Työskentelyohjeet opettajalle
Skenaariovaihe
Skenaariovaihe esitellään oppilaille kisakutsun avulla (ks. liitteet: kisakutsu). Kutsun on tarkoitus motivoida
oppilaita tulevaa toiminnallista tutkimusvaihetta (tiedonhankinta ja kilpailu) varten ja se voidaan asettaa
oppilaille nähtäväksi jo hyvissä ajoin ennen varsinaisen kisapäivän alkamista. Oppilaiden ennakkotietämyksiä
luonnossa selviytymisen kannalta välttämättömistä asioista kartoitetaan ennakkokysymysten avulla, joita
oppilaat voivat pohtia pienryhmissä.
‒
‒

Mitä tietoja ja taitoja tarvitaan luonnossa selviytymiseen?
Mitkä asiat ovat selviytymisen kannalta välttämättömyyksiä?

Kysymyksillä halutaan saada esille kolme selviytymisen kannalta keskeistä tekijää: lämpö, ravinto ja puhdas
vesi. Oppilaat laativat pienryhmätyöskentelynä mind map:in, jonka tekemiseen voidaan käyttää seuraavia
apukysymyksiä:
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Miksi tarvitsemme ravintoa?
Mistä saamme energiaa luonnossa?
Miksi pitää pysyä lämpimänä?
Miten voisit pysyä lämpimänä luonnossa?
Miksi ihminen tarvitsee puhdasta vettä?
Mistä saat puhdasta vettä luonnossa?

Alla on esimerkkikuva mind map:stä, josta käyvät ilmi luonnossa selviytymisen edellytykset (ravinto, lämpö
ja puhdas vesi) ja miten edellytykset ovat saavutettavissa karuissa olosuhteissa.

Tutkimusvaihe
Oppilaat jaetaan ennen tutkimusvaiheen aloittamista kisaryhmiin siten, että jokaisessa ryhmässä on
vähintään neljä oppilasta. Jokainen oppilas kuuluu myös johonkin asiantuntijaryhmään, jotka tutustuvat
kokeellisen työskentelyn avulla kilpailussa tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. Jokainen kisaryhmä koostuu siis
oppilaista, jotka ovat toteuttaneet oman asiantuntijaryhmänsä kanssa erilaisen kokeen tai tehtävän.
Kisaryhmä hyödyntää tulevissa tehtävissään eri asiantuntijaryhmien tietoja ja taitoja, joita oppilaat opettavat
toinen toisilleen. Alla on esimerkkitaulukko siitä, mitä oppilaiden ryhmäjako tarkoittaa.
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Kisaryhmistä siirrytään asiantuntijaryhmiin, joissa suoritetaan seuraavat kokeet: 1. lämmön eristäminen, 2.
tuli ja palaminen, 3. kalan preparointi ja 4. veden suodatus ja kartan tulkinta. Asiantuntijaryhmät laativat
jokaisesta pisteestä posteriesityksen, jota hyödynnetään opetuksessa.
Työpiste 1

Lämmön eristäminen

Tarvittavat
materiaalit

vettä, keittopulloja, lämpömittareita, alumiinifoliota, tuorekelmua, villasukka, sukka

Tehtävä

Oppilaat tekevät kokeen, jonka avulla he tutkivat eri materiaalien eristyskykyä. Heidän
tehtävänsä on selvittää, mitkä materiaalit estävät lämmön johtumista, säteilemistä ja
kulkeutumista ja miksi?

Toiminta
luokassa

Tehdään koe, jossa viiteen keittopulloon kaadetaan sama määrä saman lämpöistä
(lämmintä) vettä. Yksi keittopullo suljetaan tuorekelmulla, yksi vuorataan ympäriltä
alumiinifoliolla, yksi villasukalla, yksi sukalla ja yksi toimii vertailuastiana. Veden lämpötilaa
mitataan 15 minuutin kuluttua lämpömittarilla.
Oppilaat muodostavat ryhmässä hypoteesin siitä, millaisessa järjestyksessä veden
lämpötilat ovat 15 minuutin kuluttua.

Pohdittavia
kysymyksiä

‒ Millä eri tavoin lämpöä voi siirtyä kappaleesta toiseen tai kappaleesta ympäristöön
(vedestä dekantteriin, dekantterista ilmaan ja vedestä ilmaan)? Lämmön siirtymistavat
ovat johtuminen, säteileminen ja kulkeutuminen.
‒ Miten lämpö siirtyy kokeen eri tilanteissa? Johtumista tapahtuu, kun eri kappaleet ovat
kosketuksissa toisiinsa (esimerkiksi vesi ja keittopullo, keittopullo ja sukka). Alumiinifolio
heijastaa lämpösäteilyn takaisin, jolloin lämpöä ei pääse siirtymään vedestä pois suoraan
säteilemällä (niihin suuntiin, joissa foliota on). Muussa tapauksessa vesi säteilee lämpöä
ilmaan. Tuorekelmu puolestaan estää keittopullon sisällä olevaa lämmintä ilmaa
poistumasta ja siten kuljettamasta lämpöä ympäristöön.
‒ Mikä kappale luovuttaa ja mikä vastaanottaa energiaa? Lämpöä siirtyy kuumemmasta
kappaleesta kylmempään, kunnes lämpötilaerot ovat tasoittuneet.
‒ Mitä tarkoittaa lämpötasapaino? Kaksi kappaletta on lämpötasapainossa, kun ne ovat
samassa lämpötilassa, eikä lämpöä siirry kappaleesta toiseen.

‒ Mitä tarkoittavat lämmöneristeet ja lämmönjohteet? Lämmöneriste on ainetta, joka
johtaa huonosti lämpöä. Esimerkiksi kaasut ovat lämmöneristeitä. Lämmönjohde on
ainetta, joka johtaa hyvin lämpöä. Esimerkiksi metallit ovat hyvä lämmönjohteita.
Lopuksi

Oppilaiden tulisi selittää tulokset kirjallisesti posterin muodossa ja selittää niissä, minkä
vuoksi vedet päätyivät tiettyyn loppulämpötilaan. Huomataan, että tässä tilanteessa
pelkästään lämmönjohteet ja eristeet eivät riitä selittämään koeasetelmassa havaittua
lämpötilajärjestystä.

Työpiste 2

Tuli ja palaminen

Tarvittavat
materiaalit

tulitikkuja, tuikku, lasipurkki, vetokaappi, patteri, teräsvillaa, orsivaaka, paperivuoka,
kaasupoltin, kolmijalka, verkko

Tehtävä

Oppilaat tutkivat palamista ja sen edellytyksiä hypoteesien sekä kokeellisista töistä
saatavien havaintojen kautta.

Toiminta
luokassa

Koe 1: Happi
Oppilaat tekevät hypoteesin siitä, mitä havaitaan, kun palava tuikku peitetään ylösalaisin
käännetyllä lasipurkilla. Kokeen suoritettuaan oppilaat tekevät johtopäätökset havaintojen
perusteella. Koe voidaan suorittaa myös käyttämällä erikokoisia lasipurkkeja.
Pohdittavia kysymyksiä:
‒ Mitä tapahtuu ja miksi? Palamiseen tarvittava happi loppuu käännetyn astian sisältä ja
tuikku sammuu.
‒ Onko havaittavissa eroa, jos tuikku peitetään isolla tai pienellä lasipurkilla? Pienen
lasipurkin alla tuikku sammuu nopeammin, koska palamiseen tarvittava happi loppuu
aikaisemmin.
Koe 2: Lämpötila
Laitetaan paperivuoka verkolle kolmijalan päälle ja kaadetaan vuokaan vähän vettä.
Sytytetään kaasupoltin palamaan ja keitetään vettä paperiastiassa. Oppilaat tekevät
hypoteesin siitä, mitä tapahtuu, kun kaasupoltin viedään paperivuoan alapuolelle. Oppilaat
tekevät johtopäätökset havaintojen perusteella.
Pohdittavia kysymyksiä:
‒ Miten on mahdollista, että vettä voidaan keittää paperiastiassa? Miksi paperi ei syty
palamaan? Paperin syttymispiste on korkeampi kuin veden kiehumispiste.
‒ Mikä palamisen edellytys ei toteutunut? Riittävä lämpötila. Vesi pysyy 100-asteisena ja
jäähdyttää siten paperia.
‒ Mikä on paperin syttymispiste? yli 200 °C
‒ Mikä on veden kiehumispiste? 100 °C
Koe 3: Materiaali
Palaako metalli? Yhdistetään pariston navat teräsvillalla. Oppilaat tekevät hypoteesin ennen
teräsvillan sytyttämistä. Poltetaan teräsvillaa ja havainnoidaan, mitä sille tapahtuu.
Teräsvillalla kosketetaan myös vain toista pariston navoista (plus- tai miinusnapaa).
Pohdittavia kysymyksiä:
‒ Mitä selittää patterin kuumentumisen, kun sen molemmat navat koskevat teräsvillaa?
Paristosta ja teräsvillasta muodostuva virtapiiri on kytketty oikosulkuun. Sähkövirta
kasvaa suureksi, koska sitä rajoittaa vain pariston sisäinen resistanssi, mikäli ajatellaan,
että teräsvillan resistanssi on hyvin pieni. Jännitelähteen eli pariston kemiallinen energia

muuttuu sähkövirran kuljettamaksi sähköenergiaksi ja edelleen lämpöenergiaksi, ja
paristo kuumenee.
‒ Missä voit kotona havaita samanlaisen ilmiön? Oikosulku voi syntyä sähkölaitteen
rikkoontuessa.
‒ Mitä tapahtuu, kun teräsvilla koskettaa vain toista pariston napaa? Miksi? Oikosulkua ei
synny, koska virtapiiri ei ole suljettu. Piirissä ei myöskään silloin kulje sähkövirtaa.
‒ Miksi teräsvillan massa kasvaa palamisen seurauksena? Palavaan aineeseen liittyy
palamisen seurauksena happea, joten teräsvillan massa kasvaa.
‒ Mitä palaminen oikeastaan on? Palaminen on aineen reagoimista hapen kanssa.
‒ Miksi tuli sammuu teräsvillasta itsestään? Palamiseen tarvittava aine loppuu.
‒ Miksi rautanaula ei syty palamaan liekehtien, vaikka se on samaa materiaalia kuin
teräsvilla? Liekki liittyy nopeaan palamiseen, ja teräsvilla palaa nopeammin, koska sen
rakenteesta johtuen happea liittyy nopeammin palavaan aineeseen.
Yhteenveto Oppilaat tekevät posterityyppisen yhteenvedon, jossa he listaavat palamisen edellytykset
kokeista 1– palokolmion muotoon ja miettivät, mitä on turvallinen tulenkäsittely ja minne avotulen saa
3
tehdä maastossa. Apuna voi käyttää internetistä löytyviä sivustoja, esimerkiksi:
http://www.luontoon.fi/retkeilynabc/retkeilytaidot/tulenteko/kasitteletultavaroen
http://www.luontoon.fi/retkeilynabc/retkeilytaidot/tulenteko/maastossa
‒ Mitä palaminen edellyttää? Palaminen edellyttää happea, riittävää lämpötilaa ja palavaa
ainetta.
‒ Millaista on tulen turvallinen käsittely? Älä heitä sammuttamattomia tupakantumppeja
maastoon, älä jätä tulitikkuja ja sytyttimiä lasten ulottuville, avotulen lähettyvillä ei saa
hosua, muista valvoa kynttilöitä, älä laita liian montaa tuikkua vierekkäin – ne saattavat
roihahtaa, käytä palamattomia alustoja.
‒ Minne saat sytyttää nuotion? Harkitse tarkkaan, tarvitsetko avotulta. Avotulen teko
maastoon ja polttopuiden käyttäminen vaativat maanomistajan luvan, sillä ne eivät ole
jokamiehenoikeuksia. Jos käytät merkittyjä tulentekopaikkoja, maanomistajan lupaa ei
tarvita. Ensin on otettava selvää, onko alueelle annettu metsäpalovaroitus, sillä tulenteko
on kielletty voimassa olevan metsäpalovaroituksen aikana. Myös kovan tuulen aikana
tulenteko on kielletty. Jos joudut sytyttämään nuotion maastoon, sytytä se mieluiten
hiekka- tai soramaapohjaiselle alueelle, ja huolehdi, että sammutusvettä on lähettyvillä.

Oppilaiden tekemä yhteenveto palamisesta.

Työpiste 3

Kalan preparointi

Tarvittavat
materiaalit

preparointialusta, -veitsi ja -sakset, preparointiohjeet (ks. liitteet: preparointiohje),
pahvinen alusta, lankaa, nuppineuloja, tussi

Tehtävä

Oppilaat tutustuvat kalaan ja sen hyödyntämiseen ravintona.

Toiminta
luokassa

Rastin aluksi käydään läpi turvallisen työskentelyn ohjeet, jonka jälkeen oppilaat pääsevät
preparoimaan kalan. Monisteen (preparointiohje) ja kalan avulla oppilaat miettivät kalan
anatomiaa sekä kalan sopeutumista vesielämään. Kalan osat ja sisäelimet merkataan
nuppineula-lanka -menetelmällä alla olevan kuvan tapaan. Posteriin kootaan preparoinnin
pääkohdat ja kuvat oppilaiden suorittamasta preparoinnista.

Pohdittavia
kysymyksiä

‒ Tunnustele kalan pintaa. Miltä se tuntuu? Miksi? Lima suojaa kalaa ja sen suomupeitettä.
‒ Mitä kala käyttää liikkumiseen? Kalalla on erilaisia eviä, joita se hyödyntää uidessaan.
‒ Mitkä kalan rakenteet ja ominaisuudet helpottavat sen liikkumista vedessä? Kala on
sopeutunut elämään vedessä uiden. Virtaviivaiseen kalaan kohdistuu vähemmän
väliaineen vastusta.
‒ Mitä aisteja kalalla on? Kalalla on näkö-, kuulo-, haju-, maku- ja tuntoaisti (kylkiviiva on
erityisesti kaloille kehittynyt aistinelin)
‒ Mitä hampaat kertovat kalan elintavoista? Petokalan hampaat ovat teräviä ja ne
soveltuvat pikkukalojen saalistamiseen ja syömiseen.
‒ Miten kala hengittää? Kidusten avulla kala saa veteen liuennutta happea verenkiertoon.
‒ Onko kala vaihto- vai tasalämpöinen? Mitä se tarkoittaa? Kala on vaihtolämpöinen eli
kalan lämpötila muuttuu ympäristön lämpötilan mukaan.
‒ Miten hauki ja lohi eroavat ruokakaloina? Lohen liha on punertavaa ja hauen vaaleaa.
Hauen lihasruodot ovat y-ruotoja, mutta lohen eivät. Lohen liha on rasvaisempaa kuin
hauen.
‒ Mitä pitää huomioida, jos haluaa käyttää kalan ruoaksi? Kala tulee perata
asiaankuuluvalla tavalla, ja hygieniasta ja kalan kypsentämisestä tulee huolehtia. Kalaa
tulee säilyttää riittävän viileässä lämpötilassa (tuoreen kalan säilytyslämpötila enintään
+3 °C).
‒ Valmistaessasi herkullista evästä kalasta, mistä tiedät, milloin kala on kypsää? Kypsän
kalan liha on läpikuultavaa ja ruodot ja evät irtoavat kypsästä lihasta helposti.

Kalasta pitäisi tunnistaa ainakin oppilaiden työohjeissa mainitut osat ja elimet (ks. työohjeet oppilaille).

Työpiste 4

Veden suodatus ja kartan tulkinta

Tarvittavat
materiaalit:

juomalaseja 2 kpl, suodatinpapereita 2 kpl, vaahtomuovia, elintarvikehyväksyttyjä
suppiloita 2 kpl, suolaa, kukkamultaa, karttoja kisa-alueesta

Tehtävä:

Oppilaat suodattavat vettä sekä tutustuvat Survival Camp -kilpailun kisa-alueeseen
karttojen avulla.

Toiminta
luokassa:

Oppilaat suodattavat suola- ja kukkamultavettä erilaisten materiaalien avulla. Veteen
sekoitetaan suolaa suhteessa 1:4 ja yritetään suodattaa suolaa pois ensin pelkän
suodatinpaperin avulla, sitten myös vaahtomuovin läpi. Sama testi tehdään myös
kukkamultavedelle. Oppilaat kirjaavat havaintoja posteriin alla olevien kysymysten pohjalta.
Samalla rastilla tutustutaan myös kisa-alueen karttaan. Oppilaiden tehtävänä on löytää
erilaisia karttamerkkejä: polku, tie, kivikko, mäki, kuoppa, vesistö, suo, oja, tiheikkö, talo,
urheilukenttä jne. Selitteet kirjataan ylös posteria varten. Oppimiskokonaisuuden järjestäjät
voivat halutessaan hyödyntää karttoja mobiililaitteiden avulla. Esimerkiksi älypuhelimissa
voi olla valmiiksi asennettuja tai sovelluskaupasta asennettavia karttasovelluksia, joita voi
hyödyntää. Myös selaimella toimivia karttasovelluksia on olemassa, esimerkiksi
Metsähallituksen Retkikartta osoitteessa https://www.retkikartta.fi/. Retkikartasta on
myös olemassa mobiiliversio osoitteessa https://www.retkikartta.fi/mobile/. Sovelluksen
käyttö vaatii mobiiliverkkoyhteyden, jos sitä käytetään mobiililaitteella langattoman
verkkoyhteyden ulkopuolella.

Pohdittavia
kysymyksiä:

‒ Mitä on puhdas vesi ja mistä sitä voidaan saada? Puhdasta vettä on turvallista juoda eli se
ei sisällä ihmiselle haitallisia, tauteja aiheuttavia mikrobeja. Esimerkiksi vesijohtovesi on
Suomessa täysin juomakelpoista.
‒ Missä luonnossa esiintyy puhdasta vettä? Lähteiden ja kaivojen vesi on useimmiten
puhdasta, koska niiden sisältämä vesi on hyvin suodattunutta pohjavettä. Pintaveden
käyttäminen juomavetenä on aina riski.
‒ Miten pohjavesi muodostuu? Pohjavesi suodattuu eri maakerrosten läpi.
‒ Mikä toimii pohjaveden suodattimena? Hiekka- ja savikerrostumat ovat suodattimina
parhaimpia.
‒ Voiko kuravettä puhdistaa pelkän suodatinpaperin avulla? Suodatin paperi ei puhdista
vettä tarpeeksi eli sitä ei voi käyttää juomavetenä.
‒ Keksitkö muita tapoja veden puhdistamineen? Kemiallisilla tai biologisilla menetelmillä
voi puhdistaa vettä.
‒ Mitä karttamerkkejä voit löytää kisa-alueen kartasta? Korkeuskäyrät, kivet, rakennukset…

Asiantuntijaryhmistä siirrytään takaisin kisaryhmiin. Oppilaat kiertävät kisaryhmittäin edellä kuvatut neljä
pistettä (1–4) ja asiantuntijaoppilas opettaa omalla pisteellä oppimansa asiat edelleen muille ryhmän
jäsenille. On suositeltavaa, että kisaryhmät tekevät muistiinpanoja ja ottavat kuvia pisteillä olevista
postereista.
Oppilaat kokoontuvat ennalta sovittuun paikkaan, jossa he valmistautuivat maastoon lähtöön. Kaikilla on
oltava mukanaan asiaankuuluva vaatetus ja kisareppu pakattuna.
Kisarepun sisältö:
‒
‒
‒
‒
‒

9 V paristo
teräsvillaa
köyttä
narua
foliorulla

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

ilmastointiteippirulla
sanomalehti
puukko
200 litran jätesäkkejä
suodatinpussi
suunnistuskartta kisa-alueesta
oljenkorsi-kortti, jolla oppilaat saavat käyttöönsä tulitikkuja ja sytykkeitä rastilla 2 tai
preparointivälineet puukon sijasta rastilla 3

Survival Camp -kilpailu
Survival Camp -kilpailu rakentuu viidestä rastista, joilla oppilaiden tulee suorittaa luonnossa selviytymiseen
liittyviä tehtäviä. Heidän täytyy soveltaa edellä kuvatussa tutkimusvaiheessa oppimiaan tietoja ja taitoja.
Ennen kilpailuun ryhtymistä käydään oppilaiden kanssa läpi kilpailun säännöt ja tehtävien arviointi.
Varmistetaan myös, että kaikilla on kisareppu pakattuna oikein. Jokaisella rastilla oppilailla on maksimissaan
30 minuuttia aikaa tehtävän suorittamiseen, ja oppilasryhmät voivat aloittaa miltä tahansa rastilta, kunhan
kaikki ryhmät kiertävät kaikki rastit läpi. Alla oleviin taulukoihin on listattu kilpailun rastit ohjeineen.
1. Rasti

Pysy ja pidä lämpimänä

Ohjeet

Nuotiolla kiehautetaan vettä kattilassa. Rastinpitäjä mittaa kiehuvasta vedestä
lämpötilan juuri ennen kuin ryhmä kaataa veden eristettävään alumiinitölkkiin (0,33 l).
Kaikilla ryhmillä pitäisi veden alkulämpötilan olla sama, esimerkiksi 100 °C. Tavoitteena
on eristää tölkki siten, että vesi pysyy lämpimänä mahdollisimman pitkän ajan eli
oppilaiden tulee minimoida lämmön karkaaminen ympäristöön. Rastinpitäjä mittaa
veden lämpötilan uudelleen 45 minuutin kuluttua ja merkkaa kaikkien ryhmien tulokset
ylös. Ryhmä, jonka veden loppulämpötila on 45 minuutin kuluttua korkein, saa eniten
pisteitä.
Oppilaiden tehtävänä on lisäksi keksiä, miten pitää itsensä lämpimänä. Opettaja antaa
yhden pisteen jokaisesta oikeasta vastauksesta. Lämpimänä voi pysyä esimerkiksi
liikkumalla, lämmittelemällä nuotion äärellä tai kerrospukeutumalla oikein.
Odotellessaan veden kiehumista oppilaat voivat paistaa vaahtokarkkeja ja lämmitellä
nuotiolla. Rastille kannattaa tuoda erilaisia vaatekerrastoja, kuten alusvaate-, välivaateja päällysvaatekerrokset oppilaiden nähtäväksi.
pisteytys: yhteishenki 0–5 pistettä, veden loppulämpötila 0–5 pistettä, itsensä
lämpimänä pitäminen 0–5 pistettä

Tarvikkeet
paikalla

kattila kansineen, lapio, lämpömittari, patakintaat tai muu väline kuuman kattilan
siirtelyyn, vettä, polttopuut nuotiopaikalle, sytykkeitä, tiilet ja kivet, ritilä, suppilo,
alumiinitölkki, sammutusvesiämpäri, vaahtokarkkeja, grillitikkuja, alusvaatekerros,
välivaatekerros, päällysvaatekerros

Tarvikkeet
mukana

kisarepun sisältö

Osaamisalueet

veden keittäminen, eristäminen, lämpimänä pysyminen

2. Rasti

Tulta!

Ohjeet

Oppilaiden tehtävänä on rakentaa nuotio ja sytyttää se käytössään olevilla välineillä,
ottaa siitä valokuva, ja pyrkiä polttamaan nuotion yli statiiveilla asetettu naru poikki.

Kilpailun kannalta ei ole merkitystä, kuinka nopeasti oppilaat saavat nuotion syttymään
ja poltettua langan poikki, kunhan se tapahtuu alle 30 minuutin ajassa. Ensisijaisesti
sytyttämisen tulisi onnistua kisarepusta löytyvillä välineillä – ilman varsinaisia tulitikkuja.
Tällä rastilla haetaan sitä, että oppilaat polttaisivat teräsvillaa pariston avulla. Rastin
pitäjä arvioi suorituksen ja antaa jokaiselle ryhmälle pisteet alla olevan ohjeistuksen
mukaisesti.
pisteytys: yhteishenki 0–5 pistettä, turvallinen toiminta rastilla 0–5 pistettä, nuotion
sytyttäminen ja langan polttaminen 0–5 pistettä
Tarvikkeet
paikalla

valmis nuotiopaikka maastossa tai merkatulla nuotiopaikalla, polttopuut ja pilkettä,
tulitikut, 2 kpl korkeita statiiveja ja liitoskappaleita, villalankaa, sammutusvesiämpäri,
(sanomalehteä, teräsvillaa ja paristoja varalle)

Tarvikkeet
mukana

kisarepun sisältö

Osaamisalueet

tulen sytyttäminen, nuotion rakentaminen, tulen turvallinen käsittely, nuotion
sammuttaminen, virtapiirin rakentaminen ja oikosulun ymmärtäminen, palamisen
edellytyksien ymmärtäminen

3. Rasti

Jotain pitää syödäkin...

Ohjeet

Oppilaat preparoivat ja perkaavat kalan (mieluiten isokokoinen kala, esimerkiksi
kirjolohi, >1 kg). Preparointi suoritetaan puukolla leikkuulaudan päällä. Oljenkorsikorttia
käyttämällä oppilaat saavat käyttöön oikeat preparointivälineet.
Oppilaiden tulee tunnistaa sisäelimiä ja ottaa niistä kuvat tai kuvata videot, joissa he
esittelevät preparoidun kalansa. Tämän jälkeen oppilaat perkaavat kalan ja jättävät fileet
seuraavalle ryhmälle, joka valmistaa sen syömäkelpoiseksi samalla kun preparoi uutta
kalaa seuraavalle ryhmälle. Kisaryhmä voi siis samaan aikaan sekä paistaa kalaa, että
suorittaa preparointia. Oppilaiden ei ole pakko syödä kalaa, mutta halutessaan saavat
maistaa sitä rastin pitäjän luvalla. Kisan alussa ensimmäisenä preparoineelle ryhmälle on
valmiiksi asetettu kalafileet kypsentämistä varten. Tällä tavoin säästetään aikaa, koska
yhden ryhmän ei tarvitse preparoinnin jälkeen kypsentää omaa kalaansa, vaan voi siirtyä
eteenpäin. Rastin pitäjä arvioi suorituksen ja antaa suorituksesta pisteet alla olevan
ohjeen mukaan.
pisteytys: yhteishenki ja työnjako 0–5 pistettä, preparointi ja sisäelinten tunnistus 0–5
pistettä, kalafileen kypsennys ja syömäkelpoisuus 0–5 pistettä

Tarvikkeet
paikalla

kalat, leikkuulaudat, tuli sytytettynä, grillipaikka, hanallinen vesitonkka, käsienpesuaine,
käsipyyhepaperi, desinfiointiaine, kertakäyttökäsineet, valokuvausväline, suolaa

Tarvikkeet
mukana

kisarepun sisältö

Osaamisalueet

preparointitaidot, kalan sisäelinten tunnistus, ruoanvalmistustaidot, lihankäsittelytaidot

4. Rasti

Suojaan tuulelta ja sateelta

Ohjeet

Oppilaat rakentavat sateen ja tuulen pitävän suojan 1-2 henkilölle käytettävissä olevista
materiaaleista. Tavoitteena on rakentaa mahdollisimman laadukas ja kestävä sateelta ja
tuulelta suojaava rakennelma. Rastin pitäjä arvioi suorituksen ja antaa ryhmälle pisteet
alla olevan ohjeen mukaisesti.

pisteytys: yhteishenki 0–5 pistettä, suojaus 0–5 pistettä, kestävyys 0–5 pistettä
Tarvikkeet
paikalla

pressu, maastossa kasvavat puut, maasta löytyvät oksat, kivet, lumi

Tarvikkeet
mukana

kisarepun sisältö

Osaamisalueet

lämmön eristäminen, suojan hakeminen ja rakentaminen

5. Rasti

Eksyksissä ja janoissaan

Ohjeet

Rasti on kaksiosainen. Osa 1 sisältää suunnistusta ja kartanlukua ja osa 2 veden
suodatusta.
Rastipaikalla oppilasryhmät etsivät kartan avulla purkit, jotka sisältävät suodatettavaa
kuravettä. Rastin osalla 1 on maa-ainesta sisältäviä suodattimia, joiden läpi
kuravesipurkin sisältö tulee valuttaa puhdasvesipurkkiin, sekä kartta, johon on merkitty
kuravesipurkkien ja työohjeen sijainti rastin osalla 2. Oppilaiden on merkattava
kuravesipurkkien ja työohjeen sijainti omaan karttaansa, suunnistettava niiden luo ja
suodatettava vesi varsinaisella rastipaikalla 1.
Rastin pitäjä arvioi suoritusta ja pisteyttää suorituksen alla olevan ohjeen mukaisesti.
pisteytys: yhteishenki 0–5 pistettä, suunnistus 0–5 pistettä, suodatus 0–5 pistettä

Tarvikkeet
paikalla

maa-ainesta sisältäviä suodattimia (esimerkiksi pulloon rakennettu suodatin karkea- ja
hienojakoisista maakerroksista, yksi suodatin per ryhmä), puhdasvesipurkkeja (yksi
purkki per ryhmä), kuravedet purkeissa (yksi purkki per ryhmä), työohje, kartta, johon on
merkitty rastin toisen pisteen sijainti

Tarvikkeet
mukana

kisarepun sisältö

Osaamisalueet

veden suodatus, veden puhtaus, pohjaveden muodostumisen ymmärtäminen

Mikäli kilpailu olisi jouduttu siirtämään sisätiloihin huonon sään tms. takia, voi opettaja hyödyntää kilpailussa
ylimääräistä ensiapurastia.
Vaihtoehtorasti Ensiapu
sisätiloihin
Ohjeet

Oppilaat opettelevat ja harjoittelevat ensiaputaitoja. Tehtävinä ovat paineluelvytys,
henkilön laittaminen kylkiasentoon ja painesiteen tekeminen henkilölle. Potilaana
toimii rastin pitäjä tai ryhmän oppilas ja elvytysnukke. Rastin pitäjä arvioi oppilaiden
toimintaa ja antaa pisteet olla olevan ohjeen mukaisesti.
pisteytys: paineluelvytys 0–5 pistettä, kylkiasentoon laittaminen 0–5 pistettä,
painesiteen tekeminen 0–5 pistettä

Tarvikkeet
paikalla

”tajuton henkilö”, sidetarvikkeita, elvytysnukke, desinfiointiainetta, talouspaperia

Tarvikkeet
mukana

-

Osaamisalueet

ensiaputaidot

Kuvia rasteilta.

Päätöksentekovaihe
Päätöksentekovaihetta varten oppilaat työstävät käsikirja-tyyppisen selviytymisoppaan, jossa he kertaavat ja
reflektoivat omia työskentelymenetelmiään ja oppimiaan asioita Survival Camp -kilpailun aikana. Oppilaat
saavat miettiä vaihtoehtoisia suoritustapoja rastien tehtävien ratkaisemiseksi ja raportoida omasta
suoriutumisestaan rasteilla. Oppilaat saavat vapaasti valita, minkälaisen käsikirjan he tekevät, kunhan se
sisältää alla kuvattuja pohdintoja.
Käsikirjan pohjana toimivat apukysymykset:
1. Rasti: Pysy ja pidä lämpimänä
Käsikirjaan raportoidaan, miten eristäminen onnistui, mitä materiaaleja eristämisessä käytettiin ja
pohditaan, miten vesi olisi voitu pitää pidempään lämpimänä. Lisäksi oppilaat pohtivat erilaisten materiaalien
eristävyyttä ja sitä, mihin eristyskyky perustuu.
o
o
o
o
o

Lisää käsikirjaan ottamanne kuva tölkistä.
Mikä oli vetenne alkulämpötila? Entä loppulämpötila?
Mitä materiaaleja ryhmänne käytti tölkin eristämiseen ja miksi?
Mitä muita materiaaleja olisitte voineet käyttää, jotta tölkissä oleva vesi olisi pysynyt pidempään
lämpimänä?
Minkälaisia ovat hyvät eristeet ja miksi?

2. Rasti: Tulta!
Käsikirjaan raportoidaan, millä keinoin nuotio saatiin syttymään. Lisäksi oppilaat pohtivat muita
vaihtoehtoisia tai tehokkaampia tapoja saada nuotio syttymään. Käsikirjaan kirjoitetaan ohjeita turvalliseen
tulenkäsittelyyn.
o
o
o
o
o
o
o

Liitä käsikirjaan ottamanne kuva nuotiosta.
Miten ryhmänne sai nuotion syttymään? Kerro sytyttäminen vaihe vaiheelta.
Mikä ilmiö liittyi käyttämäänne sytytyskeinoon?
Mitä ovat palamisen edellytykset?
Millä muilla keinoin nuotion olisi saanut syttymään? Mihin keino perustuu?
Kirjoita ohjeet turvalliseen tulenkäsittelyyn.
Minne saat sytyttää nuotion?

3. Rasti: Jotain pitää syödäkin
Käsikirjaan liitetään rastilla otetut videot ja kuvat kalan sisäelimistä. Oppilaat pohtivat myös muita luonnosta
löytyviä ravinnon lähteitä sekä miten ruokaa (joko luonnosta löytyvää tai retkievästä) voi valmistaa
turvallisesti luonnossa.
o
o
o
o
o

Mitä ravinnonlähteitä luonnosta löytyy?
Mitä ravinnonlähteitä voit syödä raakana?
Mitä ravinnonlähteitä sinun tulee kypsentää? Miksi?
Liitä käsikirjaan ryhmänne ottamat videot ja kuvat kalan sisäelimistä ja nimeä elimet.
Kalan pyydystäminen paljain käsin voi olla vaikeaa, koska kala liikkuu liukkaasti vedessä. Kala on
sopeutunut hyvin vesiympäristöönsä. Mitä sopeumia voit löytää kalasta?

4. Rasti: Suojaan tuulelta ja sateelta
Käsikirjaan raportoidaan, minkälaisen suojan oppilaat rakensivat. Lisäksi oppilaat miettivät, miksi suojan
rakentaminen on tärkeää ja mitä eri seikkoja suojan rakentamisessa on hyvä huomioida.
o
o
o

Liittäkää käsikirjaan ottamanne kuva rakentamastanne suojasta.
Miksi on tärkeää suojautua tuulelta? Entä vesisateelta?
Mitä luonnonmateriaaleja suojan rakentamisessa voisi tarvittaessa käyttää?

5. Eksyksissä ja janoissaan
Käsikirjassa kerrotaan, miksi suunnistustaito on tärkeä ja kuvaillaan alue, mistä kuravesipurkit löytyivät.
Lisäksi oppilaat miettivät veden puhtautta, puhdistamista ja juomakelpoisuutta.
o
o
o
o
o
o

Ota kuva omasta puhdasvesipurkista ja liitä se käsikirjaan.
Kuvaile paikka josta kuravesipurkit löytyivät.
Mitä teitte kuravedelle?
Miksi puhdas vesi on tärkeää ihmiselle?
Onko käsittelemänne vesi juomakelpoista? Miksi?
Miten pohjavesi muodostuu?

Käsikirjan tekemisen voi huomioida viimeisenä rastina eli käsikirjalla pystytään vielä paikkaamaan Survival
Camp -kilpailun rastien tuloksia ja nostamaan sijoitusta kisassa, mikäli käsikirjat arvioidaan ja pisteytetään.
Oppimiskokonaisuuden päätteeksi valmistuneet käsikirjat laitetaan esille ja rastien pitäjät julistavat voittajat
ja jakavat mahdolliset palkinnot kaikille.

