
— millaisen mysteerin kätkisit kirjastoon?
PiKen LaNu –foorumi 18.5.2018 Tampere
Marjukka Peltonen, kirjastopedagogi,
Ison Omenan kirjasto, Espoo



1) Teoriaa ja 
käsitteitä

2) Käytännön 
kokemuksia ja 
esimerkkipelejä

3) Muistilista pelin 
rakentajalle



on kokemuksellinen ryhmäpeli, jossa ratkotaan 
tehtäviä tietyn tarinakehyksen sisällä. 

Tavoitteena on selvittää tehtävät tietyssä ajassa ja 
paeta. - Joona



• Ongelmanratkaisu-
taitoja

• Yhteistoimintaa

• Hulppea rekvisiitta 
& lavastus

Kuva: https://pixabay.com/en/emergency-exit-exit-escape-route-696656/
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Tiedonhankinnan opetus

Kirjaston käyttötaidot

Mediakasvatus

Kirjallisuuskasvatus

Ryhmätyötaidot, ryhmäyttäminen

…keino käsitellä mitä vaan ilmiöitä

kirjaston käyttöön

https://pixabay.com/en/book-books-circle-curly-education-2869/



Maru Peltonen

End of the f worldEnd of the f world

Sammon ryöstöSammon ryöstö

Zombie-pakohuoneZombie-pakohuone

Yläkoulu & lukio, kirjallisuuskasvatus, 
globaalikasvatus & tiedonhankinta

Alakoulu, kirjallisuuskasvatus

Yläkoulu, tiedonhankinta

Pako kirjastostaPako kirjastosta

Kansallisaarteen jäljilläKansallisaarteen jäljillä

Alakoulu, kirjaston käyttö

Alakoulu, lähdekriittisyys, kirjaston käyttö, Suomi100

Tarinat sekaisinTarinat sekaisin
Alakoulu, kirjallisuuskasvatus, ryhmäyttäminen, AR

Joona Koiranen







Jossain vaiheessa elämää pitää oppia käyttämään kirjastoa. 
Jos ei opi, ei pääse pois. 



Kirjan kätköstä löytyy tehtävälappuja ja QR-koodi, joka johtaa 
verkkoon kätkettyyn kuvaan.
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• Matkalaukun numerolukko auki 
hyllyluokilla

• Kirjalliset kuvaustehtävät, rekvisiittaa & 
lukittu lipas

• Varausilmoitus (löytyy avainkuori)

• E-aineistotehtävät kuvavihje 
viimeisestä kätköpaikasta

• Onneksi olkoon –viestin loppu on 
salakirjoitusta, jonka ratkaisemiseen 
tarvittava koodiavain löytyy laatikosta, 
jonka avain piti 3D-tulostaa.



Kirjaston käyttö, Suomi 100, lukutaito, lähdekriittisyys





• Kirjallisuusristikko helmet-haku
• Hakutehtävät: kirjan nimi ja sivunumero 

(numerolukko)
• Asiasanat (kuvavihje)
• Tietokirja ja kartta (suuntalukko)
• Varatun aineiston noutaminen (kirjaston piilot)
• Huijausviesti & reitti loppuvideoon





Lyhyt lukitun laatikon peli, jossa avataan kirja, harjoitellaan tarkkaa 
lukemista, kirjaston hyllyjärjestystä, yhteistoimintaa ja ryhmässä toimimista. 
Onnistui myös erityisluokalta. 





”Montako kirjainta on 
pikkusiskon viimeisessä 

puhekuplassa?”

”Montako sanaa on s. 67 
viimeisessä lauseessa?



steinbeck eedenistä

pullman lights

remarque ei mitään uutta

partanen teoria kaikesta



• Tarina!!!
• Tila
• Ryhmäkoko
• Alku ja loppu, monipuoliset tehtävät
• Testaus
• Ohjaajan rooli ja paikka
• Pelaajien ohjeet
• Ohjaajan turvakansio (koodit, lukkojen ohjeet)



pääsykooditpääsykoodit

munalukotmunalukot

piilotetut avaimetpiilotetut avaimet

Älylaite, 

numerolukko, suuntalukko

vihjelaput, muut etenemiseen tarvittavat esineet

verkkoon kätketyt 
vihjeet

verkkoon kätketyt 
vihjeet

salakieletsalakielet

Salasanan vaativa kuva, dokumentti, 

ristisanatehtävät, 

AR-sisältöAR-sisältö
tai vaikka vaan näkymätön muste

Lukot ja esteet katkovat peliä ja estävät oikaisemisen. Lukollinen esine tilassa vangitsee huomion. 
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• Ääres, Joona Koiranen
aares.fi, pakopelien käyttö oppimisessa ja koulutuksessa

• Pakopelit.fi
• https://www.slideshare.net/juhapekkalehtonen5/escape-

pakopeli-oppimisessa
• FB-ryhmä Pakopelit opetuksessa, juuri perustettu, ei vielä 

aktiivinen
• http://shareconnectinspire.blogspot.fi/

chicagolainen opettaja bloggaa pakohuonepeleistä



marjukka.peltonen@espoo.fi

Esityksen kuvat Pixabay, Maru
& Espoonlahden kirjastot. 
Lasten kuvien käyttöön 
pyydetty luvat.

Maru Peltonen, 
instagramin kaapannut 
lukukoira Venla 
(eläkk.) 


