
TULOSTETTAVAT PELIMATERIAALIT,

TARVITTAVAT QR-KOODIT JA

VIHJEVIESTIEN

TEKSTIT



Pelin alustus ennen pelihuoneeseen astumista:

Tervetuloa pelaamaan! Ensin pari sanaa pelistä. Pelissä eläydytte nuoren

maailmaan ja pyritte selvittämään nuoren kokemusta. Astuessanne pelihuoneeseen

löydätte pelin kehyskertomuksena toimivan kirjeen. Kehyskertomuksesta selviää

kaksi päätehtävää. Ratkaisette päätehtävät tekemällä pienempiä tehtäviä. Pelissä

on kaksi avattavaa lukkoa, mitkä aukeavat numerokoodilla. Saatte numerokoodit

selville vihjeiden ja tehtävien avulla. 

Pelissä on mukana hahmo, joka on piiloutuneena virtuaaliseen maailmaan. Peli

itsessään ei kuitenkaan ole virtuaalinen, mutta siinä hyödynnetään ajoittain Google

Forms lomakkeita. Teidän ei tarvitse kirjautua Google Forms lomakkeen avautuessa

esimerkiksi Google-tilille, vaan pystytte suorittamaan lomakkeilla olevat tehtävät

kirjautumatta painamalla nappia "seuraava". Pelissä etsittävät esineet ovat kaikki

fyysisesti pelihuoneessa.

Voitte pelin aikana hyödyntää halutessanne internettiä. 

Saatte pelin aikana vihjeitä Lumikello03 nimiseltä henkilöltä. Mikäli tarvitsette

jossain kohdassa lisävihjeitä, voitte lähettää hänelle viestin, missä pyydätte

lisävihjettä. 

Tässä pelissä ei konkreettisesti paeta pelihuoneesta vaan ratkaisu saavutetaan

selvittämällä molemmat päätehtävät.



MATERIAALI 1:  Kehyskertomus. Pelin alussa saatava

viestikirje, missä pelaajille kerrotaan, että heidän

tehtävänään etsiä nuori nimeltä Paju.



MATERIAALI 2: QR-koodi 1

MATERIAALI 3: Turvattomuuden kartta- tehtävä. Pelaajien

tehtävänä on etsiä pelihuoneeseen piilotettu kartta, sekä

kartalla näkyvä esine eli pullopostipullo.



MATERIAALI 4: Pullopostipullon kylkeen kiinnitettävä ohje lukon

avaamiseksi. 



MATERIAALI 5: Oireet- tehtävä. Pajun kirje pelaajille.



MATERIAALI 6: Oireet- tehtävä. QR-koodi 2.



MATERIAALI 7: ACE-kokemukset- tehtävä. Pelaajien tehtävänä on

löytää huoneeseen piilotettu ristikko ja löytää siihen piilotetut sanat.



MATERIAALI 8: Pelaajien älylaitteeelle lähetettävän  viestin teksti. 

Mahtavaa! Selvititte, mitä Pajulle on tapahtunut: menetys.
Seuraavaksi tehtävänänne on löytää Pajun piilopaikka ja
saada muodostettua häneen yhteys. Karttaan on piilotettu
sana, mikä osoittaa tien siihen paikkaan, missä Paju on.

Pelihuoneessa on kuva huoneesta, mikä sopii Pajun
piilopaikkaan. Kuvaan on piilotettu sanoja, mitkä ovat
oleellisia, jotta saatte luotua Pajuun jälleen yhteyden. Kun
olette löytäneet ne, kirjoittakaa ne vastauksena tähän
viestiin. Pääsette sitten eteenpäin.

T. Lumikello03.



MATERIAALI 9: Keskeisten näkökulmien etsintä- tehtävä.

Pelihuoneeseen piilotettu kuva mökin huoneesta. Pelaajien

tehtävänä on etsiä huonekuvaan piilotetut sanat (5kpl).



MATERIAALI 10: Traumainformoidun työotteen 4T-mallin muodostus-

tehtävä. Pelaajien älylaitteelle lähetettävän  viestin teksti.

Mahtavaa, löysitte piilossa olleet sanat! ne ovat reitti yhteyden
muodostamiseen! Etsikää nyt pelihuoneesta lukittu kirstu, minkä
päällä on neljä ympyrää ja kirje. Etsikää ympyröille parit ja 
 muodostakaa niiden avulla koodi lukkoon.

T. Lumikello03.



MATERIAALI 11: Traumainformoidun työotteen 4T-mallin muodostus-

tehtävä. Kirstun päälle asetettavat ja pelihuoneeseen piilotettavat

ympyrät.

Tunnistaminen

5

Tiedostaminen

3

Toimiminen

1

Uudelleen

traumatisoitumisen

ehkäiseminen

7



MATERIAALI 12: Traumainformoidun työotteen 4T-mallin

muodostus- tehtävä. Kirstun päälle asetettava kirje.



MATERIAALI 13: Itsetuntemuksen palapeli- tehtävä. Pelaajien

älylaitteelle lähetettävän viestin teksti.

Mahtavaa olette melkein onnistuneet yhteyden
muodostamisessa, sillä melkein kaikki yhteyden
muodostamiseen tarvittavat palaset ovat kasassa! 

Viimeinen palanen on minun nimeni, Lumikello. Etsikää
palapeliä apuna käyttäen,,mitä se symboloi. Kirjoittakaa
vastauksenne vastauksena tähän viestiin.

MATERIAALI 13: Pajun viesti, pelin lopetus. Lumikello03 lähettää pelaajille

kuvan puhelimesta, mihin on saatu Pajulta vastausviesti "Moi".


