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VENYTÄ, VANUTA JA VIRKISTY - 
vinkkejä kaikki aistit virittäville metsäretkille 

 

TAKAPERIN KÄVELY 

Sopivalla polun- tai metsäautotien pätkällä kävellään takaperin niin pitkä matka, että löydetään 
leppoisa sekä rento etenemisrytmi.  Kävelyssä tavoitellaan seuraavaa hengitysrytmiä: neljällä 
askeleella hengitetään sisään ja neljällä askeleella ulos, neljällä sisään ja neljällä ulos…  Retken 
vetäjä tarkistaa, että jokainen pitää katseensa hieman kauempana puiden oksistossa – katsotaan 
siis mieluummin ylös kuin alas maahan. 

”OOOO, KUINKA IHANA…” -KÄVELY 

”Oooo, kuinka ihana...” –kävelyä voi tehdä yksin, pareittain tai ryhmänä. Askelia otettaessa 
poimitaan silmät innosta säteillen ympäröivästä metsämaisemasta yksityiskohtia ja sanotaan 
ilahtuneella äänellä ”Oooo, kuinka ihana graniittinen kivenmöhkäle”, ”Oooo, kuinka ihana 
puolukkamätäs”, ”Oooo, kuinka ihana männynkäpy”.  Kävellään niin pitkään, että alkaa olla hieman 
hankala löytää uusia ihanuuksia ja vatsanpohjassa tuntuu mukavalta. Kävelyn jälkeen kuulostellaan 
yhdessä tuntemuksia. 

KIVIJUMPPA  

Kivijumppa alkaa mielikuvamatkalla kiveksi. Sisään - ja uloshengitysten jälkeen vetäjä pyytää 
osallistujia  kävelemään mielessään lempimetsäänsä ja istahtamaan lempikiven päälle. Mielikuva -
kivi on auringonpaisteen jäljiltä mukavan lämmin ja siinä on hyvä istua. Kun muutaman kerran on 
hengittänyt sisään ja ulos kiven läpi, huomaa rauhoittavansa, tuntevansa painavat jalat, painavat 
kädet ja huomaa painuvansa maahan entistä tiiviimmin. Huomaa olevansa hidasrytminen ja 
rauhallinen kivi, joka hengittää sisään ja ulos.  

Vetäjä päättää mielikuvamatkan syviin hengityksiin ja ohjaa ryhmäläiset etsimään itselleen sopivan 
kivijumppakiven. Kivijumppaan sovelletaan kahvakuulajumpan liikkeitä. Pari kolme liikettä on ihan 
passeli. Lopuksi kivistä muodostetaan yhteinen asetelma. Se voi olla vaikkapa jatulintarha tai muu 
vastaava asetelma, johon saadaan mukaan yhteinen voimatarina.  
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PUUPINON ÄÄRELLÄ HALKO-, PÖLLI- TAI RISUJUMPPA  

Jokainen etsii/valikoi itselleen sopivan pöllin tai muun sopivan jumppavälineen. Pöllijumppa alkaa 
henkilökohtaisella perusverryttelyllä, jonka jälkeen siirrytään perusvenyttelyihin ja –vanutteluihin. 
Vetäjän voi koota puolenkymmentä perusvenyttelyliikettä verryttelyn lisäksi.  
 
Alkuvenyttelyn jälkeen tehdään pareittain soutuliikkeitä, erilaisia taivutuksia ja nostoja sekä pöllien 
kiertoa vetäjää seuraten. Pöllijumpassa arvostetaan ja kuunnellaan oman kehon lisäksi myös pölliä! 
Tämä lisää liikkeiden voimaa. Keskittykää jossakin liikkeessä kuuntelemaan, miltä puu tuntuu 
käsissä ja miten puu laajentaa omaa liikettä. 

 

PUUMIETISKELY 

Puumietiskelyn tavoitteena on puhdistuminen ajatuksista. Puumietiskely aloitetaan sisään - ja 
uloshengityksillä neljään laskien. Kun hengityksiä on tehnyt jonkun aikaa, tulee väistämättä mieleen 
erilaisia ajatuksia ja tuntemuksia kehoon. Ne kaikki hengitellään sisään, annetaan tuntua sydämessä 
ja hengitetään ulos, rauhallisesti ja levollisesti. Ajatuksia saa tulla ja ajatukset saavat poistua 
kehosta uloshengityksellä. Ensimmäisellä kerralla puumietiskely voi kestää noin varttitunnin.  

Puumietiskelyssä syntyvät tuntemukset ja kokemukset voivat olla hyvin syviä. Ryhmäläiset voivat 
jakaa näitä halutessaan pareittain kävellen. 

JALKAHAUTEIDEN KERUU  

Saunaillassa pidetään erityistä huolta omista jaloista. Vuodenajasta ja jalkavaivoista riippuen 
kerätään erilaisia lehtiä, kukkia, oksia ja rahkasammalta, tietysti maanomistajan luvalla. Jos on 
taipumusta jalkojen turvotukseen ja särkyyn, kerätään koivunlehtien ja rahkasammalen lisäksi 
pajunlehtiä ja pajunkuorta, luonnon aspiriinia. Hermosäryissä auttaa suopursu jne. Vetäjä valikoi 
etukäteen, mitä kasveja ainakin kerätään. Vetäjällä kannattaa olla perusresepti, johon sitten 
osallistujat lisäävät oman mielensä mukaan pari villiyrttiä. 

Jalkahauteet tehdään niin, että pesuvatiin laitetaan karkeaa merisuolaa kolme ruokalusikallista yhtä 
vesilitraa kohti. Karkean merisuolan päälle kaadetaan mahdollisimman kuuma vesi ja jalat 
tuupataan hauteeseen heti, kun sielu sietää. Sitten vain hengitellään ja nautitaan. Lopuksi jalat 
hierotaan vetreiksi jollakin sopivalla metsäisellä öljyllä, joka luonnollisesti on tehty itse. Yksi retken 
aihehan voisi olla metsämausteisten öljyjen teko! 

METSÄHYMYSTÄ METSÄNAURUKSI  

Valitaan sopivalla etäisyydellä toisistaan olevat kannonnokat eli kivet, joille istutaan. 
Tuuskautellaan hetki ilmoja sisään ja ulos. Sitten otetaan sisäänhengityksillä erilaisia hymyjä 
naamalle. Milloin vinoja, milloin pieniä, milloin korvien taakse venyviä hymyjä. Ja aina 
uloshengityksellä vakavoidutaan. Sitten kun on mahdollisimman suuri ja taakse yltävä hymy 
naamalla, pysäytetään hymy naamalle ja katsotaan naapuria tarkemmin. Että millainenkas hymy 
Sinulla on naamalla!  

Uloshengityksellä vakavoidutaan hetkeksi. Vedetään henkeä ja nostetaan hymy takaisin, 
pysäytetään ja uloshengityksellä hihitetään ihan pikkuisesti. Pikku hiljaa edetään hihityksistä 
hehetyksiin ja hahattelun kautta suuriääniseen hohotukseen.  
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PERINTEINEN EVÄSRETKEILY VILLIKSI 

Varatkaa mukaan keittiösakset sekä vasta jauhettua ruususuolaa. Kerätkää kävelyretken aikana 
puhdistavia ja nesteitä poistavia villiyrttejä mukaan varattuun koriin. Näitä ovat esimerkiksi 
ehytlaitaiset nokkosen lehdet, rauduskoivun lehdet, mustikan lehdet (ja kukat) sekä maitohorsman 
lehdet eli nuoret varret.   

Nuotiolla silppuatte villivihannekset ja –yrtit yhdessä suolan kanssa ja nautitte eväsleipien päällä tai 
keiton päällä tai salaatissa. Keskustelunaiheena nuotiolla voisi olla eri villiyrttien ja – vihannesten 
vaikutukset elimistön puhdistamisessa tai kuinka villit yrtit ja – vihannekset vaikuttavat terveyteen, 
miten niitä voidaan säilöä tai millaisia mausteseoksia voisi tehdä talven varalle.  

MEDITATIIVISET METSÄTYÖT  

Tehkää porukalla vaikkapa saunapuita niin, että jokainen pääsee vuorollaan sahaamaan 
kaarisahalla puita sopivan mittaisiksi. Sahauksessa keskitytään oman hengityksen sovittamiseen 
yhteen sahausliikkeen kanssa. Sisäänhengityksen aikana vedetään sahaa ja uloshengityksen aikana 
työnnetään. Ilahdutaan hetkeksi oikean rytmin löytämisestä ja annetaan ilon asettua rauhallisesti 
vatsanpohjaan ja siitä jalkojen kautta ulos maahan. Sitten vain keskitytään hengittämiseen ja 
sahaamiseen, oikeassa rytmissä, keho sahauksen rytmissä liikkuen.  

Tietoista hengitystä kannattaa käyttää myös puita pilkkoessa. Hengitä sisään, nosta kirves ylös, 
pidätä hetkeksi hengitys ja tunne voimistuvasi, keskitä ajatukset kirveeseen. Uloshengityksen alussa 
pamauta kirves alas kohti halottavaa pölliä.  

METSÄULVONTA  

Kokoonnutaan rinkiin metsän keskellä ja tuuskautellaan hengitystä viisi kertaa sisään ja ulos. Tämän 
jälkeen lähtee uloshengityksellä sydämen tasolta Aaaa. Tätä tehdään muutama kerta. Seuraavaksi 
muutamia kertoja uloshengityksellä kurkun tasolta Uuuu. Yhdistetään kokonaisuudeksi: sydämen 
tasolta Aaaa jatkuu kurkun tason Uuuksi.  Kun tullaan kurkun tasolle ja ulvotaan Uuuu:ta, 
kallistetaan samalla päätä taaksepäin – ja saadaan kurkku suoraksi, jolloin Uuuu lähtee paremmin 
ilmoille. Toistetaan Aaaaaauuuuu:ta niin pitkään kuin sielu sietää.  

METSÄTANSSI METSÄAIHEISIA LAULUJA HOILOTTAEN 

Metsätanssi tanssitaan ringissä mörrimöykkymäisen tanakasti, vatsa ulos pullistuneena ja polvet 
vähän koukussa. Metsätanssi tanssitaan välillä jalat nurinpäin, nokka nurinpäin, korvat nurinpäin, 
silmät nurinpäin, kädet nurinpäin, nuttu nurinpäin ja mikä kaikki nurinpäin! Laulettavaksi valitaan 
helppoja, yksinkertaisia metsälauluja. 

METSÄINEN VOIMATARINA 

Jokainen hakeutuu siihen paikkaan metsässä, jossa tuntee oman sisäisen elinvoimansa kasvavan. 
Hengitetään hetken aikaan sisään sydämen tasolle tuota tunnetta ja tassuista ulos maahan.  Sen 
jälkeen jokainen kerää tuosta paikasta kolme voimapalaa. Esimerkiksi kolme kiveä tai kolme käpyä 
tai yhden lehden, yhden sammalen tai maahan pudonneen harmaantuneen oksan. Mitä tahansa 
mikä yhdistyy sisäisen elinvoiman kasvuun.  

Lopuksi kokoonnutaan yhteen ja jaetaan kaikkien kesken voimasanat tai voimalauseet, mitkä 
liittyvät juuri kerättyihin paloihin. Valitut palat asetellaan maahan ja ehkäpä asetelmasta kehkeytyy 
yhteinen voimalause.   


