
 

Hei taas! 
 

Alunperin savolainen setäni tosiaan rrrakasti matkustamista. Luvassa 

onkin liuta tehtäviä, jotka kaikki kietoutuvat jollain tapaa tämän 

teeman ympärille.  

 

Ohjeet sähkölukkojen koodien ratkaisemiseksi: 

● Muistathan lukea koko sivun tarkkaan ennen tehtävän 

aloittamista. 

● Jos joku tehtävä tuntuu hankalalta, siirry seuraavaan tehtävään 

ja palaa myöhemmin uudelleen hankalalta tuntuneeseen tehtävään. 

● Koodilukko ei hyväksy pieniä kirjaimia eli muista käyttää 

TIKKUKIRJAIMIA. 

● Seuraavalla sivulla on koodiavain, jota saatatte tarvita jonkun 

lukon avaamisessa. 

 

Sähkölukkohan löytyy täältä:  

 

 

 

 

 

 

Tsemppiä matkaan! 

 

Tehtävien lainaukset: Wikipedia 

   



 

Koodiavain 
Huomaatte kyllä, missä lukossa tätä tarvitaan. :) 

 

 

 
   



 

Lukko 1: Kielet 
 

Aina on hyvä opetella edes pari sanaa paikallista kieltä  

ennen ulkomaille matkustamista. Niiden käyttäminen saa hymyn 

paikallisten kasvoille. :) Etsi ristikosta seuraavat sanat (suomeksi, 

ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi, italiaksi, espanjaksi, 

japaniksi, viroksi ja savoksi): 

 

KIITOS 

TACK 

THANK YOU 

DANKE 

MERCI 

GRAZIE 

GRACIAS 

ARIGATO 

AITÄH 

KIITOKSIJA 

TERVE 

HEJ 

HELLO 

HALLO 

BONJOUR 

CIAO 

HOLA 

KONNICHIWA 

TERE 

PÄEVEE 

 

 

 

Koodi (3 numeroa): ___ 



 

Lukko 2: Maailman suurkaupungit 
 

Nämä ovat 12 maailman suurinta kaupunkia. Lajittele ne maanosittain. 

 
 

Tokio  Delhi  Shanghai 
São 

Paulo 

Mexico 

City 
Kairo  Mumbai  Peking 

Dhaka  Osaka 
New York 

City 
Karachi 

 
 
 
 

Afrikka  Aasia  Australia  Eurooppa 
Pohjois-

Amerikka 

Etelä- 

Amerikka 

Koodi             

 
 
  



 

Lukko 3: Valtiot 
 

Alla on lueteltu kahdeksan maata, mutta kirjaimet ovat tainneet mennä 

hieman sekaisin. Laita kirjaimet oikeaan järjestykseen ja ota sitten 

ensimmäinen kirjain jokaisen maan nimestä saadaksesi koodin. 

 

 

1. AKINI 

2. TIINA 

3. ASU 

4. AINOSENDI 

5. SARIBALI 

6. PASKATIN 

7. JÄÄNEV 

8. HANDBAGELS 

 

  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. 

Koodi                 

 
 
  



 

Pääkaupungit 
 

Edellisessä tehtävässä (lukko 3) ratkaisit, mitkä ovat maailman 

suurimmat valtiot, mutta mitkä ovat niiden pääkaupungit? Etsi 

ristikosta niiden englanninkieliset nimet. Vaikka pääkaupungin nimi 

olisi kaksiosainen tai siinä olisi välimerkkejä, niin ristikossa niitä 

ei ole huomioitu vaan esimerkiksi New York olisi NEWYORK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tämä  sivu  ei ole  lukko  vaan 

hämy!           

 

Elä hyvä immeinen suotta tuhloo aikoos tähän tehtävvään, vuan siirry het paekalla seurraavvaan 

tehtävvään! :)   



 

Lukko 4: pääkaupungit  
 

Tässä on 6 pääkaupunkia. Mutta minkä maiden? Ota jokaisen maan nimestä 

alkukirjain. 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.   

 

 

 

  1.  2.  3.  4.  5.  6. 

Koodi             

 

  



 

Lukko 5: New 7 wonders of the world 
 

Taulukossa on maailman seitsemän ihmettä, jotka kaikki setäni näki 

livenä. Laita ne järjestykseen edeten lännestä itään, niin saat koodin. 

Koodi-

kirjain 

Kohteen nimi 

A  Chichen Itza: kuuluisin ja parhaiten kunnostettu esikolumbiaaninen 

arkeologinen alue ja historiallinen kaupunki Jukatanin niemimaalla 

Meksikossa. Sen rakentamisen aloittivat mayat. 

B  Colosseum: antiikin Rooman aikainen amfiteatteri Roomassa Italiassa. 

C  Kiinan muuri: Muuri syntyi 200-luvulla eaa. erillisten muurien 

yhdistämisellä suojaamaan Kiinaa pohjoisten paimentolaisheimojen 

hyökkäyksiltä, ja sen uusimmat osat rakennettiin 1600-luvulla.  

D  Kristus -patsas (Cristo redentor): Jeesusta esittävä, 38 metriä korkea 

ja 700 tonnin painoinen patsas. Patsas on Rio de Janeiron ja koko 

Brasilian symboli. Ehkäpä olet nähnytkin sen elokuvassa “Rio”. 

E  Machu Picchu: muinainen inkakaupunki Perussa. 

F  Petran kalliokaupunki: historiallinen ja arkeologinen 

rauniokaupunki Jordaniassa. Se tunnetaan erityisesti kiveen 

kaiverretusta arkkitehtuuristaan ja vesijohtojärjestelmästään.  

G  Taj Mahal: Intiassa sijaitseva mausoleumi, jonka Suurmogulien 

valtakunnan hallitsija Shah Jahan rakennutti 1600-luvulla muistoksi 

synnytyksessä kuolleelle lempivaimolleen Mumtaz Mahalille. Myös Shah 

Jahan on haudattu mausoleumiin vaimonsa vierelle.  

 

  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. 

Koodi               

  



 

Lukko 6: Vuoristot 
 

Setäni kiipeili niin Mont Blancilla kuin Aconcaguallakin. Tiedätkö 

sinä, missä nämä vuoristot sijaitsevat? 

 

  Koodi  Maa 

1.    Alpit 

2.    Andit 

3.    Atlasvuoret 

4.    Iso 

Vedenjakajavuoristo 

(Great Dividing 

Range) 

5.    Himalaja 

6.    Kalliovuoret 

(Rocky Mountains) 

 

   

Koodi- 

kirjain 

Maanosa 

A  Afrikka 

B  Aasia 

C  Australia 

D  Eurooppa 

E  Pohjois-Amerikka 

F  Etelä-Amerikka 

 

 
   



 

Lukko 7: Joet 
 

Setäni piti myös melomisesta. :) Se on sikäli hauska harrastus, että sitä 

voi tehdä myös monen kaupungin keskustassa yhtä lailla kuin 

kaukaisissa erämaissa. Lajittele nämä 12 jokea maanosittain. 
 

Yellow 

river 
(Keltainen joki) 

Danube 
(Tonava) 

Mississippi  Amazon 

Colorado  Yangtze  Seine  Nile 
(Niili) 

Thames  Missouri  Mekong  Kongo 

 
 
 
 

Afrikka  Aasia  Australia  Eurooppa 
Pohjois-

Amerikka 

Etelä- 

Amerikka 

Koodi             

 
 

   



 

Lukko 8: HISTORIA 
 

Auto, lentokone, purjelaiva, höyryveturi yms. kulkuneuvot ovat 

mullistaneet maailmaa - ja matkailua. Lajittele tapahtumat oikeille 

vuosisadoille. 

 

 

Lontoon metron avaaminen (maailman vanhin maanalainen 

rautatie). 

Saksalainen Henrich Focke rakensi ensimmäisen 

käyttökelpoisen, lentämään pystyvän helikopterin. 

Ensimmäinen miehitetty kuumailmapallolento (Pilâtre de 

Rozier ja markiisi d’Arlandes Pariisissa). 

Karl Benz valmisti ensimmäisen kaupallisen auton. Siinä oli 

hänen itsensä suunnittelema nelitahtinen bensiinimoottori. 

Autossa oli kolme pyörää, ja se on myöhemmin tunnettu 

nimellä Benz Patent-Motorwagen. 

Ensimmäinen purjehdus maailman ympäri (portugalilaisen 

Fernão de Magalhãesin ryhmä). 

Ensimmäinen miehitetty avaruuslento. Neuvostoliiton Vostok 

1, jonka kyydissä Juri Gagarin kiersi kerran Maan ympäri. 

Wrightin veljesten ensimmäiset lennot Wright Flyerillä. 

Stephensonin Rocket -höyryveturin valmistuminen. 

 

 

 

 

 

  1500-luku  1600-luk

u 

1700-luku  1800-luku  1900-luku 

Koodi           

 

 

   



 

Lukko 9: Löytöretkeilijät 
 

Hups! Sukunimien kirjaimet ovat menneet väärään järjestykseen. 

Järjestä kirjaimet ja ota sitten jokaisesta sukunimestä ensimmäinen 

kirjain saadaksesi koodin. 

 

1. Kristoffer MOSULBUK 

Genovalainen tutkimusmatkailija, joka etsi meritietä Intiaan. X ylitti 

Atlantin vuonna 1492 ja saapui Amerikan itäpuolisille saarille. Hän 

teki kaikkiaan neljä matkaa Amerikkaan ja uskoi kuolemaansa saakka 

löytäneensä Intian eikä uutta mannerta.  

 

 

2. Roald SANDMENU 

X oli norjalainen naparetkeilijä ja tutkimusmatkailija. Vuosina 

1903–1906 hän kulki miehistöineen Pohjois-Amerikan pohjoisosien 

kiertävän luoteisväylän läpi ensimmäisenä. Vuosina 1911–1912 hän 

johti naparetkeä, joka saavutti ensimmäisenä etelänavan. 

 

 

3. Jacques-Yves AUTOCUES 

Ranskalainen X tuli erityisesti tunnetuksi pitkistä 

dokumenttielokuvistaan, joista hän sai kaksi Oscar-palkintoa, ja 

televisiosarjoistaan, joista Meren salaisuudet toi maailmanlaajuista 

mainetta. X ei kuitenkaan ollut pelkkä dokumentaristi, vaan hän tutki 

aluksellaan Calypsolla maailman meriä ja niihin liittyviä ilmiöitä. 

X:n elokuvat herättivät kiinnostusta meriin ja näiden suojeluun. 

 

 

4. Neil STORMRANG 
 

Yhdysvaltalainen astronautti ja ensimmäinen Kuun pinnalla kävellyt 

ihminen (21.7.1969). 

 

 

 

  1.  2.  3.  4. 

Koodi         

 

   



 

Lukko 10: Johtajat 
 

G8 (engl. Group of Eight, G7 vuodesta 2014 lähtien) on johtavien 

teollisuusmaiden ryhmä, johon kuuluvat Britannia, Italia, Japani, 

Kanada, Ranska, Saksa ja Yhdysvallat sekä ennen myös Venäjä. Ryhmä 

tapaa vuosittain huippukokouksessa, jossa jäsenvaltioiden johtajat 

käsittelevät ajankohtaisia kansainvälisiä asioita.  

 

Yhdistä maa ja johtaja saadaksesi koodin. 

 

 

  Koodi  Maa 

1.    Iso-Britannia 

2.    Italia 

3.    Japani 

4.    Kanada 

5.    Ranska 

6.    Saksa 

7.    Yhdysvallat 

8.    Venäjä (erotettu 

2014) 

 

   

Koodi- 

kirjain 

Nimi 

A 
pääministeri  

Giuseppe Conte 

B 
pääministeri  

Boris Johnson 

C 
presidentti  

Emmanuel Macron 

D 
liittokansleri  

Angela Merkel 

E 
presidentti  

Vladimir Putin 

F 
pääministeri  

Yoshihide Suga 

G 
pääministeri  

Justin Trudeau 

H 
presidentti  

Donald Trump 

 

 

 

   



 

Lukko 11: Kirjallisuus 
 

Toivottavasti olet lukenut seikkailukirjallisuuden klassikoita. 

Yhdistä kirjat ja kirjailijat saadaksesi koodin. 

 

 

  Koodi  Kirja 

1.    Hobitti 

2.    Huckleberry 

Finnin 

seikkailut 

3.    Linnunradan 

käsikirja 

liftareille 

4.    Maailman ympäri 

80 päivässä 

5.    Robinson Crusoe 

 

   

Koodi- 

kirjain 

Kirjailija 

A  Daniel Defoe 

B  Douglas Adams 

C  J.R.R. Tolkien 

D  Jules Verne 

E  Mark Twain 

 

 

 

  

 

 


