
Halloweennaamiaiset - vastaukset
HUOM! Vain tehtävästä kuusi saatu “koodi” syötetään sähköiseen lukkoon.
Muut vastaukset kirjataan manuaalisesti oheisen kuvan mukaiseen
taulukkoon. Tehtävässä kuusi tarvitaan niitä kirjaimia, jotka tulevat noiden
taulukossa olevien symbolien kohdalle.

TEHTÄVÄ 1: HOIABACIUTRANSYLVANIA
Lämmittelytehtävänä simppeli korvauskoodi, jossa aakkoset on korvattu
symboleilla. Hoia Baciu on aavemainen metsä Transylvaniassa.

TEHTÄVÄ 2: CROW
Tässä tehtävässä pitää vaan tajuta, että hautakivistä puuttuvat kirjaimet: C,
R, O ja W. Liite auttaa, jos nimet eivät ole muuten tuttuja.

TEHTÄVÄ 3: KOLME
Tehtävässä on neljä erilaista pääkalloa. Tee niistä ensin parit. Sitten luet vaan
kylttien tekstit ihan normaalisti.

● Pääkallopari #1: ILMOITA SE TULOS KIRJAIMINA
● Pääkallopari #2: IHAN VAAN TILAN TÄYTETEKSTI
● Pääkallopari #3: I SCREAM JA VERIAPPELSIINI
● Pääkallopari #4: EI MITÄÄN TARPEELLISTA TÄSS



Tehtävän liitteessä on halloween -kioskin hinnasto. Sieltä tsekataan I
screamin (2,5 euroa) ja veriappelsiinin (0,5 euroa) hinta ja lasketaan ne
yhteen = KOLME euroa ja ilmoitetaan tulos tosiaan kirjaimina.

Tehtävä 4: VWXQJKRYFGHAB
Ensin teidän pitää päätellä laskevan kuun symbolit. Kuten liitteenä oleva
peilikuvakirjoitus (kannattaa lukea peilin edessä) kertoo, kuun kasvaessa siitä
on pohjoiselta pallonpuoliskolta katsottuna valaistuna sen oikea reuna, sen
vähentyessä taas vasen reuna. Koko sarja näyttää tältä:

Seuraavassa vaiheessa sitten vain etsitte suden reitin näitä “askelmerkkejä”
pitkin ja poimitte matkalta kirjaimet: VWXQJKRYFGHAB



Tehtävä 5: FRANKENSTEIN
Tässä tehtävässä on useita oikeita vastauksia ja siksi Sinä toimit “lukkona” eli
ilmoitat suullisesti tehtävän “koodin” olevan FRANKENSTEIN. Tässä jotain
esimerkkejä. Hyväksy mikä tahansa kissaa (tai jotain muuta halloweenjuttua)
muistuttava tuotos. Lisää inspiraatiota saat googlaamalla: tangram + cat

Tehtävä 6: SCARYGHOST
Tässä tehtävässä täydennätte ensin taulukkoon symbolit järjestyksessään
auringosta Plutoon (liitteenä oleva kartta auttaa).

Lopuksi vaan poimitte siitä vastauskoostepaperista, johon olette kirjanneet
tehtävien 1-5 vastaukset, kirjaimet näiden symbolien kohdalta. Muodostuu
koodisana: SCARYGHOST, joka syötetään siihen sähkölukkoon, jolla
saadaan se tikittävä laatikko auki.

https://forms.gle/C8rsqf6ipNGGE8ZD6


Pelin jälkeen
Tuu antamaan palautetta pakopelistäni pakopeliklubini piämajaan. Ruusuja
tai risuja - anna tulla vaan:
https://www.facebook.com/groups/pakopeliklubi

Jotain kysyttävää vielä?
Jos Siulla on mitä tahansa kysyttävää tähän pakopeliini liittyen, niin laita
miulle viestiä. WhatsAppilla tavoittaa parhaiten, mutta toki voit kysyä myös
tuossa äsken mainitsemassani FB-ryhmässä eli pakopeliklubin päämajassa.

Hyvää halloweenia teidän perheelle!
Suvi Räisänen
WhatsApp: +358 40 531 1290

P.S. Voit ihan vapaasti testata etukäteen, miten sähköinen lukko toimii.
Lomakkeeseen pääset tästä: https://forms.gle/C8rsqf6ipNGGE8ZD6

https://www.facebook.com/groups/pakopeliklubi
https://forms.gle/C8rsqf6ipNGGE8ZD6

