
Joulupakopeli II - vastaukset
Lukko 1: MARYJOSEPH
Tähän lukkoon tarvitsette salauskiekkoliitteen. Leikatkaa salauskiekot irti +

kohdistakaa vihjeen mukaisesti (X=loikkiva poro). Laittakaa kiekot yhteen

vaikka klemmarilla/pyykkipojalla tai vastaavalla, jos teillä ei ole haaraniittiä.

Sitten järjestätte postimerkit ohjeen mukaisesti (ensin markkamerkit ja sitten

euromerkit) ja muunnatte symbolit salauskiekon avulla kirjaimiksi. Rusetti = M,

pukki = A jne.



Lukko 2: 84253
Etsikää ensin kaikki sanat ja sitten lukekaa jäljelle jäävät kirjaimet (ympyröity)

ihan kuin lukisitte mitä tahansa tekstiä: KAHDEKSAN NELJÄ KAKSI VIISI

KOLME. Syöttäkää koodi lukkoon numeroina.

Lukko 3: FELIZNAVIDADPROSPERO
Paketeissa yhdistyy liitteen mukaisesti MUOTO + VÄRI. Punainen

tähtipaperissa oleva paketti = A, oranssi tähtipaperissa oleva paketti on B jne.

Huomioithan, että tässä tehtävässä on olennaisen tärkeää tietää lahjapaketin

väri, joten jos tulostit nämä mustavalkoisena, niin väritä vaikka itse paketit

kuvan mukaisiksi viidellä eri värillä.

Koodin sanat tulee tietty tutusta joululaulusta “Feliz Navidad”.



Lukko 4: KYMMENEN
Tässä tehtävässä pitää ensin hoksata, että oikeastaan myös se kansilehti (ja

siinä oleva kuusi koristeineen) on yksi liite, josta saadaan apuja tähän lukko

neloseen.

Laske ensin erilaisten kuusenkoristeiden määrä:

● Pallot = 8 kpl

● Kellot = 5 kpl

● Tähti = 1 kpl

● Kynttilät = 6 kpl

Näin saadaan laskutoimitukseen numerot: 8 - 5 + 1 + 6 = 10

Kirjoita vastaus lukkoon kirjaimin.



Lukko 5: BHIO
Tämän tyyppisissä loogisen päättelyn tehtävissä on vähintään yhtä tärkeää

ruksia pois ne vaihtoehdot, jotka eivät ole totta. Lahjatoiveet:

● Joona: puhelin - H

● Helmi: pelikonsoli - B

● Leo: kylpytakki - I

● Siiri: huppari - O

Syötä kirjaimet lukkoon aakkosjärjestyksessä.

Lukko 6: NOEL
Tässä tehtävässä on tietysti kyse morsekoodista, vaikka se ei välttämättä siltä

äkkiseltään näytä. Mutta hei, sehän olisi nyt vähän liian ilmeistä, jos olisin

laittanut koodin normimorsena. Siksi siis tonttumorse. :)

Morseaakkosethan koostuvat käytännössä pitkistä ja lyhyistä merkeistä - ja

niiden erilaisista yhdistelmistä. SOS koodataan näin: kolme lyhyttä, kolme

pitkää, kolme lyhyttä. Merkit voivat olla valoa, ääntä - tai mitä tahansa muuta.

Vaikka tonttuja. Pääasia, että käytössä on vain kaksi erilaista “merkkiä”: pitkä

ja lyhyt.

Sitten kun oivaltaa, että tässä on kyse morsekoodista, niin sittenhän tämä on

mekaanista purkamista liitteenää olevan morseavaimen avulla:

● 1. kuva: YKSI PITKÄ tonttu ja YKSI LYHYT tonttu = N

● 2. kuva: KOLME PITKÄÄ tonttua = O

● 3. kuva: YKSI LYHYT tonttu = E

● 4. kuva: YKSI LYHYT tonttu, YKSI PITKÄ tonttu ja KAKSI LYHYTTÄ

tonttua = L



LOPPUJUOKSUTUS
Kun kaikki sähkölukot saa avattua, paljastuu: “Mahtavaa, saitte kaikki lukot

avattua!!! Seuraava vihje löytyy jonkun kengästä.”

Laita siis jonkun kenkään vaikka lappu “Katso ruokapöydän alle”.

Ruokapöydän alle: “Katso postilaatikkoon” jne. Sinä itse päätät,

monenko mutkan kautta haluat juoksuttaa lapsiparat lahjojen luo. :)

PELIN JÄLKEEN
Ruusuja tai risuja - käy ihmeessä antamassa palautetta tästä lahjajahdista #2

pakopeliklubini “piämajassa”: https://www.facebook.com/groups/pakopeliklubi

Hyvää joulua teidän perheelle! <3

Suvi Räisänen

JOTAIN KYSYTTÄVÄÄ VIELÄ?

Olen leikkauksessa 22.12.2021 enkä vielä tiedä, miten pitkään minulla siellä

sairaalassa menee. Jos tähystysleikkaus riittää, niin saatan päästä jo samana

päivänä kotiin, mutta jos tulee suurempi operaatio, niin ilmeisesti olen siellä

ainakin yön yli.

Kysy siis viimeistään ti 21.12.2021, jos Siulla on

jotain epäselvää näihin tehtäviin liittyen! Voit uskoa, että

toivon kovasti pääseväni mahdollisimman pian pois sieltä sairaalasta

vastaamaan teidän kysymyksiin ja joulun viettoon perheeni kanssa, mutta jos

nyt käy niin, että Sinulla on jotain kysyttävää näistä tehtävistä ti 21.12.2021

jälkeen ja minusta ei kuulu mitään, niin mene ihmeessä pakopeliklubini

päämajaan kyselemään jeesiä, jos vaikka joku muu asiakkaani osaisi auttaa:

https://www.facebook.com/groups/pakopeliklubi

Suvi Räisänen

Email: help@hellofromfinland.com

WhatsApp: +358 40 531 1290

https://www.facebook.com/groups/pakopeliklubi
https://www.facebook.com/groups/pakopeliklubi

