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SEITSEMÄN VELJESTÄ -peli
KENELLE: Peli on tarkoitettu maahanmuuttajaryhmien kotoutumisen tueksi.
TARKOITUS: Pelin tarkoitus on tukea kotoutumiseen liittyvää kohtauttamista,
ryhmässä toimimista, osallisuuden ja omien vahvuuksien löytämistä sekä
kielenoppimista.
KUVAUS: Peli pohjautuu Aleksis Kiven vuonna
suomalaiseen klassikkoteokseen Seitsemän veljestä.

1870

valmistuneeseen

Pelissä on 9 rastia, joihin liittyy lyhyt tarina, toiminnallisia tehtäviä ja tietovisakysymyksiä
Peliä voidaan pelata
-

paperiversiona (tai mobiiliversiona) ulkona
geokätköilyyn yhdistettynä
tietokilpailuna sisätiloissa
sisäsuunnistuksena sisätiloissa
osana retkeä

TARVIKKEET:
- toiminnan mahdollistava sisä- tai ulkotila
- vastauspaperit ja kyniä tai geokätkövarusteet
- rasteille tarvittavat välineet (köysi, laatikot, kirjainkuutiot, mölkkypeli,
puukko…)
- loppujuhlaan jotain pientä syötävää
- jokaiseen ryhmään yksi luku- ja kirjoitustaitoinen
PELIN KEHITTÄJÄT: Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat Laura Virtanen (sosionomi), Emmi Sinkko
(toimintaterapia), Netta Purhonen (fysioterapia), Siru Neva (vestonomi), Saija Ihalainen (sosionomi), Ilmari Säilä
(vestonomi)

HYVIÄ PELIHETKIÄ!
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OHJEET
OHJAAJALLE
• Merkitse rastit alueen karttaan.
• Vie rastit kartan osoittamille paikoille.
• Vie rasteille tarvittavat välineet ja tarrat.
• Printtaa tarvittava määrä vastauspapereita.
• Tee ryhmästä halutessasi pienempiä joukkueita, jotka pelaavat
yhdessä.

PELAAJALLE
• Pelissä on 9 rastia.
• Rastien paikat näet kartasta.
• Etsi rastit ohjaajan antamassa järjestyksessä.
• Jokaisella rastilla on erilaisia tehtäviä, toimi rastilla annetun ohjeen
mukaan.
• Merkitse tietovisan vastaus paperiin.
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1. RASTI: JUKOLA
Jukolan veljekset asuvat Jukolan talossa, lähellä Toukolan kylää,
eteläisessä Hämeessä.
Juhani on veljistä vanhin ja määräilevin.
Tuomas, Aapon kaksoisveli, on veljistä oikeudenmukaisin.
Aapo, Tuomaksen kaksoisveli, on veljistä rauhallisin.
Simeoni on veljistä hengellisin.
Lauri, Timon kaksoisveli, on veljistä hiljaisin ja taiteellisin.
Timo, Laurin kaksoisveli, on veljistä myötäilevin ja yksinkertaisin.
Eero on veljistä nuorin ja nokkelin.

KYSYMYS:
KUINKA MONTA TÄHTEÄ ON OTAVASSA, KUINKA MONTA POIKAA
JUKOLASSA?
A 5
B 7
C 8
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2. RASTI: TOUKOLA
Matkalla Lukkarin talolle Jukolan veljekset törmäävät naapurikylä
Toukolan väkeen.
Veljekset ja toukolalaiset eivät koskaan ole tulleet toimeen keskenään.
Kumpi voittaa Jukola vai Toukola?

TEHTÄVÄ:
Tehkää kaksi (2) ryhmää.
Kilpailkaa köydenvedossa ja selvittäkää kumpi voittaa.
Köydenvedon peliohje:
- Piirrä tiehen 2 (kaksi) viivaa.
- Kumpikin joukkue asettuu oman viivan taakse jonoon.
- Jokainen ottaa köydestä kiinni.
- Vetäkää köyttä niin kauan, että vastapuolen joukkueen
edustaja tulee viivan yli.
- Joukkue, joka pysyy viivan takana, on köydenvedon voittaja.

KYSYMYS:
Mitä urheilulajia Suomessa harrastetaan eniten?
A jalkapalloa

B pesäpalloa

C jääkiekkoa
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3. RASTI: LUKKARIN TALO
Veljekset haluavat oppia lukemaan, ja he päätyvät opiskelemaan
Lukkarin taloon.
Tiesitkö?
Suomessa on ollut käytössä oppivelvollisuus jo vuodesta 1920.
Oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että kaikki lapset käyvät koulua.

TEHTÄVÄ:
• Muodostakaa YHDESSÄ kirjainpalikoista paljon sanoja Suomen
luonnosta.
• Ottakaa kuvia sanoista tai kirjoittakaa ne paperille.

KYSYMYS:
Kuinka kauan Suomessa on velvollisuus käydä koulua?
A 5 vuotta
B 9 vuotta
C 11 vuotta
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4. RASTI: SAUNA
Timo lämmittää saunan kuumaksi ja veljekset viettävät lauantai-iltaansa
vihtomalla ja löylyä heittäen.
Tiesitkö?
Sauna kuuluu suomalaiseen kulttuuriin. Perinteinen suomalainen sauna
lämmitetään puilla.
Saunan keskellä on kiuas ja reunoilla lauteet, joilla saunojat istuvat. Sauna
lämmitetään kuumaksi, noin 70 - 100 asteeseen.
Kesällä saunojat voivat myös käyttää saunavihtaa. Vihta tehdään koivunoksista.
Saunomisen välissä on mukava käydä uimassa järvessä.
Saunominen on terveellistä, ja saunassa on ennen vanhaan hoidettu erilaisia
sairauksia ja vammoja.

KYSYMYS:
Saunotaanko Suomessa perinteisesti...?
A alasti
B pyyhe päällä
C uima-asussa

TEHTÄVÄ:
Katso linkissä oleva video.
https://www.youtube.com/watch?v=TeVl5nPEutY
Tehkää yhdessä saunavihta.
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5. RASTI: MÖKKI
Veljekset muuttavat Impivaaraan ja rakentavat sinne mökin. He
nauttivat elämästään; metsästävät, juhlivat ja saunovat.
Tiesitkö?
Jokaisella on Suomessa oikeus liikkua luonnossa ilman erillistä
maanomistajan lupaa. Näitä oikeuksia nimitetään
jokamiehenoikeuksiksi.
Luontoa ei koskaan saa kuitenkaan vahingoittaa tai olla häiriöksi.

TEHTÄVÄ:
Rakentakaa pieni mökki tai maja luonnon materiaalista.
Ottakaa valokuva valmiista mökistä/majasta.
Muistakaa jokamiehenoikeudet! (Katso seuraava sivu.)

KYSYMYS:
Jokainen ihminen Suomessa…?
A. saa kerätä marjoja ja muita metsän antimia vapaasti metsästä
B. leiriytyä toisen pihalle
C. kaataa tai vahingoittaa puita
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JOKAMIEHENOIKEUDET

SALLITTUA:
- Kulkea kävellen, pyörällä tai suksilla maastossa,
pelloilla, niityillä (EI IHMISTEN KOTIPIHOILLA).
- Telttailla metsässä (riittävän kaukana kotipihoista).
- Kerätä marjoja, sieniä ja muita metsän antimia.
- Onkia, pilkkiä, uida ja veneillä vesistöissä.
KIELLETTYÄ:
- Aiheuttaa häiriötä tai haittaa muille ihmisille tai
ympäristölle.
- Häiritä eläinten ja lintujen pesimistä.
- Kaataa tai vahingoittaa puita.
- Repiä sammalta tai jäkälää.
- Roskata luontoa.
- Rikkoa kotirauha.
- Ajaa moottoriajoneuvolla ilman lupaa.
- Kalastaa tai metsästää ilman lupaa.
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6. RASTI: METSÄSTYSRETKI
Veljekset lähtevät metsästysretkelle. Pian heitä vastaan tulee Viertolan
kartanosta karannut härkälauma, jota veljekset lähtevät pakenemaan.
Veljekset pakenevat härkiä suurelle Hiidenkivelle.

TEHTÄVÄ: Häränkaato-peli
Kokoa palikat samalla tavoin kuin KUVASSA.
Palikat kuvaavat härkiä.
Montako härkää saatte yhdessä kaadettua?
Jokaisella osallistujalla on yksi heittovuoro.
Kirjoita paperiin ryhmän tulos.
Tämä peli perustuu suomalaiseen perinteiseen ulkopeliin nimeltä
Mölkky.
1. Kasaa palikat kuvioksi (katso kuva) ja piirrä noin 3 - 4 metrin
päähän viiva, jonka takaa heitetään.
2. Kaada mahdollisimman monta palikkaa heittokapulalla.
3. Jokaisen heittovuoron jälkeen lasketaan kaatuneet härät ja
nostetaan palikat jälleen kuvioksi.
4. Jokaisella on yksi heittovuoro.
5. Laske kaadot yhteen ja kirjoita paperille.

KYSYMYS:
Mikä on Suomen kansalliseläin?
A ilves
B karhu
C susi
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7. RASTI: MATKANTEKO
Mikkelinpäivä lähestyy ja veljekset haluavat juhlistaa sitä. Eero ja
Simeoni lähtevät Hämeenlinnaan myymään jäljellä olevaa viljaa ja
ostamaan juhlaa varten tarvittavaa ruokaa ja juomaa.

TEHTÄVÄ:
Miten teidän matkanne sujuu?
Liikkukaa yhdessä 5 metrin matka käyttäen apuna laatikoita.
Maahan ei saa koskea matkan aikana.

KYSYMYS:
Mikä oli Suomen pääkaupunki ennen Helsinkiä?
A Tukholma
B Hämeenlinna
C Turku
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8. RASTI: MAANVILJELY
Veljekset päätyvät viljelemään maata Impivaaraan, josta kasvaakin
vauras tila.
Tiesitkö?
Suuri osa Suomen pinta-alasta on soita ja noin 8 % maatalousmaata.
Maanviljelyä vaikeuttaa kylmä ilmasto.
Kasvukausi on lyhyt ja talvi on kylmä.
Suomessa menestyvät sellaiset kasvit, jotka kasvavat nopeasti, kuten
nurmikasvit, ohra ja kaura.

KYSYMYS:
Mitä seuraavista viljalajeista viljellään pinta-alan mukaan Suomessa
eniten?
A ruis
B ohra
C kaura
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9. RASTI: JUHLAT
10 vuoden jälkeen veljekset päättävät palata takaisin Jukolaan. He
kutsuvat kaikki kyläläiset juhliin talolleen. Juhlissa sovitaan vanhat
riidat kyläläisten ja veljesten välillä.
Myöhemmin kaikki veljeksistä pääsevät naimisiin ja perustavat
perheen, Simeonia lukuun ottamatta. He elävät onnellisina
kyläyhteisössä.

TEHTÄVÄ: Mistä minä olen kotoisin?
Merkatkaa (puiseen) karttaan jokaisen oma kotimaa nuppineulalla
muistoksi.
Onneksi olkoon!
Olette päässeet Seitsemän veljestä -pelin viimeiselle rastille.
Myös me vietämme päätösjuhlaa.
Tervetuloa maistamaan suomalaisia herkkuja ja keskustelemaan
siitä, miltä rastirata tuntui.
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RASTIEN OIKEAT VASTAUKSET

1. B 7
2. A jalkapallo
3. B 9 vuotta
4. A alasti
5. A saa kerätä marjoja ja muita
metsän antimia vapaasti metsästä
6. B karhu
7. C Turku
8. B ohra

