
Mitä tarvitset oman menninkäisen metsämysteerin rakentamiseen?

1. Tulosta ja laminoi rastit, kävyt, linnut ja pienet vihjelaput purkkeihin. Pohdi, miten 
haluat kiinnittää ne maastoon, esimerkiksi nippusiteet ovat hyviä ja säänkestäviä. 

2. Tee kaksi kätköpurkkia esimerkiksi vanhoista lääke- tai vitamiiinipurkeista. Mikäli 
haluat niiden olevan vaikeammin havaittavissa maastosta, voit päällystää ne 
esimerkiksi mustalla eristeteipillä. Toisessa purkissa olisi hyvä olla kiinni myös rauta-
lanka, tai muu kiinnityssysteemi, jolla purkin saa puun oksaan roikkumaan. 

3. Valitse alue ja reitti, jolle haluat mysteerin tehdä. 

4. Mieti, miten haluat merkitä reitin tehtävärastien välissä. Esimerkiksi matonkuteista 
saa hyviä reittimerkkejä. Pohdi myös, haluatko, että reittisi on kuljettavissa myös 
pimeässä. Tällöin voit merkitä sen myös heijastimin tai heijastavin materiaalein. 

5. Hanki palkintolaatikko ja 3-numeroinen koodilukko. Esimerkiksi postilaatikko on 
säänkestävä. Postilaatikkoon voit porata reiän koodilukon kiinnitystä varten. Palkinto-
laatikko voi olla kuitenkin mikä tahansa, pohdi ensin, miten pitkään haluat sen olevan 
paikoillaan. Mikäli haluat sen olevan metsässä pitkään, on säänkestävyys hyvä huomi-
oida välineissä. 

6. Kiinnitä ensimmäinen lappu eli ohje radan alkuun ja pohdi, kuinka pitkä haluat radan 
olevan. Kiinnitä sopivan matkan päähän seuraava eli 1. rastitehtävä ja kiinnitä ”kävyt” 
johonkin sen läheisyyteen. Kiinnitä tämän jälkeen muut rastitehtävät sopivien 
etäisyyksien päähän toisistaan. Rastilla 3 etsi lähistöltä kanto, jonne voit piilottaa 
ensimmäisen purkin. Rastilla 6, piilota toinen purkki kuusen oksaan hieman ylemmäs. 
Viimeiselle rastille kiinnitä koodilukollinen laatikko. Kiinnitä sen läheisyyteen myös 
numeroidut linnut.

Menninkäisen 

METSÄMYSTEERI

Tarvittavat välineet: 

- Laminoidut rastit, kävyt, linnut, vihjeet
- matonkudetta/nippusiteitä/narua
   /rautalankaa kiinnitykseen ja merkintään
- 2 tiivistä purkkia
- palkintolaatikko
- 3-numeroinen koodilukko

&ISOVANHEMMAT      LAPSET 

!

Isovanhemmat ja lapset metsään!-kehittämishankkeen on rahoittanut 
sosiaali-ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. 
www.lastenkuntoutus.fi



L I N T U

Rastien oikeat vastaukset:

1.

2. POLKU
 KAARNA
  SIENI 
 (KÄVYISTÄ TULLUT SANA) LINTU 
 KOLO
 PYSTYRIVI: KANTO

3. KÄTKÖPURKKI jonkin kannon sisällä/läheisyydessä. 
 Purkissa on lappu, jossa lukee: 
 Seuraavalla rastilla etsi kuvasta salaiset viestit (3kpl)

4. Kuvaan piilotettu seuraavat kolme riimua:

5.  KUUSI           OKSA          YLHÄÄLLÄ

6. Purkki piilotettu kuusen oksaan.
 Purkissa viesti:

7.  Linnut oikeassa järjestyksessä:
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