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Puisto kuuluu kaikille

Neljäs oppitunti
Rekvisiitta:
• Leikkiraha, Helsingin kaupungin yhteiset rahat -laatikko (kopiopohja 4)
• Valokuvia/digikuvia puistosta:
penkki, roska-astia, keinu, isoin leikkiväline, puu, lamppu, vesi-aihe
• Hassut ja havainnollistavat hintalaput – kopioi ja laminoi (kopiopohja 5)
• Avaruusolennon meikki, vaatetus ja muu rekvisiitta.
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Avaruusolento ILOLIksi
Opitaan, mitä on yhteinen hyvä eli mistä
tulevat varat puistojen tekemiseen ja
ylläpitämiseen.

Avustavan aikuisen on hyvä miettiä
rooliaan hyvissä ajoin etukäteen.
Avaruusolento Iloli kyseenalaistaa
monta itsestään selvää asiaa.
Oppitunnin aluksi avustava aikuinen,
joka voi olla leikkipuiston henkilökuntaa
tai joku päiväkodin työntekijöistä, lähtee ”vessaan.” Hän naamioituu avaruusolento Iloliksi. Iloli on ilmeikäs, utelias
ja hauska. Iloli osaa puhua muutaman
sanan. Hän näyttää voimakkaasti, jos
ei ymmärrä jotain. Iloli kyseenalaistaa
meille tuttuja asioita, kuten onko puu
elävä? Miten se muka elää? Ovatko
oravat vaarallisia? Voiko roskia syödä.
Miksi niitä on heitelty? Kenelle jokin
lelu kuuluu?

Opitaan ymmärtämään, miksi kaikkien tulee
pitää huolta yhteisistä virkistysalueista.

Yhteinen hyvä
Lapsille kerrotaan, että tänään käsitellään YHTEISTÄ
HYVÄÄ: Tutkitaan kuvataulua ja kerrotaan samalla:
Puistoja ylläpidetään kaikkien helsinkiläisten yhteisillä
rahoilla siksi, että ihmisillä olisi paikka virkistäytyä vihreässä. Teidänkin vanhempanne saavat palkkaa, josta
osa menee tänne Helsingin kaupungin yhteisiin rahoihin
eli VEROrahoihin. Oletteko koskaan tulleet ajatelleeksi,
kuka maksaa kaikki puiston välineet, ohjaajan palkan,
puutarhureiden palkat? Mistä saadaan helsinkiläisten
yhteiset rahat?
ROOLILEIKKI VEROISTA

Haruspuiston Iloli oli pukeutunut keltaiseen
sadetakkiin, kasvot oli maalattu lilalla ja valkealla.
Silmien ympärillä on tähdet ja suppusuu on
vihreä. Päässä on "antennit"
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maksuun (rahana leikkirahaa, kukin saa kolme rahaa)
Tässä on palkkanne. Ette kuitenkaan saa pitää kaikkea
ihan itse, vaan noin kolmasosa tarvitaan tähän yhteisten
rahojen kassaan. Saanko teiltä kaikilta yhden rahan
Helsingin kaupungin yhteisiin rahoihin. Ohjaajalla on
laatikko, jossa lukee Helsingin kaupungin yhteiset rahat.
Ohjaaja: Nyt meillä on yhteisiä rahoja eli verorahoja.
Mennäänpä tutkimaan, mitä yhteisillä rahoilla on ostettu
tähän meidän puistoomme...

Ohjaaja: Miksi he haluaisittet itse tulla isoina? Lapset
kertovat toiveitaan. Nyt lähetänkin teidät töihin, on
tavallinen työpäivän alku Helsingissä vuonna 2015.
Lapset lähetetään tekemään pantomiimina ammatin
töitä. Hommaillaan noin pari minuuttia.

Ohjaaja on vienyt eri kohteisiin Hassut hintalaput,
jotka on teipattu kohteisiin niin, että hintapuoli näkyy.
Koska lasten on vaikea mieltää eurohintoja käännetään
laput ympäri. Lapuissa on tuttuna kuvana jotain, joka
maksaa yhtä paljon kuin esim. leikkiteline maksaa
Leikkiteline = yhtä kallis kuin henkilöauto eli lapussa
on auton kuva

Ohjaaja: Kylläpä tässä kaupungissa on ahkeria työntekijöitä. Hienosti täällä työskennellään. Tänään muuten sattuu
olemaan palkkapäivä. Tervetuloa kaikki tänne palkan-

Pohditaan lasten kanssa kalusteiden ym. hintoja.

LEIKKAA JA LAMINOI

KOPIOPOHJA
KOPIOI JA LEIKKAA

RAHAT
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Avaruusolento Iloli oppii
leikkipuiston iloja
Ohjaaja: Koska tänne on hankittu yhteisillä rahoilla
näin paljon kaikkea kivaa, meidän kannattaa miettiä,
miten voimme pitää kaikesta hyvää huolta.
Samalla meillä on yksi todella erikoinen tehtävä..!
Viime yönä on tapahtunut kummia. Meille on tullut
vieras Sirius planeetalta, hänen nimensä on ILOLI.
Siriuksen ihmisillä on niin hurjan näköinen ulkomuoto,
että Iloli päätti lainata maan ihmisen olemusta ja muuntautua teille tutumman olennon näköiseksi. Odottakaa,
niin käyn hakemassa hänet. (Hakee Ilolin).
Iloli saapui eilen tutustumaan nimenomaan tähän
leikkipuistoon, koska hänen omalta planeetaltaan on ilo
kadonnut. Siellä ei ole ainuttakaan leikkipuistoa! Koska
täällä tuntuu olevan hauskaa, Iloli haluaisi viedä tietoa
leikkipuistoista Siriukselle.
Iloli ei osaa kuin joitakin sanoja suomea, siksi hän on
ottanut valokuvia eri asioista, joille hän haluaisi saada
selityksen. Hän ymmärtää kyllä hyvin kaiken ja jos ei
ymmärrä, niin hän osaa kyllä näyttää sen! Iloli näyttää
teille ottamansa valokuvat yksi kerrallaan. Mennään
kuvan esittämään paikkaan ja kerrotaan Ilolille, mikä se
oikein on.
Iloli näyttää kuvan kerrallaan. Kuvan avulla lapset suunnistavat kohteen luo. Lapset selostavat kohteita ja Iloli
esittää “hassuja” kysymyksiä.

VALOKUVIEN ja Ilolin hassujen kysymysten avulla tulisi
käydä ilmi seuraavaa:
roska-astia ei saa potkia, sotkia, räjäytellä, saa laittaa
roskia
liukumäki ei saa töniä eikä repiä, ei saa nostaa liian pieniä
lapsia isojen välineisiin, saa mennä omalla vuorolla
uima-allas tai kahluuallas ei saa töniä, saa kisailla niin,
että kaikilla on mukavaa
leikkikaluvaja, avaimen saa ohjaajalta, irtolelut pitää
palauttaa leikin jälkeen, leluilla leikitään niin, etteivät
ne mene rikki (ei esim. liian monta lasta jonkun lelun
päällä tms.)
keinu vuorotellen, jos on jonoa, ei saa keinua liian kauaa,
pitää varoa, ettei ole keinuvan tiellä jousieläimet yksi
tai kaksi lasta kerrallaan
kukat, puut ja pensaat eläviä, kaunistuksena, hyönteisten
koti, ei saa talloa eikä katkoa
Ohjaaja: Iloli ystävämme sai paljon arvokasta tietoa ja
ennen kaikkea iloa Siriukselle vietäväksi. Sanotaan hänelle
hei hei! Toivottavasti ilo palaa takaisin Siriukselle!
Jossain vaiheessa pöllämystynyt ex-Iloli saapuu joukkoon
ja ihmettelee, mitä oikein on tapahtunut? Hän oli vessassa
ja sitten aika yhtäkkiä pysähtyi... Lapset saavat kertoa
hänelle Ilolista.
Kuunnelllaan laulu Muurahainen levyltä
Lauluja Siistin Stadin snadeille.
Lapset saavat kokeilla puiston roskapihtejä.
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Puiston penkki

✂
5

Roska-astia

800

350

euroa

euroa
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Keinu

✂
5

Iso kiipeilyteline

1500 20000
euroa

euroa
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Nuorehko puu

✂
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Jousieläin

500

1000

euroa

euroa
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