


Mistä tässä on kyse?
Peli yhdistää kuvataiteen ja suomen kielen sisältöjä tieteis- ja 
rikostarinan sisälle. Pelissä yhdistyy ihmisen piirtämisen 
harjoittelu sekä sarjakuvailmaisu. 

Millaisia työtapoja peli sisältää?
Tarinassa pelaajat ratkaisevat tehtäviä piirtämällä tai 
kirjoittamalla. Opettaja voi myös eriyttää pelaajia: pelin 
tehtävissä voi esimerkiksi harjoitella käsialaa tai motorisia 
taitoja. 

Pitääkö opettajan tehdä jotain?
Opettaja voi antaa pelaajien pelata pelin itsenäisesti ja vain 
arvioida tehtäviä. Vaihtoehtoisesti opettaja voi toimia pelin 
ohjaajana ja kertoa tarinaa sekä antaa tehtävät kaikille 
samaan aikaan. 

Miten krediittejä annetaan?
Krediittien tehtävänä on motivoida oppilaita ja luoda pelin sekä 
pelaajan välille luja side. Pelaajilla tulee olla valtaa pelissä. 
Omilla toimilla pelissä on myös seurauksia: Krediittejä saa kun 
tehtävä on suoritettu ja opettaja päättää antaako erityisen 
hyvin tehdystä työstä enemmän vai hutaisten tehdystä työstä 
vähemmän krediittejä kuin tehtävä lupaa.

Peli loppui ja krediittejä jäi. Mitä tehdään?
Krediittejä voi käyttää toisissa peleissä, kuten esimerkiksi 
Rautakoura -pelissä. Oppilaat voivat myös itse keksiä 
miten ja missä niitä voisi käyttää. 

Voiko tehtäviä tehdä parin kanssa?
Voi, mutta tehtävistä saatavat krediitit pitää jakaa tekijöiden 
kesken.

Apua! Pelaajat tekivät omia ratkaisuja kuin tarinassa!
Tämä on sallittavaa, mutta vinkkinä pelaajien ei esim. 
kannata tappaa muita hahmoja.

Tehty. Miten tätä arvioidaan? 
Lopuksi kaikista tehtävistä kootaan oppilaan portfolio. 
Opettaja voi arvioida portfolion samaan tapaan kuin 
muutkin kuvataiteen työt.

Oliko muuta?
Suurin osa tehtävistä on suunniteltu harjoituksiksi. Niillä ei 
tähdätä siihen, että niitä ripustetaan luokan seinälle. 
Tarkoitus on, että pelaajat saavat kokeilla erilaisia työtapoja 
ja harjoituksia vapaasti. Kaikki tehtävät eivät välttämättä 
ole mieluisia, joten pelaajat voivat valita korvaavia tehtäviä 
esimerkiksi pomon tehtävistä.



The Peli on galaksin suosituin peli. Sitä pelataan lähes kaikkialla ja pelaajia on 
virtuaalisessa pelimaailmassa lukematon määrä. Joka vuosi Kasinoplaneetta 
järjestää suuret The Peli- turnauksen, joihin osallistuminen maksaa omaisuuden, 
mutta kisan voittaja saa itselleen kaikki osallistumismaksut ja poistuu kisasta 
rikkaana olentona. 



Olet vuosia harjoitellut kisaa varten 
ystäväsi Renin kanssa. Rahat kisaa 
varten olet tienannut tekemällä 
erilaisia työkeikkoja. Jotkut 
mukavampia, toiset taas ei niin 
mukavia.



Saavutte viimein 
Kasinoplaneetalle ja suuntaatte 
sen keskustaan.



Ennen kilpailupaikalle pääsyä kasvosi 
täytyy kuvata, jotta henkilöllisyytesi 
voidaan varmistaa. Skanneri kuvaa 
kasvosi kaikista suunnista.

Saat kasinolta 50 krediittiä valmistaa 
skannauksesta.















Tarinoita pelihahmostasi
Nämä ovat sivutehtäviä, jotka eivät kuulu 
päätarinaan. Näihin tehtäviin voi palata milloin 
vain. Valitse itsellesi mieluisimmat. Muista 
käyttää ostoksiasi tehtävissä. Tee kuitenkin nyt 
yksi näistä tehtävistä.

Kartta
Piirrä kartta hahmostasi, jossa kerrot millaista elämää 
hän on elänyt, missä kaikkialla hän on käynyt, millaista 
työtä hän on tehnyt  jne. Valmiista kartasta saat 300 
krediittiä.

Pidän/ en pidä
Tee lista asioista, joista hahmosi pitää. Tee toinen lista 
asioista, joista hahmosi ei pidä.
Valmiista listasta saat 300 krediittiä.

Omakuva
Piirrä hahmosi omakuva ja kirjoita hahmosi taustatarina 
Käytä väriä työssäsi. Valmiista värikuvasta saat 500 
krediittiä.

Tärkeimmät esineet/ asiat
Millaiset esineet tai asiat ovat tärkeintä 
hahmollesi? Piirrä, kirjoita ja perustele.
50 krediittiä esineeltä/asialta.

Valokuvia menneisyydestäsi
Millaisia valokuvia hahmollasi on omasta 
menneisyydestään? Mitä ne kertovat hahmostasi? 
Piirrä tai kirjoita kuvaillen.
Valmiista kuvista saat 100 krediittiä kuvalta.



Alkukarsintoihin 
osalistuu 300 
pelaajaa. Pelaamista 
varten pelaajat 
laskeutuvat 
“Monttuun”.



Montussa vastustajasi on 
jo valmistautumassa. 
Tunnistat heidät pelistä. 
He ovat sinua alemmalla 
tasolla ja tiedät ettei heistä 
ole sinulle vastusta. 
Tunnet olevasi 
voittamaton!



Puet vr-lasit kasvoillesi ja aloitat pelin. Pelin latautuessa kuulet 
kuulokkeistasi että peli on jo ohi. Hämmentyneenä nostat lasit 
pois ja huomaat että peli on tosiaan päättynyt. Sinua on huijattu!



Pelin voittaja tuulettaa kun hissi 
nostaa häntä Montusta. 
Pettyneenä ja vihaisena pakkaat 
tavarasi samalla kun puhelimesi 
ilmoittaa pankkitilisi tyhjentyneen 
häviön myötä. Ystäväsi Reniä ei 
näy missään.



Pukuhuoneessa pakkaat tavaroitasi 
järkyttyneenä kisan tapahtumista. 
Samassa ovi aukeaa paukahtaen ja 
kaksi tuiman näköistä pukumiestä 
seisoo ovensuussa.

-Tule mukaan, mies komentaa ja 
rutistaa metallisia käsiään.. Tottelet 
mukisematta.



Miehet kuljettavat sinut kasinon 
hissiin ja painavat nappia ylimpään 
kerrokseen. Hissin ovet aukeavat 
pimeään huoneeseen. Ikkunan 
edessä näet hahmon.



Hahmo kääntyy sinuun päin ja tiedät että hän on 
Kasinoplaneetan kuuluisa rikollispomo. Tiedät myös 
että hänellä ei ole nimeä.



Hän kertoo sinulle asiansa:
- Jos haluat takaisin kisaan ja rahasi 
takaisin, teet minulle töitä. Minä maksan 
velkasi ja pääset takaisin kisaan. Miltä 
kuulostaa? 

Sinusta tuntuu ettet voi kieltäytyä joten 
suostut tarjoukseen.



-Ensimmäisenä tehtävänä haluan että selvität 
missä kaikkialla tämä seteli on ollut. Haluan 
tietää mitä sillä on ostettu ja kuka sillä on 
maksanut. Se kuka sen on ennen minua 
omistanut on varastanut sen minulta. 

Tiedät että jokaisella tässä maailmassa 
käytettävällä rahalla on “muisti”, jonka 
avulla rahan käyttöä voidaan seurata 
jälkikäteen.

Pomo antaa sinulle rahaskannerin. Piirrä 
miltä saamasi skanneri näyttää. Valmiista 
skannerista saat 100 kredittiä.



Avaat rahan muistin ja näet että rahaan on tallentunut kahdeksan tapahtumaa. 

Taita A4 paperi kolmeen kertaan niin, että saat kahdeksan ruutua. Piirrä ruutuihin 
sarjakuva, jossa kerrot missä raha on kulkenut. Rahan arvo on 5 krediittiä.

● Millaisia asioita sillä on maksettu? Voit piirtää omistajan ja ostoksen. Raha 
jää sille joka myy tai varastaa setelin.

● Millaisia olentoja rahaa on käyttänyt? 

Pomo maksaa sinulle 500 krediittiä suoritetusta tehtävästä.



Palaat pomon luokse. Mitä teet? 
Kerrotko vai pidätkö salaisuuden 
itselläsi? Valehteletko ettet saanut 
tietoa setelistä?



Pomo kääntyy sinuun päin ja ojentaa ääneti 
kätensä. Annat saamasi tietosi hänelle. Pomo 
katsoo tietoja tuimasti. Hän maksaa sinulle palkkiosi 
ja antaa listan tehtävistä.



Pomon tehtävät:
Nämä ovat sivutehtäviä, jotka eivät kuulu päätarinaan. 
Näihin tehtäviin voi palata milloin vain ja voit valita 
niistä itsellesi mieluisimmat. Muista käyttää ostoksiasi 
tehtävissä.

Pomon uusi auto
Saat tehtäväksesi suunnitella pomolle uuden auton. 
Suunnittele ja piirrä auto. Esittele sen toimintoja. Pomo 
maksaa valmiista suunnitelmasta 300 krediittiä.

Pomon lahja
Suunnittele lahja pomolle. Hän pitää erityisesti kalastuksesta, 
vaarallisista urheilulajeista ja roboteista. Valmiista lahjasta 
liikuttunut pomo maksaa sinulle 300 krediittiä.

Pomon viikko-ohjelma
Suunnittele pomon viikko-ohjelma, mutta muista pomo ei pidä 
tekstistä! Käytä vain kuvia. Pomo maksaa 300 kredittiiä 
valmiista ohjelmasta.

Pomon uusi ravintola
Pomo avaa uuden ravintolan ja haluaa että sinä vastaat 
sen suunnittelusta. Suunnittele herkullinen ruokalista, 
jossa esitellään galaksin herkkuja, tila ravintolalle ja 
ratkaise miten robotit liittyvät ravintolaan. Pomo maksaa 
valmiista suunnitelmasta 500 krediittiä.

Pomon rikokset
Tehdessäsi töitä pomolle näet ja kuulet kaikenlaista. Kirjaat 
kaiken muistiin, jotta poliisin olisi helppo pidättää pomo. 
Piirrä ja/tai kirjoita tuotos, jossa esittelet pomon rikoksia. 
Valmiista rikoksista saat 100 krediittiä rikokselta.

Rikoksen tiellä
Pomo antaa sinulle listan liikkeistä ja paikoista, jotka 
haluaa sinun ryöstävän. Valitse kohde ja piirrä sarjakuva 
miten toteutat ryöstön. Käytä ostoksiasi ryöstöissä. Pomo 
maksaa ryöstöstä 800 krediittiä.

Ryöstökohteet:
● Jalokivikauppa maan sisässä
● Avaruusasemalla sijaitseva pankki
● B-101: sen kauppa



Hotellin hississä otat piirtolevysi esiin. Haluat piirtää muistiin miltä 
rikollispomo näyttää, sillä hänestä ei ole julkisuudessa kuvaa. Ehkäpä 
kuvasta on sinulle myöhemmin hyötyä.

Muista kasvokuvan piirtämisen ohjeet ja jos piirrät pomosta koko kuvan 
seuraavalla dialla on pomon “rautalankamalli”. Muista että pomo voi olla 
nainen, mies, avaruusolio tai esim. robotti.

Valmiista kuvasta saat 100 krediittiä.





Tarvitset varusteita itsellesi, joten 
suuntaat kohti B-101:sen kauppaa.
Kaupanpitäjänä kaikissa kaupoissa on 
robotti B-101. Hän on galaksin 
menestynein tekoäly.



Tee ostoksia krediiteilläsi. Vähennä ostokset 
krediiteistäsi  itse. Huijata ei tarvitse, sillä krediittiä saat 
lisää. Voit myös tinkiä ja neuvotella ostoksistasi. 
B-101:sen kauppaan voit palata aina kun sinulla on 
aikaa.

Kirjoita ja kuvaile ostoksesi: miltä se tuntuu, näyttää 
jne. ja piirrä esineen kuva. Tee ostokset omalle 
paperille.

● Jotain vaarallista  50kred
● Erikoisen lemmikin 20kred
● Ihmeellinen kone joka saa omistajansa… 30kred
● Kone joka kertoo jos vaara uhkaa 5kred
● Kengät joissa on erikoinen toiminto 10kred
● Vaate joka tekee jotain erikoista 30kred
● Juoma, jota juodessa tapahtuu jotain erikoista 

5kred
● Robottiavustaja 100kred
● Kulkuväline 200kred
● Käytetty esine, esimerkiksi robotti, ase 50kred
● Esineen tuunaus 20kred



Ren soittaa sinulle ja kertoo 
varanneensa teille 
hotellihuoneet. Hotelli on uusi 
viiden tähden luksushotelli. 



Saavut hotellin aulaan, jossa sinua tervehtii robotti, jonka 
kasvoissa on televisionäyttö. Näyttö esittelee sinulle hotellin 
palveluja sekä oman huoneesi. 

Piirrä ja kirjoita kuvasarja, kartta tai poikkileikkaus hotellista, 
jossa esittelet mitä kaikkea hotellissa voi tehdä, sekä 
millainen oma huoneesi on. 

Piirrä ja kerro esimerkiksi näistä asioista:
● Miten teknologiaa hyödynnetään hotellissa?
● Millaista ruokaa hotelli tarjoaa?
● Millaisia palveluja hotellista saa?
● Miten teknologia näkyy huoneessasi?

Saat 100 krediittiä tehdystä työstä. Mutta voit myös saada 
hyvillä ideoilla ja huolella tehdyllä työllä 500 krediittiä.



Saavut viimein huoneeseesi. Päivä 
on ollut pitkä ja rojahdat välittömästi 
sängylle makaamaaan. Samassa 
ovelta kuuluu koputusta, joka 
voimistuu äkillisesti kovaksi 
hakkaamiseksi. Ovi alkaa 
hakkaamisen voimasta natista 
liitoksistaan...



Ovi hajoaa pirstaleiksi kovan rytinän 
saattelemana. Ovensuussa seisoo 
pelottavan näköinen robotti, joka astuu 
huoneeseesi ja hyökkää kimppuusi!



● Piirrä sarjakuvaan omat 
taisteluliikkeesi. Tehtävässä liikkeen 
piirtäminen on tärkeää. Voi myös 
piirtää omat ruutusi.

● Käytä suttupaperia apunasi, johon 
ensin luonnostelet rautalankamallit 
omista asennoistasi.

 
● Piirrä sitten läpi liikkeesi robotin 

vierelle. 

● Iso leveä ruutu sarjakuvissa kertoo 
pitkästä ajan kulusta ja kapeat 
nopeasta. 

● Keksi itse miten alaosassa päihität 
robotin.

Onnistuneesta taistelusta saat 100 
krediittiä. Värikuvasta 200 kredittiiä 
lisää.

Toimintakohtaus





Ren ilmeikäs ystävä

Ystäväsi Ren saapuu huoneesi ovelle puuskuttaen raskaasti. 

-Mitä on tapahtunut? Ren kysyy oven pieleen nojaten.

Vaikka tapahtunut oli järkyttävä et voi muuta kuin hymyillä 
ystävällesi. Ren saa sinut aina paremmalle tuulelle. 

Minkä näköinen ilmeikäs ystäväsi on? Millainen olento hän? 
Millainen pään muoto Renillä on? Omena? Päärynä? Laatikko?

Valmiista muotokuvasta saat 100 krediittiä. Muista olla 
huolellinen. Värikuvasta 200 krediittiä lisää.











Renillä on viesti rikollispomolta: 

Uusi tehtävä. Palaa kasinolle kattohuoneistoon välittömästi.

Ren katselee sinua ihmeissään:

-Mistä on kyse? Mitä teemme sinun osallistumisesi kanssa? Minulla on taas 
alkukarsintaottelu tänään.

Toivotat Renille onnea kilpailuihin ja kiirehdit tuhoutuneen hotellihuoneen poikki kohti ovea. 
Kuka ihme lähetti robotin kimppuusi? Kuka tiedi että olet kirjoilla tässä hotellissa?



Kasinolla kisatunnelma 
vain yltyy. Huhutaan että 
ottelusi oli sovittu...



Huomaat nimesi vielä listoilla. 
Kisajärjestäjät ovat kanssasi samaa 
mieltä, jotain outoa tapahtui 
ottelussasi. 



Olisiko joku voinut sabotoida varusteitasi? 
Sinulla ei ole aikaa palata pukuhuoneeseen 
tutkimaan laitteittasi, sillä pomon miehet 
odottavat sinua jo hissin ovella.



Tällä kertaa pomolla on seuraa kattohuoneistossa: nuori nainen hääpuvussa. Hänen 
seurassaan on parvi morsiusneitoja. Huone on täynnä iloista puheensorinaa.
Rikollispomo, jonka nimeä et vieläkään tiedä näyttää kärsivän ja seisoo kaukana 
muusta seurueesta.



-Tyttäreni häät ovat tänään. Tarvitsen sinua, sillä olen kuullut että olet taitava piirtäjä, 
pomo sanoo hymyillen. Jähmetyt kauhusta. Näkikö hän että piirsit hänen kuvan 
hississä? 

-Kuule, vieraita on paljon eri puolilta 
galaksia. Tässä osoite hääpaikalle. 
Tule paikalle ajoissa! Saat 
tarkemmat ohjeet paikan päällä.



Lähdet saman tien kohti hääpaikkaa. Saavut taksilla merenrannalle. 
Rantakalliolla näet hulppean huvilan. Rakennus on mitä eriskummallisin 
taideteos. Täynnä muotoja ja eriskummallisia kerroksia. Se muistuttaa sinua siitä 
Pablo Picasso olisi piirtänyt sen...

Piirrä miltä huvila näyttää. Saat 100 krediittiä valmiista kuvasta. Värikuvasta 
200 krediittiä lisää. 





Huvilan sisällä sinä kohtaat uskomattoman näyn: juhlatila on upeinta mitä 
olet koskaan nähnyt. Se on myös hyvin erikoinen kuin painovoimalla ei 
olisi sen sisällä mitään merkitystä. Sinusta tuntuu että näet harhoja, sillä 
et tiedä mistä tila alkaa ja mihin se loppuu. 
Sinun pitää istua alas ja ihailla taidokasta koristelua ja kaivat piirtolevysi 
esiin. 

Piirrä miltä juhlatila näyttää. Saat 100 krediittiä valmiista 
piirroksesta. Värikuvasta 200 krediittiä lisää.





Juhlatilan seiniä koristavat kymmenet valokuvat. Valokuvat ovat 
erikoisissa ja muotoisissa kehyksissä. Kun seuraat katseellasi valkuvia 
huomaat, että ne kertovat rikollispomon noususta alamaailman valtiaaksi. 
Onkohan yksikään poliisi nähnyt kuvia?

Piirrä eri muotoisia ja mallisia kehyksiä, joihin piirrät pomon tarinan. 
Saat itse päättää kehysten määrän ja muodon. 

Aikaa piirtämiseen 15 minuuttia.

Valmiista työstä saat 300 krediittiä. Värikuvasta 50 krediittiä lisää.





Rikollispomo marsii hermostuneena juhlatilan poikki. Hän ojentaa sinulle listan vieraista. 
-Haluan että piirrät häävieraista muotokuvat. Hyvin pikaiset piirroskuvat, pomo sanoo ja 
poistuu paikalta.

Pian juhlat alkavat ja vieraita alkaa saapua. He kulkevat ohitsesi kun piirrät heidän 
muotokuviaan ja sujauttavat rahaa piirtolevysi päälle. Suuri seurue seuraa työtäsi. Vieraat 
ovat eriskummallisia olentoja eri puolilta galaksia. He ovat eri muotoisia ja kokoisia 
olentoja.

Piirrä niin monta erilaista juhlavierasta kun ehdit 15 min aikana. Älä toista samaa hahmoa. 
Saat jokaisesta vieraasta 200 krediittiä. 



Sitten morsiuspari saapuu paikallle. Juhlavieraat jättävät sinut piirtämään rauhassa. 
Juhlaväki siirtyy ruokasalin paikalle ja juhlat alkavat. 

Suuret ovet sulkeutuvat ja jäät yksin eteisaulaan. Missäköhän pomo on? Voisi kuvitella että 
voit lähteä. Ulko-oven vierestä nousevat rappuset yläkertaan. Kuulet vaimeaa keskustelun 
ääntä rappusten yläpäästä. Pomon ääni kuuluu selkeästi. 

Päätät käydä tervehtimässä häntä ja pyytää lupaa lähteä.



Rappusten yläpäässä on ovi auki. Kurkistat sisään ja näet kauhuksesi pomon 
makaamassa maassa tajuttomana! Huoneen toisella puolella tumma hahmo loikkaa 
parvekkeen kaiteen yli ketterällä loikalla. 

Juokset hahmon perään ja näet kun hän kipuaa pihatiellä olevan kiiturin kyytiin. Juokset 
rappuset alas ja nouset pihatiellä olevan kiiturin kyytiin. Takaa-ajo alkaa!

Valmiista takaa-ajo sarjakuvasta saat 800 krediittiä.





Lopulta saavutat takaa-ajon kohteen. Kiiturin ovi on auki ja huomaat sen 
ajovaloissa seisovan tumman hahmon. Hahmo repii kommandopipon ja 
päästäään. 

Järkyttyneenä tuijotat ystävääsi Reniä. Hänkö on ollut kaiken tämän takana? 
Maailma pyörii silmiesi edessä ja ennen kuin huomaat Ren on kadonnut.

Tarvitset nyt vastauksia ja palaat huvilalle jututtamaan rikollispomoa.



Huvilalla juhlat jatkuvat kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Huvilan pihatiellä seisoo 
rikollispomo henkivartijansa tukemana. 

-Kiitos, pomo henkäisee kun nouset kiituristasi.
-Ystäväsi petti sinut ja minä autoin häntä, hän jatkaa katuvan kuuloisena.
-Pääset takaisin peliin kunhan palaat pian kasinolle. Haasta Ren pelissä! 





Olet seuraavassa alkuerässä 
Reniä vastaan. Kiirehdit 
pukuhuoneeseen ja kohti 
monttua.



Peli on alkamassa ja Ren on 
jo valmiina montussa. 
Laskeudut alas ja asetat 
VR-lasit pääähäsi. Peli alkaa 
lautautua...



Peli sarjakuvana

Millainen peli The Peli on? Mitä siinä tapahtuu? Mikä sen tavoite on? Onko se kenties 
fantasiaseikkailu? Kilpa-ajo? Räiskintäpeli? Vai jotain aivan ennennäkemätöntä? 

Onko pelimaailma värikäs? Erikoinen? Abstrakti eli ei esittävä?

1. Suunnitele pelimaisema, pelihahmot joilla pelataan. 500 krediittiä
2. Piirrä sarjakuva tai kirjoita tarina siitä kuinka hahmosi voittaa The Peli ottelun 

Reniä vastaan. 500 krediittiä



Miten tarina päättyy?
Piirrä sarjakuvamontaasi tai kirjoita tarina, jossa kerrot miten tarina päättyy. 

● Miten käy ystävällesi Renille? 
● Miten sinulle käy kisoissa? Voitatko lopulta pääpalkinnon?
● Miten käy rikollispomolle? Saako poliisi hänet kiinni?
● Pomo tarjoaa sinulle töitä rikollisjärjestöstään. Aiotko hyväksyä työn?

Valmiista tarinasta saat 800 krediittiä.

Kansikuva tuotoksellesi.
Suunnittele sarjakuvalehden kansi. Suunnittele ja toteuta kansilehti 
värillisenä tai mustavalkoisena. Keksi lehdelle/tarinalle nimi. Taita A3 paperi 
puoliksi ja kerää kaikki työsi sen sisään. Liimaa valmis kansilehti ja nido 
sivut kiinni.


