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Majan rakentaminen

Tehtäväkuvaus
Partiossa pääsee yöpymään monenlaisissa uusissa paikoissa, esimerkiksi mökeissä, teltoissa tai
jopa itse tehdyssä majassa. Kaikissa teltoissa ei mahdu seisomaan, ja päivälläkin joissain teltoissa
on hämärää. Teltassa ajan viettäminen voi olla yllättävän jännittävää, joten siihen kannattaa
tutustua tutuissa kotiolosuhteissa jo etukäteen.
Partiossa opitaan tekemällä, joten sinun ei tarvitse osata mitään tiettyjä taitoja etukäteen. Riittää,
kun olet valmis kokeilemaan uusia asioita ja pitämään hauskaa! Minkälaisen majan sinä aiot
rakentaa?

Arvioitu kesto
Puoli tuntia

Tarvikkeet
Majan rakennus tarvikkeita, esimerkiksi
- Viltti
- Lakana
- Pyykkipoikia
- Tuoleja
- Narua
- Tyyny
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Ohjeet
Rakenna maja
Majan rakentamiseen voi käyttää omaa luovuuttaan. Ei ole yhtä oikeanlaista majaa, vaan maja
riippuu täysin käytössä olevista materiaaleista ja rakennuspaikasta. Pyykkipojat ovat yllättävän
hyviä majan rakennuksessa. Niillä saa esimerkiksi kankaan kiinni niin itseensä kuin sohvatyynyyn.
Majan voi myös rakentaa pöydän alle. Tällöin välttyy haastavalta katon rakentamiselta ja riittää,
kun saa seinät paikoilleen. Pöydänalusmajat ovat usein tilavia, joten ne voi sisustaa mukaviksi!

Lisätehtävä: Mitä yhteistä on teltalla ja majalla?
Majan valmistuttua voit pohtia oliko rakentamisen aikana samoja ongelmia, kuin mitä olisi
mahdollisesti oikeaa telttaa pystytettäessä.
▪ Millaisilla tavoilla majan katto pysyy irti majassa olijasta? Teltassa voi olla esimerkiksi
tolpat, jotka nostavat kangasta. Kangas voi olla myös tuettu kaarilla.
▪ Jos maja on rakennettu kankaasta (viltti, lakana...), miten sait kankaan pysymään
paikoillaan? Teltat kiinnitetään usein nurkistaan maahan.
▪ Montako ihmistä majaan mahtuu? Teltoissa on ilmoitettu, kuinka monta aikuista niihin
mahtuu nukkumaan. Nyt voit arvioida, kuinka monta sinun kokoistasi lasta mahtuisi
nukkumaan tai pelaamaan korttia majassa.
▪ Miten majaasi mennään sisälle? Teltoissa on suljettava ovi, mutta laavusta puuttuu
kokonaan yksi sivu. Onko majasi enemmän teltta vai laavu? Jos majassasi on ovi, miten se
suljetaan ja avataan?

Lisätehtävä: Nuku yö majassa
Itse tehty maja on hyvä paikka harjoitella telttailua tutussa kotiympäristössä. Voit vaikka kantaa
sinne oman sänkysi patjan ja vuodevaatteet. Tai jos sinulla on makuupussi, niin kokeile nukkua
siinä.
Ennen majassa nukkumista on tärkeää varmistaa turvallisuus yhdessä aikuisen kanssa, jolta myös
tulee saada lupa nukkua majassa. Pohdi ja testaa huolella etukäteen, onko riskiä, että maja voisi
romahtaisi nukkujan pyöriessä unissaan. Majassa tulee myös varmistaa, että siellä vaihtuu
riittävästi ilma.

Lisätehtävä: Partiolaisten lukuhaaste
Majassa on kiva lueskella kirjoja taskulampun valossa. Inspiraatiota lukemiseksi voi katsoa
partiolaisten lukuhaasteesta. Lukuhaaste haastaa lukemaan kuluvan vuoden aikana kuusi kirjaa,
jotka sopivat haasteen teemoihin. Lue lisää haasteesta ja lataa itsellesi lukupassi tästä linkistä.
Linkistä löydät myös eri ikäisille suunnattuja esimerkkikirjalistoja. Saatko haastettua kaverin tai
jonkun aikuisen mukaan haasteeseen?

