
Talviluonto ja lumirakentaminen 
 

Toiminta käynnistyi tammikuun 2019 alussa. Sen 

suunnittelussa olivat mukana vertaisohjaajat. Suun-

nittelun pohjana olivat luontosuhde, kokemukselli-

suus ja osallisuus.  

Talviluontoon syvennyttiin lumikenkäilemällä parin 

kilometrin päässä keskustasta olevalla metsäalueel-

la.  Alueella on mäntykangasmetsää, koivikkoa sekä 

sankkaa kuusimetsää ja se rajautuu järveen. Met-

sän monimuotoisuus oli etuna talviluonnon tarkkai-

lussa. Alueella nähtiin mm. hirven, näädän ja sau-

kon jälkiä. Jänisten talviruokintapaikalle vietiin haa-

paa ja heinää. Lintujen ruokintaa emme aloitta-

neet , koska mentiin jo kevättä kohti. Päätimme kui-

tenkin tehdä linnunpönttöjä pesintää auttamaan.  

Metsäretkiin kuului aina tulistelu kera eväiden ja 

hyvien keskusteluiden. Suunniteltuja kevään pilkki-

retkiä emme ehtineet toteuttaa poikkeustilanteen 

vuoksi. 

Ryhmässä henki luonnon ar-

vostus. Luonnon hyväksi tehtä-

vät asiat nostivat myös oman 

arvon tunnetta.  

 



Lumirakentamisen toteutus 

Lumi on talvehtimisen keskeinen elementti. Toisaalta se suojaa, 

lämmittää, kätkee ja estää. Samalla se kuitenkin hankaloittaa kul-

kemista ja vaikeuttaa ruoan löytämistä.  

Alueella hyödynnetään lunta rakentamisessa lähinnä matkailuun 

liittyen, työllistyminen tätä kautta on mahdollista. 

Lumirakentamisessa ryhmäläiset tutustuivat lumen 

rakenteeseen. Tarkasteltavana oli lumen tiiveyden 

merkitys rakenteiden kestävyyteen sekä työstettä-

vyyteen. Samalla tutkittiin lumen ja ilman lämpötilan 

vaikutuksia lumeen sitä työstettäessä.   

Lisäksi kartoitettiin erityyppisiä käytössä olevia 

muottikalustoja ja kehiteltiin omia erimuotoihin mm. 

sylinterimalliset muurimuotit. Muottikalusto oli itse 

valmistettua, joten samalla testattiin niiden toimi-

vuutta ja kerättiin kehitysideoita. 

Rakentamisen tavoitteena oli tehdä lumesta talviajan 

tulipaikka, lumimuurilla rajattu alue. Muurin sisälle 

suunniteltiin mm. lumi-

pöytiä, joita olisi voinut 

käyttää eri tapahtumien 

yhteydessä. 

 

Pilkkiareena jääalueelle jäi to-

teutumatta. Sillä olisimme 

mahdollistaneet esim. kouluryhmien 

ulkoilupäivän vieton keskitetysti sii-

hen tarkoitukseen rakennetulla jää-

alueella. Ryhmä olisi ollut mukana 

ohjaamassa pilkkimistä.  



Haasteet ja onnistumiset 

Maaliskuun loppupuolella kysytimme palautetta: 

Missä ryhmätoiminnassa olet kokenut innostumisen 

ja/tai onnistumisen tunnetta? 

• Vähän kaikessa, lumirakentamisessa ja tulipaikan 

perustamisessa 

• Lumikenkäily uutta, mukavaa 

• Lumikenkäily, saanut kertoa myös omaa juttua 

• Ruokintapaikan tekeminen  

• Lumikenkäily 

 

Koronan tuoman poikkeustilanteen vuoksi ryhmätoiminta keskeytettiin maaliskuussa. Toi-

mintaa sovittiin jatkettavaksi puheluin ja luontotehtävin. Tehtävinä olivat mm. pönttöjen te-

keminen omaan pihapiiriin, luontomandala sekä talviluonnon seuraaminen.  Hankeväki vei 

tehdyt linnunpöntöt niille suunnitelluille paikoille. Loppukeväästä järjestelimme mm. palkka-

tukiasioita  ja kaksi ryhmästä työllistyi. Niinpä sovimme kesätauon ja sen, että alkusyksystä 

kokoontuisimme vielä kerran. Elokuussa kävimme Hossassa Huosilammella kalassa, saaliiksi 

saatiin kolme kirjolohta. ”En ikinä unohda tätä”, totesi yksi ensimmäisen kerran lohen napan-

nut.   

Vertaisohjaajilla oli omat roo-

linsa linnunpönttöjen rakenta-

misessa, kalan perkauksen 

opettamisessa sekä lumiraken-

tamisen muottien teossa.  


