
Vuotson saamelaisyhdistys yhteistyökumppaneineen toteutti perinneretken  Yli-
Luiron partisaani-iskun tapahtumapaikalle, tiettömien taipaleiden taakse.
Muistojen, tarinoiden ja yhdessäolon siivittämälle retkelle osallistui useita

sukupolvia. Kuva: Päivi Magga. 

RETKELLÄ YHTEISEEN PERINTÖÖN – Pikaopas kasvattajalle
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1. Mitä ja miksi?

Sukupolvien välinen luonteva yhteys on nykypäivänä usein kadoksissa, 
varsinkin suuremmissa kaupungeissa. Muuttoliikkeen ja uusien elinkeinojen
sekä elämänrytmin myötä eri-ikäisillä ei välttämättä ole mahdollisuuksia 
kokea ympäristöään yhdessä.

Yhdessä tekeminen ja kokeminen on parasta maaperää sukupolvien väliselle
kohtaamiselle. Tässä mallissa seikkaillaan kiehtovissa kohteissa, tutustutaan 
toisiin ja oman yhteisön menneisyyteen sekä jutellaan, muistellaan, opitaan –
ja nautitaan retkitunnelmasta!

Vuotson saamelaisyhdistys / Vuohčču Sámiid Searvi on järjestänyt yhteisiä 
perinneretkiä jo vuodesta 1998. Kohteet liittyvät alueen ja sukujen historiaan 
sekä saamelaiseen kulttuuriperintöön.  Voit lukea osoitteesta 
nurkantakana.fi/retki-yhteiseen-perintoon/ kuinka Vuotson 
saamelaisyhdistys toteutti retken Yli-Luiroon. Sukupolvet kohtasivat toisensa
perinteisissä maisemissa ja nuoremmat saivat kuulla menneestä ajasta, niin 
kauniista kuin kauheista tapahtumista.

Yhteisen perinneretken voi hyvin integroida myös osaksi koulutyötä. Malli 

http://nurkantakana.fi/retki-yhteiseen-perintoon/


on suunniteltu sopimaan vuonna 2016 voimaan tuleviin opetussuunnitelmiin
ja se toteuttaa mm. sukupolvien välisen dialogin sekä historian ja 
ympäristöopin opiskeluun liittyviä tavoitteita.

2. Miten?

VISIOINTI
Suunnittelu kannattaa aloittaa 4-6 kk ennen aiottua retkiaikaa. Kohteen ja 
kohderyhmän valinta ja yhteistyötahojen etsintä on hyvä tehdä rinta rinnan. 
Tarkka ajankohta on syytä lyödä lukkoon jo alkuvaiheessa, samoin työnjako 
ja budjetti.

IDEASTA TODEKSI
Retkeä edeltävinä kuukausina ovat vuorossa ennakkokäynti retkikohteessa ja
reitin testaus sekä ohjelman, ruokailun ja kuljetusten perussuunnittelu. Entä 
tarvitseeko tapahtumaa varten ottaa vakuutus tai ilmoittaa viranomaisille? 
Kun nämä tärkeät palikat ovat selvillä, voi tiedotus alkaa!

LÄHENEE, LÄHENEE
Viimeistään pari – kolme viikkoa ennen retkeä on aika vastaanottaa 
ilmoittautumiset ja mahdollisia maksut. Samalla kannattaa viilata kuntoon 
tarkka aikataulu, ohjelma ja ruokailu. Varustelistan laadinta ja tavaroiden 
kokoaminen on myös ajankohtaista.

VIIMEISET SILAUKSET
Retkeä edeltävällä viikolla käydään laittamassa merkinnät reitille (ei 
aiemmin, sillä opasteet saattavat irrota tai haalistua). Nyt on aika hankkia 
viimeisetkin varusteet ja ruokatarpeet ja aloittaa tarjoilujen esivalmistelu. 
Vilkaiskaa myös säätiedotteet ja ohjeistakaa tarvittaessa osallistujia.

RETKELLÄ
Osallistujat on hyvä pitää ajan tasalla ohjelmasta, aikataulusta ja käytänteistä. 
Varmistakaa, ettei porukka eksy tai harhaile! Ennen kaikkea, nauttikaa 
toistenne seurasta, tarinoista ja yhteisestä ajasta.

JÄLKITYÖT
Retken jälkeen on vuorossa kohteen siistiminen, merkintöjen poisto 
maastosta ja osallistujapalautteeseen vastaaminen. Sitten voikin jo kiittää 
yhteistyökumppaneita ja ryhtyä vaikka suunnittelemaan seuraavaa retkeä!

3. Innostuitko?

Suuntaa osoitteeseen nurkantakana.fi/retki-yhteiseen-perintoon/. Sivulta 
löydät yksityiskohtaisen kuvauksen Vuotson saamelaisyhdistyksen retkestä 
sekä ideoita ja vinkkejä vastaavan tapahtuman järjestämiseen. Kannattaa 
myös kurkata, mitä muuta nurkan takana piilee, sillä 
kulttuuriympäristökasvatus taipuu moneen hauskaan muotoon!

Retkellä yhteiseen perintöön –malli on osa Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

http://www.nurkantakana.fi/
http://nurkantakana.fi/retki-yhteiseen-perintoon/


seura ry:n ja Maaseudun Sivistysliiton yhdessä julkaisemaa Nurkantakana.fi
-aineistoa.

Nurkantakana.fi tarjoaa kasvattajalle kattauksen kekseliäitä ja OPS:n mukaisia
kulttuuriympäristökasvatuksen toimintamalleja jotka soveltuvat monen oppiaineen

käyttöön. Ympäri Suomen kerätyissä 10 esimerkissä toimitaan omassa
lähiympäristössä 6-15 -vuotiaiden kanssa. Mallit kehittävät ympäristösuhdetta ja

kulttuurista lukutaitoa.

Nurkantakana.fi kuuluu MSL:n tuottamaan Paikan tuntu –hankekokonaisuuteen,
jota on tukenut mm. Koneen Säätiö.
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