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Aikaseikkailu-kerho
– osaamisen tunnistamista ja 

luottamusta tulevaisuuteen



Aikaseikkailu

Aikaseikkailussa vahvistetaan 
3.–4.-luokkalaisten lasten 
tulevaisuususkoa ja –lukutaitoa.

Lapset harjoittelevat leikillisyyden ja 
pelillisyyden avulla esimerkiksi omien 
vahvuuksien tunnistamista, empatiaa ja 

ongelmanratkaisutaitoja.

aikaseikkailu.fi 



oikeus hyvään 
tulevaisuuteen

Lasten oikeuksien sopimus

tietoisuus omista 
kyvyistä ja vahvuuksista

minäpystyvyys

mahdollisuus osallistua 
tulevaisuuden rakentamiseen

tulevaisuuslukutaito

ryhmään 
kuuluminen

turvallinen kouluyhteisö



Vahvistetaan jokaisen 
kykyä kestää 
tulevaisuuteen 
liittyvää 
epävarmuutta

Tarvitsemme luottamusta 
siihen, että osaamme 
uida ajan virrassa –
resilienssiä pinnalla 
pysymiseen ja taitoa 
sopeutua muutokseen. 



Tunnistaa missä 
on hyvä

Aikaseikkailu-kerhon 
tavoitteena on, että lapset 
saavat onnistumisen 
kokemuksia.

Vahvuusjana tekee 
näkyväksi osaamisen.

Vahvuusjuliste, joka tukee vahvuuksien tunnistamista.

”Kaikki tarvitsevat 
onnistumisen 
kokemuksia.”

Erja Sandberg



Lähde: Aikaseikkailu kestävä kehitys -kehopilotointiin osallistui 12 koulua, 13 ohjaajaa 
ja 96 lasta

”Minä valitsen 
rakkaus tarran, sillä 
osaan kertoa, 
että välitän.”
- Kerholainen

tiedonjanoinen 

hyvä kaveri 

rakkaudellinen 

naurattaminen



Ratkoo pulmia 
yhdessä
Aikaseikkailu-kerhon tavoitteena on, 
että lasten ongelmanratkaisutaidot

vahvistuvat ja lasten yhdessä 
tekemisen taidot 
paranevat. ”Kaikille tasavertaiset 

mahdollisuudet osallistua 

tulevaisuuden 

rakentamiseen.”

Maija Mäki

3. Käytä taitojasi

Ryhmätehtävä. Paperitorni
Aikaseikkailijat saavat työtehtäväksi 
rakentaa mahdollisimman korkean tornin.

2. Pidä hauskaa

Ryhmätehtävä. Pelipaja
Aikaseikkailijat päivittävät klassikkopelin. 
Miten peliä pelataan 100 vuoden päästä?

1. Lähtölaskenta

Ryhmätehtävä. Palapeli
Kerhon säännöt ovat kadoksissa. 
Ratkaiskaa palapeli ja valitkaa kolme 
tärkeintä sääntöä.



Oppi jotain 
uutta

9+
Kerholaisten arvosana 

Aikaseikkailulle 

Lähde: Aikaseikkailu kestävä 
kehitys –kerhopilototti, 96 lasta



Innostuu 
tulevaisuudesta
Aikaseikkailu-kerhon tavoitteena 
on, että lasten luottamus omaan 
tulevaisuuteen vahvistuu.

Tulevaisuuteen sukelletaan 

• Tarinaa kuunnellen

• Aikaseikkailija-hahmoa luoden

• Verkko- ja ryhmätehtäviä tehden

• Aikahyppäämällä

”Paras tapa saada 

lapset innostumaan on 

se, että aikuinen on 

itse innostunut.”

Marjaana Kangas



Lasten mielestä 
parasta on:

✓ Aikaseikkailija tarinat

✓ Yhdessä tehdyt tehtävät 

✓ Vahvuustarrat

✓ Aikahyppy

✓ Ajassa seikkailu
Lasten mielestä 
yhdessä on kivaa:

✓ Jutella, kirjoittaa ja
pähkäillä tehtäviä

✓ Leikkiä ulkona

✓ Ratkoa haasteita

Tiimityötä, pulmien 
ratkomista, kierrätystä 
ja seikkailua 



Koulun tuttu 
aikuinen
• Kerho-ohjaajina ovat toimineet muun muassa 

/ luokanopettajat / koulunkäynninohjaajat
/ aineenopettajat / kuraattorit

• Pieni kerhoryhmä

• Tukea kerhon toteuttamiseen

❑ Verkkokoulutus

❑ Ohjaajan opas

❑ Kerhomateriaalipaketti

❑ Verkkotehtävät 

” Aktiivinen kerhotoiminta 

kouluissa helpottaa lasten 

mahdollisuuksia viettää 

mielekästä vapaa-aikaa.”

Tiina Karhuvirta, Opinkirjo
Materiaalit ovat kouluille maksuttomia!

Kerhon järjestäjäksi ilmoittautuminen: 
mll.fi/kerhotoiminta



Korostetaan, että tulevaisuus, se 
millaisena se toteutuu, on viime 

kädessä kiinni meistä itsestämme.



Muistiin: Vaikka olisikin tarkka ja kekseliäs 

aikaseikkailijakapteeni, niin joskus on tärkeää unohtaa 
huolet ja tutkimustavoitteet ja pitää hauskaa ystävien 
kanssa.

Elämässä on paljon hyvää, oltiinpa menneisyydessä tai 
tulevaisuudessa tai juuri nyt tässä. Se hyvä pitää vain 
huomata, olipa se sitten joku niin jättimäisen iso asia kuin 
avaruus tai ilmakehä tai rakkaus. Tai pikkuriikkinen asia, 
niin kuin muurahainen tai atomi tai sellainen idea, jonka on 
juuri keksimäisillään. Niin se vain on. 

Rakas lokikirja, hyvää yötä ja kiitos seikkailusta.

LOPPU!

Kuunneltavat tarinat löytyvät osoitteesta: 
mll.fi/tulevaisuustaidot



Mielikuvitus ja leikki 
lisäävät hyvinvointia 
myös tulevaisuudessa.

Erja Anttonen
Hankekoordinaattori, Aikaseikkailu
erja.anttonen@mll.fi

mll.fi/kerhotoiminta
aikaseikkailu.fi


