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Pakopelit kokemuksellisen 
oppimisen menetelmänä



Alkulämmittely: 
Pulman ratkaiseminen

❖ Valitse pari.

❖ Avatkaa älylaitteillanne QR-koodi tai oheinen linkki.

❖ Sivulla on loru ja siihen liittyvä sokkelo. Ratkaiskaa pulma ja kirjoittakaa ratkaisu sivun alareunaan.

❖ Huutakaa ”valmis!”, kun saatte ratkaisun oikein.

https://urly.fi/2QBQ



Reitti kohti talvijuhlaa löytää nyt pitäisi,
Voi kun vain Hilma Hiiden taito tehtävään riittäisi.
On sokkeloa matkan varrella,
Noh, nyt ei auta arastella.

Hilma lähtee tekemään matkaa jaloa,
Ja seuraa taivaalta tulevaa valoa.
Kohtaa hän ystävänsä Ellin tiellä,
Mutta ei se lähde mukaan juhlaan vielä.

Sitten näkee maassa mahtavan esineen,
Juhliin sopisi, nappaa siis mukaan rekeen sen.
Luihin alkaa hiipiä kylmyys lievä,
Onni käy, onkin tiellä vaate oikein sievä.

Mitä seuraavana tuleekaan tiellä vastaan,
onkin se juhlien emännän omaisuutta oikeastaan!
Rakennus näkyy, onko tultu oikeaan paikkaan,
ei taida kuitenkaan olla juhlat täällä lainkaan.

Eteenpäin jatkaa ja taas saa seuraa,
Ei hän olekaan ennen nähnyt noin suurta peuraa!
Eipä ole eläin tuo ainakaan naaras,
sen kyllä näkee Hilmakin jo kauas.

Minne nyt, mutta sitten äkkää,
Ja kääntyy risteyksestä kohti kylmää.
Hilma kiiruhtaa, kunnes vuorostaan
Jää kiinni herkkusuustaan.

Nyt alkaa jo juhla tuoksua ja ääni raikaa,
Kiipeää yli, ei portin etsintään ole aikaa.
Viimein on perillä Hilma Hiisi,
Ja heti alkoikin soida hänen lempibiisi.



Pakopelit Vantaan lastenkulttuurissa

❖ Mistä kaikki lähti liikkeelle? Uusien harrastuslajien etsiminen ja tarjoaminen osana Suomen mallin pilottia, 
Maarian yhteydenotto, yhteistyö Lastenkulttuurikeskus Pessin näyttelytoiminnan kanssa

❖ Harrastuksen monipuolisuus ja osallistujalähtöisyys

❖ Mahdollista soveltaa kaikenikäisille. Vantaalla pakopelitoteutukset +7v. 
Nuorten toteuttamissa pakohuoneissa on riittänyt pähkimistä niin perheille kuin aikuistenkin peliporukoille.

❖ Lisäksi tilattiin pysyvä ulkopakopeli uuteen Lastenkulttuurikeskus Pyykkitupaan Håkansbölen kartanolle. 
Pelivuoroja varaavat perheet, 4-6-luokat sekä työporukat TYHY-päivilleen. 



Pakopelit Vantaan lastenkulttuurissa

❖ Pakopeli on tarinallinen, loogista päättelyä ja yhteistyötä vaativa elämyksellinen pulmapeli

❖Harrastuksen sisältö: tutustuminen pakopeleihin, teeman valinta, tarinan kirjoittaminen, pulmien 
suunnittelu, materiaalien toteutus, pelin rakennus, testaaminen, peluutus

❖ Pakohuoneen suunnittelu tyhjään näyttelytilaan ja valmiiseen näyttelyyn

❖ Ideointi aloitetaan tyhjästä VS näyttelyn elementeistä

❖ Pelit: Jos joulua ei tänä vuonna tulekaan ja Menix tunteisii?

Noviisi Tonttu Priima Tonttu



Pakopelit Vantaan lastenkulttuurissa

❖ Pakopeli taipuu kaikenlaisiin tarpeisiin ja ympäristöihin

❖ Sisään, ulos, laatikkoon, korttipakkaan, digimuotoon…

❖ Livenä tai etänä

❖ Pelikasvatus

❖ kurssit, leirit, koulutukset, työpajat

❖ Sopii kaiken ikäisille!



Pakopelit Vantaan lastenkulttuurissa

❖ Pakopeli voi olla sisällöiltään viihteellinen 
tai lisäksi pedagoginen

❖ Kokemuksellinen oppimismenetelmä: 
toiminnallisuus, tiedon soveltaminen, flow-
tila

❖ Käytetään opetusmenetelmänä jopa 
kouluissa

❖ Voi opettaa faktaa, asenteita, taitoja, 
käytänteitä, herättää ajatuksia 

❖ Vantaan pelit viihteellisiä, ulkopakopelissä 
mukana historiaa

❖ Vaikka ei opetussisältöjä, joka tapauksessa 
opettaa:

❖ Pelaaminen -> tiimityöskentely, päättelykyky, 
ongelmanratkaisutaito, huolellisuus, 
kärsivällisyys

❖ Suunnittelu -> luovuus, prosessityöskentely, 
looginen ajattelu, tiimityöskentely



Pakopelit Vantaan lastenkulttuurissa

❖ Harrastajien näkökulma:
❖ Miksi tulitte mukaan harrastukseen?

❖ Mitä opitte?

❖ Millaista oli tehdä oma pakopeli?



Maaria Klemetti, pelikasvattaja, 050 553 1777, maaria.klemetti@gmail.com

Rebekka Barongo, kulttuurituottaja, 0503026447, rebekka.barongo@vantaa.fi

Kiitos!


