
Annantalon seikkailutaidekurssin tutkimusretkillä syntyi Seikkailupolku.
Lähde sen avulla tutustumaan Helsinkiin leikkien!

1. Annantalon pihan sateenkaaren värinen käärme on lähtöpiste. Löydätkö sen tai jotain muuta värikästä? Seikkailu alkakoon!

2. Annantalon vieressä Kansakoulukadulla on tiilitalon seinässä kultaisia kasvoja. Keitä ne ovat?

3. Tässä paikassa on kantoja, joista asiantuntijamme kertoivat näin:”Kolmiopuiston leikkipuistossa tossa yläpuistossa, joka on 
ylempänä, niin siellä on kaksi sellaista vaaleeta kantoa.” ”Ja niissä pystyy aika hyvin hyppimään ja ne on aika sillaisia isoja, ne 
on tasasia ja isoja.” ”Toinen on matala ja toinen on pitempi.” 

4. Tässä paikassa voit harrastaa penkkiparkouria. Katso kuvasta mallia!

5. Alueen asiantuntijoiden mukaan tässä on yksi seudun parhaista
kiipeilypuista: ”Kiipeilypuu on Kolmiopuistossa ja siin on paksuja oksia
minne pystyy hyvin kiivetä. Sit sinne pääsee myös hyvin lyhyetkin koska se

on niin niinku matala josta pääsee kiipeemään.” 

6. Lastenkodinkadun alussa on Rumpupuu. Puusta irti sahatun oksan kohdalla on nykyään rumpu, johon voi 
rummuttaa mitä vaan! 

7. Löydätkö dinosauruksen pesän? Vinkki: ”Se on iso!” ”Muinainen!” ”Siinä on paljon munia!” 

8. Seikkailupolun virallinen eväspaikka löytyy reitin kaukaisimmasta nurkasta. Voit myös tunnustella talon 
seinästä sileitä kiviä.

9. Asiantuntijamme kertoivat, että tässä voit leikkiä leikkiä nimeltä Vihaiset oksat. Tässä risteyksessä autoja tulee
maan uumenista kadulle ja voit laskea kuinka monta sekuntia niiden välillä kuluu
aikaa. Jos löydät oikean paikan, arvaat varmaan mistä leikin nimi tulee! 

10. Tästä ainakin joskus löytyi tärkeä oranssi grafftimaalaus joka on kuvassa. Tästä alkaa myös
katutaidekävely! Kuinka monta katutaideteosta löydät pisteiden 10 ja 11 väliltä?
(Asiantuntijamme opettivat, että taideteos voi olla myös kauniin muotoinen jälki, joka jää
maahan kun siitä nostaa oksan tai lehden.) 

11. Jos leikit piilosta Vanhassa kirkkopuistossa, tässä on etsijän puu, jota vasten laskea.

12. Vanhan kirkkopuiston portilla on myös
mielikuvitusleikin paikka. Leikki aloitetaan porttien edestä. Yksi leikkijä 
saa määritellä mistä portista astutaan sisään ja millainen maailma siellä 
on vastassa. Leikkijät astuvat portista ja kuvittelevat 
mielikuvitusmaailman. Ainakin portin takaa tiedetään löytyneen metsän, 
jonka keskellä oli raunioitunut linna joka räjähti, sekä kuvassa näkyvän 
karkkimaan.  
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