lähtöpaikalle ja valitse 

uusi rasti. Mikäli rosvo ryöstää sinut rastilla menetät vain edelliseltä rastilta saamasi summan. Kun olet 

saanut kokoon vähintään 1000 euroa voit lunastaa etsintäluvan. 

Vaihe 2) Valitse pelilaudalta rasti (11-15). Suunnista rastille ja löydä Afrikantähti. Mikäli rastilta ei löytynyt 

Afrikantähteä palaa lähtöpaikalle ja valitse uusi rasti. 

Tavoitteet: Kartan suuntaaminen, oman olinpaikan määrittäminen, paluu keskusrastille reippaasti (fysiikka) 
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1. Muistipeli (taso 1) 

  
Harjoitus koulun pihalla 

 

 

Harjoitus liikuntasalissa 
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2. Vihikoira (taso 1) 

 
Harjoitus koulun ympäristössä 

 
 Harjoituksen reitti A  liikuntasalissa 

 
Harjoituksen Reitti B liikuntasalissa 
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3. 1x2 –veikkaus (taso 2) 

 

Harjoitus koulun lähimetsässä ja malli vastausruudukosta. 

 

Suunnittele ja toteuta vastaava harjoitus salikartalle,  

rasti numero 1:n esimerkin mukaisesti.  

Vaihda parin kanssa kartta ja ympyröi vastausruudukkoon 

oikea vastaus. 

1 

 

2 

3 

1 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 
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4. Afrikan tähti (taso 2) 

         
Harjoituksen rastit opettajan kartalla  Oppilaiden pelilauta 

(Vaihe 1 rastit 1-10, vaihe 2 rastit 11-15)  (opettaja merkitsee rasteja yksitellen) 

 

    

Harjoituksen rastit liikuntasalissa 



 
LIITO opintopäivät Salo 2015, Pelin ja leikinomaisuutta koulusuunnistukseen                          

 Liike ja Suunta 

5. Viuhkat level –tasoittain (taso 3) 
Tässä vielä esimerkki viuhkasuunnistusharjoituksesta demojen ulkopuolelta . Viuhkojen haastavuus 
lisääntyy tasolta (Level) seuraavalle. Kaikilla viuhkradoilla on sama keskusrasti, mutta lenkit lähtevät eri 
suuntiin, eri maaston osiin.  Voidaan toteuttaa siten, että kaikki aloittaa Level 1:ltä ja tavoitteena on ehtiä 
mahdollisimman korkealle Levelille annetussa ajassa. Vaihtoehtoisesti eriytetään helpompia ja lyhyempiä 
ratoja tarvitsevat helpommille viuhkaradoille (Level 1-2) ja taitavammat suunnistajat voivat aloittaa 
suoraan haastavammilta radoilta (Level  3-4). Viuhkaratoja, eli Level-tasoja pitää olla tarvittava määrä 
ryhmän koon ja tasoerojen mukaan.  

Viuhkasuunnistuksessa haastavuutta voidaan lisätä karttatyyppiä ja mittakaavaa vaihtamalla, eri 
maastonosia käyttämällä, reitinvalintatehtävän monimutkaistumisella, rasteille poikkeaminen kauemmaksi 
kulku-urilta ja muilta johdattelevilta maastokohteilta, rasti ei näy kauas vaan on tulosuunnasta katsottuna 
toisella puolella maastokohdetta. 

     
Viuhka A helpoin ja lyhyin, sprinttikartalla  Viuhka B reitinvalintaa lisää, sprinttikartalla  

            
Viuhka C suunnistuskartalla 1:7500-1:10000,      Viuhka D Haastavat rastipisteet, 
johdattelevien kohteiden vieressä rastit       reitinvalintaa  

level 1 level 2 

level 3 level 4 
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Esimerkki ympäröivän maaston ja kartan alueen käytön suunnittelusta 
Näissä esimerkkiharjoituksissa on käytetty Turun Varissuon karttaa Turun Normaalikoulun ympäristöstä. 

Esimerkissä on viisi suunnistusharjoitusta, joissa on käytetty eri osia kartasta ja vielä jäisi muillekin 

harjoituksille ”uutta” maastonosaa käytettäväksi. Hyvällä suunnittelulla voidaan edetä johdonmukaisesi 

helpommasta haastavampaan maastonosaan ja saadaan vaihtelua suunnistustehtäviin. Tarkkuustehtävillä 

ja pelivirikkeillä saadaan tutussakin ympäristössä tehtyä taitoa ja kuntoa kehittäviä suunnistusharjoituksia. 

 
kartat copyright Turun Suunnistajat ja Angelniemen Ankkuri 

Harjoi-

tus 1 

1 

Harjoi-

tus 2 

1 

Harjoi-tus 3 

                                   

 

 

 

 

 

 Harjoitus 4 

1 

Harjoitus 5 
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