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Reissussa-peli

Reissussa on 12–14-vuotiaille suunnattu arvoituksen ratkaisupeli Tasaamisen 
teemoista. Reissussa seikkailevat bloggari Myrsky ja lohikäärme Savu, jotka 
lentävät kuumailmapallolla Kambodzhan, Kolumbian ja Palestiinalaisalueen 
kautta koto-Suomeen. Matkalla kaverukset näkevät kaikenlaisia globaaleja 
pulmia ja selvittävät visaisia tehtäviä.

Peli liittyy kirkon kasvatuksen polun 12–14-vuotiaiden teemaan ”vapaus”:  
Saan olla rauhassa sellainen, kuin olen. Olen tärkeä kotona, koulussa ja kirkossa.

Pelin pohjana on Suomen Lähetysseuran 
Tasaus-kampanja ja pelissä käsitellään 
myös muutamaa lapsen oikeuksien  
sopimuksen artiklaa terveydestä,  
riittävästä elintasosta, oikeudesta  
tietoon, suojaan sodalta sekä oikeudesta 
henkilöllisyyteen ja vanhempiin  
(artiklat 7, 17, 24, 27, 38 ja 42). 

Tasaus-kampanja tavoittelee sitä,  
että maailma olisi oikeudenmukaisempi,  
iloisempi ja lempeämpi.

Peliä on ollut mukana suunnittelemassa  
seurakuntien työntekijöitä.
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Tehtävät:

Tästä saat kaikki ma-
teriaalit tehtäviin. Voit 
laittaa tehtävät esim. kir-
jekuoriin. Jokaista tehtävää 
varten pelaajaryhmä saa kir-
jekuoren. Ensin kuunnellaan 
pala tarinaa ja sen jälkeen 
ryhmä tekee kuoressa olevan 
tehtävän.  

Tehtävän selvitettyään ryhmä saa uuden 
tehtäväkuoren. Oikea vastaus tarkistetaan 
ohjaajalta. Jos käytössäsi on pakohuone-
materiaaleja, esim. lukittavia salkkuja, voit 
käyttää niitä.

Joillakin rasteilla voi valita helpomman 
tai vaikeamman tehtävän. Ohjaaja valit-
see omalle ryhmälleen sopivamman vai-
keustason. Jokaisella rastilla saa palapelin 
palan. Palapeli kootaan viimeisellä rastilla. 
Toinen vaihtoehto on antaa kaikki palat 
kerralla 5. /6. rastilla. Valmistaessasi rasteja, 
voit päättää leikkaatko palapelin kuvan 
viiteen vai kuuteen palaan. 

Ohjaaja printtaa etukäteen kaikki tarvitta-
vat materiaalit

Jos kaikilla ryhmillä ei ole omaa isosta tai 
muuta ohjaajaa, ne voivat pyytää apua 
tarvitessaan viittaamalla.

Rastit ja peliin käytettävä aika:

Reissussa-pelissä on kuusi rastia. (Viimei-
sen voit jättää pois, jos aika ei riitä.) Jokai-
sella rastilla kuunnellaan pala tarinaa ja 
ratkaistaan tehtävä. Tarinan kertomiseen 
menee noin 2 minuuttia, ja tehtävän rat-
kaisuun muutama minuutti. Yhteensä ras-
teihin on ajateltu kuluvan noin 30–36 min. 
(riippuen siitä, onko 5 vai 6 rastia). Tämän 
lisäksi aikaa menee pelin aloittamiseen, eli 
yhteensä n. 40–45 minuuttia.

Pelaajat:

Sopiva ryhmä pelin toteuttamiseen on 
4–6 henkilöä. Jos on enemmän osallistu-
jia, esim. koululuokka, jaetaan se sopivan 
kokoisiin ryhmiin.

Leirillä peli voidaan toteuttaa niin, että 
ohjaaja ohjaa koko joukkoa ja isoset omaa 
pienryhmäänsä. Isoset lukevat tarinan ja 
tekstit, ja voivat avustaa tarvittaessa tehtä-
vissä. 

Peliohjeet
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Artikla 24. Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä  
ja saada tarvittaessa hoitoa.  

1. Lähtö

Moro! Mä oon Myrsky ja tää on mun  
lohikäärmefrendi Savu. Me ollaan viime 
aikoina tutustuttu lapsen oikeuksiin, ja 
ollaankin nyt Savun kanssa lähdössä vähän 
tsekkailee maailmalle, et miten ne lapsen 
oikeudet oikein näkyy käytännössä. Sulla 
on siis ihan mieletön mahdollisuus tehdä 
tätä matkaa yhdessä meidän kanssa. Mä 
lupaan pitää teidät ajan tasalla kaikista  
meidän kokemuksista! 

Mut siis, tiesit sä, et lapsen oikeudet  
velvoittaa pitää huolta lasten ja nuorten 
terveydestä, veden ja ruuan saannista sekä 
kasvamiseen sopivasta ympäristöstä?  
Musta nää on ihan sika isoja lupauksia!   

Itekin voi tehä monenlaisia asioita sen 
eteen, että olis terve. Ja aikuiset voi vaikut-
taa siihen, että lapsilla ja nuorilla, omilla ja 
muitten, ois ruokaa ja terveyttä ja kaikkee 
tarpeellista. Lohikäärmeetkin tarvii tätä 
kaikkea –  ja kaikki tyypit ympäri maailmaa. 
Siitä me saatiinkin Savun kanssa villi idea 
villistä reissusta! 

Arvaas, mikä valittiin kulkuvälineeksi? 
Kuumailmapallo! Nyt pitäis vaan selviytyä 
lähtemään...
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Kaksikko pääsee matkaan löytämällä oikean reitin.  
Jokainen tekee, ja tehtyään itse auttaa kaveria.  
Ryhmä on valmis, kun kaikki ovat valmiita.
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2. Kambodzha

 Artikla 27. Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen,  
moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon.

Soksabai eli heipat ja mitä kuuluu täkäläi-
sellä khmerin kielellä!

Siirtyminen Suomesta Phnom Penhiin 
vaati kärsivällisyyttä ja paljon Savun hön-
käilyä kuumailmapallossa. Ilmasta voi 
ihailla milloin mitäkin, tällä kertaa olin ihan 
että vau kun näin valtavan Mekong-joen.

Sitä jokea sit mentiin pohjoiseen veneel-
lä Preah Vihearin alueelle. Jännittävintä 
oli, kun välillä joku käärme nosti päätään 
veneen vieressä. Arvatkaa vaan, innostuko 
mun lohikäärme! Oli siinä pitelemistä, ettei 
Savu hypännyt jokeen.

Kun jokaisella on oikeus riittävään elinta-
soon, mitä kaikkea se voi merkitä? Täällä 
kuulemma tehdään hommia, että jokai-
selle riittäisi hyvää ruokaa tarpeeksi. Se ei 
tarkoita, että roudataan tänne jauhoja ja 
öljyä ja pastaa. Ei, vaan autetaan ihmisiä 
itse mahdollistamaan ruuansaanti. Esimer-
kiksi tuetaan kanan- ja kalankasvatusta ja 
sienten viljelyä.

Mut tää Mekong-joki on kyllä huikee! Ja 
mikä massiivinen määrä vettä. Kun se tul-
vii, mitä on tapahtunut silloin tällöin, siitä 
on leikki kaukana.
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A J U O S K L E V B M T I R

Kun vesi virtaa, mitkä kohdat täyttyvät ja missä järjestyksessä? 
Tästä pienestä tulvasta selviää sitten seuraava matkakohde.
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3. Kolumbia

17. Lapsella on oikeus saada tietoa esim. television, radion ja lehtien 
välityksellä. Valtiolla on velvollisuus rohkaista tiedotusvälineitä tuottamaan 

lapsen hyvinvointia ja kehitystä tukevaa aineistoa. Lasta tulee suojella 
hänen hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta aineistolta.

Hola eli terve, niin kuin espanjan kielellä 
tässäkin maassa sanotaan.

Huh huh, olihan taas istumista ja seisomis-
ta kuumailmapallossa. Korissa on vähän 
ahdasta lohikäärmeen kanssa. 

Ja sit vaihtukin vähän erilaiseksi mene-
miseksi. Suurin osa kolumbialaisista elää 
kaupungeissa, tosi suurissakin. Mut me 
lähdetään pois kaupungeista. Nimittäin 
eikun hevosen selkään! Ympärillä levittäyty 
paratiisimaiset sademetsämaisemat, vesi-
putoukset, banaanipuut, värikkäät kukat 
ja perhoset, mutta en pystyny ihailemaan 
niitä. Pidin rystyset valkoisina kiinni hevo-
sesta, joka hoippu puolen metrin levyisellä, 
kivikkoisella polulla vuoroin jyrkkää ylämä-

keä, vuoroin vielä jyrkempää alamäkeä. 

Toisella puolella oli vuorenseinämä, toisella 
puolella taas toista sataa metriä pitkä pu-
dotus kuohuvaan koskeen. En ees uskalta-
nu katsoa, miten Savu selviää.

Aattelin tavata täkäläisiä tubettajia. Hei-
täkin löytyy, mutta monien kohdalla pitää 
ylittää vaikeuksia. Kun pitää tehdä töitä, 
kun ei ole varaa käydä koulua, moni asia 
on vähän hankala. Mutta ei hätää, tähän-
kin on ratkaisuja: Kummit Suomessa tai 
muualla tukee kolumbialaisia pääsemään 
kouluun, oppimaan ja kasvamaan tulevai-
suuden tubettajiksi. Sit kaikilla olisi oikeus 
saada tietoa. Ja tubettajina ja muuten olla 
ite jakamassa kaikkee infoo.
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Ja mihin seuraavaksi? Se selviää tästä tehtävästä. (vaikeampi versio)
Kolumbian koulukuvien joukossa on tarvittavat kirjaimet. Laita printatut 
kuvat sekaisin pöydälle. Laita ne oikeaan järjestykseen, niin paikka selviää. 
Ja suorita laskutoimitus, niin vastaukseksi saat kuumailmapallon 
lähtöportin numerot ja pääset jatkamaan matkaa.
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(Vaikeamman tehtävän tehtävän oikea vastaus: 9 + 3 + 9 x 5 + 8 x 4 +2 + 2 x 7 + 3 = 107)
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Ja mihin seuraavaksi? Se selviää tästä tehtävästä. (helpompi versio)
Kolumbian koulukuvien joukossa on tarvittavat kirjaimet. Laita printatut kuvat 
sekaisin pöydälle. Laita ne oikeaan järjestykseen, niin paikka selviää. 
Ja suorita laskutoimitus, niin vastaukseksi saat kuumailmapallon 
lähtöportin numerot ja pääset jatkamaan matkaa.
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(Helpomman tehtävän oikea vastaus: 107)
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4. Palestiinalaisalue

Artikla 38. Alle 18-vuotiasta ei saa värvätä armeijaan eikä hän saa 
osallistua sodankäyntiin. Aseellisissa selkkauksissa on suojeltava lapsia.

Uusi maanosa ja uusi paikka. Täällä pales-
tiinalaisalueella kuuluu pääasiassa arabiaa, 
nyt sit tervehditään sanomalla salaam. Se 
on suomennettuna rauha teille. Kumma 
juttu. Uutiset täältä kertoo usein pikem-
minkin rauhattomuuksista. No, lohikäär-
meen kanssa tallustelu tuntuu kyl ihan 
turvalliselta näin paikkoja tuntematto-
mammallekin.

Lapsia ja nuoria pitää jotenkin siis suojella 
sodalta. Parasta suojelua kai olisi, että sotia 
ja rauhattomuuksia ei syntyisi. Että ym-
märrettäis, et kun voi sopia, ei tarvii sotia.

Savun kanssa tulee neuvoteltavaa silloin 
tällöin. Nytkin se olis halunnut mennä 
Kuolleeseen mereen lillumaan – vesi on 

siinä niin suolaista, että kannattelee hyvin 
vaik lohikäärmeen. Tai jollekin oliivitilalle 
maistelemaan tuoreita oliiveja, tai Juu-
dean autiomaahan katsomaan, löytyiskö 
sieltä lajitovereita!

Mut ei, me oltiin sovittu menevämme 
yhteen palestiinalaiskylän kouluun tutus-
tumaan. Siellä tyypit matikan ja kielten 
opiskelemisen lisäksi tutustuu siihen, 
miten tulisi toisten kanssa paremmin toi-
meen, on sitten esimerkiksi uskonnoltaan 
mikä tahansa. Tavoite on, että opiskelijat 
vois olla vastuunkantajia omalla tavallaan, 
kunnioittaa toisia, olla rauhanvälittäjiä. 
Huikeeta! Siis rauhanvälittäjiä. Oishan 
tää tärkeetä myös meillä. Savukin törähti 
myöntymisen merkiksi.
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Etsi kolme samanlaista. (vaikeampi versio)
Pääset eteenpäin laittamalla niiden alla olevat luvut oikeaan järjestykseen.

             1  2           3   4      5        6

A

B

C

D

E

F

G

H

3 samaa riveillä A6, C2 ja E4 => numerosarja on 651103

65601523 88 01

640944 02 18 39

8766

3490

925931 02

11 74 3057 9821

2472 7719

032608

56 78 413922

3449

13

200578 126199

26

Oikea vastaus: 3 samaa riveillä A6, C2 ja E4 => numerosarja on 651103
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Etsi kolme samanlaista. (helpompi versio)
Pääset eteenpäin laittamalla niiden alla olevat luvut oikeaan järjestykseen.

             1  2           3   4      5        6

A

B

C

D

E

3 samaa riveillä A6, C2 ja E4 => numerosarja on 651103

65601523 88 01

640944 02 18 39

8766

3490

11 74 3057 9821

2472 7719

032608 26

Oikea vastaus: 3 samaa riveillä A6, C2 ja E4 => numerosarja on 651103
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5. Kotiinpäin

Artikla 7. Lapsi on rekisteröitävä heti syntymänsä jälkeen, ja hänellä 
on syntymästään lähtien oikeus nimeen ja kansalaisuuteen sekä mikäli 
mahdollista, oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan.

Siis ette ikinä usko! Oltiin Lohikäärmeen 
kaa lähdössä takas kotimatkalle, kun mä 
tajusin etten löydä passia mistään. Vähän-
kö mä käänsin siinä kaikki tavarat läpi ihan 
paniikissa! 

Kotimatka siis venyy siihen asti et mä löy-
dän ne jostain. Ilman passia mä en miten-
kään pääse palaamaan takas Suomeen. 
Mul ei oo mitään käryy siitä, et mihin mä 
oon sen tuupannu.  

Mun pitää varmaan ettii joku, joka pystyy 
jeesaamaan mua.

Tältäköhän muuten tuntuu niistä tyypeis-
tä, jotka joutuu lähtee äkisti pois maasta? 
Tai se ne ketkä ei saa ees oman maansa 
kansalaisuutta, koska ne on niin hurjista 
olosuhteista. Mä sentään tiedän mikä mun 
nimi ja kansalaisuus on ja tiedän et mulla 
on niihin oikeus.
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Leikkaa kufi-aakkosten l-kirjain leivinpaperista. 
Asettamalla se oikeaan paikkaan, löytyy henkilö, joka voi auttaa Myrskyä. 

Ä R S A S R Y E P I Ä A J K S
U A O I L J B I E K K C I A D
M H X M O P R ! U Ä Ö W Y M N
U N D A I I M S U L H J K C R
E E E E F D I Ä J M O P T U Q
U O B A I O A L Ä I L Ö Y S S
I G I N R S U I I P S N I T E
I M C I J U B T R U I L I N U
P P D L S U S T Ä V H I N N V
U F A J A R K E L O S T Y Y I
A U U F R L Ä H K H E T E G X
M U V J M L S A E J O K U P G

Oikea vastaus:  Suurlähettiläs
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6. Ja kotona

42. Valtion tulee huolehtia, että kaikki kansalaiset  
tuntevat lapsen oikeudet.

Huh huh, kotisohvalla ollaan! Lohikäärme 
varas sängyn ja kuorsaus vaan kuuluu. 
Reissu oli ihan sanoinkuvaamaton, mah-
tava. Että me oikeesti päästiin tapaamaan 
tyyppejä Kambodzhassa, Kolumbiassa ja 
Palestiinalaisalueella! Ja se oli hassua, et 
on niin paljon asioita, jotka on ihan erilailla. 
Ja sitten on niiiin paljon yhteisiä juttuja. 
Kaverit on tärkeitä. Koulunkäynti on tär-
keetä (no, voi herättää monenlaisia tuntei-
ta). Tapasin tubettajia. Ja sellaisia, joilla on 

muuten samoja mielenkiinnon kohteita 
kuin mulla.

Jostain mun käteen sattui esite Lapsen 
oikeuksista. Yksi kohta siinä oli, että val-
tion tulee huolehtia, että kaikki kansalaiset 
tuntevat lapsen oikeudet. No en oo valtio, 
mut vähän tämäntyyppistä me on Savun 
kanssa puuhattu, levitetty tietoa näistä 
oikeuksista.
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Printtaa jonkinlainen maapallon kuva, vaikka tämä. 
Kirjoita taakse: LAPSEN OIKEUDET OVAT SINUN OIKEUKSIASI.
Leikkaa kuva 5 tai kuuteen palaan riippuen siitä, montako pistettä käytät.
 


