
Halloween-noidan karkkikepponen -
ohjeet ja vastaukset

Pelin kulku pähkinänkuoressa
1. Jätä halloween-noidan viesti (tehtävä #1) lasten löydettäväksi johonkin sopivaan

paikkaan tai “löydä” se itse. Viestissä on isoja kirjaimia vähän miten sattuu.
Toivottavasti se pistää lastenkin silmään, sillä nimenomaan niistä isoista
kirjaimista muodostuu sana: TAKINTASKU.

2. Lapset menevät tarkastamaan takkien taskuja ja löytävät jonkun takin taskusta
Sinun piilottamasi tehtävät #2-6 sekä avaimet niihin. (Tehtävän 4
kummitusavaimen voi halutessaan jättää pois, niin saavat kokea hoksaamisen ilon,
kun huomaavat itse niiden kummitusten olevankin kirjaimia.)

3. Lapset ratkaisevat tehtävät #2-5 ja kirjoittavat niiden vastaukset tehtävässä #6
olevaan ruudukkoon. Ympyröidyt kirjaimet (KUOPENSE) pitää järjestää uudelleen:
PESUKONE.

4. Pesukoneen luota löytyy vielä yksi tehtävä (#7), johon Sinä olet koodannut
etukäteen herkkujen kätköpaikan käyttäen avaimena tehtävän #6 ruudukkoa
(kuva yllä). En ole tehnyt tätä viimeistä tehtävää valmiiksi, koska erilaiset kodit
tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia herkkujen kätkemiselle. Esimerkiksi “KATSO
LIPASTOON” koodataan näin: C1, H2, E5, A4, B3, I2, E2, B4, B1, G2, E5, B3, B5, C5

5. Lapset löytävät Sinun piilottamasi halloweenherkut tehtävässä #7 mainitusta
paikasta.



Vastaukset
TEHTÄVÄ #1: TAKINTASKU
Tehtävä on tyypiltään “hidden in plain sight” eli tähän tehtävään ei ole
erillistä avainta. Siinä pitää vaan hoksata poimia viestistä kaikki “poikkeavat”
kirjaimet eli tässä tapauksessa isot kirjaimet. Niistä muodostuu:
“TAKINTASKU”

TEHTÄVÄ #2: KURPITSALYHTY
Tehtävässä #2 käytetään simppeliä tapaa korvata aakkoset symboleilla.
Vastauspaperilla (tehtävässä #6) on merkattu valmiiksi, että tehtävän #2
kuudes kirjain on T. Tämän perusteella mätsätään koodikiekot kuvan
osoittamalla tavalla ja saadaan käännettyä symboleista teksti:
KURPITSALYHTY

TEHTÄVÄ 3: ZOMBI
Tehtävässä #3 käytetään Polybiuksen neliön periaatetta - käytössä on vaan
symbolit. Mainittakoon sekin, että avaimessa kirjaimet eivät ole
aakkosjärjestyksessä, mutta sillähän ei ole mitään väliä tehtävän

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


ratkaisemisen kannalta. Mekaanisesti vaan tsekataan avaimesta, mitä
kirjaimia eri lepakkoparit vastaavat.

Tehtävä 4: SPIDER
Tämä on ihan simppeli sokkelotehtävä, jossa pitää vaan löytää suorin reitti
karkkien luo (reitti alla). Lisäksi pitää tietty tajuta, että matkan varrella olevat
kummitukset ovat itse asiassa kirjaimia ja niistä muodostuu sana: SPIDER.

HUOM: Käytä harkintaasi, että annatko tähän tehtävään liittyvää avainta
lapsille ollenkaan!

Tehtävä 5: MONSTER
Tässä tehtävässä käytetään ns. “ostoslistakoodia”. Yksinkertaisesti poimitaan
jokaiselta riviltä se kirjain, joka vastaa rivin alussa olevaa numeroa. Riviltä #1
poimitaan kymmenes kirjain (m), riviltä #2 seitsemäs kirjain (o) jne.

Tehtävä 6: PESUKONE
Kun olette saaneet kaikki muut tehtävät ratkottua ja kirjoitettua vastaukset
tälle paperille, teidän pitää poimia ympyröidyt kirjaimet: KUOPENSE

Niistä kirjaimista pitää tehdä anagrammi: PESUKONE

Tehtävä 7: xxxxxxxxxxxxxx
Sinun (Game Master) pitää koodata tähän paperille manuaalisesti herkkujen
kätköpaikka käyttäen avaimena tehtävää #6.



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

Muita pelejä
Jos Teillä on vielä muut pakopelini pelaamatta, niin testatkaa ihmeessä seuraavia pelejä.

Salapoliisin joulukalenteri
https://hellofromfinland.com/shop/salapoliisin-joulukalenteri/

Koodinmurtajan joulukalenteri
https://hellofromfinland.com/shop/koodinmurtajan-joulukalenteri/

Itsenäisyyspäivän Suomi -pakopeli
https://hellofromfinland.com/shop/suomi-pakopeli/

Jouluaaton lahjajahti I
https://hellofromfinland.com/shop/joulupakopeli/

Jouluaaton lahjajahti II
https://hellofromfinland.com/shop/lahjajahti/

Munajahti I
https://hellofromfinland.com/shop/munajahti/

Munajahti II
https://hellofromfinland.com/shop/munajahti-2/

Kaikki pakopelini ja “aarrejahtini” löytyvät täältä:
https://hellofromfinland.com/collection/pakopelit/
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