
Tervehdys joulupukilta
Hei ystäväiseni! Toivottavasti Sinulle kuuluu hyvää ja olet saanut olla terveenä! Kirjoitan Sinulle, koska meillä on

ongelma: lahjavaraston #6 ovikoodi on mystisesti kadonnut. Sitä koodia on etsitty kissojen ja koirien kanssa, mutta

ainakin toistaiseksi tuloksetta. Korvatunturilla on hirmuinen kiire ja uusia lahjoja ei ennätetä tehdä tai hankkia

varastossa olevien tilalle. Lahjavaraston ovi olisi siis erittäin suotavaa saada auki tai muuten monen perheen joulu voi

olla ehkä hieman pettymys, jos lahjoja ei tänä vuonna tule ollenkaan.

Onneksi ovikoodista on tehty varmuuskopio, MUTTA se on salattu monen salakoodin avulla. Turvallisuussyistä

varmuuskopiossa on myös aikalukko, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että koodin ensimmäisen osan pääsee

selvittämään joulukuun 1.päivä, seuraavan osan joulukuun 2.päivä jne. Lopulta jouluaattona Sinulla pitäisi olla kasassa

koko ovikoodi. Tekisimme tämän selvitystyön itse, mutta Korvatunturin väellä tuppaa olemaan hirveä kiire aina näin

joulun alla.

Kysymykseni kuuluukin, että olisiko Sinulla aikaa ja halua auttaa selvittämään lahjavaraston #6 ovikoodi? Sitähän ei

koskaan tiedä, vaikka juuri teidän perheen joululahjat sattuisivat olemaan juuri siinä lahjavarastossa. Jos otat haasteen

vastaan, löydät koodinmurtajan joulukalenterin täältä:

https://hellofromfinland.com/koodinmurtajan_joulukalenteri/


Joulukalenterista paljastuu siis joka päivä uusi tehtävä, jotka Sinun pitää suorittaa, että saat lahjavaraston ovikoodin

selville. Voit kerätä ne 24 koodikirjainta näihin taulukoihin tai vaikka ruutupaperille.
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Tsemppiä matkaan!

Jouluisin terveisin,

Joulupukki



P.S. Tarvitset joulukalenterin luukkujen avaamiseen A1Z26 -koodia, joka Sinun pitää ensin päätellä. Muista, että koodi

toimii molempiin suuntiin: kirjain voi olla numero ja päinvastoin eli numero voikin olla kirjain.
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Päättele ja täydennä koodiavain esimerkin avulla.
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