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Saatteeksi 
 

Magis – Maaginen seikkailu on kehitetty vuosina 2017-2019 osana Hyvä olla koulussa -hanketta. Hankkeen 
tavoitteena on ollut koululaisten mielenterveyden tukeminen, mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisy 
ja koulukiusaamisen vähentäminen. Hankkeessa kehitettyihin toimintamalleihin sisältyvät Magis-mobiilipeli 
ja Oma juttu -ryhmä. Toimintamuotojen kehittämistyössä on huomioitu uuden opetussuunnitelman 
tavoitteet mm. tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen opettamisen osalta. 

Magis-mobiilipelin tavoitteena on hyödyntää tarinallisen pelin maailmaa hyvinvointitaitojen tukemisessa. 
Pelin kehittämistyössä on keskitytty erityisesti huolehtimaan pelin soveltuvuudesta kouluympäristöön. Peliä 
voi kuitenkin pelata ja hyödyntää myös itsenäisesti tai yhdessä vanhemman kanssa.  

Tämä opas kuvaa tiiviissä muodossa Magis-pelin taustalla olevat keskeiset periaatteet ja esittää valmiin 
suunnitelman pelin peluuttamiseen kokonaisen luokan kanssa. Tämä malli on vaikuttanut hankkeen aikana 
toteutetun pilottitutkimuksen tulosten valossa hyvältä ja toimivalta tavalta. Opas sisältää kaikki luokan 
peluuttamisessa hyödynnetyt tehtävät ryhmänohjaajan käyttöön.  

Hankkeen parissa on työskennellyt monitieteellinen työryhmä koostuen psykologian ja mielenterveyden 
ammattilaisista. Vaasanseudun mielenterveysseura ry ja Jyväskylän yliopiston psykologian laitos ovat 
yhteistyössä itsenäisten pelinkehittäjien kanssa laatineet pelin ja lisätehtävämateriaalin viimeaikaisen 
tutkimustiedon ja pitkän kokemuksen pohjalta. Työryhmä on tehnyt Magis-pelin vaikuttavuudesta 
alustavaa tutkimusta Vaasan alakouluissa syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana ja hyödyntänyt ryhmistä 
saatua palautetta pelin kehittämisessä.  

Kouluilla on merkittävä rooli lasten hyvinvointitaitojen kehittämisessä.  Tämä tärkeä tehtävä tuodaan esiin 
myös uuden opetussuunnitelman tavoitteissa koululaisten tunne- ja sosiaalisten taitojen sekä 
ongelmanratkaisutaitojen edistämisestä. Magis on suunniteltu yhdeksi työkaluksi näiden taitojen 
harjoittelemiseen kouluissa.  

Kehittäjäryhmä haluaa kiittää kaikkia Vaasan seudun kouluja, jotka ovat osallistuneet Hyvä olla koulussa -
hankkeen toimintaan ja mahdollistaneet pelin kokeilun aidossa kouluympäristössä. Opettajien, 
koulupsykologien, kuraattorien, ohjaajien, rehtorien, vanhempien ja oppilaiden palaute on ollut 
mittaamattoman arvokasta. 
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Magis – Maaginen seikkailu pohjautuu hyväksyntä- ja arvopohjaiseen lähestymistapaan hyvinvoinnin 
tukemisessa ja tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä. 

 

Hyväksyntä- ja arvopohjainen lähestymistapa hyödyntää hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) 
menetelmiä ja periaatteita hyvinvoinnin tukemisen välineenä. Hyväksyntä- ja arvopohjaista 
lähestymistapaa voidaan hyödyntää eri ikäisillä, aina lapsista ja nuorista ikäihmisiin. Se soveltuu myös 
esimerkiksi työnhyvinvoinnin ja johtamistaitojen edistämiseen sekä elintapa- ja urheiluvalmennukseen.  

 

Hyväksymis- ja arvopohjaisen lähestymistavan keskeisenä tavoitteena on harjoittaa taitoja, joilla 
vaikutetaan hyvinvointia edistävästi. Kun lasten hyvinvointia lähestytään keskeisten taitojen kehittämisen 
näkökulmasta, harjoittelun tavoitteena voi olla esimerkiksi kehittää taitoa suunnata huomiota omaan 
tekemiseen, havainnoida ajatuksia kyseenalaistaen niiden todenperäisyyttä tai käsitellä kiukun tunteita 
perheenjäseniä tai kavereita kohtaan.  

 

Hyväksyntä- ja arvopohjainen lähestymistapa nostaa esiin kuusi toisiaan täydentävää taitoa:  

 

1) Taito tunnistaa, mikä itselle on tärkeää 
 
Itselle henkilökohtaisesti tärkeät asiat eli arvot ovat suuntaviivoja, jotka auttavat suunnittelemaan 
omaa toimintaa ja tekemään pieniä arjen valintoja.  
 
Lapset ja nuoret voivat harjoitella arvojen tunnistamista ja nimeämistä esimerkiksi suhteessa 
perheeseen tai (luokka)kavereihin: Millainen sisar/veli tai tytär/poika lapsi haluan olla? Millainen 
(luokka)kaveri haluan olla? Mitä voin tehdä, jotta olisin sellainen sisar/veli tai kaveri kuin haluan 
olla? Lapset voivat myös pohtia, millaisia taitoja he haluaisivat hankkia ja kehittää tai millaisia 
harrastuksia he haluaisivat aloittaa.  
 

2) Taito toteuttaa itselle tärkeitä tekoja 
 
Itselle tärkeiden asioiden tunnistamisen lisäksi tarvitaan taitoja tehdä valintoja arvojen mukaisesti.  
 
Etenkin nuorempien lasten voi olla vaikeaa hahmottaa, miten omaa tekemistä voi käytännössä 
suunnitella. Lisäksi lapselle voi olla haasteellista tunnistaa tilanteet, joissa arvojen mukaisia tekoja 
voisi toteuttaa. Näiden tärkeiden asioiden pohtiminen ja harjoitteleminen ovat merkittävässä 
roolissa hyväksyntä- ja arvopohjaisessa lähestymistavassa. 
 

3) Taito hyväksyä tunteet ja ajatukset 
 
Joskus arvojen mukaisiin tekoihin liittyy tunteita ja ajatuksia, joita yritetään välttää. Tällöin 
tärkeäksi nousee taito ottaa vastaan erilaisia tunteita ja ajatuksia, hyväksyä ne.  
 

Hyväksyntä- ja arvopohjainen lähestymistapa 



6 
Hyvä olla koulussa -hanke 

Alakouluikäisen lapsen voi olla tärkeätä oppia käsittelemään esimerkiksi tylsistymisen tunnetta tai 
turhautumisen tunnetta. Jos tylsistymisen tunne tai turhautumisen tunne saa ilmetä, mutta emme 
toimi sen mukaisesti, koulutehtävien tekeminen voi helpottua huomattavan paljon. Emme voi valita 
ajatuksiamme tai tunteitamme samalla tavoin kuin voimme valita asioita arjen tilanteissa. Voimme 
kuitenkin valita, miten niihin suhtaudumme. 
 

4) Taito ottaa etäisyyttä ajatuksiin 
 
Mieli tuottaa jatkuvasti ajatuksia ja päätelmiä. Osa noista ajatuksista voi olla liioiteltuja, kaukaa 
haettuja tai todenvastaisia. Onkin ensiarvoisen tärkeää huomioida, ettei kaikkiin ajatuksiin tule 
automaattisesti täysin uskoa, saati reagoida.  
 
Lapsilla ja nuorilla saattaa ilmetä ahdistavia tai pelottaviakin ajatuksia erilaisista asioista, ankaria tai 
soimaavia ajatuksia itsestä tai muista ja uskomuksia tai päätelmiä, jotka eivät pidä paikkaansa. Kyky 
tunnistaa omat ajatuksensa ja kyseenalaistaa ne ovat tärkeä taito.  
 

5) Taito olla läsnä 
 
Ajatusten ja tunteiden tunnistaminen vaatii taitoa suunnata huomiota itseen. Toisaalta joissain 
tilanteissa on tärkeää suunnata huomiota toisiin tai ympäristöön. Tätä kykyä kohdistaa 
keskittymistä tilanteen mukaan itseen tai ympärilleen voidaan kutsua tietoisuustaidoiksi tai 
läsnäolon taidoiksi.  
 
Lapset voivat joskus jäädä ajatuksiinsa tai heidän keskittymisensä voi harhailla. Lisäksi lasten 
saattaa olla vaikeaa tietoisesti huomioida itsessä tapahtuvia tunteita tai tuntemuksia. Läsnäolon ja 
keskittymisen taidon harjoitteleminen on sekä koulupäivien sujumisen että tunnetaitojen 
kehittymisen kannalta tärkeää.  
 

6) Taito löytää pysyvä minä 
 
Kaikkien vaihtuvien tunteiden ja ajatusten keskellä on tärkeää huomata, ettei itse muutu niiden 
mukana. Voisi sanoa, että ”minä” on kuin taivas, joka pysyy samana säätilasta huolimatta. Näin 
kukin on ikään kuin paikka, jossa tunteet ilmenevät. 
 
Lasten kohdalla tämä voi olla erityisen tärkeää suhteessa voimakkaisiin tunteisiin. Niin kuin taivaalla 
on tilaa kaikenlaisille säätiloille, myös meillä on tilaa monille tunteille ja ajatuksille. Tunteita ja 
ajatuksia ei tarvitse estää tulemasta, vaan tärkeää on se, miten niihin suhtaudutaan. 
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Yhteenveto pelissä opeteltavista taidoista:  
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Peli sijoittuu Velholan kouluun, jossa pelaaja aloittaa uutena oppilaana. Koulussa pelaaja tapaa muita 
oppilaita ja oppii tuntemaan heidän tarinoitaan. Muiden oppilaiden kanssa keskustellessaan pelaaja saa 
kuulla, että velhokoulujen luokat voivat osallistua suureen Velhokilpailuun ja kilpailla Mahtitaian teossa – 
mutta vain, jos ryhmällä on erityisen hyvä ryhmähenki, sillä Mahtitaian onnistuminen vaatii yhteen hiileen 
puhaltamista. Koulun alkaessa oppilailla on kuitenkin monenlaisia pulmia, joiden selvittämisessä tarvitaan 
pelaajan apua. 

Pian käy myös ilmi, että arkisempien ongelmien lisäksi koulussa tapahtuu kummallisia asioita. Joku sotkee 
taikaliemiä, tavaroita katoaa, yksi oppilaista tönäistään koulun kaivoon ja lopulta rakastettu Riimulehto 
tuhotaan. Pelaajan tehtävänä on tutkia tapahtumia ja selvitellä tilannetta. Lopulta käy ilmi, että itselleen 
hyvin vaativa Ursula on yrittänyt tehdä taian, joka oli hänelle aivan liian vaikea. Sen yhteydessä kouluun on 
päässyt hurja Alusru, Ursulan paha kaksoisolento. Vain mahtitaika voi palauttaa Alusrun takaisin omaan 
maailmaansa, mutta onko yhteishenki kohentunut riittävästi? 
 
Pelin juonen lomassa pelaaja käy keskusteluja hahmojen kohtaamien ongelmien tai haasteiden 
ratkaisemiseen liittyen. Alla olevaan taulukkoon on koottu keskeiset taidot ja aiheet, joita kussakin luvussa 
harjoitellaan tai esitetään. 
 

Taulukko 1: Pelin sisältö 

 Taidot  Aiheet  
Luku 1 Tunteiden hyväksyntä  

Pysyvä minä 
Arvot ja arvojen mukaiset teot 
Ajatusten havainnointi 

Pelon tunteen käsittely  
Itsekriittiset ajatukset  
Vertaispaineet tai vertailu 
Itselle tärkeiden asioiden löytyminen 

Luku 2 Tunteiden hyväksyntä 
Pysyvä minä  
Arvojen mukaiset teot 
Ajatusten havainnointi 

Kiusaaminen 
Kiukkuiset ajatukset ja vihan tunne 
Pelottavat ajatukset ja pelon tunne 
Itselle tärkeiden asioiden valitseminen 

Luku 3 Tunteiden hyväksyntä 
Arvot ja arvojen mukaiset teot  

Muutoksiin sopeutuminen 
Tunteiden tunnistaminen ja seuraaminen 
Epämiellyttävät ajatukset 
Kielteiset ajatukset muista 

Luku 4  Pysyvä minä 
(kertausta aiemmista) 

Tunteiden käsitteleminen 
(kertausta aiemmista) 

Läpi pelin Ajatusten ja tunteiden vaikutuksen 
huomaaminen, näkökulman vaihtaminen, 
tunteiden ja tuntemusten normalisointi 

Vertauskuvat ja pelin hahmojen tarinat 
Keijun pulmatehtävät tai arvoitukset 

 

 

Juonen kuvaus ja hyvinvointiin liittyvät teemat 
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Lisätehtävämateriaali: Opettajan materiaali 
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LUKU 1 
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TEHTÄVÄ 1 
 
Pelasit yhden luvun Magis -peliä. Tässä sinulle muutama kinkkinen kysymys Magiksesta: 
 
Minkä värinen oli tupahuoneen ovi? (ruskea)_______________________________. 

Minkä esineen Bernhard oli heittänyt muurin yli? (taikasauvan)________________. 

Mitä taitoja Velholan koulussa opetetaan? (taikoja/loitsuja)___________________. 

 

TEHTÄVÄ 2 
 
On tärkeää huomata, kuinka mielessään itselleen puhuu. Pelissä tapasit Bernhardin, joka oli 
itselleen hyvin ankara. Bernhard ajatteli, että on tyhmä ja uskoi, että tuo ajatus on totta. Joskus 
ajatukset kertovat sinulle jotain, mutta voi olla, ettei asia olekaan niin kuin ne sanovat.  Kannattaa 
olla tarkkana, mitä omia ajatuksiaan uskoo tai tottelee.  
Silloin kun on vaikeaa, mieleen voi tulla itseä tai muita moittivia ajatuksia. Juuri vaikeissa paikoissa 
nämä ajatukset voivat kuitenkin vain vaikeuttaa asioita lisää. 
 
Jos kaverisi sanoo sinulle: ”Olen ihan surkea. Mokaan aina kaikessa.” Mitä sanoisit hänelle? Kirjoita 
näille viivoille, mitä sanoisit:  
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

 

Tehtävän tavoitteena on näkökulmaa vaihtamalla reflektoida tapaa, jolla puhumme 
itsellemme ja muille. On helpompi olla ystävällinen muille kuin itselle. Olemme usein 
ankaria ja kriittisiä itseämme kohtaan ja sillä voi olla erilaisia vaikutuksia arkeemme.  
Kriittisten ajatusten tunnistaminen on välttämätöntä niiden kyseenalaistamiseksi ja 
sen kautta lapsen terveen minäkäsityksen tukemiseksi. 

 

 

TEHTÄVÄ 3 
 
Tirlittan oli epävarma siitä, millainen ystävä haluaisi olla. Tirlittan oli päätynyt siihen, että ”coolius” 
on tärkeä juttu, mutta se ei vaikuttanut toimivan. Viisas puu kehottikin Tirlittania miettimään, 
mikä hänelle oikeasti on tärkeää: millaisia asioita hän tykkää tehdä tai millainen kaveri hän haluaa 
olla.  
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Kirjoita tähän seuraavaksi viisi asiaa siitä, millainen sinun mielestäsi on hyvä kaveri.  

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

 
Lasten on yleensä helppo nimetä hyvän kaverin piirteitä. Toisaalta lapset saattavat 
tarvita paljonkin apua näiden asioiden tuomisessa käytännön tasolle. Opettaja voi 
auttaa/keskusteluttaa, miten näitä nimettyjä asioita on mahdollista toteuttaa 
arjessa. Näin opettaja voi tuoda näkökulman selvästi lapsen omaan tekemiseen. Lapsi 
saa kuitenkin täysin vapaasti itse valita hyvän kaverin ominaisuuksia.  

 

TEHTÄVÄ 4 
 
Joskus tulee tilanteita, joissa pelottaa tai jännittää, vaikka oikeasti ei ole mitään hätää. Ruusua 
pelotti, koska hänelle oli tullut ajatus, että opettaja on kiukkuinen hänelle. Tämä ajatus ei 
kuitenkaan ollut totta. Joskus aikuisetkin pelkäävät turhaan ja ovat liian huolissaan.  

Muistatko sinä jotain asiaa, jota olet aiemmin pelännyt, mutta jota et enää pelkää? Entä onko 
sellaisia asioita, joita olet etukäteen pelännyt/jännittänyt ja se onkin mennyt ihan hyvin? Kirjoita 
mieleesi muistuneita asioita tähän: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

 

Toisinaan lapsen on vaikea tunnistaa asioita, mitä on pelännyt. Opettaja voi antaa 
esimerkkejä omasta lapsuudestaan (joulupukki, ukkonen, hammaslääkäri jne). 
Tehtävän tavoitteena on huomata, miten joskus säikähdämme ajatuksia, emmekä 
todellista vaaraa.  Myös me aikuiset voimme kuvitella mielessämme asioita, joita 
saattaa tapahtua ja kokea pelkoa noiden ajatusten äärellä. Lasten voi olla erityisen 
vaikea muistaa, että kyse on vain ajatuksista.  
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TEHTÄVÄ 5 
 
Peikko pelkää kovasti sammakoita ja on yrittänyt kaikin keinoin olla ajattelematta niitä. Peikolle on 
käynyt niin, että sammakot tulevat mieleen kaikista niistä asioista, joita ajattelemalla hän on 
yrittänyt ne unohtaa. 
On hyvä huomata, että ajatukset vaihtuvat nopeasti. Jopa oikein pelottava ajatuskin on vain 
ajatus. Tärkeintä on muistaa, että kaikki ajatukset ovat vain ajatuksia eikä niitä tarvitse estää 
tulemasta. Sen sijaan voit muistuttaa itseäsi siitä, että kaikki, mikä mieleen juolahtaa ei suinkaan 
ole totta.  

Mitkä ajatukset tuntuvat sinusta kurjilta? Kirjoita ylös muutama sellainen ajatus:  

- ___________________________________________________ 

- ___________________________________________________ 

- ___________________________________________________ 

Ajatusten havainnointi on yksi hyvinvoivan lapsen perustaidoista. On tärkeää, että 
lapset saavat mahdollisuuden ja tukea myös epämiellyttävien ajatusten käsittelyyn, 
sillä on vaikeaa estää niitä ilmenemästä. Lapselle on tarjottava mahdollisuus puhua ja 
kertoa näistä ajatuksista turvallisessa ilmapiirissä.  Opettajan tehtävä on 
normalisoida sitä, että meillä kaikilla ilmenee erilaisia ajatuksia, eikä se tee meistä 
viallisia tai epänormaaleja. Kokemustemme mukaan lapset ovat nostaneet esiin 
esimerkiksi internetissä kohtaamiinsa asioihin, sotaan/onnettomuuksiin tai läheisen 
menettämiseen liittyviä ajatuksia.  

 

Huomaatko, miten erilaiselta tuntuu ajatella tuota ajatusta täällä luokassa. Ehkä sinun helpompi 
muistaa, että se on vain ajatus. Kirjoita tähän mitä tuntemuksia ajatus herättää nyt?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Ajatuksilla on tavallisesti erilaisia vaikutuksia erilaisissa ympäristöissä. Tämän 
huomioiminen saattaa auttaa lasta suhtautumaan pelottaviin ajatuksiin 
levollisemmin. Ajatus ei itsessään ole vaarallinen, se on vain ajatus. Sama koskee 
tunteita, ne eivät sinällään ole vaarallisia, vaikka tuntuvat epämiellyttäviltä. 

 

 
 



14 
Hyvä olla koulussa -hanke 

Lisätehtävä: 
 
Ristikkoon on muodostunut sana Magis. Keksi mitkä nuo sanat ovat. Mikäli ehdit, voit laatia tai 
piirtää sanoille vihjeet, kuten oikeissakin ristisanatehtävissä on. Halutessasi voit tehdä tehtävän 
joko ruotsiksi tai englanniksi. 
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LUKU 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



16 
Hyvä olla koulussa -hanke 

TEHTÄVÄ 1 
 
Pelasit toisen luvun Magis -pelistä. Tässä taas muutama kinkkinen kysymys: 
 

Minkä värinen oli Ruusun hattu?(vaaleanpunainen) ________________________ 

Mitä Peikko pelkää? (sammakoita)__________________________________________ 

Kuka auttaa taikoen portaaliin pääsemistäsi?(Keiju) ____________________________ 

 

TEHTÄVÄ 2 
 
Olit Riimulehdossa ja valitsit itsellesi tärkeitä asioita. Kirjoita ylös, mitä valitsit: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieti nyt sitä, mitä tekoja voisit tehdä, että tuo arvo näkyisi elämässäsi. Täydennä: 

Koska valitsin __________________________________ -riimun, voisin _____________________________    
.                                          (riimun nimi) 

_______________________________________________________________________________________.     
(teko tai tekoja, joilla voit osoittaa arvojasi arjessa) 

 

 

Opettajan on hyvä auttaa lapsen valitsemien asioiden tuomista käytännön tasolle. 
Tehtävässä pyritään tunnistamaan sellaisia asioita, joita voi toteuttaa helposti 
lähitulevaisuudessa, mieluiten samana päivänä ja/tai samalla viikolla.  

 

Auttaminen Hyväksyminen Kaveruus Kehittäminen Kiitollisuus Kunnioitus 

Luotettavuus 

Luovuus 

Reiluus Rohkeus Roolimalli Sisukkuus Vastuullisuus Viisaus Ystävyys 
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TEHTÄVÄ 3 
 
Keijun taikaesineen palasissa esitettiin loitsu:  

 

  ”Taivas on aina taivas, silloinkin kun myrskyää, 

  vaikka sää vaihtuu, taivas pysyy samana.  

Niin kuin taivas on paikka säälle, sinä olet paikka tunteillesi.  

Sinä olet aina sinä, vaikka tunteesi vaihtuvat”.  

 

 

Vaikka tunteesi vaihtuvat, ne asiat, joista todella välität, pysyvät tärkeinä.  

Osaatko nimetä asioita, jotka pysyvät Sinulle tärkeinä, olit sitten iloinen tai surullinen?  

 

- ____________________________________________________ 

- ____________________________________________________ 

- ____________________________________________________ 

 

Vaikka tunteemme vaihtuvat, moni seikka pysyy samana. Huomion kiinnittäminen 
tähän voi olla erityisen oleellista niille lapsille, jotka reagoivat herkästi tunteisiinsa tai 
joiden on vaikea vastaanottaa epämiellyttäviä tunteita. Osa lapsista tarvitsee 
tukea/apua itselle tärkeänä pysyvien asioiden nimeämiseen. Tehtävän tavoitteena on 
auttaa lasta huomaamaan, että tunteiden vaihtuessakin tärkeät asiat pysyvät 
samoina.  Esimerkiksi ilon muuttuessa kiukuksi lapsi itse pysyy samana, maailma 
pysyy samana, vain tunne vaihtuu.  Kokemuksemme mukaan lapset tunnistavat usein 
itselleen tärkeitä asioita nopeasti. 
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TEHTÄVÄ 4 
 
Peikko oli jumissa luolassa, koska pelkäsi niin paljon sammakoita. Hän halusi kuitenkin harjoitella 
toimimista, pelon tunteesta huolimatta.  

Kirjasta Peikko sai neuvon ajatella tunteita kuin kaloja akvaariossa. Peikon pelon tunne oli 
mustekala. Millainen sinun pelon tunteesi voisi olla, jos se olisi kala akvaariossa? Piirrä tähän 
akvaarioon pelon tunnetta kuvaava kala. 

 

 

 

 

 

 

Tutkimus osoittaa, että pyrkimykset välttää tunteita tai tukahduttaa niitä, johtavat 
pahoinvointiin. Sen sijaan hyväksyvä näkökulma tunteisiin tukee lapsen kehittymistä. 
Visualisoidessaan pelon tunnetta lapsi tarkastelee epämiellyttävää kokemustaan 
uteliaasti tutkien. Näin hän ikään kuin huomaamattaan omaksuu hyväksyvän 
näkökulman; hän ei pyri vaikuttamaan siihen, millainen tunne on, vaan tarkastelee 
sitä avoimesti. HUOM! On tärkeä hyväksyä, että koemme erilaisia tunteita. Meidän ei 
kuitenkaan tarvitse esimerkiksi hyväksyä kiusaamista, vaikka hyväksymme ne vaikeat 
tunteet, joita siihen liittyy.  
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TEHTÄVÄ 5 
 
Pelissä tapasit Haroldin, joka oli ollut ilkeä Tirlittanille. Muut pitävät Haroldia ilkeänä, vaikka eivät 
sitä hänelle sano. Pohdi sellaisia tilanteita, joissa joku on käyttäytynyt ikävästi toista kohtaan? 
Huomasiko tuo henkilö itse sitä, että hän käyttäytyi ikävästi?  
 

 

 

Kuvassa Toveri nauraa ikävästi Kaverille. Sinä seisot vieressä. Mitä haluaisit tuossa tilanteessa 
sanoa Toverille? Kirjoita puhekuplaan se, mitä haluaisit sanoa.  

 

 

 

Sosiaalisten taitojen kehittyminen vaatii harjoittelua. Tässä tehtävässä lapsi pääsee 
kuvittelemaan vaihtoehtoisia lähestymistapoja toimia vaikeassa tilanteessa. Opettaja 
voi keskusteluttaa lapsia ja nostaa esiin erilaisia tapoja toimia tilanteessa. Sen lisäksi 
voidaan keskusteluttaa siitä, mitä lapset sanoisivat Kaverille, joka joutui ilkeilyn 
kohteeksi. Luokan kesken voidaan myös sopia yhteisiä pelisääntöjä.  

 

Kaveri Toveri Sinä 
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Lisätehtävä 

 
Ristikkoon on muodostunut sana Peikko. Keksi mitkä nuo sanat ovat. Mikäli ehdit, voit laatia tai 
piirtää sanoille vihjeet, kuten oikeissakin ristisanatehtävissä on. Halutessasi voit tehdä tehtävän 
joko ruotsiksi tai englanniksi. 
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LUKU 3 
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TEHTÄVÄ 1 
 
Pelasit kolmannen luvun Magiksesta. Vastaa näihin kysymyksiin: 
 

Minkä värinen on Ursulan paita?(vihreä) ___________________________________. 

Mikä/mitä Viisas puu on ollut aiemmin? (ihminen) ___________________________. 

Kuka auttaa kanssasi Haroldia pulassa? (Tirlittan)_____________________________.  

 
TEHTÄVÄ 2 
 
Pelissä tapahtui kolmannessa luvussa kummia. Bernhardin korvat muuttuivat virheellisen loitsun 
myötä aasin korviksi. Bernhard oli tästä kovin surullinen. 
 
Joskus tapahtuu kurjia asioita. Silloin pitää sulatella asiaa jonkin aikaa. Lisäksi on tärkeää olla 
itselleen ystävällinen. Voikin olla hyvä opetella, miten voi lohduttaa itseä tai muita, jos sattuu 
jotakin ikävää tai asiat menevät mönkään. 
 
Kuvittele, että sinulle on sattunut jotain, mikä harmittaa sinua kovasti. Ehkä olet hukannut jotain, 
mikä on sinulle tosi tärkeää. Ehkä sinulle on tullut riitaa kaverin kanssa. Ehkä olet saanut huonon 
numeron kokeesta. Kirjoita kupliin, miten voisit lohduttaa itseäsi:  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tässä tehtävän tavoitteena on harjoitella itsemyötätuntoa. Itsemyötätunnon 
kokeminen on tärkeää erityisesti, kun koemme vastoinkäymisiä ja epäonnistumisia. 
Lapsen kohdalla kyse voi olla vaikeuksista koulussa tai kaverisuhteissa. Ystävällinen 
puhe itseä kohtaan auttaa selviytymään vaikeuksista paremmin.  
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Kuvittele, että kaverisi kuulee, mitä sinulle on sattunut. Mitä kaverisi voisi sanoa sinulle?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kouluikäinen lapsi harjoittelee perustaitoja empatiaan liittyen. Yksi näistä taidoista 
on näkökulman vaihtaminen. Empatian kehittymiseen tarvitaan kykyä nähdä ja 
tuntea, mitä muut näkevät ja tuntevat. Tutkimus viittaa siihen, että voidakseen 
nauttia muiden kanssa olemisesta tarvitaan kykyä ottaa toisen näkökulma. Tätä 
näkökulman ottamista voi harjoitella.   

 
 
 

Kaverisi      Sinä 
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TEHTÄVÄ 3 
 
Viisas puu tunnettiin aiemmin Vihaisena puuna. Hän oli vaikean kokemuksensa vuoksi kiukkuinen 
kaikille ja puhui rumasti.  
 
Silloin, kun suuttuu jollekin, tekee usein mieli olla ilkeä. Sitä saattaa esimerkiksi sanoa pahasti 
pikkuveljelle tai pikkusiskolle. Joskus saattaa sanoa rumasti äidille tai isälle tai huutaa opettajalle 
tai luokkakaverille.  
 
Oletko sinä joskus ollut ilkeä toiselle, koska olet ollut vihainen? Kirjoita kuplaan, mitä silloin sanoit 
(saat kirjoittaa, mitä oikeasti sanoit): 
 
 
 
Sanoin: 
 
 
 
 
 

Oppilas saattaa tarvita rohkaisua siihen, että hän uskaltaa kirjoittaa rehellisesti niitä 
asioita, joita on suutuksissaan sanonut. Opettaja voi ottaa esimerkin omasta 
elämästään.  

 
Millaisia vaikutuksia yläpuolelle kirjoittamillasi sanoilla on voinut olla? Kirjoita seuraavaksi, mitä 
voisit seuraavalla kerralla sanoa kiukun tunteesta huolimatta. Voisitko kiukusta huolimatta sanoa 
asian nätimmin? Miten sanoisit? Millaisia vaikutuksia tällä voisi olla?  
 
 
Sanoisin: 
 
 
 
 
 

Harjoitus voi auttaa oppilasta toimimaan seuraavan kerran esimerkiksi kiukun tai 
vihan vallassa asiallisemmin. Pohtimalla etukäteen vaikeita sosiaalisia tilanteita lapsi 
saa mahdollisuuden valmistautua tilanteisiin ja tunnistaa vaihtoehtoisia tapoja toimia 
niissä. Opettajan on hyvä keskustella luokan kanssa siitä, minkälaisia vaikutuksia 
erilaisilla sanavalinnoilla voi olla.  
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TEHTÄVÄ 4  
 
Peikon sammakkopelon harjoittelu sujui hienosti. Autoit peikkoa kohtaamaan sammakon, mutta 
ennen sitä kävitte Riimulehdossa pohtimassa, miksi 
sammakoiden kanssa harjoitteleminen on Peikolle tärkeää. 
Valitsitte Peikolle rohkeuden riimun ja se auttoi Peikkoa.  
 
Silloin, kun tekee asioita, jotka ovat itselle hankalia tai joita 
pitää harjoitella paljon, voi auttaa, että tietää, miksi ryhtyy 
harjoittelemaan. Seuraavaksi pääsetkin pohtimaan 
muutaman lisäkysymyksen avulla sitä, mikä sinulle on 
tärkeää.  
 

 
 
A. Jos saisit ylimääräisen tunnin päivään, mitä tekisit? 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

 

B.  Mitä ominaisuutta ihailet ystävässäsi/idolissasi? 
 
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

C. Jos sinua ei pelottaisi mikään, mitä haluaisit tehdä? 
 
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Näiden kysymysten avulla lapsi tulee tietoisemmaksi itselleen tärkeistä asioista eli 
arvoistaan. Kysymykset soveltuvat kaikenikäisille. Tärkeiden asioiden tunnistaminen 
on edellytys sille, että voi suunnitella elämäänsä ja tehdä suunnitelmaa toteuttavia 
tekoja tietoisemmin. Arvojen tunnistaminen auttaa kohtaamaan epämiellyttäviä 
tunteita ja ajatuksia; niiden kohtaaminen on helpompaa silloin kun tunnistaa, että se 
palvelee itselle tärkeitä asioita. Esimerkiksi turhautumisen kokemus voi olla osa 
uuden oppimista.  
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TEHTÄVÄ 5 
 
Olisi hyvä, että ne asiat, jotka ovat sinulle tärkeitä, näkyisivät siinä, mitä teet arjessasi. Edellisessä 
tehtävässä kysyttiin mitä ominaisuutta/asiaa ihailet ystävässäsi. Pohdi miten olet huomannut, että 
ystävälläsi on tuo ominaisuus, miten se näkyy siinä, mitä hän tekee? 
 
 ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 
Haluaisitko, että sinua kuvailtaisiin samalla tavalla? Mitä tekoja sinä voisit tehdä, jotta tuo asia tai 
ominaisuus näkyisi myös sinun kohdallasi? Kirjoita vastauksesi tähän ja tee se kotitehtävänä: 
 
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

 
Tämän tehtävän tavoitteena on tunnistaa omat arvonsa eli asiat, joista todella 
välittää, ja kehittää kykyä toimia niiden suuntaisesti. Esimerkiksi, jos ihailee 
ystävässään luotettavuutta, kuinka voisi itse toimia arjessa siten, että olisi luotettava. 
Esim. Jos ystävä pyytää sinua säilyttämään salaisuuden, et kerro sitä eteenpäin. Näin 
osoitat teollasi, että sinuun voi luottaa. Tai jos ihailee kaverin ystävällisyyttä, kuinka 
voisi itse olla ystävällinen muita kohtaan.  

 

Lisätehtävä 

Ristikkoon on muodostunut sana riimut. 
Keksi mitkä nuo sanat ovat.  
Mikäli ehdit, voit laatia tai  
piirtää sanoille vihjeet, kuten  
oikeissakin ristisanatehtävissä on.  
Halutessasi voit tehdä tehtävän  
joko ruotsiksi tai englanniksi. 
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LUKU 4 
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TEHTÄVÄ 1 
 
Pelasit neljännen luvun Magiksesta. Vastaa nyt näihin kysymyksiin:  

Minkä värisiä olivat salahuoneen kääröt?(sinisiä/turkooseja)__________.  

Minkä värinen paita Rollolla oli?(keltainen)________________________.  

Minne pääset kuvassa olevan portaalin kautta? (Riimulehtoon)________. 

 
TEHTÄVÄ 2 
 
Pelissä paljastui, että pahantekijä olikin syntynyt Ursulan yrityksestä tehdä liian vaikea taika. 
Ursula ei uskaltanut kertoa kenellekään epäonnistumisestaan.  Joskus salaamme asioita, koska 
meitä jännittää, pelottaa, nolottaa tai hävettää. Salailusta voi tulla todella paha mieli ja helposti 
voi jäädä asian kanssa yksin. Muistele onko sinulla ollut joskus salaisuus, joka on tuntunut kurjalta, 
etkä ole uskaltanut kertoa sitä kenellekään.  

 

Muistele tilannetta, jossa sinulla oli salaisuus, josta et halunnut kertoa. Nimeä niitä tunteita, joita 

sinulla oli?_______________________________________________________________________. 

Muistele mitä ajatuksia sinulla oli?____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________.  

Kenelle voit kertoa, jos tulevaisuudessa kohtaat ikävän salaisuuden? ________________________. 

 

Pelin päätösosiossa käsiteltiin Ursulan salaisuuden pitämisestä aiheutunutta ikävää 
tapahtumakulkua. Tämän tehtävän tavoitteena on auttaa lasta huomaamaan, että 
mikäli hän on tehnyt jotain väärin tai jotain ikävää on sattunut, olisi hyvä hakea apua 
sen sijaan, että jäisi asian kanssa yksin. Tehtävässä lapsi voi tunnistaa niitä 
epämukavia tunteita, joita ikäviin salaisuuksiin liittyy ja pohtia sitä kenen puoleen 
voisi jatkossa kääntyä. Näin lapsella on toimintasuunnitelma harmillisia tilanteita 
varten. 
  

 
 

 

 



29 
Hyvä olla koulussa -hanke 

TEHTÄVÄ 3  
 
Viimeisessä luvussa Peikko voitti pelkonsa ja otti lemmikikseen sammakon, jonka kanssa tutustui 
sammakkopelon kanssa harjoitellessaan. Peikko eteni harjoittelussa pienin askelin ja se toimi.  
 
Pelottaako tai jännittääkö sinua jokin asia, joka ei oikeasti ole vaarallinen? Mikä?_______________.  
 
Joskus voimme jäädä murehtimaan niitä asioita, jotka pelottavat tai jännittävät. Silloin on hyvä osata 
keskittyä siihen missä on ja mitä ympärillä tapahtuu. Kokeile keskittyä hetken aikaa rauhassa ja yritä 
kuulla viisi eri ääntä luokassa (esim. kellon tikitys, sateen ropina ikkunalasiin jne.). Keskittymistä voi 
auttaa, jos suljet silmäsi hetkeksi.  Mitä ääniä kuulit?  
 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

5. _______________________________________ 

 
 

Tehtävän tavoitteena on, että lapsi osaa tarvittaessa tuoda huomionsa siihen, mitä 
on tekemässä ja mitä ympärillä tapahtuu. Tämä taito on keskeinen myös silloin, kun 
lapsi murehtii jotain asiaa, pelkää epäonnistuvansa tehtävissä tai on huolissaan 
omasta suoriutumisestaan. Keskittymistä voi harjoitella. Lasten on helpompi 
keskittyä aistien avulla: kuuntelemalla, tunnustelemalla, katsomalla. näin aistit 
tuovat kuin luonnostaan keskittymisen nykyhetkeen. Opettaja voi hyödyntää erilaisia 
pieniä keskittymistehtäviä luokkatilanteissa: erilaisten äänten kuuntelu, tietyn värin 
etsiminen luokasta, hengityksen tunnustelu ym. Keskittymisharjoituksia voi tehdä 
tuntien alussa, jolloin työskentely voi helpottua. 
 
  

TEHTÄVÄ 4  
 
Pelissä autoit koulun oppilaita erilaisilla tavoilla tunnistamaan itselle tärkeitä asioita. Autoit heitä myös 
siinä, että he voisivat hyväksyä tunteita ja ajatuksia. Samalla opitkin tähän liittyvän loitsun:  
 
 

”Niin kuin vesi voi jäätyä tai kiehua  
Sinä voit nauraa tai riehua  
Mutta vesi on vettä, kiehuvaa tai jäässä  
Ja sinä olet sinä, mikä onkaan ajatus päässä”.  
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Kirjoita alle kolme tunnetta, joita sinulla on ollut tänään:  

- _____________________________  

- _____________________________  

- _____________________________  

 
Kirjoita sitten kolme asiaa, joita sinä olet ajatellut tänään:  

- ______________________________________________________________________.  

- ______________________________________________________________________.  

- ______________________________________________________________________.  

 
Huomaatko, että tunteesi ja ajatuksesi ovat saattaneet vaihdella päivän mittaan. Voi olla tärkeä 
huomata, että tässä hetkessä sinulla on tiettyjä tunteita ja ajatuksia. Sitten taas jossain toisessa 
tilanteessa ja hetkessä voit huomata, että sinulla on aivan toisenlaisia tunteita ja ajatuksia.  
 

Yksi keskeinen teema pelissä on oppia havaitsemaan tunteiden ja ajatusten 
vaihtumista. Tavoitteena on, että lapsi tulee tietoiseksi siitä, että kaikilla on 
kaikenlaisia tunteita ja ajatuksia. Epämiellyttäviä tunteita ja ajatuksia on helpompi 
ottaa vastaan, kun tietää, että ne tulevat ja menevät itsestään. Lasten voi olla vaikea 
muistaa, että epämiellyttävätkin tunteet kuuluvat elämään. Muistuttamalla siitä, että 
emme voi valita tunteitamme, voimme auttaa lapsia luopumaan turhasta 
kamppailusta niiden kanssa tai niitä vastaan. Sen sijaan lapsi voi keskittyä siihen, 
miten toimii/käyttäytyy tunteen tullessa.  

 

TEHTÄVÄ 5  
 
Anna itsellesi vielä viimeinen viikkotehtävä. Valitse joku sellainen teko, jonka tiedät lisäävän 
hyvinvointiasi.  
 
Koska minä olen tärkeä. Aion oman hyvinvointini lisäämiseksi__________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

 

Tehtävän tavoitteena on kehittää taitoa suunnitella omaa toimintaa. Lapsen 
elämässä pienillä teoilla on suuri merkitys. Tehtävä auttaa lasta huomaamaan, että 
hän voi vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa näillä pienillä teoilla. Harjoittelemalla lapsi 
vahvistaa käsitystä itsestään aktiivisena toimijana ja huomaa, että omaa toimintaa 
voi suunnitella ja muuttaa.  
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Lisätehtävä 
 
Ristikkoon on muodostunut sana Velhola. Keksi mitkä nuo sanat ovat. Mikäli ehdit, voit laatia tai 
piirtää sanoille vihjeet, kuten oikeissakin ristisanatehtävissä on. Halutessasi voit tehdä tehtävän 
joko ruotsiksi tai englanniksi
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Läpipeluuohje esittää ratkaisun kaikkiin pelin pulmatehtäviin ja ohjeet keskustelutehtävien 
selvittämiseen. Pelaajan avoimet tehtävät löytyvät Päiväkirjasta (kirjasymboli vasemmassa 
yläreunassa). Päiväkirja listaa tehtävät ryhmittäin sen mukaan, kuka pelin hahmoista on antanut 
kyseisen tehtävän. Tehtävän ohje on niin ikään listattu ryhmän mukaan ja samalla nimellä kuin se 
on Päiväkirjassa. 

 

 

Pelin alkaessa pelaaja saapuu Velholan kouluun ja kohtaa Linnanpihalla Robinin, koulun oppilaan. 
Robin toivottaa pelaajan tervetulleeksi ja ohjaa hänet tutustumaan kouluun ja muihin oppilaisiin. 
Linnanpihalla pelaaja pääsee juttelemaan Bernhartin kanssa Tupahuoneen läheisyydessä ja 
Tirlittanin kanssa piha-alueella.  

 

Bernhartin tehtävät 
Hermot meni 

 Mene Linnanpihan laidalla (kuva 12) olevasta portista Sumumetsään. Seuraa linnan 
muuria yläoikealle ja löydät sauvan. 

 Palaa Bernhartin luo tupahuoneen oven eteen. 
 

 

Läpipeluuohje 

Kuva 1 

Luku 1 
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Kaivon Mysteeri 

 Löydät kaivon Linnanpihan portaiden vierestä (Kuva 12). 
 Etsi Sumumetsän Peikon luola. Mene Sumumetsään seuraten kivipolkua ja käänny 

risteyksessä oikealle seuraamaan ruskeaa polkua (Kuva 13) 
 Hae apua Kiven leijuttamiseksi. Palaa polkua takaisin kivipolulle. Jatka kivipolkua 

eteepäin, kunnes löydät Keijun. 
 Palaa Peikon luolalle. 
  Ks. Peikon tehtävä: Sammakkokauhu 
 Kun olet jutellut Peikon kanssa, palaa takaisin Linnanpihalle Bernhartin luo. 

 
Peikon tehtävät 

Sammakkokauhu 
 Kun olet jutellut Peikolle, palaa polkua pitkin kivipolulle jatkaen Keijun ohitse, 

kunnes löydät Viisaan Puun. 
 Palaa Peikon luo. 
 Ks. Bernhartin tehtävä: Kaivon mysteeri. 

 
Robinin tehtävät 

Tupahuone 
 Etsi oppilaiden tupahuone Linnanpihalta (Kuva 12). 
 Palaa Robinin luokse.  

 
Tirlittanin tehtävät 

Maagin hattu 
 Etsi Tirlittanin hattu Linnanpihalta. Hattu on korokkeella. Nouse portaat ja taio 

porttia auki.   

 Palaa Tirlittanin luokse kentän yläoikeaan laitaan. 
 

Kuva 2 
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Viisas Puu 
 Etsi Viisas Puu Sumumetsästä (Kuva 12). Seuraa kivipolkua Viisaan Puun luo (kuva 

13). 
 Palaa Tirlittanin luo. 

 
Jotain uutta 

 Palaa takaisin tupahuoneeseen etsimään Ruusu. 
 Mene luokkahuoneeseen (Kuva 14). 
 Etsi huoneen oikeasta yläkulmasta kirja. 
 Juttele viereiselle Ursulalle tai Robinille, kunnes hän neuvoo palaamaan Ruusun luo. 
 Palaa Tirlittanin luo Linnanpihalle. 

 
Ursulan tehtävät 

Taikomisen alkeet 
 Etsi taikasauvasi tupahuoneesta ja palaa Ursulan luokse. 

 
 Sumumetsän Keiju 

 Mene Sumumetsään Linnanpihan vasemmalla puolella olevasta portista. Seuraa 
kivipolkua Keijun luo.   

 Palaa kivipolkua Linnanpihalle ja luokkaan. Löydät luokan perältä Robinin. 
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Bernhartin tehtävät 
Etsivät koolle 

 Astu Luokkahuoneeseen ja puhu Ruusun kanssa (kuva 14).  
 Kävele Luokkahuoneen ovelle ja puhu Tirlittanin kanssa.  
 Kävele Sumumetsän portin läheisyyteen ja juttele Haroldin kanssa.  

 
Ruusun tehtävät 

Taikasauva palasina 
 Mene portista Sumumetsään ja seuraa kivipolkua Keijun luokse. 
 Etsi Sumumetsän taikaesineet (ks. Kuva 3) 

 Taikaesineen palat noukitaan niiden läpi juosten. 
 Siirry Keijun luota kivipolkua pitkin linnapihan porttia kohti. 
 Nouki taikaesineen pala (1) kivipolun vasemmalta puolelta linnapihan portin 

läheltä. 
 Juokse metsän läpi seuraten jokea (kuva 3 alavasen). 
 Nouki taikaesineen pala (2) joen päästä kiviseinän vierestä. 
 Juokse kiviseinän viertä metsän toiseen päähän. 
 Nouki taikaesineen pala (3) kiviseinän kulmasta. 
 Juokse pienemmän kiviseinän toiselle puolelle reunaa seuraten. 
 Nouki taikaesineen pala (4) kiviseinän kulmasta. 
 Palaa Keijun luo. 
 Keijun kysymyksiin pisin vastaus on aina oikea; järjestys 2-1-1-2. 
 Kun olet suorittanut Keijun tehtävän, palaa Ruusun luo Luokkahuoneeseen. 

Kuva 3 

Luku 2 
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Kiusattu 
 Palaa Sumumetsään ja seuraa kivipolkua Viisaan Puun luokse. 
 Palaa kivipolkua Linnanpihalle. Löydät Haroldin portin läheltä. 
 Mene Tirlittanin luokse luokan oven läheisyyteen. 

 
Tirlittanin tehtävät 

Rollo 
 Mene luokkaan ja etsi Rollo. 

 
Rollon tehtävät 

Ruusun lahja 
 Kun olet jutellut Rollolle, mene Sumumetsään ja seuraa ruskeaa polkua peikon 

luolalle. 
 Peikko pyytää sinua etsimään kirjan luolastaan. 
 Peikon luola: 

 Taio ison keltaisen kristallin vieressä ison kiven lähettyvillä (kuva 4). 

Kuva 4 
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 Siirry luolan vihertävälle puolelle. 

 Astu vasemmanpuoleisen laatan päälle (1) ja paina taikanappia. 
 Astu keskimmäisen laatan päälle (2) ja paina taikanappia. 
 Astu ylimmän laatan päälle (3) ja paina taikanappia. 
 Astu uudelleen kesimmäisen laatan päälle (4) ja paina taikanappia. 
 Mene luolan vasenta puolta Peikon kirjan luo ja nouki se taikanapilla. 
 Palaa Peikon luo. 
 Juttele Peikolle ja palaa takaisin Linnanpihalle. Rollo on siirtynyt Bernhartin viereen 

tupahuoneen eteen. 
 Palaa Sumumetsään ja seuraa virvatulia kivipolkua pitkin ja puhu Keijulle. 
 Seuraa Virvatulia vasemmalle, kunnes löydät teleportin (kuva 15). Astu sisään. 
 Puhu Ursulan kanssa, joka seisoo teleportin vierellä. 
 Kävele vasemmalle yläviistoon. Valitse itsellesi riimukivi taikomalla. 
 Palaa Linnanpihalle tupahuoneen edessä seisovan Rollon luokse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5  



38 
Hyvä olla koulussa -hanke 

 
 
Bernhartin tehtävät 

Ihan aasina 
 Puhu Bernhartille ja palaa Sumumetsään Keijun luokse. 
 Keiju ohjaa sinut takaisin Linnanpihalle ja Luokkahuoneeseen. Löydät Robinin 

luokkahuoneen perältä. 
 Taikajuoma löytyy Linnanpihalta aidan takaa korokkeelta.  

 
 Taio pullon kohdalla ja astu portaaliin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 6 

Luku 3 
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 Saavut Taikasaarelle: 

 

 
 Läpäise Taikasaari joko sen loppuun asti pääsemällä/pelaamalla tai käyttäen 

helpotusportaaleja. 
 HUOM! Helpotusportaalit joka checkpointille (1-6, kuva 7) ilmestyvät, jos samalla 

checkpointilla putoaa saarelta 7 kertaa. Seuraavaalle checkpointille jatkaessa tämä 
laskuri nollaantuu. 

 Taikasaarella on joillain tasanteilla laattoja, joiden päälle pitää astua ja painaa 
taikanappia, jotta voi edetä. 

 Taikasaarella on myös hyppy-mekaniikka, jota pitää hyödyntää eri esteiden 
läpäisemisessä (joko välilyönti tai hyppy-nappi valituista kontrolleista ja alustasta 
riippuen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7 
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Taikasaaren portaalisokkelo: 
 

 
 Pelaaja siirtyy saman numeroisten portaalien välillä, esim. 1 <-> 1. 

 

 

 HUOM! Jos pelaaja astuu yhteensä 25 kertaa portaaleihin pulman aikana, violetit 
esteet poistuvat sinisten portaalien edestä. Tällöin sellaiseen menemällä siirtyy 
pelaaja pulman loppuun. 

Kuva 8 

Kuva 9 
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 Siirry kuvien mukaan alemmalle tasolle ja ensimmäiseen portaaliin (1), josta siirryt 
toiseen numerolla 1 merkittyyn portaaliin.  

 Siirry seuraavaksi kuvien mukaan toiseen portaaliin (2). Palaat jälleen toisesta 
numerolla 2 merkitystä portaalista. Jatka näin numerojärjestyksessä portaalien läpi 
kulkien kuvien avulla. 

 Siirry kuudennesta portaalista palatessasi ilmestyvään siniseen portaaliin. 
 Kävele taikajuomapullon päälle ja paina taikanappia. 
 Astu ilmestyvään vihreään portaaliin. 
 Poistu Taikasaarelta takaisin Linnanpihalle. 
 
 Palaa luokkahuoneeseen Robinin luokse. 
 Kun olet jutellut Robinin kanssa, kävele pöydän vieressä kuplivan padan luokse. 
 Kun liemi on valmis, vie se Tupahuoneen edessä seisovalle Bernhartille. 
 Etsi nyt Viisas Puu Sumumetsästä (kuva 13).  
 Puhu tupahuoneen edessä seisovan Bernhartin kanssa. 
 Puhu Bernhartin vieressä seisovan Rollon kanssa. 

 
Rollon tehtävät 

Kristallin tarpeessa 
 Kun olet puhunut Rollon kanssa, etsi Peikon luola Sumumetsästä. Peikko seisoo 

luolan suun edessä. 
 Palaa Riimulehtoon.  
 Juttele Riimulehdossa Peikon kanssa. 
 Etsi rohkeuden riimu ja ehdota sitä Peikolle. 
 Palaa Peikon luokse. 
 Kun olet jutellut Peikon kanssa, kävele Peikon luolan vasemmalle puolelle ja luolan 

perälle. Löydät sieltä kristallin. 
 Palaa Linnanpihalle, Tupahuoneen edessä olevan Rollon luo. 

 

Ursulan tehtävät 
Jumissa 

 Kun olet jutellut Ursulan kanssa, kävele kaivolle. 
 Mene luokan oven edessä seisovan Tirlittanin luokse. 
 Palaa takaisin kaivolle. 

Missä on Ursula 
 Mene Riimulehtoon Sumumetsän portaalista. Löydät riimukivien luota Peikon. 
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Peikon tehtävät 
Kivet nurin 

 Puhu Peikon kanssa ja palaa sitten Keijun luokse Sumumetsään. 
 Kts.Keijun tehtävät, salahuone. 

Hirviö 
 Juttele olennolle, joka ilmaantui paikalle. 
 Seuraa sinisiä virvatulia takaisin Linnanpihalle. Löydät Ursulan. 
 Juttele Robinin, Tirlittanin, Haroldin, Ruusun, Bernhartin, Rollon ja Peikon kanssa. 

He kaikki löytyvät Linnanpihalta, Tupahuoneesta ja Luokkahuoneesta. 
 Palaa lopuksi taikapadan luokse Linnanpihaan. Puhu Ursulalle. 
 Onneksi olkoon, pääsit pelin läpi! 

 
Keijun tehtävät 

Salahuone 
 Kun olet puhunut Keijun kanssa, mene Linnanpihan kautta Tupahuoneeseen. 
 Etsi Tupahuoneen kirjahyllyltä avain. 
 Poistu avaimen kanssa luokkahuoneesta ja käänny käytävästä vasemmalle. 

Käytävän päädyssä on salainen ovi.  
 Avaa Puhuva ovi Tupahuoneen avaimella. 
 Saavut Salahuoneen sokkeloon. Etene kuvan osoittamaa reittiä läpi sokkelon. 

  

 

 Saavut Salahuoneeseen, josta löydät loitsukääröjä. 
 Taikomalla loitsukirjojen äärellä voi nähdä alueen eri kuvakulmasta ja punaisen 

objektin sillä kohdalla, jossa kyseinen kirja on sokkelossa. 

Kuva 10 

Luku 4 
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 Kun kaikki oikeat kääröt on kerätty, palaa Keijun luokse Sumumetsään. 

 
 Kun Keiju on antanut korjausloitsun, palaa Riimulehdon perälle. Korjaa taikomalla 

rikkinäiset Riimukivet. 
 Palaa Peikon luoks

Kuva 11 
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Linnanpiha 

 

Kuva 12 

Sumumetsä 

 

Kuva 13 

Kartat 
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Luokka 

 

Kuva 14 

 

Riimulehto 

 

 

Kuva 15
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