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KOIVU

LEIRIRAKENTELU

AIH E: Solmut ja köytökset
SUO R ITUSPAIKKA: Retki tai kerhossa
ulkona
KESTO : 1-2 tuntia
TAVO ITE: Polunkävijä oppii käyttämään
solmuja ja köytöksiä leirirakentelussa.

SISÄLLÖ T:
-

Opetellaan solmuja ja köytöksiä
Rakennetaan jotakin köytöksiä käyttäen

TAR VIKKEET:
-

Rullamitta
Rankoja rakenteluun
Luonnonkuitunarua
Kirves, saha, puukko

Toiminta
1. ALOITUS: ARVIOI METRI

kesto noin 5 minuuttia

Pyydä jokaista polunkävijää arvioimaan metrin matka merkkaamalla se maahan joko kahden esineen väliin
tai piirtämällä maahan kaksi viivaa. Lopuksi mitataan, kuinka lähelle arvaukset osuivat.

2. AIHEEN KÄSITTELY: KÖYTÖKSET

kesto noin 40 minuuttia

Rakennetaan yksi tai useampi rakennelma, joiden tekemisessä tarvitaan köytöksiä ja solmuja. Aluksi
voidaan käydä läpi, miten näitä tehdään ja harjoitus tapahtuu rakennellessa. Ideoita rakenteluun: pöytä,
riuku, katos tai kuivausteline.
Polunkävijät oppivat parhaiten, kun he saavat katsoa ohjaajan tekevän ensin ja sitten itse ohjaajan avulla
tehdä itse. Testatkaa köytösten kestävyyttä ja tarvittaessa tehkää heikot kohdat uudelleen.
Lopuksi purkakaa rakennelmanne pois, ellette ole saaneet maanomistajalta lupaa jättää sitä pystyyn.
Vinkki: jos tämä kerho tehdään jostain syystä sisällä, voidaan oksista ja tikuista rakentaa pienoismalleja
käyttäen ohutta narua.

3. LOPETUS: KUVASUUNNISTUS

kesto noin 10-15 minuuttia

Sovitaan leikin rajat. Polunkävijät saavat liikkua alueella ja ottaa alueen sisältä yhden kuvan
yksityiskohdasta, jonka he näyttävät muille. Muiden pitää etsiä mistä kuva on otettu.

+ HARTAUS
Muista pitää hartaushetki kerhon alussa ja/tai lopussa. Voit tehdä sen millä tavalla tahansa, tässä muutama
idea tälle kerralle:
- Lukekaa Luuk. 6:46-49. Minkälaisesta rakentamisesta tämä teksti puhuu?
- Kirjoittakaa rukous- ja kiitosaiheita kerhon yhteiseen rukouskirjaan.
- Jos joku polunkävijöistä on opetellut Raamatun tekstin ulkoa, hän voi esittää sen.

KERTAUS SEURAAVASSA KERHOSSA PIDETTÄVÄKSI kesto noin 5 minuuttia
Anna polunkävijöille pätkä köyttä ja pyydä heitä näyttämään joku viime kerralla käyttämänsä sidos. He
voivat sitoa vaikka kaksi tuolinjalkaa yhteen tai omat jalkansa.

Lisätietoa
TIETOA AIHEESTA
-

Lyhyt partio-opas rakennelmiin:
www.partiokampat.fi/download/partionummi/LEIRIRAKENNELMAT-lpk-leiri.pdf
Hakusanat ”solmu”, ”solmut” ja ”köytökset” sekä kirjastosta, että internetistä.
Partiowiki: fi.scoutwiki.org/Luokka:Solmut

AIHEESEEN LIITTYVÄT HARRASTEMERKIT
-

Solmut
Lashing 1&2
Camping Skills 1-4

TAUSTAKUVAN LÄHDE: www.freevector.com/free-forest-landscape-background-vector-18894

