
 

1-3. LUOKAT:          
SYVYYKSIEN SALAPOLIISIT 

TAVOITTEET:   tutustua omaan lähiluontoon ja vesistöön ja saada 
elämyksellisiä kokemuksia 

 oppia vesiluonnosta ja käyttää erilaisia tutkimusvälineitä 

LYHYT KUVAUS:  Anselmi Ankeriaan kulta-aarre on kadonnut! Mysteerin 
ratkaisemiseen kutsutaan syvyyksien salapoliiseja, jotka selvittävät 
erilaisten vihjeiden ja tutkimusvälineiden avulla aarteen sijainnin. 
Anselmi on tuonut vesinäytteitä, joista ensin selvitetään luokassa 
varkaan henkilöllisyys. Tämän jälkeen etsitään aarrekartta ja 
lähdetään kiertämään rastirataa koulun lähialueella. 

OPPIAINEET:  Teemaan yhdistettyjä oppiaineita: 

 ympäristöoppi 

 liikunta 

 äidinkieli 

AJANKOHTA:  Huhtikuu – lokakuu 

RYHMÄN KOKO:  1 luokka 

KESTO:  30-60 minuuttia 

TARVIKKEET:   näytepurkkeja 

 pH-paperia 

 pipettejä 

 petrimaljoja 

 stereomikroskoopeja 

 vesieliöitä 

 vesieliöiden tunnistusoppaita 

 aarrekartta 

 kyltit rastipisteille 

 toimintaohjeet mikroskoopille ja rannan pH-mittauspisteelle 

 suurennuslaseja 

 aarrearkku 

 suklaakolikoita 

   
 
 

Toimintatuokiokortti 



 

 

 

VALMISTELUT:   vesieliöiden pyydystäminen: tarvitaan 4 eri lajia (useita 
yksilöitä/laji). Jaa ”varasötökkä” petrimaljoille mikroskooppien 
viereen ja lisäksi kaikkia neljää vesieliötä luuppipurkkeihin. 

 laadi toimintaohjeet työskentelyn aloittamiselle ja varkaan 
tunnistamiselle (ks. mallipohjat) 

 mikroskooppien valmistelu luokassa: jokaisen mikroskoopin 
viereen tyhjä petrimalja, pipetti, toimintaohjeet ja tunnistusopas.  

 laadi aarrekartta (ks. mallipohjat) ja piilota sen luokkaan 

 laadi ohjeet aarrekartan reitin piirtämiselle. Jokainen vesieliö 
vastaa tiettyä numeroa aarrekartalla (ks. mallipohjat). Aseta 
ohjeet sekä luuppipurkit erilliselle pöydälle luokassa 

 laadi rastipisteiden kyltit ja kiinnitä ne maastoon. Rannan 
rastipisteellä mitataan pH ja siihen laaditaan mittausohjeet (ks. 
mallipohjat) ja viedään tarvikkeet rantaan valmiiksi 

 kirjoita vihje aarrekartan sijainnista tunnistusoppaan sivulle, 
jossa on varkaan tiedot. 

 piilota aarrearkku sopivaan paikkaan  

OHJELMA JA 
AIKATAULU: 

 

5 min 

 

 
10 min 

 

 

10 min 

 

 

 
20 min 

 

 

 

 

Aloitus luokassa 

1. Mysteerin esittely 

 esitellään Anselmi Ankeriaan mysteeri ja kerrotaan samalla 
perustietoa ankeriaista 

 jaetaan oppilaat sopiviin ryhmiin ja ohjataan mikroskoopeille 

 tarvittaessa ohjeet mikroskoopin käyttöön 

2. Varkaan selvittäminen ja aarrekartan löytäminen 

 oppilaat selvittävät toimintaohjeiden avulla varkaan 
henkilöllisyyden ja etsivät siitä lisätietoa lajintunnistusoppaasta 

 oppaasta löytyy vihje aarrekartan sijainnista 

3. Aarrekartan reitin piirtäminen 

 aarrekartta ohjaa pöydän luo, jossa on vesieliöitä 
luuppipurkeissa. Jokainen eläin vastaa kartalla tiettyä numeroa. 

 oppilaat piirtävät reitin eliöiden numeroiden mukaan 

 rastiradalle he ottavat mukaan aarrekartan ja suurennuslasin 

Siirtyminen ulos 

5. Rastirata 

 oppilaat kiertävät reitin kylttien ohjeiden mukaan 

 rannassa oppilaat mittaavat järviveden pH-arvon ja selvittävät 
sen avulla aarteen sijainnin 

6. Lopetus ja koonti 

 lopuksi voi vielä katsoa mikroskoopista vesieliöitä kunnes kaikki 
ovat palanneet radalta  

HUOMIOITAVAA:   vesieliöiden esiintyvyys ja määrät riippuvat vesistön 
ominaisuuksista ja vuodenajasta 

 tarkista, että oppilaat ovat piirtäneet aarrekartan reitin oikein 
ennen rastiradan aloittamista! 



Anselmi on kerännyt pitkään Vanajave-

den pohjasta kolikoita ja tallettanut 

ne aarrearkkuunsa. Arkku on ollut hy-

vässä piilossa rantakaislikossa, kunnes 

eilen Anselmi huomasi arkun kadon-

neen!  

Hätääntynyt Anselmi tarvitsee kipeästi 

salapoliisien apua:  

Kuka vei arkun ja missä se on nyt? 

Anselmi ei voi olla kuivalla maalla, mut-

ta toi salapoliiseille vesinäytteitä mys-

teerin selvittämiseksi. Aloitetaan siis 

tutkimukset mikroskoopeilta! 



Syvyyksien Salapoliisit 

-työpaja 

1. Kuka varasti kulta-aarteen? 

Tunnista varas mikroskoopista 

b. 
Pate Päivänkorento 

- pahamaineinen pitkäkynsi, 

joka tuli kuuluisaksi suu-

resta helmivarkaudestaan 

a. 

c. 

Masa Malluainen 

- maankuulu näpisteli-

jä, joka himoitsee kaik-

kea kiiltävää 

Sipe Sammakko 

- loikkiva luihu, joka 

huijasi hopeaseppien 

hopeat  

2. Etsi varas pöydällä olevas-

ta tunnistusoppaasta 



Tämä on Paten aarrekartta! 

Siirry selvittämään oikea reitti ikkunapöytien ääreen. Saat piirrettyä rei-

tin näytepurkeista löytyvien eliöiden avulla. Ota suurennuslasi mukaan! 
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Pate Päivänkorennon karttakoodit 

Kiiski Kasviplankton 

Järvikatka 
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Syvyyksien Salapoliisit 

-työpaja 

Mistä kulta-aarre löytyy?  

Olet oikealla reitillä, hienoa! 

Ennen kuin jatkat matkaan pisteelle 2, 

niin lue laatikon tietoisku ja kurkista 

alhaalla riippuvaan näytepurkkiin  

Tietoisku: 

Tiesitkö, että järven pienimpiä eliöitä kutsutaan 

planktoniksi? Mikroskooppisen pieniin 

planktoneläimiin kuuluu vesikirppuja ja 

hankajalkaisia. Näetkö niitä näytepurkissa? Entä 

jos käytät suurennuslasia? 



Syvyyksien Salapoliisit 

-työpaja 

Mistä kulta-aarre löytyy? Pate on 

kätkenyt tiedon vesikoodiin. Koodin saat 

selville pH-mittauksen avulla: 

1. Saat Ilonalta vedentutkimusvälineet: 

näytepurkin ja pH-tikun 

2. Hae järvestä purkkiin vettä ja kasta pH-

tikku siihen 

3. Vertaa paperin väriä tähän taulukkoon 

niin saat selville veden pH-arvon  

4. Etsi kartalta pH-arvoa vastaava luku ja 

suunnista aarteen luo! 

Tietoisku: 

pH-arvo kertoo veden happamuuden tai emäksisyyden 


