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Luovaa liikettä luonnossa -materiaali 

Pienet lapset ovat usein luonnostaan luovia luonnossa samoilijoita. Uteliaisuus ja läsnäolo kuuluvat 
pienen lapsen jokapäiväiseen elämään, mutta jossain vaiheessa kasvua luontainen luovuus ja leikki 
usein vähenevät. Kuitenkin leikkimielisyys, kehon monipuolinen ja mielikuvituksellinen käyttö sekä 
luonnon elementtien tutkiminen tuovat aitoa läsnäoloa ja virkistystä jokaiselle ikään katsomatta. 
Luovuus ei ole ainoastaan synnynnäistä, vaan myös harjoiteltavissa oleva taito. Tämän oppaan 
harjoitteet ovat ehdotelmia luovan liikkeen ja leikin ylläpitoon tai opetteluun. 


Luovaa liikettä luonnossa -materiaali on suunniteltu opettajille, varhaiskasvattajille ja kaikille muille, 
jotka haluavat hyödyntää luonnossa tehtäviä luovia harjoitteita työssään tai vapaa-ajalla. Materiaali 
sisältää aisteja aktivoivia harjoitteita ja elämyksiä kaikenikäisille ja -tasoisille liikkujille. Mukana on 
harjoitteita, ideoita ja vinkkejä luovaan liikkumiseen, tanssimiseen, aistimiseen ja kirjoittamiseen. 
Harjoitteet on ensisijaisesti suunniteltu luonnossa toteutettaviksi, mutta on myös sovellettavissa 
erilaisiin ulko- tai sisätiloihin omien mahdollisuuksien mukaan.


Materiaalin harjoitteilla ja ylipäätään luovan tekemisen ja luonnon yhdistämisellä voi olla monia 
erilaisia hyötyä. Parhaimmillaan luonnossa oleskelu ja siellä tehtävät aistilliset harjoitteet voivat 
lisätä empatiakykyä luontoa ja sen eliöitä kohtaan, muokata asenteita ja lisätä ekologista ajattelua, 
virkistää ja voimauttaa, herättää keskusteluja kestävästä kehityksestä, lisätä autenttista 
luontotuntemusta sekä tarjota korvaamattomia elämyksiä ja oivalluksia elämästä.


 



Sisältö 

Materiaalin harjoitteet on jaettu viiteen eri osioon:  
 
1. Keskittyminen 
2. Luova liikkuminen 
3. Tanssiminen 
4. Kirjoittaminen 
5. Rentoutuminen


Näistä osa-alueista voi poimia omaan tarpeeseen sopivimmat yksittäiset harjoitukset, tai vaikka 
testata jokaista. Ohjaaja voi itse soveltaa harjoitteita eri ikäryhmille, tilanteisiin ja tiloihin sopiviksi.  
Materiaali sisältää kolme valmiiksi koostettua oppituntia, joista kunkin kesto on arviolta n. 45 
minuuttia ryhmän koosta, tilanteesta ja tilasta riippuen. Näiden oppituntien teemat ovat Eläimet, 
Metsä ja Muodot. Lopun liitteet sisältävät tehtäviin liittyviä lomakkeita sekä mindfulness-
harjoituksia. 


Harjoitteita voi toteuttaa soveltaen esimerkiksi metsässä, veden äärellä, puistossa tai kotipihalla. 
Voitte lähteä ryhmän kanssa retkelle läheiseen metsään, tai hyödyntää koulun pihamiljöötä ja 
luonnon elementtejä. Osa harjoitteista on myös sovellettavissa sisätiloissa toteutettaviksi. 


VINKKI! 
Jos paikka on turvallinen, voitte ottaa kengät ja sukat pois ja kokeilla maata paljaiden jalkojenne 

alla.




Keskittyminen 

AISTIT 
 

Etsi mukava paikka, joka voi olla esimerkiksi puun vierusta, mätäs tai kivi. Ota mukava asento ja 
sulje silmät. Havainnoi aistimuksiasi. Mitä kuulet korvillasi, tunnet ihollasi ja haistat nenälläsi? 


OBJEKTI 

Poimi ympäriltäsi jokin objekti, esimerkiksi kivi tai puusta pudonnut oksa. Keskity hetki 
tunnustelemaan objektiasi. Miltä se näyttää, tuntuu ja tuoksuu? Voit keksiä objektillesi nimen ja 

tarinan. 


 

VINKKI! 
Voitte ottaa kuvat objekteista, tulostaa ne, kirjoittaa tarinat ja tehdä niistä gallerian luokan seinälle. 

Kuvia voi myös jälkikäteen koristella vaikka askarrellen.  




Keskittyminen 

KUVAILE 
 

Ota hetki aikaa, etsi ympäriltäsi kolme asiaa ja paina ne mieleesi. Voit sulkea hetkeksi silmäsi ja 
muistella valitsemiasi asioita. Miten kuvailisit niitä? Voitte lopuksi jakaa asiat ryhmän kesken tai 

pareittain. 

 

Esimerkki: ”Puussa on käpy, se on ruskean värinen ja karhean näköinen.”


VÄRIT, MUODOT, STRUKTUURIT 
 

Kerää luonnosta neljä eriväristä asiaa, esimerkiksi vihreä, ruskea, punainen ja keltainen. 

Harjoituksen seuraava vaihe: Kerää myös erilaisia muotoja, kokoja ja struktuureja (pehmeä, kova, 
sileä, rosoinen)


 



Keskittyminen 

Pareittain:


TUNNISTA KÄSILLÄSI  

Ottakaa rauhallinen paikka ja asettukaa aloillenne. Sulkekaa silmät ja tunnustelkaa lähiympäristöä 
käsillänne. Mitä asioita löydätte ympäriltänne?


SAATTAMINEN 

Toinen pareista sulkee silmänsä ja ottaa näkevää paria kädestä kiinni. Näkevä henkilö saattaa 
pariansa luonnossa rauhalliseen tahtiin. Silmät kiinni oleva henkilö tunnustelee käsillään ja 

jaloillaan luonnon muotoja ja materiaaleja. 

 

Harjoituksen seuraava vaihe: parin saattaminen selästä rauhassa ohjaillen. 


MUISTUTUS! 
Edetään niin hitaasti, että silmät kiinni olevalla on turvallinen olo. Olethan lempeä saattaja parillesi.  

 



Luova liikkuminen 

LUONTOPIIRI 

Hyppimistä, pyörimistä, hiipimistä, isoja ja pieniä askeleita, ravistelua, hölskytystä, hidasta liikettä 
ja nopeaa liikettä piirissä.


VINKKI!

 Tästä harjoitteesta voi tehdä myös radan. 


 
 

NIVELET 

Nivelten pyöritys alhaalta ylöspäin: nilkat, polvet, lantio, sormet, ranteet, kyynärpäät, olkapäät, 
pää. Lopuksi kaikkien nivelten pyörittely yhtä aikaa.  

 
Voit kuvitella, että nivelessä, esimerkiksi ranteessa, on pieni pallo jota pyörittelet.


 
 

ELÄIMET


Liikutaan eläinten tyyliin, esimerkiksi karhukävely, pupuloikat, hitaat elefantit, notkeat kissat, 
korkeat kirahvit, kiemurtelevat käärmeet. Oppilaat voivat itse keksiä lisää eläimiä ja liikkumistyylejä.


 
 

METSÄN PATSAAT 

Liiku omalla vapaalla tyylillä ja pillin vihellyksestä/muusta äänestä jähmety näkemäsi puun 
muotoiseksi patsaaksi (kädet ja jalat oksina) ja uudesta vihellyksestä jatka liikkumista.


 
 

PARI- JA RYHMÄPATSAAT 

Sama, kuin edellisessä, mutta oman patsaan sijaan muodosta patsas lähimmän parin kanssa. 
Riittää, että yksi kehon pinta, esimerkiksi kädet, koskettavat toisiaan. Ryhmäpatsaassa koko 

ryhmä muodostaa yhdessä ison patsaan.


VINKKI! 
Aikuinen, kun näytät oppilaille esimerkkiä, se madaltaa kynnystä heittäytyä mukaan tehtävään.


	 	 	 	 	 	 	  



Luova liikkuminen 

KIRJAIMET 

Muodosta kehollasi omat nimikirjaimet.


Pareittain: Pari muodostaa kirjaimia omalla kehollaan, kunnes kirjaimista muodostuu sana. Toinen 
pari koittaa arvata kirjain kerrallaan mikä sana on kyseessä. 


Jatkoa tehtävälle: Seuraavaksi voitte muodostaa nimikirjaimenne, tai jonkun muun valitun sanan, 
maahan kepeillä, oksilla, kävyillä ja lehdillä yms.


KÄSI KÄDESSÄ 

Liikkukaa yhdessä parin kanssa siten, että valitsemanne kehonosat koskettavat toisiaan. 
Esimerkiksi: selkä vasten selkää, kyynärpää vasten kyynärpäätä. Liikkukaa yhdessä ympäristössä 

irtautumatta toisistanne.  

YHDESSÄ PUUN KANSSA 

Liiku valitsemasi puun kanssa siten, että painat valitsemasi kehonosan sitä vasten. Esimerkiksi, 
käsi, polvi, reisi tai vaikka yläselkä. Miten eri tavoin voit liikkua puun kanssa irrottamatta kehoasi 

siitä?  
 



Luova liikkuminen 

OLEN KUKKA! OLEN KIVI! 

Kopioi valitsemasi luonnon elementin muoto ja muodosta se omalla kehollasi.  
 

Harjoituksen seuraava vaihe: Näytä muotosi ystäville, jotka saavat arvata, mitä esität. 





VINKKI!  
Näistäkin muodoista saa hienoja kuvia.


 JÄHMEÄÄ JÄÄTÄ, VIRTAAVAA VETTÄ, HAIHTUVAA HÖYRYÄ 

Harjoitellaan erilaisia liikkeen laatuja. Kuvittele kehosi olevan jähmeää jäätä. Miten jää liikkuu? 
Anna koko kehosi lähteä liikkeeseen mukaan. Seuraavaksi kuvittele kehosi olevan virtaavaa vettä 
ja liiku vedenomaisesti. Viimeiseksi kuvittele veden muuttuvan vesihöyryksi. Minkälaista liikettä 

tämä ajatus saa aikaiseksi?




Luova liikkuminen 

LUMIUKOT

 

Ota mikä tahansa valitsemasi asento ja jähmety lumiukoksi. Aurinko alkaa lämmittää ja lumiukkosi 
alkaa sulaa. Anna sen sulaa niin hitaasti kuin osaat. Kun olet sulanut, jää odottamaan, että 

jokaikinen ukko on sulanut. Kun kaikki ovat valmiita, muodostakaa uudet lumiukot ja aloittakaa 
alusta. 


SEURAA JA SAMAISTU 

Seuraa johtajanakin tunnettu leikki. Jakaantukaa pareihin. Toinen pareista alkaa liikkua 
valitsemallaan tavalla ja toinen seuraa liikettä kopioiden. 


LIIKETTÄ PAIKASTA TOISEEN  

Päättäkää ryhmän kanssa yhteisesti neljä eri liikkumistapaa, jotka voivat olla esimerkiksi: 
pyöriminen, hyppiminen, hiipiminen ja isot askeleet. Seuraavaksi jokainen valitsee katseellaan 
itselleen seuraavan pisteen ja liikkuu sinne valitsemallaan tavalla. Tätä jatketaan jonkin aikaa.  

 
Harjoituksen seuraava vaihe: Jakaannutaan pareittain, ja toinen pareista seuraa toista kopioiden 

parin liikkumistapaa. 


OLEN NORSU, OLEN HIIRI! 

Leikitään eläimiä. Ohjaaja luettelee eri eläimiä, ja liikkujat ottavat kehollaan eläimen muodon ja 
koon. Esimerkkejä: hiiri, norsu, leijona, kirahvi, päästäinen, karhu, kettu, kissa, sisilisko.


PEILI 

Jakaannutaan pareittain ja asetutaan vastakkain. Toinen pareista alkaa liikuttaa kättään, ja toinen 
pareista kopioi toisen liikettä peilikuvana. Aloitetaan hitaalla liikkeellä, jotta parin on helpompi 

seurata. Vaihdetaan roolit.  
 

Harjoituksen seuraava vaihe: Käden liike monipuolistuu koko kehon liikkeeksi ja lopulta liikkujat 
voivat alkaa liikkua myös tilassa. 




Tanssiminen 

Tanssi 1. Karhun talviunet  

Liikutaan tilassa, ohjaaja selostaa samalla tarinaa.  

Taso: helppo


Tarina: 

Karhu nukkuu talviunta.

Karhu herää, nousee, venyttelee makeasti ja lähtee kävelemään verkkaisesti.


Karhu etsii syötävää. Oikealta, vasemmalta, alhaalta ja ylhäältä.

Karhu löytää marjoja ja poimii niitä suuhunsa.


Muurahaiset kiipeävät karhun turkkiin ja karhu ravistelee ne pois. Jaloista, käsistä ja koko kehosta.

 Karhua alkaa väsyttää ja se valuu hitaasti takaisin talviunille.





Musiikkiehdotus: Tsuumi Sound System - Northling 
Hedningarna - Skrautvål 

https://vimeo.com/591513953


Tanssiminen 

Tanssi 2. Taikapölyä 

Käydään läpi yhdessä jokainen vaihe, jonka jälkeen tanssitaan. Lasketaan 8.

Taso: vaatii hieman harjoittelua


VINKKI! 

Tanssista saa helpon, kun poistaa laskut ja tanssii omalla ajoituksella tanssitarinan tapaan.


Ohjeet: 

Kerää käsilläsi metsän pölyä ja heitä sitä vapaaksi joka puolelle. Toista neljä kertaa.  
4x8


Taika leviää ja puut alkavat tanssia. Ensin puut eli kehot huojuvat ilman oksia 2x8 laskua, sen 
jälkeen oksien eli käsien ja jalkojen kera 2x8 laskua. 

4x8

 Linnut lentävät tilassa 8 laskun ajan ja pyörivät ympäri 8 laskun ajan. Toistetaan kaksi kertaa.


4x8

Kukka kasvaa siemenestä ja puhkeaa lopulta täyteen kukoistukseen. Suoristutaan alhaalta ylös ja 

otetaan omat kukka-asennot. Toistetaan kaksi kertaa.

4x8




Musiikkiehdotus: Recomposed by Max Richter - Vivaldi - The Four Seasons: Spring 1


https://vimeo.com/596043397


Tanssiminen 

Tanssi 3. Sadetanssi 

Käydään läpi yhdessä jokainen vaihe, jonka jälkeen tanssitaan. Toistetaan sarja kolme kertaa 
nopeus aina kiihtyen.


Taso: helppo


Ohjeet: 

Kolme askelta oikealle, neljännellä hyppy ja taputus

Kolme askelta vasemmalle, neljännellä hyppy ja taputus


Samat ympäri menolla oikea ja vasen

Tuulimyllyt oikea, vasen, oikea ja vasen


Ympäri paikoillaan

X-hyppy, hyppy sulkee x2


Kädet nousee, vesipisara-kädet alas

Avaa kädet taka-askelilla

Uudestaan etu-askelilla





VINKKI! 

Tanssin voi harjoitella myös toisin päin, aloittaen vasemmalle.


Musiikkiehdotus: Eino ja Aapeli - Sadetanssi 

https://vimeo.com/591512926


Kirjoittaminen 

Tarvitset: kirjoitusvälineet


AISTITTU TARINA 

Etsi oma paikkasi luonnosta ja rauhoitu aloillesi. Kirjoita (ohjaaja päättää ryhmälle sopivan 
vaihtoehdon) runo tai tarina ympäristöstäsi. Ota inspiraatiota ympäriltäsi ja tunnustele kaikilla 

aisteillasi. Mitä näet, kuulet, tunnet tai haistat? 


Valmiita otsikko vaihtoehtoja tarinalle: Minun metsäni, Seikkailu metsässä, Miltä luonto tuntuu?, 
Yhteyksiä, Puut ja ihmiset, Kiven tarina, Muutos, Metsän tarkoitus, Kuulen, näen ja tunnen, Luonto 

minussa.


TARINA PARIN KANSSA 
 

Tehkää pareittain yhteinen tarina vuoroa vaihdellen ja lause kerrallaan.


RYHMÄN TARINA 
 

Jokainen keksii yhden adjektiivin, jotka yhdistetään valmiiseen tarinaan. 

(Tarinalomake liitteenä) 

NIMENI LUONNOSSA 
 

Kirjoita maahan oma nimi tai oman nimen ensimmäinen kirjain luonnosta löytyvillä asioilla, 
esimerkiksi kivillä, kävyillä, oksilla ja lehdillä. 


VIESTI ELÄIMELLE 

Kirjoita viesti valitsemallesi metsän eläimelle. Mitä haluat sanoa hänelle?




Rentoutuminen 

LASKEMINEN 

Etsi mukava paikka ja käy istumaan. Sulje silmäsi ja laske rauhassa sataan. Avaa silmäsi, kun olet 
valmis ja odota, että kaikki ovat valmiita. 


KUUNTELE JA HYRÄILE 

Etsi mukava paikka ja käy istumaan. Voit sulkea silmäsi. Keskity kuuntelemaan ympäriltäsi kuuluvia 
ääniä. Miltä luonto kuulostaa? Voit alkaa hyräilemään rauhallisella äänenvoimakkuudella säveltä, 

joka sopii mielestäsi ympäristön tunnelmaan. 


HENGITÄ 

Etsi mukava paikka ja käy istumaan. Voit sulkea silmäsi. Aseta kätesi vatsallesi. Hengitä sisään ja 
laske kolmeen, hengitä ulos ja laske neljään. Tunne kuinka kätesi kohoilevat vatsallasi. Tee tämä 

viisi-kymmenen kertaa.

 



Rentoutuminen 

Pareittain:


KARHUN TASSUTTELUT  

Painele parin selkää suurilla ja pehmeillä karhun tassuillasi. Painallus saa olla painava, mutta hellä.  

AURINKO HELLII  

Silitä parisi selkää, käsiä ja jalkoja pitkillä vedoilla. 


TARINARENTOUTUS 

Ohjaaja lukee tarinaa (liitteissä). Toinen pareista rentoutuu, ja toinen piirtelee rentoutujan selkään 
tarinan mukaisesti. Kun tarina loppuu, vaihdetaan roolit. 





VINKKI! 
Tämän harjoituksen voi myös tehdä yksilörentoutuksena ilman selän piirtelyjä.




Oppitunnit 

Oppitunti 1: Eläimet 

Orientoiva keskustelu: 5min 
Mitä eläimiä olet nähnyt metsässä?


 
Eläimet liikkuu -lämmittely: 5min


Liikutaan eläinten tyyliin, esimerkiksi karhukävely, pupuloikat, hitaat elefantit, notkeat kissat, 
korkeat kirahvit, kiemurtelevat käärmeet. Oppilaat voivat itse keksiä lisää eläimiä ja liikkumistyylejä.


Karhun talviunet -tanssi: 5-10 min  
Harjoittele etukäteen videolta Tanssiminen-osiosta


Olen eläin! -leikki: 5min 
Leikitään eläimiä. Ohjaaja luettelee eri eläimiä, ja liikkujat ottavat kehollaan eläimen muodon ja 

koon. Esimerkkejä: hiiri, norsu, leijona, kirahvi, päästäinen, karhu, kettu, kissa, sisilisko.


Vinkki: Tähän voi lisätä myös eläimen ääntelyn. 


Rentoutumistehtävä: 5 min 
Painele parin selkää karhun tassuillasi. Painallus saa olla painava, mutta hellä.


Kirjoitustehtävä: 10- 15 min 
Kirjoita viesti valitsemallesi metsän eläimelle. Mitä haluat sanoa hänelle?




Oppitunti 2: Metsä 

Aistit-harjoitus: 5min 
Etsi mukava paikka, joka voi olla esimerkiksi puun vierusta, mätäs tai kivi. Ota mukava asento ja 

sulje silmät. Havainnoi aistimuksiasi. Mitä kuulet korvillasi, tunnet ihollasi ja haistat nenälläsi?


 
Luontopiiri-lämmittely: 5min


hyppimistä, pyörimistä, hiipimistä, isoja ja pieniä askeleita, ravistelua, hölskytystä, hidasta liikettä 
ja nopeaa liikettä piirissä.


Taikapölyä- tai karhun talviunet -tanssi: 10-15 min 
Harjoittele etukäteen videolta Tanssiminen-osiosta


Jää, vesi ja höyry! -leikki: 5-10 min 
Harjoitellaan erilaisia liikkeen laatuja. Kuvittele kehosi olevan jähmeää jäätä. Miten jää liikkuu? 

Anna koko kehosi lähteä liikkeeseen mukaan. Seuraavaksi kuvittele kehosi olevan virtaavaa vettä 
ja liiku vedenomaisesti. Viimeiseksi kuvittele veden muuttuvan vesihöyryksi. Minkälaista liikettä 

tämä ajatus saa aikaiseksi?


Tarinarentoutus: 5 min 
Ohjaaja lukee tarinaa (liitteissä). Toinen pareista rentoutuu, ja toinen piirtelee rentoutujan selkään 

tarinan mukaisesti. Kun tarina loppuu, vaihdetaan roolit.


Aistit-kirjoitustehtävä: 10 min 
Etsi oma paikkasi luonnosta ja rauhoitu aloillesi. Kirjoita (ohjaaja päättää ryhmälle sopivan 

vaihtoehdon) runo tai tarina ympäristöstäsi. Ota inspiraatiota ympäriltäsi ja tunnustele kaikilla 
aisteillasi. Mitä näet, kuulet, tunnet tai haistat? 


Valmiita otsikko vaihtoehtoja tarinalle: Minun metsäni, Seikkailu metsässä, Miltä luonto tuntuu?, 
Yhteyksiä, Puut ja ihmiset, Kiven tarina, Muutos, Metsän tarkoitus, Kuulen, näen ja tunnen, Luonto 

minussa.




Oppitunti 3: Muodot 

Orientoiva harjoitus: 5min 
Kerää luonnosta neljä eriväristä asiaa, esimerkiksi vihreä, ruskea, punainen ja keltainen. 

Jatkoa: Kerää myös erilaisia muotoja, kokoja ja struktuureja (pehmeä, kova, sileä, rosoinen)


 
Kirjaimet: 5min


Muodosta kehollasi omat nimikirjaimet.


Pareittain: Pari muodostaa kirjaimia omalla kehollaan peräjälkeen, kunnes kirjaimista muodostuu 
sana. Toinen pari koittaa arvata kirjain kerrallaan mikä sana on kyseessä. 


Jatkoa tehtävälle: Seuraavaksi voitte muodostaa nimikirjaimenne, tai jonkun muun valitun sanan, 
maahan aikaisemmin kerätyillä kepeillä, oksilla, kävyillä ja lehdillä yms.


Muotojen tanssi: 10 min  
Harjoittele etukäteen videolta Tanssiminen-osiosta


Olen kukka, olen kivi! -leikki: 5min 
Kopioi valitsemasi luonnon elementin muoto ja muodosta se omalla kehollasi. Pillin puhalluksesta 

tai rummun lyönnistä uusi muoto.  
 

Harjoituksen seuraava vaihe: Näytä muotosi ystäville, jotka saavat arvata, mitä esität.


Rentoutumistehtävä: 5-10 min 
Ihanat ääriviivani -mindfulness harjoitus liitteistä.


Kirjoitustehtävä: 5-10 min 
Miten luonnossa oleilu sujui? -lomake




Liitteet 

Liite 1: Yhteinen tarina: Sunnuntainen iltapäivä 

Lisää ryhmän keksimät adjektiivit (28 kpl) ja lue ääneen.


Olipa kerran _________ oravan poikanen, joka asusteli __________ metsässä. Oravalla oli 
useita__________ naapureita. Yksi niistä oli __________ jänis, jolla oli kolme __________ poikasta. 
__________ oravan poikanen ja __________ jänisperhe viettivät yhdessä __________ sunnuntai 
iltapäivää. He kattoivat pöydän täyteen __________ herkkuja moneen makuun. Pöydässä komeili 
__________ käpyjä, __________ porkkanoita ja __________ syötäviä kukkia. Olipahan jänis tehnyt 
myös __________ kakun. 


__________ aterian jälkeen he lähtivät __________ kävelyretkelle. He kulkivat __________ 
metsäpolun ohi aina __________ järvelle saakka. Siellä ne ihailivat __________ vettä ja __________ 
maisemaa. Yhtäkkiä alkoi __________ sade. Oravan poikanen ja jänikset ryntäsivät __________ 
puun oksan alle pitelemään sadetta. Vihdoin kun sade lakkasi, he palasivat takaisin __________ 
maiseman luokse.


Orava katsoi omaa kuvajaistaan veden pinnasta. ”Vau!” hän huudahti __________ ääneen. Tulkaa 
katsoman tätä __________ näkyä. Jänikset pomppivat __________ vauhtia oravan luokse ja 
katsoivat kuvajaistaan. Vesi heijasti heidän __________ muotokuvansa ja __________ sateenkaari 
kehysti koko komeutta. ”Kyllä meidän kelpaa”, totesivat eläimet ja muistelivat tätä __________  
sunnuntaista iltapäivää vielä vuosienkin päästä. 




Liite 2: Mitä aistit ympärilläsi? 

Kun katson ympärilleni, näen________________________________________________


Kun tunnustelen sormillani, tunnen________________________________________________


Täällä tuoksuu/haisee________________________________________________


Minun sydämessäni tuntuu________________________________________________


Minun oloni on________________________________________________


Luonto tuntee________________________________________________


Pidän eniten________________________________________________


Minä pelkään________________________________________________


Ympärilläni on________________________________________________


Jos olisi mahdollista muuttaa luonnossa jotakin, muuttaisin 
 
________________________________________________


Minun luontoni on________________________________________________




Liite 3: Mindfulness-harjoitukset 

Aistit 
 

Ota mukava asento. Voit vaihtaa asentoa koska vaan, jos sinusta tuntuu siltä.  
Voit sulkea silmäsi.  

Hengitä rauhallisesti sisään ja ulos. 
Kun hengität nenän kautta sisään, tunnustele, miltä täällä tuoksuu. 

Miltä ilma tuntuu? 
(pieni tauko) 

Seuraavaksi kuulostele, mitä kuulet ympärilläsi? 
Kuuletko ääniä? Mitä ääniä? 

(pieni tauko)

Seuraavaksi ajattele lempipaikkaasi. Valitse paikka, jossa sinulla on hyvä olla. 

Kuvittele itsesi sinne.  
Miltä lempipaikassasi näyttää? 

(pieni tauko) 
Miltä siellä tuoksuu? 

(pieni tauko) 
Kuuluuko siellä ääniä? 

(pieni tauko) 
Hengitä rauhallisesti sisään ja ulos. 

Voit avata silmäsi. 
 

Olen tärkeä 
 

Ota mukava asento ja sulje silmäsi. 
Hengitä rauhallisesti sisään ja ulos.


Kuvittele itsesi johonkin ihanaan paikkaan. 
(pieni tauko) 

Miltä ihana paikka näyttää?

(pieni tauko) 

Loikoilet ihanassa paikassa ja rentoudut.

Sinulla ei ole kiire minnekään.  

(pieni tauko) 
Silität itseäsi ja sanot: 

Olen tärkeä. 

 

Sinä olet tärkeä. 



Liite 3: Mindfulness-harjoitukset 

Ihanat ääriviivani 
 

Istu mukavaan asentoon. Voit sulkea silmät. 
Hengitä rauhallisesti sisään ja ulos. 

Ota oikea kätesi ja aseta se päälaellesi 
Lähde piirtämään kädelläsi kehosi ääriviivaa vasemmalta alaspäin 

Kaulaa pitkin olkapäähän 
Olkapäästä kohti kyynärpäätä 
Kyynärpäästä kohti rannetta 

Kuljeta oikeaa kättäsi jokaista vasemman käden sormea ja niiden välejä pitkin 
Käsivarren sisäpintaa pitkin kainaloon 
Kainalosta kylkeä pitkin lantion sivuun 

Lantiosta jalan ulkosyrjää pitkin polveen 
Polvesta nilkkaan ja varpaisiin 

 
Ota vasen kätesi ja aseta se päälaellesi 

Lähde piirtämään kädelläsi kehosi ääriviivaa oikealta alaspäin 
Kaulaa pitkin olkapäähän 

Olkapäästä kohti kyynärpäätä 
Kyynärpäästä kohti rannetta 

Kuljeta vasenta kättäsi jokaista oikean käden sormea ja niiden välejä pitkin 
Käsivarren sisäpintaa pitkin kainaloon 
Kainalosta kylkeä pitkin lantion sivuun 

Lantiosta jalan ulkosyrjää pitkin polveen 
Polvesta nilkkaan ja varpaisiin 

 
Siinä olivat sinun ihanat ääriviivasi.


 

 



Liite 3: Rentoutustarina 

Lue rauhallisella äänellä:


On kaunis kevätpäivä. Lämmin aurinko hivelee hartioitasi, kun kävelet pientä polkua pitkin järvelle. 
Pysähdyt, suljet silmäsi ja hengität syvään sisään ja ulos nenäsi kautta. Avaat silmäsi ja huomaat, 
että polulla on kiviä ja kantoja, joiden yli hyppelet jatkaaksesi matkaa. Metsän runsaiden vihreiden 

havupuiden oksat hivelevät hartioitasi, kun kuljet niiden välistä. Tunnet, kun pienet pisarat 
ropisevat päälaellesi ja valuvat hartioita ja selkää pitkin takaisin maahan. Olet keskellä pientä 

sadekuuroa. Lämmin sää muuttuu hetkeksi viileämmäksi, ja tunnet kylmiä väreitä ihollasi. Onneksi 
sade pian lakkaa, ja aurinko lämmittää vaatteesi ja ihosi kuivaksi. Otat muutaman juoksuaskeleen 
ja huomaatkin olevasi jo järven luona. Näet riippukeinun puiden välissä, ja päätät mennä hetkeksi 
lepäämään. Riippukeinu keinuttaa sinut lempeästi uneen. Yhtäkkiä löydät itsesi järvestä uimasta 

ihanan turkoosin kirkkaassa vedessä. Sukellat ja uiskentelet yhdessä värikkään kalaparven kanssa. 
Nouset takaisin pintaa kohti ja juuri kun olet nousemassa pintaan, heräät unesta. Makaat 

riippukeinussa ja katsot järvelle. Näet sateenkaaren. 




Liite 4: Miten luonnossa oleilu sujui? 

Missä olimme?________________________________________________


Mitä teimme? ________________________________________________


Ymmärsinkö ohjeet?________________________________________________


Mukavinta mielestäni oli________________________________________________


Parhaiten mieleeni jäi________________________________________________


Aion joskus koittaa uudestaan________________________________________________


Tahtoisin________________________________________________


En tahtoisi________________________________________________


Lähetän terveiset:________________________________________________
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