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Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices
gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

Lorem ipsum dolor sit amet. consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis
ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas
accumsan lacus vel facilisis. 
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1. Camera obscura –toimintamalli
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3. Toimijoiden roolit 
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5. Toimintapäivän kulku
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7. Muistilista

Lisää tietoa löytyy osoitteesta www.cameraobscura.fi
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Title

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices
gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

Lorem ipsum dolor sit amet. consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis
ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas
accumsan lacus vel facilisis. 

Suomen YMCA:n Liitto ry

• Camera obscura (CAM) on kokemusoppimiseen perustava toimintamalli, 
joka tarjoaa nuorelle tukea oman elämänsä pohtimiseen, merkityksellisyyden 
kokemukseen ja itsetuntemukseen.

• CAM soveltuu mielen hyvinvoinnin edistämisen, ehkäisevän päihdetyön ja 
sosiaalisen vahvistamisen työkaluksi. Tavoitteena on lisätä suojaavien 
tekijöiden määrää nuorten elämässä.

• Toiminnan avulla voidaan luoda uudenlaista monialaista yhteistyötä 
paikkakunnalla nuorten parissa toimivien kesken. 

• Toiminta on Suomen YMCA:n Liiton alaista ja maksutonta tilaajalle.
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Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices
gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

Lorem ipsum dolor sit amet. consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis
ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas
accumsan lacus vel facilisis. 

Suomen YMCA:n Liitto ry

• Tavoitteena mm. nuoren omien arvojen, tunteiden ja vahvuuksien 
tunnistaminen sekä itsetunnon vahvistaminen à suojaavien tekijöiden
lisääminen nuorten elämään.

• CAM-toimintamallin vahvuutena 
- Ikätasoisuuden huomiointi, tietoperusta ja perusteellinen 
dokumentaatio

• Tietoperusta 
- Kasvatuspsykologia, sosiaalipsykologia, seikkailupedagogiikka ja
sosiaalipedagogiikka
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Suomen YMCA:n Liitto ry

CAM-oppimiskokonaisuus koostuu kolmesta osasta:

1. Ennakkotunti, jonka opettajat pitävät oppilaille noin viikkoa ennen 
toimintapäiviä. Ennakkotunnin tarkoituksena on virittäytyä teemaan.

2. Toimintapäivä, jolloin luokka/ryhmä osallistuu seuraaviin tehtäväpisteisiin: 
Startti, Parkki, Mielikuvaseikkailu, Ajatusten virta ja Oppilaspalaute. 
Toiminnan kesto on noin 1.5h/luokka/ryhmä. Toimintapäiviä on 
paikkakunnalla 2-5 pvä/vko ja toteutuksesta vastaavat 4-5 ohjaajaa. 

3. Purkutunti, jonka opettajat pitävät oppilaille toimintapäivien jälkeisellä 
viikolla. Purkutunnin tarkoituksena on reflektoida kokemusta.
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”Sinulla on nyt 
kuulokkeet korvissa. ”
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Suomen YMCA:n Liitto ryCamera obscura

”Se muistutti minulle, että 
olen tarpeellinen ja että 

minusta välitetään”

”Ymmärrän nyt 
paremmin parasta 

ystävääni”

”Opin käsittämään mikä 
elämässä on oikeasti 

tärkeintä ja mitä tunteita 
eri asiat minussa herättää”

”Rupesin ajattelemaan asioita, 
hyviä ja huonoja. Nyt ehkä 

tiedän mitä teen yhden asian 
kanssa”

”Pisti mut
ajattelemaan 
omia asioita”
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Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices
gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

Lorem ipsum dolor sit amet. consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis
ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas
accumsan lacus vel facilisis. 

Suomen YMCA:n Liitto ry

Koulun yhteyshenkilö (esim. rehtori, koulukuraattori):
- Vastaa sisäisestä tiedottamisesta koulussa
- Laatii aikataulut paikkakunnan yhteyshenkilön kanssa
- Osallistuu perehdytykseen

Rehtori/vararehtori:
- Osallistuu rehtorin ja/tai opettajien perehdytykseen, jos toimintamalli ei

ole entuudestaan tuttu
- Kannustaa opettajia toimintaan ja ohjeistaa tarvittaessa

Opettajat:
- Osallistuvat perehdytykseen
- Pitävät Ennakko- ja Purkutunnin sekä osallistuvat luokkansa kanssa
toimintapäivään

Camera obscura
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gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

Lorem ipsum dolor sit amet. consectetur adipiscing elit, sed do 
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Suomen YMCA:n Liitto ry

Paikkakunnan yhteyshenkilö (yhteistyötaho): 
- Vastaa kokonaisuudessaan paikkakunnan CAM-järjestelyistä 
- Hankkii 4-5 ohjaajaa toimintaviikolle (nuorisotoimi, seurakunta,

oppilashuolto tms.)

Ohjaajat (yhteistyötaho):
- Ohjaavat nuoria tehtäväpisteillä toimintapäivissä (4-5 ohjaajaa)
- Toimivat CAM-teknikon apuna pystytys- ja purkupäivinä (4-5 ohjaajaa)     
- Toimintapäivän ohjaajien roolit: Lähettäjä, Vastaanottaja, Parkki-huoneen 

ohjaaja ja Startti-huoneen ohjaaja 
- Varahenkilö(t)

Camera obscura
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Suomen YMCA:n Liitto ry

Camera obscuran esittely
- Kerro tunnin alussa, mitä Camera obscura –toimintapäivänä tapahtuu     
(”toiminnallinen mielikuvaseikkailu, jonka ohjaa…turvallinen kokemus”)

Ennakkotehtävien toteuttaminen ”Tärkeiden asioiden kokoelma”
- Sattuma puuttuu peliin
- Yksi mahdollisuus
- Tärkeysjärjestys
- Repun pakkaus

Camera obscura
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Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices
gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

Lorem ipsum dolor sit amet. consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis
ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas
accumsan lacus vel facilisis. 

Suomen YMCA:n Liitto ry

Toimintapäivään saapuminen:

- Opettaja tuo ryhmänsä sovittuun aikaan ja paikkaan
- Ilmoittaa ryhmän koon ohjaajalle
- Jako kahteen puoliryhmään (A- ja B-puoliryhmä)
- Toimintapäivän tehtäväpisteisiin ilman ulkovaatteita, kenkiä ja puhelimia
- Opettaja siirtyy Startti-huoneeseen A-puoliryhmän kanssa ja lähtee itse 

ensimmäisenä kiertämään mielikuvaseikkailun, B-puoliryhmä siirtyy Parkki-
huoneeseen

- Opettaja on oppilaiden tukena Startti-huoneessa

Camera obscura
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Suomen YMCA:n Liitto ryCamera obscura

Startti-huone

Parkki-huone

Mielikuvaseikkailutila

Ohjaaja

Ohjaaja

Ohjaaja

Ohjaaja

Mielikuva-
seikkailu

Ajatusten virta 
-tehtäväpiste

Oppilaspalaute

Oppilaat saapuvat 
opettajan kanssa 
toimintapäivään

Opettaja

B-puoliryhmä

A-puoliryhmä

5. Toimintapäivän kulku
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Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices
gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 
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ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas
accumsan lacus vel facilisis. 

Suomen YMCA:n Liitto ryCamera obscura

((Oppilasmäärä + opettaja) x 3 min )) + 30 min Aikaa kuluu Kello

Luokka saapuu toimintapäivään 09:00

Saapumisesta yleisohjeistus luokalle. A-puoliryhmä siirtyy opettajan kanssa 
Startti-huoneeseen ja B-puoliryhmä Parkki-huoneeseen.

5 min 09:05

A-puoliryhmästä on viimeinen lähtenyt Startti-huoneesta mielikuvaseikkailuun 
(10 oppilasta)

30 min 09:35

Puoliryhmät vaihtavat huoneita 5 min 09:40

B-puoliryhmän viimeinen lähtee Startti-huoneesta (10 oppilasta) 30 min 10:10

B-puoliryhmän viimeinen saapuu takaisin Startti-huoneeseen 20 min 10:30

A-puoliryhmä myös valmiina poistumaan toimintapaikasta 10:30

5. Toimintapäivän kulku
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Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices
gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

Lorem ipsum dolor sit amet. consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis
ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas
accumsan lacus vel facilisis. 

Suomen YMCA:n Liitto ry

Startti-huone

- Startti-huoneen ohjaaja esittäytyy ja kertoo ohjelman kulusta
- Oppilaat tekevät unelmakarttaa omista haaveista ja tavoitteista 
(seikkailun ensimmäinen huone on Unelmien ranta)

- Opettaja palaa Startti-huoneeseen kierrettyään mielikuvaseikkailun
- Opettajan tehtävänä on tukea oppilaita ja kysellä fiiliksiä seikkailusta
- Ennen ryhmän poistumista opettaja täyttää palautteen opettajatabletilla
- Startti-huone ei ole ”odotustila” vaan osa kokonaisuutta ja valmistaa oppilaita
mielikuvaseikkailuun

Parkki-huoneessa toinen puoliryhmä tekee yksilö- ja ryhmätehtäviä 
hyvinvoinnin eri osa-alueista Mielenterveyden käsi –julisteeseen pohjautuen

- Parkki-huoneen ohjaaja tuo B-puoliryhmän lopuksi luokan oman julisteen

Camera obscura
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Title

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices
gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

Lorem ipsum dolor sit amet. consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis
ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas
accumsan lacus vel facilisis. 

Suomen YMCA:n Liitto ry

Purkutunti:
Tavoitteena, että oppilas pääsee reflektoimaan kokonaisuutta yksin sekä 
ryhmässä

- Ajatusten virta –paperi virittää 
à Opettaja jakaa oppilaille jokaisen oman paperin suljetusta kirjekuoresta

Purkutunnin harjoitteena ”Kadonneen minuuden metsästys”

-Tunnin päätteeksi kannustaminen arjen hallinnan, omien arvojen ja 
itsetuntemuksen pohdintoihin jatkossakin

Camera obscura

6. Purkutunti



Title

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices
gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

Lorem ipsum dolor sit amet. consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis
ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas
accumsan lacus vel facilisis. 

Suomen YMCA:n Liitto ry

Title

Camera obscura

Kadonneen minuuden metsästys (Liite 3)
Luonteenpirteet
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AAMUTORKKU HUOLEHTIVAINEN MAHDOTON AVOIN

HUUMORINTAJUINEN LUMOAVA AKTIIVINEN HÄMMENTYNYT

LEMPEÄ AILAHTELEVAINEN HYVÄNTUULINEN MIETTELIÄS

AHKERA HUOLETON MIELENKIINTOINEN AVULIAS

IDEARIKAS MUSIKAALINEN ETEVÄ ELOISA

MUKAUTUVAINEN DOMINOIVA JÄRJESTELMÄLLINEN ISÄLLINEN

CHARMIKAS IMPULSIIVINEN AIKAANSAAVA MÄÄRÄTIETOINEN

ILLANTORKKU MYÖNTEINEN FIKSU EMPAATTINEN

ALOITTEITA TEKEVÄ HAUSKA KANNUSTAVA JOHTAJATYYPPI

FILMAATTINEN KIIVASLUONTOINEN HERKKÄ HILLITTY

KAUNAA 
KANTAMATON AVOKÄTINEN KOTIKISSA KUNNIANHIMOINEN

ARKA HELLÄ BRUTAALI EDISTYKSELLINEN

HASSU KIREÄ HERTTAINEN HILPEÄ

KEKSELIÄS AURINKOINEN KULTAINEN LAUHKEA

ATLEETTINEN HULLUNROHKEA DEMOKRAATTINEN ELÄYTYMISKYKYINEN

KAIPAAVA JÄMPTI ONNEA SÄTEILEVÄ PERIAATEISTAAN 
KIINNIPITÄVÄ

OIKEUDENMUKAINEN NAISELLINEN HARKITSEVA HERKUTTELIJA

HALLITSEVA ENERGINEN KESKUSTELEVA KIRMAILEVA

Erityiskyvyt 

Camera obscura -käsikirja 2012
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LASKETTELEMINEN ILMAISUTAITO LOOGINEN AJATTELU ROOLIPELIT

KEKSIMINEN LEIPOMINEN RUUAN LAITTAMINEN ASIOIDEN 
SELVITTELEMINEN

MOPON 
KORJAAMINEN RAKENTAMINEN JÄRJESTELEMINEN KANNUSTAMINEN

JUOKSEMINEN PARKOUR LUENNOIMINEN MAALAAMINEN

KIELELLINEN 
LAHJAKKUUS

TIETOKONEEN 
KÄYTTÄMINEN SAARNAAMINEN SIIVOAMINEN

MUSIKAALISUUS KUTOMINEN KUUNTELEMINEN KASVIEN 
HOITAMINEN

TISKAAMINEN OMPELEMINEN PIIRTÄMINEN MEIKKAAMINEN

KIRJOITTAMINEN TILANNETAJU TOISTEN 
HUOMIOIMINEN SUUNNISTAMINEN

ARGUMENTOINTI VITSIEN 
KERTOMINEN TILANNETAJU KÄSITYÖT

SOITTAMINEN KUVAAMINEN BLOGAAMINEN JUMPPAAMINEN

ASKARTELU PUUTARHATYÖT IMPROVISOIMINEN JÄRJESTELYTAITO

LASTEN HOITAMINEN NÄYTTELEMINEN PALLOLAJIT LUISTELEMINEN

POHDISKELU ROHKAISEMINEN SANAVALMIUS ELÄINTEN 
HOITAMINEN

PUUTYÖT JALKAPALLO JÄRKEILEMINEN LASKEMINEN

HIIHTÄMINEN LOHDUTTAMINEN LUMILAUTAILEMINEN TANSSIMINEN

PUHUMINEN LAULAMINEN RUNOILEMINEN SELITTÄMINEN

ELÄYTYMINEN PÄÄTTELEMINEN JOHTAMINEN JÄÄKIEKKO

Kadonneen minuuden metsästys (Liite 3)

Luonteenpirteet
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KEKSELIÄS
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ATLEETTINEN
HULLUNROHKEA
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HALLITSEVA
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KIRMAILEVA

Purkutunti A Kadonneen minuuden metsästys versio 15.1.2015 

Arvo- ja terveyskasvatusohjelma CAMi  
 
Purkutunnin tarkoitus  

Tunnin kesto noin 40 minuuttia. Tunnin punaisena 

lankana on oppilaan oma pohdinta ja sen jälkeen 

vuorovaikutus muiden oppilaiden kanssa oman 

identiteettinsä muodostumisesta. 
 
Tunnin toteutuksen valmistelu 
 
• Ajatusten virta –tehtäväpaperi suljetussa kirje-

kuoressa. Paperit on täytetty seikkailun jälkeen. 

• Monista ja leikkaa riittävästi luonteenpiirteet-

lappuja, jotta oppilailla on valinnan varaa. 

• Tyhjä C4-kirjekuori.  
Tunnin käsikirjoitus  

Virittäytyminen (5 min)  
Opettaja jakaa Camera obscura –seikkailun jälkeen 

oppilaiden täyttämät Ajatusten virta –tehtävät oppi-

laille. Avaa kuori vasta tunnin alussa, niin että kaikki 

näkevät sen olleen suljettuna siihen asti kunnes tunti 

alkaa. Jos joku oppilas ei ole osallistunut seikkai-

luun, hän voi osallistua tunnille ilman ennakkotoi-

mintaakin.  
Yksilötyöskentely (5 min)  

Pyydä oppilaita lukemaan ensimmäiseen ja toiseen 

tehtäväkohtaan kirjoittamansa asiat ja tarvittaessa 

täydentämään niitä. Tämän jälkeen on vuorossa 

Kadonneen minuuden metsästys –harjoitus, jossa 

pohditaan, millainen ihminen minä olen nyt. 

 
Metsästys (10 min)  

Opettaja on levittänyt kadonneen minuuden metsäs-

tyksessä käytettävät luonteenpiirre-laput ja erityis-

kyky-laput ympäri luokkaa. Pyydä oppilaita seuraa-

vaksi nousemaan. Oppilaat lähtevät kiertämään 

ympäri luokkaa, etsivät ja noukkivat mukaansa it-

seensä sopivia luonteenpiirteitä kolme sekä erityis-

kykyjä kaksi.   
Metsästykseen ja etsintään käytetään aikaa noin 10 

minuuttia. Jos oppilaasta tuntuu, ettei hän saanut 

itselleen sopivia luonteenpiirteitä ja kykyjä hän voi 

yrittää vaihtaa lappuja hetken luokkatovereidensa 

kanssa.  
Ryhmien muodostaminen ja jakaminen (10 min) 

 
Pyydä oppilaita muodostamaan seuraavaksi kolmen 

henkilön ryhmät. Pyydä aluksi oppilasta miettimään, 

miten perustelee valintansa. Ryhmissä oppilaat esit-

televät toisilleen omat luonteenpiirteensä sekä omat 

erityiskykynsä.   

Pyydä oppilaita kertomaan ja perustelemaan valinto-

jansa.  
• Millaisia erityiskykyjä sinulla on?  
• Kuinka hyvin löytämäsi luonteenpiirteet lo-

pulta kuvaavat sinua?  • Metsästitkö juuri sinua kuvaavia luonteen-

piirteitä?  • Jos sinulle tuli lappu joka ei kuvaa sinua, 

kerro, miksei se sovi kuvaamaan sinua?  

• Oletko muuttunut lapsuudestasi?  
• Missä asiassa olet hyvä? 

 
Jos ryhmä on lyhytsanainen ja teillä on aikaa käy-

tössä. Pyydä oppilaita kertomaan valintojaan muulle 

luokalle.   
Tunnin päättäminen (10 min) 
 
Kerro lopuksi että me kaikki olemme ainutlaatuisia ja 

erityisiä ihmisiä, ei ole olemassa kahta samanlaista 

ihmistä. Olemme arvokkaita juuri sellaisina kuin 

olemme. Pyydä vielä lopuksi oppilaita sanomaan 

oman jokainen toiselle ryhmänsä jäsenelle missä 

hän on hyvä tai muuten kehumaan häntä. Kehu op-

pilaita ja päätä tunti.  
Jos hyödynnätte Ajatusten virta -tehtävää vielä muil-

la tunneilla, kerää ne takaisin oppilailta ja sulje kuori 

heidän nähtensä!  

 

 
Kuva: Ajatusten virta –tehtäväpaperi

 

6. Purkutunti



Title

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices
gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

Lorem ipsum dolor sit amet. consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis
ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas
accumsan lacus vel facilisis. 

Suomen YMCA:n Liitto ry

1. Perehdy toimintamalliin ja oppituntimateriaaleihin
2. Pidä Ennakkotunti
3. Tuo oppilaat ajoissa toimintapäivään
4. Kierrä Camera obscura –mielikuvaseikkailu
5. Ole oppilaiden tukena Startti-huoneessa
6. Vastaa palautekyselyyn tabletilla Startti-huoneessa
7. Ota luokan oma Mielenterveyden käsi –juliste matkaan Parkki-

huoneen ohjaajalta
7. Ota luokkasi Ajatusten virta –kirjekuori ja säilytä sitä suljettuna
8. Pidä Purkutunti
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7. Muistilista 



Title

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices
gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

Lorem ipsum dolor sit amet. consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis
ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas
accumsan lacus vel facilisis. 
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