


Pelin ohjeet:

Tavoitteena on päästä vierailemaan kuudessa Euroopan valtiossa ja lähettää 
niistä tietoiskuja Franzille. Tietoiskuihin oppilas voi valita mitä tietoja hän 
valtiosta haluaa kertoa.

Tietoiskuihin päätyvät tiedot on arvotettu tietyillä rahasummilla. Päästäkseen 
seuraavaan valtioon oppilaan tulee kerätä yhteensä 100€, jos summa ylittyy 
siirtyy ylimenevä rahamäärä oppilaan mukana seuraavaan valtioon. 

Jokaisessa valtiossa ollessaan oppilaan tulee nostaa kaksi sattumakorttia. 
Sattumat joko auttavat tai hankaloittavat matkantekoa. Tulostettavat 
sattumakortit löydät tämän esityksen lopusta.



Olet kävelyllä Helsingin rautatieaseman 
edustalla. Päivä on kaunis ja fiiliksesi hyvä. 

Yhtäkkiä vastaasi ryntää nuori mies, jolla on suuri 
rinkka selässään. Hänellä näyttää olevan kiire ja 
jokin hätä.

Mies pysähtyy eteesi. Hän esittäytyy Franziksi ja 
kertoo tarinansa.

Hän on kiertänyt Eurooppaa jo jonkin aikaa ja on 
päätynyt Suomeen. Hänen äitinsä on kuitenkin 
sairastunut ja hänen täytyy päästä nopeasti 
kotiin. Hän tarjoaa sinulle tyhjää Interrail-passia, 
millä pääset matkustamaan kuuteen eri 
Euroopan maahan,



Mies tarjoaa passia sinulle huokeaan 
hintaan. Sinun täytyy vain matkan 
jälkeen lähettää hänelle esitys 
valitsemiisi maihin liittyen. 

Mies toivoo, että esittelet maita 
mahdollisimman eläväisesti. Häntä 
kiinnostavat varsinkin kulttuuriset asiat 
sekä matkailuun liittyvät asiat. Hän 
haluaisi myös maiden perustiedot 
selville. Mies on kovin harmissaan että 
hän ei itse pääse matkaan, siksi hän 
pyytää sinulta matkakertomusta.



Et ole uskoa korviasi! Pohdit tarjousta 
hetken ja päätät suostua. Kiittelet itseäsi 
että olet jo pitkään säästänyt rahaa 
omaa pidempää matkaa varten.

Saat mieheltä passin ja lupaat hänelle 
huikean esittelyn maista.

Lähdet pikaisesti kotiin hakemaan 
passiasi ja matkatavaroitasi. 

Sinusta tuntuu, että edessä on huikea 
seikkailu!



Lähtö
Pakattuasi alat pohtimaan ensimmäistä matkakohdettasi.

Päätät, että ensimmäinen matkakohteesi on valitsemasi maa, joka sijaitsee 
lähimpänä Suomea. Passi sisältää matkan ensimmäiseen maahan junalla sekä 
paluumatkan matkan loputtua. Aikaa säästääksesi päätät matkustaa myös muut 
maat siinä järjestyksessä mistä maasta on lyhin matka seuraavaan.

Suunnittele siis ensiksi valitsemiesi maitten matkustusjärjestys ja kirjaa se passiisi.



MATKUSTAJAN NIMI: Tehtävistä kerätty 
rahamäärä

Valtio 1

Valtio 2

Valtio 3

Valtio 4

Valtio 5

Valtio 6

INTERRAIL PASSI



Lähtö
Katselet tyytyväisenä passiin valikoituneita maita! 
Vatsanpohjaasi kihelmöi. Tarkistat vielä, että olet 
pakannut kaikki tarvittavat tavarat. Tsekkaat vielä 
pankkitilisi. MUTTA MITÄ IHMETTÄ! Pankkitilisi 
ammottaa tyhjyyttään…

Soitat hädissäsi Franzille. Hän rauhoittelee sinua ja lupaa 
auttaa. Franz ehdottaa, että hän maksaa sinulle 
raportoimistasi tiedoista.

Franzin ehdotus on seuraavanlainen:



Maiden esittely
Alla olevista tiedoista Franz lupaa maksaa seuraavasti:

Maan nimi 1€ Asukasluku 2€

Pääkaupunki ja muita suuria kaupunkeja 2€ Viralliset kielet 2€

Valuutta 1€ Elinkeinot 4€

Lippu 2€ Sijainti, karttakuva joka kertoo sijainnin 4€

Ilmasto 4€ Presidentti, pääministeri tai hallitsija 2€

Hallintomuoto 2€ Pinta-ala 2€

Pinnanmuodot (vuoristot) 4€ Vesistöt (sisävedet, meret, suuret joet) 4€



Maiden esittelyä
Lisäksi Franzia kiinnostavat etenkin alla olevat tiedot ja niistä hän on valmis 
maksamaan enemmän. Alla olevista asioista raportoimisesta Franz maksaa sinulle 
10 € kohdalta.

Voit kertoa esimerkiksi seuraavista asioista:

Nähtävyydet Musiikki Historian käännekohtia

Mitä syödä? (maalle tyypilliset ruoat/menu) Taide Etniset vähemmistöt

Tapoja, perinteitä, juhlia Kieli Uskonnot

Urheilu Kuuluisat henkilöt

Uutisia maasta viimeisen kuukauden ajalta.



Pottitehtäviä
Näissä tehtävissä on mahdollista kerätä suurempi palkkio 
kuin maiden esittelytehtävissä. 

Mikä on suurin, komein, kaunein, rikkain?
Tee kartta, kuva tai diagrammi, jonka avulla havainnolistat 
tutkimuksesi tulokset. Voit halutessasi vertailla maiden 
väkilukuja, pinta-aloja yms. tilastoja keskenään ja esittää 
tuloksesi. Palkkio 100 €

Matkapäiväkirja 
Kerro tarinan muodossa matkastasi. Kerää tietoa maasta 
esittelytehtävien avulla ja käytä tietoja apunasi 
matkapäiväkirjassasi. Voit piirtää tarinaasi kuvia matkalta, 
tai kertoa kaikki tapahtumat sarjakuvassa.  Palkkio 150€.



Pottitehtäviä
Näissä tehtävissä on mahdollista kerätä suurempi palkkio 
kuin maiden esittelytehtävissä. 

Päivä elämässä
Kirjoita faktaa ja fiktiota yhdistellen valitsemasi valtion 
yhden asukkaan päivästä aamusta iltaan. Kirjoituksessa 
tulee tulla esille valitsemasi valtion piirteitä. Palkkio 50€

Matkailumainos
Tee valitsemastasi valtiosta houkutteleva matkailumainos 
mikä houkuttelee turisteja matkustamaan valitsemaasi 
maahan. Mainoksen toteutustapa on vapaa. Palkkio 100€



Maiden esittely
Käytä maiden esittelyyn esimerkiksi Googlen Tour Builder työkalua tai muuta 
havainnollistavaa työkalua.

Muista jakaa oma tuotoksesi Franzille, (oma opettaja välittää tiedot Franzille) 
osoitteeseen tomi.tolonen@edu.hel.fi

Franz toivoo visuaalisia sekä selkeitä esityksiä. Hän sanoo, että esityksen aikana 
hän haluaa kokea kuin olisi itse matkalla. Voit myös vaihdella esitystesi 
havainnollistavaa työkalua tilanteen, osaamisen ja hyödyllisyyden mukaan.



Maasta toiseen siirtyminen
Siirtyäksesi maasta toiseen sinun tulee kerätä Franzilta vähintään 100€. Jos 
edellisen maan rahamäärä ylittää 100€ siirtyy ylijäänyt raha mukanasi seuraavaan 
maahan.



Sattumat
Sattumat hyödyttävät tai hankaloittavat matkan tekemistäsi.

+10 €

Saat ravintolassa 
väärä annoksen. 
Huomautat siitä 

ja tarjoilija 
pahoittelee 
virhettä ja 

ilmoittaa että 
annoksesi on 

ilmainen

+10 €

Autat vanhaa ja 
raihnaista 

hostellin pitäjää 
siivoamaan 
muutaman 

hostellihuoneen 
ja yövyt yhden 
yön ilmaiseksi.

+5 €

Löydät maasta 
viiden euron 

setelin!

+5 €

Autat eksyneitä 
turisteja 

löytämään 
kuuluisalle 

nähtävyydelle. 
He palkitsevat 
sinut viidellä 

eurolla.



Sattumat
Sattumat hyödyttävät tai hankaloittavat matkan tekemistäsi.

+10 €

Autat vanhaa 
pariskuntaa joka 
ei puhu englantia 

tekemään 
ruokatilauksen 
ravintolassa. 
Palkkioksi he 
kutsuvat sinut 

syömään 
kanssaan

+10 €

Löydät kadulta 
lompakon ja viet 

sen poliisiasemalle 
ja jätät heille 
yhteystietosi. 

Myöhemmin saat 
soiton lompakon 

omistajalta. 
Tapaatte ja hän 
maksaa sinulle 
löytöpalkkion.

+5 €

Ostat paikallisen 
arvan ja raaputat 
esiin siitä pienen 

voiton!

+5 €

Saat feissarilta 
alennuskupongin 

juuri siihen 
ravintolaan mihin 

olit menossa 
syömään.



Sattumat
Sattumat hyödyttävät tai hankaloittavat matkan tekemistäsi.

+10 €

Olet matkalla 
museoon ja 

huomaat ovella 
kyltin missä 

mainostetaan 
ilmaista 

sisäänpääsyä 
juuri tänään.

+10 €

Osallistut 
turisteille 

järjestettävään 
kyselyyn ja saat 

käyttöösi 
lahjakortin jonka 

voi käyttää 
huvituksiin.

+5 €

Näet kadulla vanhuksen 
joka tuskailee raskaiden 

ostoskassien kanssa. 
Autat vanhuksen 

ostoskassit hänen 
kotiinsa ja hän antaa 
sinulle upean pienen 

veistoksen. Nyt sinun ei 
tarvitse hankkia enää 
matkamuistoa tästä 

maasta.

+5 €

Vieraillessasi 
paikallisella kuuluisalla 
nähtävyydellä huomaat 

muutaman nuoren 
töhertelevän sen seinää. 
Ilmoitat heistä vartijalle, 

joka ottaa 
nuorisojoukon kiinni. 

Hän antaa sinulle myös 
ilmaislipun 

nähtävyydelle.



Sattumat
Sattumat hyödyttävät tai hankaloittavat matkan tekemistäsi.

- 10 €

Saat 
ruokamyrkytyksen 
syötyäsi hieman 

epäilyttävää 
katuruokaa. 

Tarvitset lääkkeitä.

- 10 €

Torkahdat 
puistossa. 

Herättyäsi huomaat 
reppusi kadonneen. 

Onneksi siellä ei 
ollut kuin kartta, 
vesipullo sekä 

muistikirja. Tarvitset 
kuitenkin uuden 

repun.

- 5 €

Lompakostasi on 
tippunut viisi 

euroa ostaessasi 
jäätelöä.

- 5 €

Matkaoppaassa 
ilmaiseksi mainostettu 
nähtävyys on aloittanut 

suuren suosionsa 
myötä perimään 

sisäänpääsymaksuja. 
Maksat, sillä haluat 

kovasti vierailla juuri 
tällä nähtävyydellä.



Sattumat
Sattumat hyödyttävät tai hankaloittavat matkan tekemistäsi.

- 10 €

Vaatteesi ovat 
kipeästi pesun 
tarpeessa. Haju 

häiritsee jo 
muiden lisäksi 
sinua. Onneksi 
löydät melko 

huokean 
pesulan.

- 10 €

Taivas repeää ja 
alkaa sataa 

kaatamalla! Sinulla 
ei ole sateenvarjoa. 

Onneksi löydät 
puodin josta niitä 

saa melko 
edullisesti.

- 5 €

Hostellisi perii 
sinulta 

lisämaksun sillä 
sinulla ei ole 

omia lakanoita 
mukana.

- 5 €

Päätät ostaa 
tuliaisia kotiin 

vietäväksi.



Sattumat
Sattumat hyödyttävät tai hankaloittavat matkan tekemistäsi.

- 10 €

Olet tylsistynyt 
matkoilla maasta 
toiseen. Päätät 

ostaa kirjan 
luettavaksi.

- 10 €

Kengässäsi on 
reikä! Kivet ja 

kosteus pääsevät 
ikävästi reiästä 
sisään. Onneksi 

löydät ystävällisen 
ja ripeän suutarin

- 5 €

Lähetät pari 
korttia kotiin 
perheellesi ja 
kavereillesi.

- 5 €

Nähtävyys jonka 
haluat ehdottomasti 

nähdä sijaitsee 
pitkän matkan 

päässä 
yöpaikastasi. Olet 

aivan poikki 
edellisen päivän 
kävelystä. Päätät 

ostaa täksi päiväksi 
julkisen liikenteen 

päiväipun.


