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Talviretki 

Kenelle: 

Alakoululuokat 4–6, yläkoulu 

Missä: 

Sisällä 

Eräpassin osio: 

Luonnossa liikkuminen 

Milloin:  

Talvella (sovellettavissa myös muihin vuodenai-

koihin) 

Oppimistavoitteet: 

Opetellaan valmistautumaan talviselle retkelle. 

Tarvikkeet:  

Normaalit talviretkivarusteet: hyvät kengät, 

lämpimiä vaatteita (huom. kerrospukeutumi-

nen), sateensuoja/laavukangas, makuualusta, 

makuupussi, ensiapuvälineet, avaruuslakana, 

trangia, tulentekovälineet, vesipullo, termos-

pullo, reppu, kartta, kompassi, ensiapulaukku 

jne. Lisäksi tarpeettomia varusteita kuten lippis, 

vesipyssy, peliohjain jne. / Tabletti tai tietokone 

Kesto: 

20–45 min 

Henkilöresurssit: 

1+ 

OHJEET 

Tässä tehtävässä harjoitellaan talviselle retkelle valmistautumista. Ohessa kaksi esimerkkiä tehtävän 

toteuttamiseen. Tehtäviä voi varioida esimerkiksi vuodenajan, löytyvien vaellusvarusteiden tai oppi-

laiden taitotason mukaan. 

Tehtävä 1 

1. Opettaja levittää talvivaellusvarusteet luokan eteen niin, että oppilaat näkevät ne. Vaellusva-

rusteiden joukossa on hyvä olla tarpeellisia varusteita (makuupussi, vaatteita, tulentekoväli-

neet yms.), mutta myös tarpeettomia (vesipyssy, lippis, peliohjain yms.).

2. Jaa oppilaat pareihin tai kolmen hengen ryhmiin. Tehtävänä on valita esillä olevista vaihto-

ehdoista vuorotellen varusteet kolmen vuorokauden talviselle retkelle tärkeysjärjestyksessä,

ja perustella valinnat. Arvostelun pääpaino on lämpimänä ja kuivana pysymisessä. Seuraa-

vaksi pitää juoda ja syödä, sitten löytää perille ja takaisin. Viimeiseksi jäävät luksustavarat ja

muut turhakkeet.
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3. Kun kaikki varusteet on joko valittu tai hylätty, voidaan yhdessä purkaa tehtävä. Mitä kaik-

kea rinkkaan valikoitui ja miksi? Mitä ilman talvisella vaelluksella ei ainakaan pärjää? Mitä

ehkä kannattaa jättää kotiin?

Tehtävä 2 

1. Jaa oppilaat pareihin tai kolmen hengen ryhmiin!

2. Oppilaiden tehtävänä on pareittain tai pienissä ryhmissä valmistautua yhden yön talviselle

vaellukselle. Ryhmien tulee suunnitella, minne retki suuntautuu ja kuinka pitkä reitti vaelle-

taan. Hyviä retkikohteita ovat esimerkiksi kansallispuistot, joihin voi tutustua luontoon.fi-

sivustolla. (https://www.luontoon.fi/kansallispuistot)

3. Oppilaat tekevät ryhmissä lisäksi pakkauslistan vaellukselle tarvittavista varusteista, ja pohti-

vat sitä, mitä vaelluksella syödään. Apua näihin tehtäviin saa linkkivinkki-linkkien kautta. Tar-

kemmat muistiinpanot ja suunnitelmat tehdään opettajan ohjeiden mukaan esimerkiksi tie-

tokoneelle, tabletille tai vihkoon.

4. Lopuksi käydään opettajan johdolla läpi ryhmien tuotoksia.

Linkkivinkki: 

Luontoon.fi -sivusto Retkeilyn ABC: varusteet: https://www.luontoon.fi/varusteet 

Luontoon.fi -sivusto Retkeilyn ABC: retken suunnittelu: https://www.luontoon.fi/retkensuunnittelu 

Luontoon.fi- sivusto Retkeilyn ABC: kansallispuistot: https://www.luontoon.fi/kansallispuistot 
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