
Munajahti 2021 - vastaukset
HUOM! Koodeja syöttäessä on tärkeää huomioida, että myös se on yksi
puzzle, että missä järjestyksessä ne koodit syöttää sinne lukkoihin!!! Ne
munankuorenpuolikkaat siellä tehtävien ja lukkojen yhteydessä eivät ole vain
koristeita. Jokaisella lukolla on erilainen kuori. Tehtävillä on kuorien yläosat ja
lukoilla alaosat ja ne pitää siis mätsätä. Kas näin:

Vastauslomakkeen sähkölukot ovat eri järjestyksessä kuin tehtävät. Eli
suattaapi hyvinnii männä niin, että lapsi on ratkaissut tehtävät ihan oikein,
mutta yrittää syöttää niitä oikeita vastauksia vääriin lukkoihin ja sitten ne
sähkölukot herjaavat. Tällaisessa tapauksessa kannattaa ensin vaikka
kysäistä, että oletko ihan varma, että syötit vastauksen oikeaan lukkoon. Jos
sekään ei auta, niin sitten vaan suorempia vihjauksia kehiin.

Vastaukset sähköisiin munalukkoihin syötetään tässä järjestyksessä:

Lukko Vastaus

Munalukko II LVXPY

Munalukko I JOYEUSESPAQUES

Päättelylukko CFNQY

Silhuettilukko PALMUNOKSAJERUSALEM

Ristikkolukko SUKLAAMUNA

Pigpen cipher (tulee näkyviin vasta,
kun viisi ekaa lukkoa on ratkaistu)

KURKISTASIIVOUSKOMEROON



Munalukko I: JOYEUSESPAQUES
Lämmittelytehtävänä simppeli korvauskoodi, jossa aakkoset on korvattu
symboleilla. Vastaus on ranskaa ja tarkoittaa “hyvää pääsiäistä”.

Ristikkolukko: SUKLAAMUNA
Riveille 2, 3 ja 7 jää seuraavat kirjaimet: KULMASAUNA ja näistä
kirjaimistahan saa pääsiäisaiheisen anagrammin “SUKLAAMUNA”. Jos
pelaat näytöltä, niin nämä kirjaimet kannattaa kopsata vaikka ruutupaperille.



Silhuettilukko: PALMUNOKSAJERUSALEM
Kuva kertokoon:

Munalukko II: LVXPY
Kyseessä on braillekoodi eli pistekirjoitus. Tällä kertaa ne pisteet vain olivat
munia - koska pääsiäinen.

Vinkki: jos pelaatte peliä suoraan näytöltä, niin mahdollisuuksien mukaan
kannattaa avata brailleavain toiselle näytölle, niin ei tarvitse niin paljon
rullailla edestakaisin. Koodiavain löytyy heti alkulehden jälkeen tai ihan
googlaamalla.

Päättelylukko: CFNQY
Tässä tehtävässä on vähintään yhtä tärkeää ruksia pois ne vaihtoehdot, jotka
eivät ole totta. Jokaiselle riville ja sarakkeelle jää näin yksi vaihtoehto, joka on
totta. Lasten lempipääsiäisherkut:

● Aino: pasha - C
● Eetu: kulitsa - F
● Emma: rahkapiirakka - N
● Onni: mämmi - Q
● Sofia: suklaa - Y



Vihje 1: Kukaan tytöistä ei pidä mämmistä, mutta Onni rakastaa sitä yli kaiken.

Punaiset merkit: Ympyröidään Onnin kohdalta mämmi (Q) ja laitetaan sitten rastit muille
mämmin kohdalle + ruksitaan Onnilta pois muut herkut.

Vihje 2: Henkilö, jonka nimi alkaa E-kirjaimella tykkää eniten rahkapiirakasta.

Siniset merkit: Laitetaan Ainolle ja Sofialle rastit rahkapiirakan kohdalle.

Vihje 3: Tyttöjen lempiherkut ovat pasha, rahkapiirakka ja suklaa.

Vihreät merkit: Toisin sanoen Eetun lempiherkku on kulitsa (F). Laitetaan Eetulle X:t
muihin herkkuihin + ruksitaan pois kulitsa muilta. Tässä vaiheessa voidaan todeta myös,
että selvittämättä on enää Ainon, Emman ja Sofian lempiherkut. Emman nimi alkaa
E-kirjaimella, joten laitetaan hänelle ympyrä rahkapiirakan ( N ) kohdalle.

Vihje 4. Sofian lempiherkku alkaa samalla kirjaimella kuin hänen etunimensä.

Oranssit merkit: Sofia siis tykkää suklaasta ( Y ) ja Ainolle jää pasha (C).

Osa II - 6. lukko: KURKISTASIIVOUSKOMEROON
Kun kaikki PDF-tiedoston viisi tehtävää on avattu, pääsee siirtymään
seuraavaan osioon, jossa on Pigpen cipherin variaatiolla kirjoitettu viesti:
KURKISTA SIIVOUSKOMEROON.

https://en.wikipedia.org/wiki/Pigpen_cipher


Jatko
Jatko tästä eteenpäin on Sinun käsissäsi. Jos olette pelanneet
joulupakopelini, niin periaate on tuttu. Esimerkkejä:

1. Kuvasuunnistus: laita siivouskomeroon (lähi)kuva esim.
pyykkikoneesta. Pyykkikoneeseen kuva postilaatikosta. Postilaatikkoon
kuva Afrikan tähden pelilaudasta. Afrikan tähden pelilaatikkoon kuva
tietystä kirjan sivusta, jonka voit olettaa lapsen tunnistavan. Sinne
kirjan väliin seuraava vihje jne. Ja sitten lopulta tietysti ne
pääsiäissuklaat löytyvät. :)

2. Loppujuoksutuksen voit toteuttaa tietysti kuvien sijaan myös
kirjoitetuin viestein - joko selkokielisinä tai koodattuina.

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

https://hellofromfinland.com/shop/joulupakopeli/
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 pääsiäistä ja terveyttä teidän perheelle!
Suvi Räisänen
WhatsApp: +358 40 531 1290

P.S. Voit ihan vapaasti testata etukäteen, miten sähköiset lukot toimivat.
Lomakkeeseen pääset tästä: pääsiäismunajahti 2021

https://forms.gle/sgX1vTGxsCWWJYBk8

