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Johdanto 

 

KOHDERYHMÄ: 3.-5. luokka 

 

KESTO: 1.3-5.4.2016, yhteensä kuusi kerhokertaa, 90 min. kerrallaan 

 

OSALLISTUJAMÄÄRÄ: 8 lasta 

 

TEEMA: Salapoliisit 

 

KERHON TAVOITTEET: 

 

- Tehdä salapoliiseihin liittyviä matikkatehtäviä 

- Harjoittaa päättelykykyä ja yleistä matemaattista ajattelua 

- Ryhmätyöskentelyn harjoittelu 

 

LYHYT KUVAUS KERHOSTA: 

 

Kerhossa tehtiin joka kerralla yksi salapoliiseihin liittyvä matikkatehtävä ja muita matemaattisia 

tehtäviä. Ensimmäisellä kerralla kerhossa ratkaistiin muokattu Einsteinin ongelma, jossa 

oppilaiden tehtävänä oli selvittää, kuka viidestä salapoliisista kävi omenavarkaissa. Seuraavilla 

kerhokerroilla jokaisella kerralla oppilaiden tehtävänä oli auttaa yhtä näistä viidestä salapoliisista. 

Salapoliisit siis esiteltiin ensimmäisellä kerralla Einsteinin ongelmassa, ja myöhemmillä kerroilla 

oppilaat auttoivat kyseisiä salapoliiseja heidän tutkimissaan tapauksissa. Kerhossa harjoiteltiin 

enimmäkseen loogista päättelyä ja jonkin verran myös yksinkertaisia laskutoimituksia. 

Matemaattista ajattelukykyä ja matemaattisia konsepteja harjoiteltiin leikkien ja pelien avulla. 

Kerhossa keskityttiin toiminnalliseen tekemiseen, ei niinkään teoriaan.  

 

 

KERHON YLEINEN RAKENNE: 

 

Aloitus ja välipala 

Salapoliisiaktiviteetti 

Muita aktiviteetteja 

Loppusiivous 

 

 

  



 

1. Kerhokerta: Kuka kävi omenavarkaissa? (Einsteinin ongelma) 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- Tutustutaan toisiimme ja opitaan toisten nimet 

- Harjoitetaan loogista päättelyä ratkaisemalla Einsteinin ongelma 

- Opitaan ryhmätyötaitoja ratkaisemalla ongelma pienissä ryhmissä 

- Harjoitellaan murtolukuja pelaamalla murtolukudominoa 

- Harjoitellaan yhteenlaskua ja päättelykykyä pelaamalla Unkarilaista noppapeliä 

 

ESIVALMISTELUT: 

Ennen kerhon alkua tulostetaan Einsteinin ongelman materiaalit ja murtolukudominot. Tehdään 

lattialle maalarinteipillä ruudukot Einsteinin ongelman kuvalappuja varten. 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

Kartonkia, saksia, liimaa, ruutupaperia. 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

 

0-5 min Ohjaajien esittäytyminen ja kerhon esittely 

5-20 min Tutustumisleikkejä: nimibingo ja lankakeräleikki 

20-50 min.  Kuka kävi omenavarkaissa? (Einsteinin ongelma) 

50-75 min Murtolukudomino 

75-90 min Unkarilainen noppapeli 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Tutustumisleikkejä 

Lyhyt kuvaus työstä: Tutustutaan toisiimme ja opitaan toisten nimet  

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  

Pelataan nimibingoa:  

Jaetaan oppilaille 3x3 ruudukot, joihin he täyttävät muiden oppilaiden nimiä. Ohjaajat sanovat 

listasta jonkun nimen, ja oppilaat ruksivat omasta ruudukostaan vastaavan nimen. Kun saa 3 

ruksia kulmittain, pystyyn tai vaakaan, voi huutaa bingo.  

Pelataan lankakeräleikkiä:  

Istutaan piirissä lattialla, ensimmäinen ottaa langan päästä kiinni, sanoo oman nimensä ja heittää 

kerän jollekin toiselle. Jatketaan, kunnes kerä on käynyt kaikilla. Sitten aletaan keriä lankaa 

takaisinpäin; viimeinen sanoo hänelle heittäneen henkilön nimen ja heittää kerän takaisin tälle. 

Jatketaan näin, kunnes kerä on saatu kasaan. 

 

 

 



 

Aktiviteetin nimi: Kuka kävi omenavarkaissa? (Einsteinin ongelma) 

Lyhyt kuvaus työstä: Yritetään selvittää, kuka viidestä salapoliisista on astunut lain väärälle 

puolelle ja käynyt omenavarkaissa. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Perinteinen Einsteinin ongelma on muokattu 

salapoliisiversioksi: viisi salapoliisia asuu saman kadun varrella erivärisissä taloissa, jokaisella on 

eri salapoliisiväline ja lemmikki, ja jokainen syö eri hedelmää. Omenavarkaissa käynyt syö 

omenaa. Oppilaat selvittävät 2-3 hengen ryhmissä vihjeiden avulla, kuka salapoliiseista syö 

omenaa. 

Einsteinin ongelma: http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/einsteinin-ongelma/ (viittauspäivä 

10.4.2016) 

 

Aktiviteetin nimi: Murtolukudomino 

Lyhyt kuvaus työstä: Harjoitellaan murtolukuja pelaamalla murtolukudominoa  

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Oppilaat pelaavat 2-3 hengen ryhmissä 

murtolukudominoa. Dominopalojen toisessa päässä on murtoluku ja toisessa päässä ympyrä, 

johon on väritetty tietty määrä sektoreita. Tarkoituksena on yhdistää kuva ja vastaava murtoluku. 

Oppilaat pelaavat toisiaan vastaan laittamalla vuorotellen paloja edellisten palojen päihin. Se, jolla 

ensimmäisenä loppuu palat on voittaja. 

Työohje:http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/murtolukudomino/ (viittauspäivä 1.3.2016) 

 

Aktiviteetin nimi: Unkarilainen noppapeli 

Lyhyt kuvaus työstä: Yritetään muodostaa mahdollisimman suuri summa kahdesta 3-

numeroisesta luvusta 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Pelataan 2-3 hengen ryhmissä. Kaikki piirtävät 

paperille 3x3 ruudukon. Heitetään vuorotellen noppaa ja merkitään nopan silmäluku johonkin 

kahden ylimmän rivin ruutuun. Lopuksi kun on heitetty 6 kertaa lasketaan luvut yhteen. Se, jolla 

on suurin summa on voittaja. 

Työohje: http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/files/2014/08/Unkarilainen-noppapeli.pdf 

(viittauspäivä 1.3.2016) 

 

huomioita: 

- Kaikki tykkäsivät Einsteinin ongelmasta, oli sopivan vaikea, kun ohjaajat antoivat välillä 

vähän vihjeitä.  

- Murtolukudomino oli ok.  

- Unkarilaisesta noppapelistä suurin osa tykkäsi paljon, jotkut eivät kauheasti. 

 

  

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/einsteinin-ongelma/
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/murtolukudomino/
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/files/2014/08/Unkarilainen-noppapeli.pdf


 

2. Kerhokerta: Neiti Etsivä etsii kadonnutta kissaa 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- Harjoitella koordinaatiston käyttämistä 

- Päättelytaitojen harjoittaminen 

- Tilavuuden ymmärtäminen 

 

ESIVALMISTELUT: 

- Tulosta valmiit kerholaisten ja ohjaajan materiaalit 

- Leikkaa jokaiselle ryhmälle sama määrä kartonkia ja teippiä tilavuushaastetta varten 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

- Tikkutehtäviä -materiaali sekä tikkuja 

- Neiti Etsivä -tehtävän materiaali; ohjeet ja valmiita koordinaatistoja 

- Kartonkia (halutessasi valmiiksi leikatut palat) 

- Maalarinteippiä, saksia, herneitä, muovimukeja 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

0-15 min Aloitus ja tikkutehtäviä 

15-50 min Neiti Etsivä etsii kadonnutta kissaa 

50-90 min Tilavuushaaste 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Tikkutehtäviä 

Lyhyt kuvaus työstä: Pulmatehtäviä, joissa annetussa tikkumuodostelmasta tulee poistaa tai 

siirtää tietty määrä tikkuja, jotta muodostuu tehtävässä haluttu kuvio.  

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Tulostetut tehtävät jaetaan kerholaisille, ja he voivat 

ratkaista niitä joko yksin tai yhdessä. Ohjaajat voivat neuvoa sekä antaa oikeat ratkaisut. 

Tehtävämonisteet ja ratkaisut löytyvät OuLuman sivuilta osoitteesta: 

http://ouluma.fi/2013/02/tikkutehtavia/ (6.4.2016). 

 

Aktiviteetin nimi: Neiti Etsivä etsii kadonnutta kissaa 

Lyhyt kuvaus työstä: Tehtävä on uusi versio Rosvot ja poliisit- pelistä. Tarkoituksena on löytää 

koordinaatistosta vastustajan rosvo, jolloin kissa saadaan pelastettua. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Peliä pelataan parin kanssa. Molemmilla on kaksi 

koordinaatistoa; Neiti Etsivän ja rosvon. Pelin alussa pelaajat sijoittavat rosvon haluamaansa 

pisteeseen rosvokoordinaatistoon. Omalla vuorollaan pelaaja sijoittaa itsensä haluamaansa 

pisteeseen Neiti Etsivän koordinaatistoon, jonka jälkeen vastustaja kertoo sen etäisyyden omaan 

rosvoonsa. Pelaaja merkitsee koordinaatistoon saatujen tietojen perusteella mahdolliset pisteet 

http://ouluma.fi/2013/02/tikkutehtavia/


 

ja yrittää niiden avulla löytää vastustajan rosvon. Pelin voittaa se pelaaja, joka löytää vastustajan 

rosvon ensimmäisenä. 

Alkuperäisen pelin materiaali löytyy Summamutikan materiaalipankista:  

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/koordinaatistopeleja/, luettu 2.6.2017 

 

Aktiviteetin nimi: Tilavuushaaste 

Lyhyt kuvaus työstä: Kilpailu, jossa ryhmät pyrkivät rakentamaan kartongista ja teipistä 

mahdollisimman suuren tilavuuden omaavan kappaleen, jossa on myös avautuva kansi. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:   

Kilpailua varten jokaiselle ryhmälle annetaan sama määrä kartonkia ja teippiä, myös 

rakentamiseen annettava aika on rajattu. Lopuksi kappaleiden tilavuuksia verrataan täyttämällä 

ne herneillä ja mittaamalla herneiden määrä muovimukien avulla. Kilpailun voittaa ryhmä, joka on 

rakentanut suurimman kappaleen. Tehtävän ohje löytyy Summamutikan sivuilta: 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/tilavuushaaste/ (6.4.2016). 

 

MUISTA! 

- Neiti Etsivä -tehtävässä ohjeet kannattaa käydä huolellisesti läpi, jotta kerholaiset 

ymmärtävät pelin kulun ja taktiikan (miten lyhin etäisyys katsotaan, miten mahdolliset 

pisteet etsitään jne.) 

- Tilavuushaasteessa kannattaa painottaa sitä, että kappaleessa ei saa olla yhtään reikiä 

(jotta herneet pysyvät sisällä). Lisäksi täyttövaiheessa kannattaa varoa, ettei kappale 

hajoa kokonaan. 

 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/koordinaatistopeleja/
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/tilavuushaaste/


 

Kuva: Emma Karjalainen 

3. Kerhokerta: Salakirjoitus 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- Opetellaan salakirjoitustekniikoita ja ratkaistaan salapoliisitehtävään liittyvä 

salakirjoitusteksti 

 

ESIVALMISTELUT: 

Tulostetaan salakirjoitusmateriaalit ja salapoliisitehtävä. 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

Salakirjoitusmateriaalit, salapoliisitehtävä, kyniä, paperia. 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

0-10 min Aloitus 

10-60 min Salakirjoitustekniikoiden esittely ja harjoittelu 

60-85 min Salapoliisitehtävän ratkaiseminen 

85-90 min Loppusiivous 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Salakirjoitustekniikoiden esittely ja harjoittelu 

Lyhyt kuvaus työstä: Esitellään kolme salakirjoitustekniikkaa (suoraan numeroiksi, Atbash ja 

ruudukkosalaus) ja harjoitellaan tekniikoita tehtävien avulla. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Käydään ensin läpi Suoraan numeroiksi-

salakirjoitustekniikka, jonka jälkeen oppilaat harjoittelevat tekniikkaa salaamalla muutaman 

ohjaajien antaman sanan ja vastaavasti purkamalla muutaman salauksen. Tämän jälkeen 

käydään läpi Atbash-salakirjoitus, jonka jälkeen oppilaat salaavat sanoja ja purkavat salauksia. 

Lopuksi käydään läpi ruudukkosalaus, jonka jälkeen oppilaat salaavat parilleen jonkun 

haluamansa viestin. Parin tehtävänä on purkaa salaus. 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/salakirjoituksia/, luettu 2.6.2017 

 

Aktiviteetin nimi: Salapoliisitehtävän ratkaiseminen 

Lyhyt kuvaus työstä: Oppilaiden tehtävänä on purkaa roiston lähettämä salakirjoitettu viesti 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Salaperäinen Viiksi-Kostaja piinaa viiksekkäitä 

herrasmiehiä ajamalla heidän viiksensä pois heidän nukkuessaan. Hercule Poirot on kutsuttu 

apuun taisteluun Viiksi-Kostajaa vastaan. Poirotin avulla poliisit ovat onnistuneet nappaamaan 

Viiksi-Kostajan apurilleen kirjoittaman salakirjoitetun viestin. Oppilaiden tehtävänä on auttaa 

Poirotia ja avata salakirjoitus äsken opituilla tekniikoilla. 

 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/salakirjoituksia/


 

 

 

MUISTA! 

- Salakirjoitustekniikat olivat osalle oppilaista yllättävän vaikeita, tehtäviin meni 

huomattavasti odotettua enemmän aikaa 

- Salapoliisitehtävä oli ok, salakirjoituksen vaikeuden takia oppilaiden huomio kiinnittyi 

enemmänkin salakirjoituksen ratkaisemiseen, itse tarina jäi vähemmälle huomiolle. 

 

  



 

4. Kerhokerta: Rahanväärentäjän jäljillä 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- Päättely- ja laskutaitojen harjoittelu 

 

ESIVALMISTELUT: 

- Tulosta Rahanväärentäjän jäljillä -materiaali sekä leikkaa setelipohjat valmiiksi 

- Tulosta (ja laminoi) Algebrakilpailun pelilauta 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

- Rahanväärentäjän jäljellä -monisteet 

- Tulostetut ja leikatut setelipohjat 

- Paperia ja kyniä 

- Algebrakilpailu -pelilauta/pelilautoja 

- Kaksi noppaa per pelilauta sekä pelinappuloita 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

0-15 min Aloitus 

15-45 min Rahanväärentäjän jäljillä 

45-90 min Algebrakilpailu 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Rahanväärentäjän jäljillä 

Lyhyt kuvaus työstä: Sherlock Holmes on löytänyt setelien väärentäjän piilopaikan. Hänen 

täytyy todistaa, että setelit ovat väärennettyjä. Ainakin osa kuitenkin näyttää olevan aitoja. 

Holmesin näkö on heikentynyt ja hän tarvitsee apua setelien tutkimisessa. Setelien aitous voidaan 

tutkia sarjanumeron ja tarkistusluvun avulla. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Aluksi kerrotaan tehtävän taustatarina sekä selitetään 

ohjeet. Kerholaisille jaetaan leikatut setelipohjat, joissa on sarjanumero. Setelit voidaan tarkistaa 

ryhmissä, jolloin jokaiselle jää muutama seteli tarkistettavaksi. Sarjanumero koostuu kirjaimesta 

ja yhdestätoista numerosta. Kirjainosa kertoo setelin alkuperämaan ja numero-osaa apua 

käyttäen voidaan laskea setelin aitous. Kirjainosaa vastaa luku, joka lasketaan yhteen numero-

osan numeroiden kanssa. Tuloksen numerot lasketaan yhteen ja  mikäli vastaukseksi saadaan 

8, niin seteli on aito. Lopuksi käydään oikeat vastaukset läpi. 

 

 

 

 

 

 



 

Aktiviteetin nimi: Algebrakipailu 

Lyhyt kuvaus työstä: Peli, jossa harjoitellaan peruslaskutoimituksia. Tavoitteena on päästä 

maaliin ensimmäisenä. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  Pelaaja heittää kahta noppaa sekä liikkuu pelilaudalla 

ruutunsa kohdalla olevan ohjeen mukaisesti myötäpäivään. Esimerkiksi noppaluvuilla a=1 ja b=2 

sekä ohjeella a+b pelaaja liikkuu 1+2=3 askelta. Mikäli tuloksena on negatiivinen luku, niin pelaaja 

liikkuu taaksepäin. Pelin voittotavasta sovitaan ennen aloittamista; riittääkö maaliviivan 

ohittaminen vai vaaditaanko maaliruutuun pääseminen. Ohjeet ja laudat löytyvät OuLuman 

sivuilta: https://ouluma.fi/2012/05/algebrakilpailu/ (14.4.2016). 

 

MUISTA! 

- Kerholaiset voivat halutessaan värittää ja koristella setelit 

- Algebrakilpailun nopat kannattaa olla eri värisiä; toinen vastaa a:ta ja toinen b:tä! 

- Osalle päässälaskeminen voi olla vaikeaa tai hidasta, joten ohjaajan kannattaa olla 

seuraamassa peliä sekä auttaa laskemisessa 

- Algebrakilpailusta tykättiin todella paljon! 

 

 

  

https://ouluma.fi/2012/05/algebrakilpailu/


 

5. Kerhokerta: Neiti Marple Banaanisaaren vankina 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- Harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskua (ja kertolaskua) 

- Harjoitetaan muistia 

 

ESIVALMISTELUT: 

Ennen kerhoa tulosta (ja laminoi) pelilaudat ja pelikortit. Kerää ulkoa pieniä kiviä ja pese ne, jos 

et käytä tulostettavia kivimerkkejä. 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

Pelilaudat, pelikortit, pelinappuloita, noppia, (kiviä). 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

 

0-15 min. Aloitus 

15-90 min Neiti Marple Banaanisaaren vankina- pelin ohjeistus ja pelaaminen 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Neiti Marple Banaanisaaren vankina 

Lyhyt kuvaus työstä: Neiti Marple on jäänyt Banaanisaarelle pahamaineisten 

banaaninsalakuljettajien vangiksi. Oppilaiden tehtävänä on kerätä kiviä yhdistämällä muistipelin 

tapaan lasku- ja vastauskortteja. Ensimmäisenä kuusi kiveä kerännyt pelaaja pääsee liikkumaan 

kiviä pitkin Banaanisaarelle pelastamaan Marplen. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Jaetaan oppilaat neljän hengen ryhmiin. Sekoitetaan 

laskukortit ja vastauskortit, ja asetetaan laskukortit pelilaudan ruutuihin väärinpäin ja vastauskortit 

pelilaudan viereen riveihin väärinpäin. Selitetään pelin kulku: pelaajat heittävät vuorollaan noppaa 

ja liikkuvat pelilaudalla haluamaansa suuntaan. Pelaaja saapuu ruutuun, kääntää ruudussa 

olevan kortin, ja yrittää muistaa/arvata missä vastaava vastauskortti on. Jos pelaaja arvaa oikein, 

hän saa kiven ja asettaa sen omalle polulleen. Vuoro siirtyy seuraavalle.  

Alkuperäinen peli löytyy osoitteesta: 

https://ouluma.fi/2014/01/kilpajuoksu-banaanisaarelle/ (viittauspäivä 10.4.2016) 

 

MUISTA! 

- Banaanisaari-pelin ohjeissa on ristiriita: yhdessä kohdassa sanotaan, että 

salakuljettajakortit ja tyhjät kortit laitetaan laskukorttien joukkoon, toisessa kohdassa 

sanotaan, että ne laitetaan vastauskorttien joukkoon. Ilmeisesti ne pitäisi laittaa 

laskukorttien joukkoon.. 

- Kun Banaanisaari-pelin kortit on laminoitu, ne ovat tosi liukkaita. Havaittiin, että on 

parempi laittaa laskukortit pelilaudalle valmiiksi oikeinpäin ja vastauskortit pelilaudan 

https://ouluma.fi/2014/01/kilpajuoksu-banaanisaarelle/


 

viereen riveihin väärinpäin. Tällöin rosvokortit ja tyhjät kortit laitetaan luonnollisesti 

vastauskorttien joukkoon.  

- Monet oppilaista eivät pitäneet rosvokorttien ideasta, eivät tykänneet siitä, että toiselta 

pelaajalta voi “varastaa” kiven. Rosvokortit voi jättää hyvin pelistä pois. 

- Jotkut oppilaat turhautuivat peliä pelatessa, kun eivät saaneet paria. Osa oppilaista taas 

tykkäsi pelistä todella paljon. 

 

  



 

6. Kerhokerta: Indiana Jones ja taikakivet 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- Tutustua koordinaatistoon ja vektoreihin (ei näkyvästi) 

- Päättää kerho mukavalla, kerholaisten ehdottamalla tekemisellä 

 

ESIVALMISTELUT: 

- Tee vektorireitit valmiiksi ja tarkista, että ne ovat varmasti oikein 

- Kirjoita karttakääreet (reittiohjeet ryhmille) 

- Tee koordinaatisto-ohje; lappu, jossa näkyy eri suuntien nimet ja värit 

- Laita kivet paikoilleen 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

- Reittiohjeet ja koordinaatisto-ohje 

- Jokin mitta, esim. tauluviivain 

- Sinitarraa tai teippiä 

- Kiviä 

- Jokin “palkinto” jokaiselle (muisto kerhosta) 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

0-15 min Aloitus ja nyyttärit 

15-45 min Indiana Jones ja taikakivet 

45-90 min Lautapelejä 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Indiana Jones ja taikakivet 

Lyhyt kuvaus työstä: Ryhmät auttavat Indiana Jonesia ja etsivät taikakiviä annettujen 

vektorireittien avulla. Huoneeseen on merkitty koordinaatisto, jossa neljää eri suuntaa merkitään 

eri kirjaimella. Reittiohje muodostuu siis vektoreista, esim: 1S + 2,5P + … eli mennään 1 mitta 

S:n suuntaan, 2,5 mittaa P:n suuntaan jne. Reitti johtaa kiven luo, jolloin tehtävä on suoritettu. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Laitetaan koordinaatisto-ohje lähtöpisteen lähelle, 

josta kerholaiset voivat tarvittaessa tarkistaa suunnat. Kerholaisille annetaan reittikääreet, joissa 

reittiohje on, sekä mitta ja pala sinitarraa (tai teippiä). Sinitarralla pelaajat voivat merkitä yhden 

vektorin antamaa paikkaa, jottei paikka unohdu mittaa siirtäessä. Kun jokainen ryhmä on löytänyt 

oman kiven, kerholaisille voidaan antaa jokin palkinto muistoksi kerhosta. 

 

Aktiviteetin nimi: Lautapelejä 

Lyhyt kuvaus työstä: Pelataan kerholaisten haluamia lautapelejä 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Pelataan lautapelejä kerholaisten toiveiden mukaan. 

Halutessaan he voivat myös tuoda kotoaan pelejä. 



 

 

MUISTA! 

- Vektoritehtävässä eri suuntia voidaan merkitä kirjaimien lisäksi myös väreillä (S=sininen 

jne), jotka väritetään sekä koordinaatisto- että reittiohjeeseen. Tällä tavalla suunnat eivät 

sekoitu niin helposti ja reittiohje on helpommin luettavissa. 

- Jos huoneen lattiassa on ruudukko niin viivoja kannattaa käyttää apuna, jotta mitan 

asettaa suoraan. 

 

 
Kuva: Flickr LUMA-keskus Suomi 

https://www.flickr.com/photos/myscience/17975136913/in/album-72157653816425230/

