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Manuaalin ohje 
Tämä on manuaali, jonka avulla voit toteuttaa ohjauksen pakopelin missä tahansa. Peli on toteutettu Omniassa 
ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksella vastuuopettajan ja muiden ohjauksen osallistuvien 
henkilöstöryhmien ohjausosaamisen kehittämisen tueksi.  

Omniassa tätä peliä on pelattu pop-up -tyylisesti noin 20 pelaajalle kerrallaan. Tätä varten on tarvittu neljät 
samanlaiset pakopelitarvikkeet. (Katso luku Tavaraluettelo yhteen pakopeliin). Mikäli peliä pelataan pienryhmässä 
(max. 8 pelaajaa), riittävät yhdet pakopelitarvikkeet.  

Peliin tarvitaan seuraavia asioita: 

• Pakopelitavarat (lainattavissa Omnian kirjastosta Omnian henkilöstön käyttöön) 
• Pakopelitarina printattuna pienryhmien määrän mukaan 
• Tulosteet seuraavista: pikavalintapuhelinluettelo (liitteenä tässä dokumentissa), hoks-puu (liitteenä tässä 

dokumentissa), suuntalukon avain (tulosta ja liitä päiväkirjan väliin).  
• Tulosteet tässä dokumentissa olevista teksteistä: Tuulikin tarina, sähköpostit ja ohjeet pelaajille. Ota näitä 

kopioita 4 kpl, jos pelautat 4 pienryhmää samanaikaisesti. 
• Lisäksi tarvitset lukiotodistuksesta kopion tai liitteenä olevan ”itsetaiteillun” lukiotodistuksen 
• Voit myös kylvää pelin lukkojen taakse karkkia, mikäli sitä on kertynyt 

Peli on suunniteltu niin, että pienryhmät keräävät palapelin paloja tekemällä tehtäviä. Lopulta kullakin ryhmällä 
on 5 palapelin palaa, jotka heidän pitää yhdistää muiden ryhmien palapelinpaloihin, jotta kokonainen todistus 
tulee näkyviin. 

 

Ennen pelin alkua 
Tee nämä tehtävät ennen pelin alkua. 

1. Tulosta seuraavat tulosteet (4 kopiota kustakin, jos pelaat n. 20 henkilön kanssa): 
• Tuulikin tarina 
• Suuntalukon avain (kompassi) 
• Pikavalintapuhelinluettelo 
• Lukiotodistus (jos sinulla ei ole aitoa kopiota) 
• Sähköposti, jossa on tapaukset listana 
• Pakopelitarina 
• Pakopeliohjeet 

 
2. Valmistele lukot. Syötä lukkoihin seuraavat koodit. Ohjeet lukkojen vaihtamiseen löytyvät erillisistä 

liitteistä. 
• Suuntalukko: opoosaamo eli ↑→↑↑↓←←↑↑ 
• Päiväkirja: 4950 
• Yhdistelmälukko: 42805 

 
3. Pakkaa ja järjestele pussukat, tallepaikat, pöydät ja lukot oikein: 

Muistathan tehdä tämän niin monta kertaa, kuin pienryhmiä tarvitset. Mikäli pidät vain vaikkapa 2 
pienryhmää, mieti mihin voit piilottaa loput palapelinpalat. 

 



 

• Ennen peliä: Vastuuopiskelija. Tarvitset seuraavat asiat: käsiraudat + pehmolelu + pussi, jonne säilöt 
yhdistelmät, tietokone 

o Liitä käsiraudan toiseen renkaaseen pehmolelu, sulje lukko. Avaa toinen lukko valmiiksi 
odottamaan käsirautojen laittamista paikoilleen.  

o Laita valmiiksi laitetut esineet pussiin odottamaan pelin alkua.  
o Etsi sopiva musiikki Youtubesta (esim. oppressive music, jännittävä) ja lisää ajastin toiseen 

välilehteen (http://www.timer-tab.com/)  
 

• Tehtävä 1: HOKS. Tarvitset seuraavat asiat: hokspuu + päiväkirja + palapelin pala 
o Jätä hokspuu sekaisin pöydälle. Voit piilottaa papereita vaikkapa kirjojen väliin.  Hoks-puusta 

etsittävä koodi on lihavoidut numerot oikeassa järjestyksessä.  
o Päiväkirjan väliin piilota yksi palapelinpala ja suuntalukkokuva. Sulje päiväkirja. Aseta pöydälle. 

 
• Tehtävä 2: Tunnistaminen ja tunnustaminen. Tarvitset seuraavat asiat: todistus ja kertomus + 

pussukka, jossa onki + palapelinpala + suuntalukko 
o Pussita vihreänsävyiseen pussiin onki ja yksi palapelinpala. Sulje pussukka suuntalukolla. 
o Jätä todistus ja Tuulikin kertomus pöydälle. 

 
• Tehtävä 3: Tapaukset. Tarvitset seuraavat asiat: sähköposti + laukku + yhdistelmälukko + palapelinpala 

+ kirjoja (rekvisiitaksi tarpeen mukaan) 
o Jätä joko reppuun, laukkuun tai matkalaukkuun yksi palapelinpala ja mahdolliset rekvisiittakirjat. 

Sulje laukku ja kiinnitä yhdistelmälukko.  
o Sijoita pelipöydälle sähköposti, jossa ovat tapaukset 

 
• Tehtävä 4: Urasuunnittelu. Tarvitset seuraavat asiat: iPad + aivot + kassalipas + palapelinpala + post-it-

lappu, jossa lukee Tee urasuunnitelma Tuulikki Testi ASAP, koodi xxxx (tähän kohdalle kirjoitetaan 
ipadin avauskoodi) 

o Varmista, että iPad toimii. Lisää post-it-lappu iPadiin (kirjoita lapulle: Tee urasuunnitelma Tuulikki 
Testi ASAP, koodi xxxx (ipadin avauskoodi tähän xxxx tilalle).  Jätä iPad pelipöydälle. 

o Kassalippaiden sisään sujauta palapelinpala, sulje lukot ja aseta yhteiselle pelipöydälle. Ota avain 
talteen ja sijoita se aivoihin (tiputa reiästä).  Jätä aivot pelipöydälle. 

o Lisää yhteiselle pelipöydälle peilirasiat/-lippaat. 
 

• Tehtävä 5: Valmistuminen. Tarvitset seuraavat asiat: palapelinpala 
o Viimeiset 4 palapelinpalaa jää pelin johtajalle. Liitä paloihin kiinni käsirautojen miniavaimet 

sinitarralla.  Jaat näitä pelin lopussa niille, joilla on käsiraudat ja pehmolelu ranteessaan. Pelin 
mukaan näitä pitää tajuta pyytää pelinjohtajalta. 
 

Palapelin kotelossa on vara-avaimet käsirautoihin ja lippaisiin. Ohjeet lukkojen koodien vaihtamiseen on 
manuaalin liitteenä! 

Pelin jälkeen 
Tee nämä asiat pelin jälkeen: 

1. Sulje tietokoneen ohjelmat 
2. Siisti tavarat kasaan 
3. Nollaa lukot (yhdistelmä-, suunta- ja päiväkirjalukko) 
4. Pakkaa tavarat uudelleen käyttöön. 

http://www.timer-tab.com/


 

Pelin kulku, ohjeet pelinjohtajalle 
1. Valmistelut 

o Materiaalien valmistelu 
o Avaa tietokone: laita kaksi välilehteä – Youtube synkkä musiikki ja ajastin (esim. 

http://www.timer-tab.com/) jos haluat käyttää alaspäin juoksevia minuutteja. Tätä peliä varten 
on otettu 30-35 min riippuen mahdollisesta ajankäytöstä, käytä näitä jos haluat 

2. Vastaanotto (esim. käytävällä) 
o Ohjeiden lukeminen, käsiraudat 

3. Peli 
o Synkkä musiikki taustalle (esim. youtubesta oppressive music, noin 57 min outoa musaa), 

tietokoneen kautta (etsi etukäteen, paina nyt vain play) 
o Ajastin päälle 
o Kannusta lukemaan ääneen 
o Pelin lopussa jaa käsirauta-avaimet vastuullisimmille hoksaajille 

4. Kun aika loppuu tai kaikki ovat pelanneet, kiitä pelistä 😊😊 
5. Valinnainen: purku oman maun mukaan. 

 

  

http://www.timer-tab.com/


 

Ohjauksen pakopelitarina 
 
Linnut laulavat ja aurinko paistaa. Kesä on vielä kuumimmillaan, kun palaat vapaajaksolta 
takaisin töihin, Omniaan. Mielesi on rentoutunut ja voimaantunut. Suonissasi virtaa 
paljon energiaa. Vapaajaksosi on ollut ilmeisen hyvä.  Kahdenkymmenenviiden uuden 
opiskelijan kanssa aloittaminen tuntuu sinusta yllättävän helpolle. Onhan tätä jo tehty 
vuosi! Tällä kertaa et halua stressaantua liikaa. Tällä kertaa asiat etenee jouhevasti ja 
vaivattomasti. Se on saletti!  
   
Opiskelijat ripustautuvat sinuun. He ovat sinussa kiinni valmistumiseensa saakka. Uusia 
opiskelijoita tulee neljä kertaa vuodessa.  Niinpä käsipuolessasi roikkuu koko ajan 
enemmän ja enemmän opiskelijoita.  Ahdistavaa, eikö olekin? Opiskelijat eivät tiedä 
mitään ammatillisen koulutuksen uusista käytännöistä. Opiskelija saapuu ensimmäiseen 
HOKS-keskusteluun.  Ennen kuin opiskelija pääsee opinnoissaan alkuun, on sinun tehtävä 
jotain. Ennen kuin sinä pääset vähän hengähtämään, on sinun tehtävä jotain. On tehtävä 
jotain, on tehtävä jotain, on tehtävä jotain, mutta mitä se jotain on?  
 
  
TEHTÄVÄ: HOKS JA OPISKELIJAN YKSILÖLLINEN POLKU  
Jonne tulee tekemään puualan HOKSia. Teidän tehtävänne on löytää Jonnelle neljä 
tärkeintä toteutusta, joihin hän erityisesti haluaa osallistua tai hänen pitää osallistua. 
Jonne toivoo suorittavansa osan opinnoista verkossa ja häntä kiinnostaa tehdä 
sisustukseen liittyviä puusepän töitä. Toteutustarjottimet ovat levällään työpisteellänne. 
Kun tiedätte mitkä toteutukset ovat, saatte selville koodin, joka avaa ensimmäisen lukon. 

  
 
Olet selvittänyt HOKSin, onneksi olkoon! Opiskelijat voivat aloittaa opintonsa yksilöllisillä 
poluillaan. Istut tyytyväisenä kahvikupposen äärellä ja tunnet pienoista ylpeyttä itsestäsi. 
Olet melkoisen hyvä, melkein täydellinen! Hymyilet ja melkein taputat itseäsi olalle, 
kunnes...  
Hyvänen aika, opiskelijoillahan on jo jotain aikaisempia opintojakin. He tuovat sinulle 
todistuksia. Siellä näkyy olevan vanha lukiotodistus, ulkomainen todistus ammatillisista 
opinnoista ja lisäksi opiskelijalla on vakavasti otettavaa harrastuneisuutta taiteessa. 
Pitäisi siis tunnistaa ja tunnustaa, mutta miten?  
  
(lue tehtävä seuraavalta sivulta)  



 

TEHTÄVÄ: TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN  
Näette edessänne kaksi dokumenttia. Toinen on todistus ja toinen kertomus. Mihin 
ohjaatte tunnistamiseen? 

1. Matin lukiotodistus 
2. Tiinan harrastustarina 

Saatte näin kaksi eri suuntaa, jonne ohjata opiskelijoita. Ne voivat olla paikkoja tai 
henkilöitä. Yhteensä yhdeksän kirjainta. Selvittäkää kirjaimet. Kirjainten avulla saatte 
auki toisen lukon. 

 
Kas kas! Noin se sujuu kun osaa! Nyt voit taas vaikka hengitellä, sisään ja ulos, sisään ja 
ulos, sisään ja ulos. Pieni rentoutuminen on nyt paikallaan. Oijoi...kohta voisi ottaa vaikka 
pienet tupluurit...ei se varmasti ketään haittaa, jos nyt ihan pienen hetken vain olet etkä 
ajattele etkä tee yhtään mitään. Sisään ja ulos, sisään ja ulos, sisään ja ulos.  
   
Ongelmia! Ongelmia! Ongelmia! Kuherruskuukaudet ovat nyt ohitse! Opiskelijoilla on 
ongelmia! Ongelmia! Ongelmia! Työpöydälläsi on kasa sähköposteja, joissa on näitä 
ongelmia. Syksyn vapaajakso häämöttää jo ja sinusta tuntuu vastenmieliselle jättää 
ongelmia sen jälkeen ratkaistavaksi. Sitä paitsi jaksokin vaihtuu, joten työmäärä ei 
ainakaan ole kevenemässä. Nyt on siis toimittava! Jotain on tehtävä, mutta mitä?   
Mitä teet?  
Mistä tilanteessa voi olla kysymys?  
Kenen puoleen voit kääntyä tilanteen ratkaisemiseksi?  
  
 
TEHTÄVÄ: TAPAUKSET  
Lukekaa sähköpostista tulostetut tapaukset opiskelijoista. Pohtikaa erityisesti kuka voisi 
auttaa? Saatte näin oikean järjestyksen kolmanteen lukkoon. Voit kilauttaa kaverille, jos 
hän auttaisi lisää.  

 

Loistavaa! Huomasit varmaan, että kaikesta ei tarvitse selviytyä yksin. Nyt henkäiset 
syvään sisään ja ulos. Sait juuri muutaman opiskelijan takaisin polulle. Ja sinä voit nauttia 
yhden, jos toisenkin kupposen kahvia. Voit tarjota itsellesi vaikka jotakin 
herkkuakin. Pullaa! Tuoretta pullaa!  
 
Kas kas, siellähän alkaa jo valmistua opiskelijoita. Nytkö jo? Ei kai sentään vielä. Jotakin 
on vieläkin tehtävä.   
 
Mutta hoks hoks, hoksaatko vielä? Totta kai hoksaat vielä, olethan sentään opetusalan 
rautainen ammattilainen.   



 

 
 
TEHTÄVÄ: URASUUNNITTELU 
Pitäisi vielä hoitaa urasuunnittelu loppuun. Mihin kirjaukset tehtiinkään? Miten pääset 
sinne? Kun olet selvittänyt ongelman, saatat saada vihjeen viimeisen lukon avaimesta.   

 
Ja nyt! Otetaanpas uudestaan!  
 
Onpa herkkää ja juhlavaa.  Me ollaan melkein maalissa. Ennen kuin opiskelija saa 
todistuksensa ja pääset ansaitulle vapaajaksolle, sinun tulee…niin mitä sinun tuleekaan 
tehdä? Mitkä asiat valmistumisessa ovat oleellisia?  
  
  
TEHTÄVÄ: VALMISTUMINEN   
Edessäsi on palapeli, joka sinun pitäisi ratkaista ennen kuin opiskelija voi saada 
todistuksensa. Eipä muuta sitten kuin ratkomaan. Palapeli, jonka osat ovat 
valmistumiseen liittyvän prosessin osasia. Puuttuuko palasia? Riittävätkö ne 
valmistumiseen? Tarvitsetko muiden apua palapelin kokoamiseen? Avun pyytäminen on 
myös sallittua.  

 

Vielä yksi juttu. Miksi onnistuit näin hyvin? Kuka on avainhenkilö? Kuka on paras? Vastaus 
löytyy lippaasta, joka on pelinjohtajalla.  
  



 

Tuulikin tarina 
  
Oon harrastanut valokuvausta jo 12 vuotta ja mä pidän blogia. Mun blogin nimi on ”Kuva 
kertoo vähemmän kuin tuhat sanaa”, mutta melkein aina 999. Blogissa mä esittelen 
kuvia, joita olen kuvannut omaksi iloksi eri kaupungeissa ympäri maailmaa. Siellä on 
muraaleita ja urbaania arkkitehtuuria. Olen myös tehnyt urbaania ninjatoimintaa ja 
kuvannut autiotalojen hienouksia.  Kun mä kuvaan, mietin ja kirjoitan myös mitä siellä 
takana on. Miks joku muraali on tehty sinne minne se on tehty ja miks Banksy tekee niin 
kuin tekee. Autiotaloihin mä kerron tarinaa siitä, kuka siellä on joskus asunut. Mitä se 
ihminen teki ja mihin se lopulta meni. Tää on hyvä harrastus, saa matkustaa, kirjoittaa ja 
kuvata.  
  



 

Suuntalukon kompassi 
Tämä lisätään päiväkirjan väliin 

 

 

  



 

Puhelimen pikavalinnat 
 

 

 

 

  



 

PÄÄTTÖTODISTUS 
TYLYPAHKAN LUKIO 
 
Matti Mukava    henkilötunnus 12.04.1986-xxxX 
 
on nyt suorittanut ne oppimäärät, jotka on säädetty lukiota varten, ja todistetaan täten, että hän on saanut eri 
oppiaineissa seuraavat arvosanat: 
 
Oppiaineet  Opiskeltujen kurssien määrä  Arvosanat sanallisesti ja numeroin 
 
ÄIDINKIELI   10  hyvä   8 
 
A1-KIELI ENGLANTI  8  tyydyttävä  7 
 
B2-KIELI RUOTSI  7  tyydyttävä  7 
 
MATEMATIIKKA, lyhyt  10  kiitettävä                           9 
 
FYSIIKKA   1  kohtalainen                           6 
 
KEMIA   1  hyvä                           8 
 
BIOLOGIA   3  hyvä                           8 
 
MAANTIETO   3  hyvä                           8 
 
HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI 6  kiitettävä                           9 
 
USKONTO   4  kohtalainen                            6 
 
KUVAAMATAITO  2  hyvä                           8 
 
MUSIIKKI   1  erinomainen                          10 
 
LIIKUNTA   3  kiitettävä                           9 
 
TERVEYSTIETO   1  kiitettävä  9 
 
TIETOTEKNIIKKA  1  hyvä  8 
 
FILOSOFIA   1  välttävä  5 
 
OPINTO-OHJAUS  1  suoritettu  S 
Lisätietoja: xxxxx 
 
Koulun leima    Rehtori Pate Smith 31.5.2005 
 

A = ala-asteelta alkaneen kielen oppimäärä.  Arvosanat:  
B1 = yläasteella alkaneen yhteisen kielen oppimäärä. erinomainen 10, kiitettävä 9, hyvä 8,  
B2 = yläasteelta alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä. tyydyttävä 7, kohtalainen 6, välttävä 5,  
B3 = lukiossa alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä. hylätty 4 ja hyväksytysti suoritettu  

 
Todistuksenanto-oikeus myönnetty 01.08.1668, Taikaministeriön määräyksen 1.1.1922 mukainen kaava. 



 

Tapaukset-sähköposti 

 

  



 

Ohjeet pelaajille 
Luetaan ääneen ennen pelin alkua ja jätetään pöydille ennen pelin alkua: 

1. Älä koske paikkoihin, joissa lukee älä koske. Anna tällöin tavaroiden olla paikallaan. 
2. Jakaudutaan 4 ryhmään. Älä mieti, kenen kanssa olet samassa ryhmässä. Tehdään 

nyt neljä porukkaa tähän. (Jakaudutaan neljään ryhmään) 

Ja sitten ohjeet jatkuvat: 

3. Kysy, jos sinulla on kysyttävää. Pelin johtaja antaa vihjeitä tarpeen mukaan. 
4. Älä käytä lukkojen avaamiseen voimaa. Kaikki lukot avautuvat kyllä, kun annatte 

oikean koodin tai oikean avaimen.  
5. Tee yhteistyötä, anna muidenkin tehdä tehtäviä. 
6. Ole tarkkana vihjeiden kanssa. Luokassa on myös rekvisiittaa. 

 

Tarina ennen huoneeseen siirtymistä: 

 
Olemme nyt siirtyneet elokuuhun 2019. Olette valmiina aloittamaan opetuksen ja 
ohjaustehtävät. Ketkä teistä kokevatkaan olevan vastuullisia hoksaajia?  (Odotetaan 
ennen kuin joka porukasta nousee käsi tai joku ilmoittaa osallistuvansa.) 

Hieno homma, olette nyt vähän kuin joukkueenne kapteenit. Saatte tästä myös 
ryhmällenne vastuuopiskelijan. (Käsiraudat laitetaan näiden neljän vastuullisimman 
hoksaajan käteen.) 

Muistattehan vielä viisi sääntöä huoneessa. Älä koske, jos niin lukee! Kysy jos sinulla on 
kysyttävää! Tee yhteistyötä (anna muidenkin tehdä)! Ole tarkka! Älä käytä voimaa.  

 
Ohjaan teidät työpisteidenne ääreen. Voitte aloittaa heti, kun pääsette sinne. Lukekaa 
tarinaa ääneen, jotta kaikki saavat samat vihjeet! 

 
Onnea matkaan! 

  



 

HOKS-puu 

 

 



 

  



 

Loppuprosessointi: yhteinen käsittely 
Peli kestää noin 35 minuuttia. Pelin jälkeen Omniassa on tehty yhteinen prosessointi tehtävistä ja HOKSauksen 
tilasta. Tätä varten oli luotu erillinen lyhyt PowerPoint. Pakopeli toimi myös ns. Ohjauksen oppaan 
lanseerauksena. Tällöin pelaajille kerrottiin, että opas on olemassa ja mistä se löytyy. Pikaisesti tutustuimme myös 
Microsoft Teamsin käyttöön vastuuopettajien työssä. Osallistujia pyydettiin myös täyttämään palautekysely 
verkossa. 

 

Vinkit lukkoihin 
Kysy yksi kysymys kerrallaan 

1. HOKS-lukko: Mitä nostaisitte listalta? Onko näissä jotain erikoista? Etsimme jotain, 
jolla voi avata opettajan päiväkirjan! (Jos ei vieläkään avaudu, niin sano, että 
tutkikaa papereista tummempia kohtia) 

2. Tunnustaminen ja tunnistaminen -lukko: Etsimme henkilöitä ja paikkoja. Mihin 
suuntaan ohjaisit opiskelijan tunnistamaan? Mistä löydät pohjoisen? Missä 
suunnissa mennään? 

3. Tapaukset: Keskustelkaa, tehkää äänestys? Voit pirauttaa kaverille, jos tarvitsee! 
Jos eivät keksi mihin koodi käy: Oletteko loman tarpeessa?  

4. Urasuunnittelu: No, missä te kirjaatte opiskelijan urasuunnitelman? Millä 
välineellä? Onko teillä väline? (johdattele avaamaan IPAD ja katsomaan video). 
Videolla on vihje: Urasuunnitelma on ongittava opiskelijan aivoista ulos. Tässä 
kohtaa pelaajien tulisi siis tajuta käyttää aiemmin saamaansa onkea ja onkia avain 
kassalootaan aivoista. Jos eivät tajua, niin vihjeen voi antaa: oletteko keränneet 
luokkaretkikassaa? 

5. Valmistuminen: Jos pelaajat eivät tajua pyytää apua, johdattele heitä. ”Mitä 
ohjeissa sanottiin?” Voit kysyä myös: Mitäs jos kysyisit? 

 

  



 

Tavaraluettelo pakopeliin 
Neljälle ryhmälle, eli n. 12-20 pelaajalle. Sijoita seuraavat tavarat omille paikoilleen. Keltaisella pohjalla on 
huomioita erityisesti Omnian henkilöstölle, jos he pelauttavat peliä työssään. 

ipadit (pöydälle: varmista, että padissa on virtaa, selaimen pitää toimia 😊😊) LAINAA KIRJASTOSTA 

pehmolelu 

käsiraudat (pehmolelu roikkuu toisessa reiässä) 

päiväkirja koodilukolla 

kertomustekstit  

lukiotodistus HANKITTAVA JOKAISEEN PELIIN ERIKSEEN 

Tuulikin kertomus harrastuksestaan (laitetaan pöydälle kertomuksen kanssa)s 

magneettionki (laitetaan pussukkaan palapelin palan kanssa) 

älä koske -tarra aivoihin kiinni (aivoissa on avain kassalippaaseen) 

suuntalukollinen pussukka/meikkilaukku (sis. onki + palapelin pala) 

yhdistelmäriippulukollinen matkalaukku (siellä sisällä on pari kirjaa rekvisiittana ja palapelin pala) 

kassalipas (palapelin pala sisällä) 

rekvisiitta pöydälle ja ympäristöön (erillisessä muovikassissa9 

ohjauksen juliste 

puhelinjuliste (tulostettava) 

palapelikotelo (näitä on 1 kpl per peli) 

sinitarraa HANKI ERIKSEEN 

 

Tilanvaade pakopeliin 
4 pienryhmää, eli n. 12-20 pelaajaa. 

 

4 pöytää, joiden ympärillä voi työskennellä.  

1 yhteinen pelipöytä, jonne sijoitetaan lippaat ja peilirasiat 

Tilassa on oltava myös tuolit n. 20 henkilölle tai mahdollisuus siirtyä toiseen luokkatilaan lähistöllä 
loppuyhteenvetoa varten. 

  



 

Tekijätiedot 
Peli on työstetty ohjauksen hankkeen rahoituksella Omniassa, Espoossa keväällä 2019. 

 

Peliä kokoamassa ovat olleet: 

Terhi Kylkilahti 

Kimmo Kovanen 

Mirka Michalska 

Petri Nieminen 

Maija-Riitta Virkki 

Eeva Hellsten 

Tuula Kurkisuo 

Katja Österberg 

Taru Kekkonen 

ja 

Elise Nyyssönen. 

 

 

Lisää tietoa pelistä voi kysellä Elise Nyyssöseltä Omniasta (elise.nyyssonen@omnia.fi). 

 

Materiaali ja peli on tuotettu Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksen 2018-2020 avulla.  
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