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Pakkaa reppu ja 
seikkaile 
tulevaisuuteen! 
– lapsiryhmät myönteistä 

tulevaisuutta rakentamassa



Aikaseikkailu

Aikaseikkailussa vahvistetaan 
3.–4.-luokkalaisten lasten 
luottamusta tulevaisuuteen.

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

aikaseikkailu.fi 



Lähiympäristö, 

arjen toimet ja 

kestävä kehitys.

Ympäristö, 

teknologian 

kehitys ja 

mediataidot.



Aikaseikkailijakapteeni POM 
on seikkaillut vaikka millä 
aikakausilla. Nyt hän on 
lomalla ja päättää tutkia 
omaa aikaansa, vuotta 2130 
sähläävän assistenttinsa 
Pyryn kanssa. Tule mukaan 
seikkailuun!

Tarinat kuunneltavissa: 
mll.fi/tulevaisuustaidot

Kuunnellaan…



Valitse 

Aikaseikkailijalle 

vimpain

Minkälaisen 

hahmon sinä 

tekisit?



Tervetuloa 
seikkailemaan ajassa 

yli 50 tehtävän avulla!
aikaseikkailu.fi



Tivoli Utopia Junior 
-lautapeli

Hyvät Aikaseikkailijat, pian siirrymme 
tulevaisuuteen! Teleportin kautta pääsette 

Tivoli Utopiaan, tulevaisuuden huvipuistoon. 
Tehtävänne onkin toivoa kaikkea kivaa ja 
iloita! Mutta varokaa, sillä Tivoli Utopiassa 

on ilonpilaajia. Ehdittekö takaisin teleportille 
ennen kuin ilonpilaajat saavat vietyä 

Tivolista kaiken ilon? 

Paikoillanne, valmiit, teleportatkaa!

Aikahyppy-pakohuoneseikkailu

Kuura on matkustanut aikakoneella 100 vuotta 
tulevaisuuteen tutkimusretkelle. Aikakone on kuitenkin 

palannut takaisin ilman Kuuraa! Tehtävänne on matkustaa 
aikakoneella tulevaisuuteen etsimään Kuura.

Istukaa alas aikakoneen istuimille, aktivoikaa aikakone 
lukemalla QR-koodi laitteellenne ja pitäkää kiinni penkeistä 

- pelastusmatka tulevaisuuteen alkaa! 



24 vahvuutta

Osaamismerkkejä kerätään 
ryhmätehtävien yhteydessä.

Jokainen lapsi tietoisemmaksi 
omista kyvyistään ja 
vahvuuksistaan.

Tunnetko sinä 

hyvin omat 

vahvuutesi?



Lapsiin ja 
ryhmään 

tutustuminen

Turvallisen ja 
avoimen ilmapiirin 

luominen

Leikin 
mahdollistaminen 



Kokemuksia
Lapset pääsivät ratkomaan pulmia 
yhdessä, tunnistivat missä ovat 
hyviä ja innostuivat tulevaisuudesta. 

• ryhmätyötaidot
• kaveritaidot
• tunteiden itsesäätely
• luovuus
• päättely

Pilotointiin osallistui 12 koulua, 13 ohjaajaa ja 96 lasta



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!



Lapsiin kannattaa investoida. 
Mielikuvitus ja leikki lisäävät 
luovuutta ja hyvinvointia 
myös tulevaisuudessa.

aikaseikkailu.fimll.fi/tulevaisuustaidot
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