
 

Koulu kartalla -viikko 6. – 11.4.2021 

Hanhijoki / Parantola 
Oheiset tiedostot: 

• KouluKartalla-Hanhijoki-Kaikki rastit.pdf 

• KouluKartalla-Hanhijoki-Kerää Kaikki Kirjaimet.pdf 

• KouluKartalla-Hanhijoki-Viukat.pdf 

• KouluKartalla-Parantola-Kaikki rastit.pdf 

• KouluKartalla-Parantola-Rata 1,4.pdf 

• KouluKartalla-Parantola-Rata 1,4km.pdf 

• KouluKartalla-Parantola-Viuhkat.pdf 

Harjoitus 1 

KouluKartalla-Hanhijoki-Viuhkat.pdf  
Hanhijoen koulun / päiväkodin pihakartalle tehtyjä kahden rastin viuhkaratoja. Rasteilla on muovitetut Koulu kartalla 
-laput (n. 10cmx10cm), joissa kirjain. Oppilaat hakevat yhden viuhkan kerrallaan ja palaavat lähtö-/maalipaikkaan. 
Ensimmäinen viuhkarata voi olla mikä vaan radoista A-E ja sen jälkeen jatketaan aakkosjärjestyksessä (E:n jälkeen A). 
Opettaja/ohjaaja on keskusrastilla. Rasteilla olevista kirjaimista muodostuu sana suunnistus. Kirjaimet voi kerätä alla 
olevaan taulukkoon tai omaan vihkoon/paperiin. 

Harjoitus 2 

KouluKartalla-Hanhijoki-Kerää Kaikki Kirjaimet.pdf   

Hanhijoen koulun / päiväkodin pihakartalle tehtyjä viuhkoja voi kiertää myös yksi rasti kerrallaan yhdellä kartalla, 

jossa kaikki rastit. Rasteilla on muovitetut Koulu kartalla -laput (n. 10cmx10cm), joissa kirjain. Oppilaat hakevat 

yhden rastin kerrallaan ja palaavat lähtö-/maalipaikkaan. Ensimmäinen rasti voi olla mikä vaan rasteista 1-17 ja sen 

jälkeen jatketaan aakkosjärjestyksessä (17 jälkeen 1). Opettaja on keskusrastilla. Rasteilla olevista kirjaimista 

muodostuu sana suunnistus. Kirjaimet voi kerätä alla olevaan taulukkoon, karttaan tai omaan vihkoon/paperiin. 

Vihko ja kynä voi olla keskusrastilla, jolloin kynän kanssa ei tarvitse juosta ja kirjain lisätään ruudukkoon 

keskusrastilla. (Kartalla olevat rastinumerot ovat parittomia, koska keskusrastilla on aina parillinen rastinumero.) 

Harjoitus 3 

KouluKartalla-Parantola-Viuhkat.pdf  

Paimion Parantolan mäntykangasmaastoon on tehty kahden rastin viuhkoja. Rasteilla on muovitetut Koulu kartalla -

laput (n. 10cmx10cm), joissa emoji. Oppilaat hakevat yhden viuhkan kerrallaan ja palaavat lähtö-/maalipaikkaan. 

Ensimmäinen viuhkarata voi olla mikä vaan radoista A-F ja sen jälkeen jatketaan aakkosjärjestyksessä (F:n jälkeen A). 

Opettaja/ohjaaja on lähtö/maalipaikassa.  

Harjoitus 4 

KouluKartalla-Parantola-Rata1,4.pdf sekä KouluKartalla-Parantola-Rata1,4km.pdf  

Paimion Parantolan mäntykangasmaastoon on tehty yksi 1,4 kilometriä pitkä suunnistusrata, jossa kahdeksan rastia. 

Radan lähtö ja maali sijaitsee samassa paikassa, kuin harjoitus 3:n viuhkoissa. Rasteilla on muovitetut Koulu kartalla -

laput (n. 10cmx10cm), joissa emoji. Oppilaat kiertävät radan rastit numerojärjestyksessä ja lisäävät rastin 

järjestysnumeron oheisen taulukon emojin kohdalle, joka vastaa rastilla olevaa emojia. Tiedostojen radat ovat 

samat, mutta toisessa rastimääritteet ovat sanalliset. Alla olevassa taulukossa on yksi ylimääräinen emoji. 

 

Kaikki rastit -tiedostoista voi tehdä haluamiaan ratoja, tai tarkistaa missä kaikkialla on rasteja. 
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