
Mitä tutkimusretkellä tehdään?
Tutkitaan ekosysteemipalveluita 8 teh-
täväkortin avulla. Tietokortin voi lukea 
etukäteen tai tutkimusretken aikana.

Missä tutkimusretki tehdään?
Tutkimusretken voi toteuttaa missä ta-
hansa ulkona, vaikkapa metsässä, meren 
rannalla tai pihapiirissä.

Ketkä voivat osallistua?
Tehtävät on suunniteltu yli 16-vuotiaiden 
nuorten sekä kaikenikäisten aikuisten 
ryhmille, esimerkiksi työyhteisön hyvin-
vointipäivän sisällöksi. Monet tehtävät 
sopivat myös nuoremmille, etenkin oh-
jaajan avustuksella.

Toimiva ryhmäkoko on esimerkiksi 
6–8 henkilöä. 

Paljonko tarvitaan aikaa?
Kannattaa varata ainakin 2 tuntia. Tehtä-
vistä voi valita mieluisat, ja ne voi tehdä 
hitaasti syventyen tai ripeämmin ryhmän 
ja tilanteen mukaan.

 Suositeltavat valinnat 
(mikäli kaikkiin tehtäviin ei ole aikaa):
Kortti 1: Saavumme planeetalle X   
Kortti 2: Kohti tuntematonta
Vähintään 3 vapaavalintaista 
tehtävää muista korteista
Kortti 8: Muutuimmeko planeetalla X?
Tutkimusretken voi suorittaa myös 
osissa (esim. harrastuskerhon 3 
kokoontumiskertaa). 

Millaisia tehtävät ovat?
Tehtävät ja harjoitukset koostuvat 
tarinoista, matalan kynnyksen improvi-
saatiosta ja draamasta, rauhallisesta 

 Jokainen ottaa omat muistiinpanoväli-
neet (kyniä ja paperia tai kännykkämuis-
tio ja kännykkäkamera).

 Suositeltavaa: Eväspala ja juoma 
kruunaavat löytöretken ja auttavat 
jaksamaan. Pitemmällä retkellä voi etsiä 
tulentekopaikan.

Tarvitsevatko  
osallistujat ennakkotietoa 
ekosysteemipalveluista?
Tietokortin voi mielellään lukea etukä-
teen. Netistäkin löytyy tietoa ekosystee-
mipalveluista. Tarkoituksena ei kuiten-
kaan ole päntätä tietoa, vaan ihmetellä, 
löytää, oivaltaa ja virkistyä yhdessä 
ulkona!

  

läsnäolosta ja vaeltelusta ulkona (kukin 
liikkuu omassa tahdissaan) sekä ongel-
manratkaisusta ja jakamisesta.

Korttien kuvia kannattaa tutkia ja 
tulkita yhdessä: mitä kuvat kertovat 
ekosysteemipalveluista?

 Suositeltavaa: Retken voi toteuttaa 
kokonaisuudessaan vapaana vaelluksena. 
Aina kun aloitetaan uusi tehtävä, vaihde-
taan ympäristössä paikkaa.

Näin varmistamme yhdessä 
tutkimusretken onnistumisen

 Tehtävän tekeminen aloitetaan luke-
malla ohjeet piirissä ääneen. Tarvittaessa 
ohjeet kerrataan. Ohjeiden miettiminen 
yhdessä kuuluu tehtävän tekemiseen.

 Vältetään tyrmäämästä toisten ideoita 
ja löytöjä (rohkaiseva ”joo” on mukavam-
pi kuin tyrmäävä ”ei”).

 Vaikka tehtävissä jakaannutaan välillä 
joukkueisiin, kyseessä ei ole kilpailu vaan 
yhteinen löytöretki.

 Harjoituksissa annetaan jokaiselle oma 
tila ja oma vuoro kertoa (puheenvuoro 
kiertää).

 ”Tyhjä pää” on tyypillinen kokemus 
helpossakin improvisaatiossa ja ideoi-
misessa. Tyhjän pään kokemus kuuluu 
luovuteen, joten sitä ei tarvitse pelätä. 
Autetaan toisiamme tarvittaessa ja salli-
taan itsellemme leikkisyys!

Millaisia tarvikkeita 
tutkimusretkelle tarvitaan?

 Yhteiset tutkimusvälineet: 
Suuri mysteeri -kortit ja lankakerä 
(esim. villalangasta).

 Planeetalla tarvitaan sään mukaiset 
varusteet. Viileällä säällä kannattaa pu-
keutua lämpimästi.

Suuri mysteeri -kortit 
voi tulostaa netistä tai 
lainata valmiina pakettina. 
Yksi lainattava laukku 
sisältää materiaalin 
viidelle 4–8 hengen 
tutkimusretkikunnalle. 
Laukussa on 
5 kangaskassia, joista 
jokainen sisältää 10 korttia 
ja lankakerän. 

Lue lisää täältä:
www.hel.fi/suurimysteeri
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