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METSÄN  
MERKILLISTÄ VÄKEÄ

Suomalainen metsä kätkee kivien koloihin, puiden 

latvuksiin ja mättäiden taakse merkillistä väkeä. Tuo 

väki on kuin metsä itse: ensi silmäyksellä melko ta-

saisen oloinen, mutta tarkemmin katsoen alkaa hahmottua 

monenmoista eläjää. Metsä on myös täynnä tapahtumia, 

ehkä mysteerejäkin… Huomaat ne, kun keskität silmäsi, 

korvasi ja nenäsi tarpeeksi tiukasti oikeaan kohteeseen. 

Roolipeli: Lähimetsän arvoitus 1. osa
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Kiipeilijä: Ketterä ja notkea olen-

to, joka pystyy tarvittaessa lymyi-

lemään vaikka puiden latvuksissa. 

Pitää kepposista ja kiinnostuu 

kaikesta uudesta. 

Kätkeytyjä: Tuntee metsän pie-

nimmätkin piilopaikat, joissa 

viihtyy itsekin. Pystyy kätkemään 

esineitä ja asioita muiden silmiltä, 

mutta saa myös halutessaan toiset 

näkemään sellaista, mitä paljaalla 

silmällä ei näe. Harkitsevainen ja 

huolellinen. 

Kuuntelija: Ymmärtää eläinten, 

tuulen ja puiden kieltä. Muut 

kysyvät häneltä usein neuvoa. Ys-

tävällinen, hiljainen ja rauhallinen 

luonne. 

Taistelija: Puolustaa itselleen tär-

keitä asioita eikä pelkää vaaroja. 

Hänellä on ehkä jokin kyky, joka 

toimii salaisena aseena taisteluissa. 

Seikkailijaluonne.

Tietäjä: Pystyy merkillisiin tekoi-

hin, koska tietää miten maailma 

toimii. Tuntee vanhoja viisauksia, 

taitaa luonnonyrttien salat ja osaa 

parantaa sairauksia. Loputtoman 

kiinnostunut luonnonilmiöistä. 

Yön kulkija: Näkee pimeässä 

metsässä tarkasti kuin pöllö. Tun-

tee öisen metsän salaisuudet ja 

olennot, joita päivällä ei näe. Päi-

visin saattaa olla hiukan unelias. 

Lähimetsän uumenista alkaa seikkailu!  

Minkälaisen roolipelihahmon sinä luot itsellesi? 

omasta vaatekaapista esimer-

kiksi sopivan värinen asukoko-

naisuus? Käytä lisänä vaikkapa 

kasvovärejä ja askartele jokin 

hahmosi tärkeä varuste. 

   Peli alkaa seuraavassa nume-

rossa! Odotellessasi voit miettiä 

hahmollesi elämäntarinan: mil-

Luo hahmosi! 
Oletko ilmiselvä Taistelija vai 

kenties hiljaisempi Kuuntelija? 

Kehittele hahmosi jonkin edellä 

mainitun pohjalta, tai kuvittele 

ihan omanlainen hahmo! 

    Suunnittele hahmosi asusteet 

roolipelaamista varten. Löytyykö 

Piirrä tai maalaa hahmostasi kuva 
ja lähetä Siepon toimitukseen. Voit 
ottaa taideteoksestasi tai itsestäsi 
rooliasussa myös valokuvan ja lähet-
tää sen Sieppoon!

Nimi 

Ikä                             

Laji 

   

   

Luonne 

Taidot ja kyvyt 

Perhesuhteet

Kotipaikka metsässä 

Varusteet ja tarvikkeet 

Muuta 

Kuva

lainen on hahmosi menneisyys, 

missä hän syntyi ja miten hänestä 

tuli sellainen kuin hän nyt on?

Roolipeli: Lähimetsän arvoitus 1. osa



tustus

Teksti: Sini Heikkilä • Kuvitus: Pau Norontaus

TAIKAMETSÄN  
SALASEURA

Kuuletko, kuinka metsä kutsuu ihmettelemään 
salaisuuksiaan? Kuinka polku houkuttelee kulkemaan 

ja näkemään, mätäs kurkistamaan taakseen… 
On aika valmistautua seikkailuun! 

Roolipeli: Lähimetsän arvoitus

ƒ VOIMAN PUU: Suuri ja suo-

rarunkoinen. Puun läheltä löytyy 

taianomainen asia, ehkä voiman 

siemen, joka saattaa näyttää vaik-

kapa kävyltä tai kiveltä tai kenties 

joltain ihan muulta... 

Tehtävä: Koristelkaa puu luon-

nosta löytyvillä tai muilla maatuvil-

la materiaaleilla. Käyttäkää sitten 

löytämäänne taikaesinettä ammen-

taaksenne itsellenne voimaa puulta. 

ƒ ROHKEUDEN PUU: Sijaitsee 

vaikeassa paikassa. 

Tehtävä: Tehkää itsellenne kas-

vomaalaukset tai muunlaiset koris-

tukset, jotka edustavat omaa roh-

keuttanne. Tanssikaa puun juurella 

urheuden tanssi. 

Seikkailusta selvitty! Hyväksy-

täänkö teidät salaseuran jäsenik-

si? Jos hyväksytään, keksikää us-

kollisuusvala tai muu salaseuran 

liittymisriitti! Keksikää myös sa-

laseuralle nimi. Niin, ja mitähän 

tarkoitusta varten seura on ole-

massa...?

Etsikää metsästä kolme mystis-

tä puuta. Luottakaa siihen, et-

tä tunnistatte ne kyllä, kun ne sil-

miinne osuvat. 

ƒ VIISAUDEN PUU: Vanha, va-

kaa ja vänkyrä. Toisinaan nuorem-

massakin puussa saattaa piillä vii-

saus... 

Tehtävä: Viekää puulle uhrilah-

ja. Mikä olisi viisauden puun arvol-

le sopiva lahja? 

K ohtaatte metsäpolulla sa-

laperäisen tyypin, ja pian 

osoittautuu, että hän on 

salaseuran jäsen. Hän antaa teille 

tehtävän: suorittakaa kolmen mys-

tisen puun kunnioitus. Jos suoriu-

dutte tästä kunniakkaasti, olette an-

sainneet salaseuran jäsenyyden! 

Ennen kuin olette tarpeeksi ky-

vykkäitä lähtemään seikkailuun, 

teidän pitää kehittää taitojanne. 

Seikkailuista selvitäksenne teidän 

täytyy tehdä yhteistyötä. Miettikää 

siis, kuka teistä on vahvimmillaan 

missäkin puuhassa ja harjaannutta-

kaa kukin omia kykyjänne vieläkin 

paremmaksi! 

VOIT HARJOITTAA ESIMER-

KIKSI NÄITÄ TAITOJA:

•  Tarkkailu ja havainnointi: 

bongaa kolme lintulajia tai vii-

si eläinlajia ja tarkkaile niiden 

elintapoja (esimerkiksi laskemal-

la, kuinka moni eläimistä pitää 

puita kotinaan)

Kiitos ideoinnista: Riikka Hatakka ja Sofia Airola

•  Tasapaino ja ketteryys: käve-

le kaatuneella puunrungolla ja 

hyppele kiveltä toiselle

•  Akrobatia: heitä kuperkeikkoja 

sammalikossa

•  Oivaltaminen ja päättelemi-

nen: etsi merkkejä sateesta tai 

eläimistä ja niiden puuhista (esi-

merkiksi eläinten jälkiä, kuten 

oravan syömiä käpyjä)

•  Naamioituminen: opettele mat-

ki maan eläinten liikkeitä sekä 

maastoutumaan huomaamatto-

maksi (esimerkiksi laittamalla 

pudonneita risuja hiuksiin)

•  Viestin välittäminen: kehitä sa-

laviestisysteemi (esimerkiksi jät-

tämällä salaisia varoitusmerkke-

jä pikkukivillä tai kepeillä)

•  Sanan mahti: opettele luon-

toon liittyviä vanhoja sananlas-

kuja, loruja ja arvoituksia (esi-

merkiksi ”Niin metsä vastaa, 

kuin sinne huudetaan.”)

•  Auttaminen: rakenna esimer-

kiksi hiirelle tai siilille pesä

TEHTÄVÄ: Kolmen  mystisen puun kunnioitus 

Ottakaa kuva suosikkipuustanne ja 
lähettäkää Sieppoon. Voitte myös 
jakaa keksimänne uskollisuusvalan 
Sieppon lukijoiden kanssa!

2. osa



tustus

Teksti: Sini Heikkilä ja Riikka Hatakka • Kuvitus: Pau Norontaus

KOTIMETSÄN SUOJELIJAT 

Kotoisa lähimetsä paljastaa salaisuuksiaan 
pikkuhiljaa. Siellä asustaa luonnonhenkiä, 

joiden ystävyyttä kannattaa tavoitella!

Roolipeli: Lähimetsän arvoitus

Lähimetsässä asustaa luonnon-

henkiä, jotka hallitsevat vesiä, 

ilmaa, metsää – kukin omaa aluet-

taan. Haltijoiden kanssa kannattaa 

olla hyvissä väleissä, jotta ne eivät 

suutu. Kuka tietää, saatatte vielä jo-

nain päivänä saada haltijoilta apua 

kiperissä tilanteissa, kunhan ensin 

ystävystytte heidän kanssaan! 

NÄIN SE ONNISTUU:

ƒ Metsän kuningas Tapio ja 

metsän emäntä Mielikki: Suo-

jelkaa puuta tai pensasta, jossa on 

tai voisi olla jonkin eläimen pesä. 

Seuratkaa sivusta, kuinka poikaset 

kasvavat. Emojen ja poikasten pe-

särauhaa pitää kunnioittaa!

ƒ Veden haltija Ahti ja ve-

den emäntä Vellamo: Välittä-

kää tärkeä viesti veden haltijoille 

kaarnalaivan avulla. Etsikää maas-

ta männyn alta pieni kaarnanpa-

lanen. Elävästä puusta ei saa ot-

taa kaarnaa, se suututtaisi Tapion!  

O
lette nyt salaseuran jäseniä. (Ellette ole, 

palatkaa viime numeron tehtävien kimp-

puun!) Salaseura tuntuu vetävän puo-

leensa ratkaistavia pulmia ja arvoituksia 

magneetin lailla…

TEHTÄVÄ: Taikametsän 
suojelijaksi ansioituminen 

3. osa

SANKARINKIN TÄYTYY SYÖDÄ! 
Millaista ruokaa hahmonne tykkäävät 
syödä seikkailujen lomassa? Tehkää eväät 
mukaan metsään ja huilatkaa hetki puun 
juurella tai kannon nokassa, ennen kuin 
uusi seikkailu taas kutsuu…

KESÄYÖN TAIKA
Keskikesällä, vuoden valoisimpina öinä, on 
perinteisesti tehty taikoja: katsottu tulevai-
suuteen ja loihdittu hyvää onnea omalle ko-
dille. Kaipaatteko jonkin salaseuran pulman 
ratkaisemiseen taikavoimaista apua? Tai 
ehkä haluatte suojata majanne, jotta kukaan 
ulkopuolinen ei pääsisi hajottamaan sitä? 
Millaisella taialla se voisi onnistua?

Keksikää kukin vuorollanne uusi salaseuran tehtä-

vä, joka teidän täytyy suorittaa yhdessä. Ratkaistavat 

ongelmat voivat koskea jotakuta omista hahmoistan-

ne, tai ne voivat liittyä johonkin ulkopuoliseen mieli-

kuvitushahmoon, jota teidän pitää auttaa.

Valitkaa mastoksi sopiva oksanpät-

kä ja purjeeksi suuri kasvin lehti. 

Purjeeseen voi kirjoittaa tärkeän 

viestin vaikkapa ajatuksen voimal-

la…

ƒ Säiden haltija Ukko ja il-

man henki Ilmatar: Opetelkaa 

tunnistamaan pilvityyppejä ja en-

nustamaan niistä Ukon mielenliik-

keitä – siis sään vaihtelua! Lainatkaa 

pilviopas kirjastosta tai ottakaa op-

pia esimerkiksi täältä: http://oppi-

minen.yle.fi/saa-ilmasto/pilvityypit 

Kun ansaitsette luonnonhenkien 

luottamuksen ja kunnioituksen, 

saatte luvan rakentaa oman maja-

paikan metsään. Samalla teistä tu-

lee lähimetsän suojelijoita!

MITÄ TEHDÄ 

SEURAAVAKSI?

•  Rakentakaa maja tai muu 

 tukikohta.

•  Piirtäkää kartta kotimetsästänne.

ESIMERKIKSI:

•  Tietäjä on hukannut tietokir-

jansa eikä muista ulkoa, mit-

kä kasvit hän tarvitsee loitsuaan 

varten. Miettikää yhdessä loitsu  

sekä siihen tarvittavat taikayrtit 

ja etsikää ne.

•  Yön kulkijaan on iskenyt sala-

peräinen vaiva, jonka vuoksi hän 

ei saa nukuttua päivälläkään. 

Keksikää parannuskeino vaivaan.

•  Kätkeytyjä on onnistunut va-

hingossa piilottamaan tärkeän 

taikaesineensä. Auttakaa häntä 

löytämään se.

•  Taistelijalla on ollut jo hetken 

aikaa sellainen tunne, että koti-

metsässä on jokin hieman hul-

lusti. Hän kehottaa jokaista te-

kemään itselleen aseen tai muun 

puolustautumisvälineen.

•  Kuuntelija on saanut metsän 

eläimiltä viestin: ne ovat suutuk-

sissaan metsän roskaantumisesta, 

mutta eivät tiedä kuka tai mikä 

sotkee heidän kotiaan. Selvittä-

kää asia.

•  Kiipeilijä on tylsistynyt! Raken-

takaa hänelle temppurata, jossa 

kaikki muutkin voivat treenata.

Tapion ja Mielikin suosioon pääsee suojelemalla lähimetsää ja sen asukkaita.

http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/pilvityypit
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/pilvityypit


tustus

Nimi: 

Luonne:                            

Taidot/kyvyt:

   

   

Heikkoudet:

Asuinpaikka metsässä: 

Vaikutukset metsään:

Ulkonäkö: 

Teksti: Sini Heikkilä ja Riikka Hatakka • Kuvitus: Pau Norontaus

KOTIMETSÄN ETSIVÄT  
JA OUTO OTUS 

Kotimetsässä on tapahtunut viime 
aikoina kummia. Ehkä pian selviää, 

mitä ihmettä on tekeillä…

Roolipeli: Lähimetsän arvoitus 4. osa

 Löydättekö puiden rungoilta 
viivamaisia kuvioita? Ötököiden 
salakirjoitusta! Sitä näkee usein 
puussa, josta on irronnut hieman 
kaarnaa. Tulkitkaa salakirjoituk-
sen merkitys!

Henget pyytävät teitä tekemään 
metsässä partioidessanne joitain 
näistä syyspuuhista: 
• siilin talvipesän rakentaminen
• värikkäiden lehtien kerääminen ja 

prässääminen
• hämärän tulon seuraaminen
• suojelustaian tekeminen talvehti-

maan valmistautuvalle eläimelle. 

K otimetsässä asustavat luonnonhenget tule-

vat kertomaan teille, että ovat nähneet met-

sässä oudon otuksen, joka ei ole kotimetsän 

SALAPOLIISITEHTÄVÄ: 

Selvittäkää, mistä on kyse! Tarkkail-

kaa kotimetsää. Mitä siellä on te-

keillä? Löydättekö otuksen, ja mitä 

se tarkalleen ottaen puuhailee?

Partioidessanne metsässä koh-

taatte lopulta tuon salamyhkäisen 

tyypin. Otus tunnistaa teidät, met-

sän kuuluisat sankarit. Se säikähtää 

kohtaamistanne niin, että paljastaa 

hädissään koko totuuden: – En mi-

nä oikeasti mitään pahaa tarkoitta-

nut, minut on käsketty tekemään 

näin…

Otus kertoo teille, mitä luvatto-

muuksia se on metsässä puuhaillut. 

Samalla otus tulee paljastaneeksi 

jotakin siitä, kuka sen on laittanut 

asialle.

Vaikuttaa siltä, että otuksen 

isäntä on jonkinlainen mahtava 

velho tai hirviö, joka hävittää koti-

metsästä kasveja ja eläimiä. Samal-

la metsä muuttuu pikkuhiljaa an-

keaksi 

– aivan kuin olisi jokin paik-

ka, mihin kaikki ilo vähitellen ka-

toaa…

Miten kohtaamisenne otuksen 

kanssa päättyy?

asukki. Henget kertovat nähneensä otuksen tekevän 

jotakin salamyhkäistä. Vaikuttaa siltä, ettei tyyppi ole 

liikkeellä hyvin aikein.

PIIRRÄ PAHIK-
SESTA KUVA  
JA LÄHETÄ  
SIEPPOON!

VINKKI: Joku teistä 
voi esittää otusta!

N yt teille on selvinnyt, mikä 

on kotimetsää vaivaava on-

gelma. On aika valmistautua koh-

taamaan hankaluuksien aiheuttaja, 

itse pääpahis! 

Ensin tarvitsette lisätietoja vi-

hollisestanne, jotta voitte pohtia, 

miten hänet voisi voittaa. Tark-

kailkaa kotimetsää entistäkin tii-

viimmin, laittakaa merkille siellä 

tapahtuvat pienimmätkin muu-

tokset! Vastustajanne on ovela, ei-

kä ole helppoa selvittää, missä hän 

lymyilee.

TEHTÄVÄ: Luokaa kotimetsän suuri vihollinen!



tustus

Teksti: Sini Heikkilä ja Riikka Hatakka • Kuvitus: Pau Norontaus

KOTIMETSÄN KOHTALONHETKET 
Kotimetsästä tuntuu kadonneen ilo ja  

elämä. Tiedätte nyt, missä metsän suuri  
vihollinen asuu. Metsän kohtalo riippuu teistä.  

Onnistutteko voittamaan pahiksen?

Roolipeli: Lähimetsän arvoitus Päätösosa!

T alvi tulee. Eläimet ovat val-

mistautuneet siihen huolella. 

Yksi on kasvattanut naamioi-

tumiseen sopivan talviturkin, toinen 

kerännyt jotakin tärkeää pahan päivän 

varalle. Ottakaa oppia luonnosta ja val-

mistautukaa tulevaan kohtaamiseen pa-

hiksen kanssa! 

Ensin teidän täytyy päättää, mitä 

teette pahikselle. Kohtaatteko sen 

taistelussa vai keksittekö rauhaisam-

man ratkaisun?

Onnistutteko juonimaan pahiksen 

pois metsästä? Voisiko sen aiheuttaman 

ongelman poistaa jollakin muulla kons-

tilla? Olisiko mahdollista tehdä pahik-

sen kanssa sovinto?

Kun olette päättäneet, jatkakaa sit-

ten rohkeasti ja päättäväisenä eteenpäin 

valitsemallanne tiellä!

VINKKI:
Tiukan paikan tullen muistakaa 
ystävyytenne luonnonhenkien 
kanssa. Voitte kysyä neuvoa ja 
saada rohkeutta taisteluun. Hen-
get eivät voi kuitenkaan jättää 
omia tärkeitä tehtäviään. Ne 
eivät ratkaise ongelmaa teidän 
puolestanne.

Ilma tuntuu jälleen raikkaalta…

Toimenne onnistuvat! Metsän pikku-

otukset ja mönkijäiset kurkistelevat 

koloistaan: onko täällä taas turvallista? 

Vakuutatte niille, että hankaluuksien 

aiheuttaja on nyt voitettu.

JÄRJESTÄKÄÄ SAAVUTUKSENNE 

KUNNIAKSI JUHLAT!

Kaikki kotimetsän asukkaat haluavat kuulla 

seikkailustanne. Metsän väki katsoo teitä sil-

mät ihailusta loistaen, kun kerrotte tarinanne.

ƒ Mistä kaikki alkoikaan… Kuinka  

tapasitte toisenne?

ƒ Mikä oli ensimmäinen seikkailunne?

ƒ Mitä muita jännittäviä tehtäviä  

suorititte?

ƒ Mitä taitoja opitte ja kuinka hyödynsitte 

niitä seikkailuissa?

ƒ Mitä vaikeuksia kohtasitte?

ƒMillainen oli matkanne päätös ja kohtaa-

misenne metsän suuren vihollisen kanssa?

ƒ Kaikkia kiinnostaa myös kovasti, mitä 

aiotte tehdä seuraavaksi!

Tarinaanne kertoessa oivallatte jotakin tär-

keää: ilman toisianne ette olisi selvinneet seik-

kailusta ettekä onnistuneet tehtävässänne.

Rauha on palannut kotimetsään. Talven 

hämärä ei ole enää synkkää, vaan levollisen 

kaunista. Metsän asukkaat voivat odottaa tur-

vallisin mielin uuden kevään tuloa. 

Te kuitenkin tiedätte, että seikkaili-

joille riittää aina tehtävää...


