
VYÖHYKE V.2



Tässä tarinassa voit tehdä omia ratkaisujasi. 
Tarvittaessa voit pyytää apua matkakumppaneiltasi, 
eli luokkakavereilta. Auttaja palkitaan ruhtinaallisesti 
300 kultarahan palkkiolla.  Jokainen tehtävä on myös 
toteutettavissa yhdessä ryhmänä.



Vallborgin kaupungin muuri pilkistää esiin mäen 
takaa. Olet matkannut monta päivää ja saavut viimein 
määränpäähäsi. Olet Vallborgin kaupungissa 
kauppamatkalla. Vallborgin suurtori on tämän 
maailman kuuluisin kauppapaikka. Myytävänä on 
kaikenlaisia tuotteita eri puolilta maailmaa. 



Kuulet yläpuoleltasi tutun merkkiäänen. Samassa pieni olento 
laskeutuu kämmenellesi. Olento ojentaa jalkaansa. Siihen on 
sidottu pieni metallinen putkilo. Avaat solmun ja kierrät putkilon 
auki. Sen sisällä on pieneen paperirullaan kirjoitettu viesti:

Parahin matkaaja!

Älä unohda todellista tehtävääsi! Matkan aikana haluamme että 
keräät tietoa Vallborgin kaupungista. Lähetä tietosi meille ja me 
vuorostamme välitämme palkkion sinulle. Älä paljasta todellista 
rooliasi, vaan jatka esiintymistä kauppiaana. 

Terveisin
Kotikyläsi neuvosto



Pitkän matkan uuvuttamana päätät hengähtää 
suurtorin suihkulähteellä. Kaivat esiin muistivihkosi. 

Päätät kirjoittaa kulkemasi reitin muistiin, 
siltä varalta, että teidän tarvitsee tulla 
kaupunkiin uudestaan. Päätät myös 
hahmotella karttaan ja merkitä siihen 
kokemasi vaarat sekä vaaralliset paikat, jotta 
muut kaupunkiin saapujat voisivat välttää ne 
ensi kerralla.



Tehtävä:
Olet luvannut piirtää kartan Vallborgin kaupungista ja sen 
lähialueesta. Kaupunki sijaitsee meren rannalla. Sen 
pohjoispuolella sijaitsee toinen kaupunki Hermanius. 
Lisää karttaan myös reitti mitä olette kulkeneet 
kaupunkiin? Millaisia merkintöjä olet kirjannut karttaan 
matkan aikana?
Luvatut kultarahat: 200 kultarahaa valmiista kartasta + 
100 kultarahaa reitistä

Tehtävä:
Kolmen päivän matkanne aikana olette kohdanneet 
vaaroja ja nähneet uskomattomia asioita ja paikkoja. 
Pohditte, että myös nämä tiedot olisi hyvä saattaa 
kotikaupunkinne tietoon. Kirjatkaa matkapäivien 
tapahtumat matkapäiväkirjaan.

Luvatut kultarahat: 300 (100/päivä) 



Havahdutte kun olkapäähäsi koputetaan.
-Tervetuloa Vallborgin kaupunkiin! Olen kuullut että 
tämä teidän ensimmäinen vierailunne kaupunkiin. 

-Mahtavaa! Mutta ensin minun täytyy pyytää teitä 
mukaani kaupungintalolle.

-Nimeni on Mat ja toimin kaupungin virallisena 
oppaana. Olen asunut tässä kaupungissa koko ikäni. 
Mielestäni tämä on maailman paras kaupunki, jopa 
hienompi kuin Mokovia!



Tehtävä:
Tarvitset tiedot kaupungintalosta, sillä siellä sijaitsevat 
kaikki tärkeät Vallborgin hallintoelimet. Kirjoita kuvaileva 
teksti kaupungintalosta tai tee siitä piirustus. Aikaa 
sinulla on 5 minuuttia, ennen kuin Mat alkaa epäillä 
aikeitasi.

Luvatut kultarahat: 200



Vierailijan tiedot

Nimi:

Ikä:

Kotipaikka:

Vierailun syy:



-No niin! Virallinen osuus on hoidettu. Tässä, ota 
mukaasi kaupungin kartta sekä osoitteeni. Voit kysyä 
apua minulta milloin vain. Olen merkinnyt sinulle 
karttaan muutamia tärkeitä ja kiinnostavia paikkoja. 
Toivottavasti niistä on sinulle hyötyä 
kauppamatkallasi, Mat sanoo ja vinkkaa sinulle 
silmää.



Kartta, jonne tehtäviä. 
Klikkaamalla tehtävää se 
aukeaa. Kaupunkitehtävillä 
pitää kerätä X määrä 
kultarahoja, että pääsee 
saarelle, mikä on tehtävän 
kannalta kaikkein tärkein.



Asut Valborgin kaupungissa 
joka sijaitsee meren 
rannalla. Kaupunki on vanha 
ja nähnyt jo parhaat 
päivänsä. Muinainen 
Helsinki sijaitsi joskus tällä 
rannalla. 

Ihmiset elävät kaupungissa 
viljelemällä maata sekä 
kalastamalla. 

Tänään on tärkeä päivä! 
Osallistut pääsykokeisiin!



Tässä pelissä tehtävänäsi on:
● pelastaa eliökunta sitä uhkaavalta tuholta. 
● jälleenrakentaa kaupunki merellä sijaitsevalle saarelle.
● kerätä rahaa, jotta voit rakentaa oman kotisi. Rahaa, eli krediittejä, 

suorittamistasi tehtävistä.

Tässä pelissä harjoittelet:
● tiedonhankintaa oppikirjoista sekä internetistä.
● löytämäsi tiedon soveltamista.
● ryhmätyötaitoja sekä oman työn suunnittelua sekä vastuun ottamista 

omasta opiskelustasi.

Tässä pelissä opit:
● Suomen luonnon monipuolisuudesta.
● eliökunnasta ja sen lajittelusta.
● eri lajien ominaisuuksista ja elintavoista.
● tunnistamaan erilaisia elinympäristöjä.
● tunnistamaan erilaisia eläinlajeja.



Tehtävät

Tarinassa ryhmätehtäviin osallistuu koko ryhmä. Ryhmä saa 
valmiista työstä suuren könttäsumman, jonka he jakavat keskenään 
työpanoksen mukaan. Tarinassa osa kaupunki- ja saaritehtävistä on 
vapaaehtoisia ja niitä voi tehdä yksin. Oppilas voi tehdä sivutehtäviä 
aina silloin kun ryhmä antaa niihin aikaa. Ajankäytöstä on yhdessä 
sovittava. 

Kaupunki- ja saaritehtävistä krediitit, eli rahat, tulevat suoraan oppilaan 
henkilökohtaiseen käyttöön. Sivutehtäviä tekemällä voit kerätä itsellesi  
enemmän rahaa.

Apuna pelissä tarvitaan kirjaa tai internetiä jotta löydetään oikea 
ratkaisu tehtävään.



Killan pääsykoe
On koittanut päivä jolloin sinut hyväksytään Valborgin killan jäseneksi. 
Ennen killan valintaa sinun tulee selvitä pääsykokeesta, jonka kiltojen 
johtajat ovat sinulle asettaneet.

● Mikä on eliökunta? 
● Mitä siihen kuuluu? 
● Miten eläimiä luokitellaan? 

Piirrä ja kirjoita vihkoosi kirjasta tai internetistä etsimäsi vastaukset 
kysymyksiin.

Valmiista tehtävästä saat 500 krediittiä ja olet valmis valitsemaan oman 
kiltasi. 



Kilta

Valborgin kaupungin eläinkillat kutsuvat teidät jäsenikseen. Kaupungissa 
on suuri kunnia kuulua johonkin tiettyyn kiltaan. Killat tekevät yhteistyötä 
pelastaakseen kaikki eliökunnan eläimet.

Valitse itsellesi mieluisin eläinryhmä Suomen luonnosta. Olet sen 
eläinryhmän killan jäsen Valborgin kaupungissa. Killan jäsenenä sinusta 
tulee killan eläimen asiantuntija. 

Voit halutessasi kuulua myös useampaan kiltaan.

Sivutehtävä: 
Piirrä kiltasi tunnus, joka voi olla esimerkiksi vaakuna. Valmiista 
vaakunasta saat 200 krediittiä.



Mutageeni

Saasteet ovat muuttaneet ihmisiä ja osalla Valborgin asukkaista on 
eläimien ominaisuuksia. Heitä kutsutaan mutanteiksi ja on myös 
tavallista että eläinkiltojen jäsenet muokkaavat itseään killan 
tunnuseläimen näköiseksi. 

Valitse itsellesi yksi ominaisuus hahmollesi klaanisi eläimestä, 
esimerkiksi:

● Ilveksen silmät (näet pimeässä paremmin)
● Karhun voimat
● Suden kynnet
● Ketun häntä

Tehtävä: Valitse ensin hahmollesi yksi ominaisuus. Voit myöhemmin 
ostaa niitä lisää. Piirrä hahmosi kuva ja kirjoita. Valmiista kuvasta 
saat 200 krediittiä. 

Pelissä hahmosi voi olla kuka tahansa. Pelihahmon saat itse 
päättää.



Rajanaapuri Hermaniuksen kuningaskunta 
on sotaisa ja rauhaton. He uskovat Tuhon 
palaavan ja ovat valmistautuneet sen 
saapumiseen. He ovat valjastaneet 
muinaiset sotakoneet käyttöönsä. 
Hermaniuksen kuninkaan vallan salaisuus 
on ruuti ja palava neste, jonka avulla vanhat 
koneet heräävät eloon. 



Kaupunkitehtäviä:
Näitä tehtäviä voi tehdä aina kun olet saanut 
päätehtävän suoritettua.

Konekunkku
Hermaniuksen kuninkaasta kerrotaan lukuisia 
tarinoita. Useimmat niistä liittyvät hänen 
ulkonäköönsä. Kerrotaan että kuningas on 
ennemmin kone kuin ihminen. Piirrä miltä 
Hermaniuksen kuningas näyttää. Valmiista 
muotokuvasta saat 200 krediittiä. 

Vallborgin vaatetus
Vallborgilaiset pukeutuvat hyvin erikoisella tavalla. 
Piirrä ja suunnittele miltä vaatteet näyttävät. Mikä 
voisi olla Valborgin pääväri?
Valmiista piirroksesta saat 200 krediittiä.

Maisemakuva
Vallborgissa rakennusten ja kulkuvälineiden 
rakentamisessa käytetään luonnosta löytyvää rojua. 
Entisaikojen ihmiset jättivät Vallborgin luontoon muinaiset 
esineensä. Kodinkoneet, huonekalut, kulkuneuvot, 
tietokoneensa ovat osa Valborgin luontoa. Miltä 
Vallborgin maisema voisi näyttää? Miten entisaikojen 
ihmisten jälki näkyy luonnossa ja miten kasvillisuus on 
mukautunut niihin? Valmiista kuvasta saa 400 
krediittiä.



Pian molempiin 
kuningaskuntiin saapuu 
uutisia kaukaa mereltä 
saapuvilta 
kalastualuksilta:  
salaperäinen vyöhyke 
etenee kohti 
kuningaskuntia. 



Vyöhykkeen tielle 
sattuneet 
kaupungit ovat 
kadonneet 
sienimäisen 
kasvuston alle. 



Kasvisto vyöhykkeen 
sisällä on tiheää ja 
sen erittämät itiöt 
ovat 
hengenvaarallisia 
ihmisille. 



Ilman kautta etenevät 
itiöt muuttavat kaiken 
elävän niin eläimet 
kuin kasvit 
hirviömäisiksi.



Valborgin kuningaskunnassa on kuitenkin keksitty keino miten 
vyöhykkeen sienimäinen kasvusto voidaan tuhota. 



Valborgin lyhdyn voimakas 
valo tuhoaa vyöhykkeen 
kasvuston. 



Sen avulla vyöhykkeen alle 
joutuneet eläimet ja kasvillisuus 
voidaan pelastaa. Kunhan joku 
uskaltaisi viedä sen vyöhykkeen 
sisälle… 

Muinaisen ennustuksen mukaan 
juuri te olette ne, jotka voivat estää 
maailman tuhoutumisen. 



Vyöhykkeen keskuksen 
uskotaan sijaitsevan 
saarella lähellä Valborgin 
kaupunkia. 



Valborgin sotilaat ovat 
saaneet vangittua 
jättiläismäisen hirviön. 
Lyhdyn voimaa voitaisiin 
testata siihen. Lyhtyyn 
tulee ohjelmoida tarkat 
ohjeet siitä millainen eläin 
kasvuston sisällä on jotta 
se voitaisiin pelastaa. 
Väärä tai riittämätön tieto 
tuhoaa myös eläimen... 



Valaisette lyhdyllä vangittua eläintä ja 
näette sen sisällä olevan nisäkkään: 

Heitä nopalla ja silmäluku kertoo minkä 
eläin hirviön sisällä on:

1. ilves
2. karhu
3. susi
4. kettu
5. hirvi
6. rusakko

Selvitä yksin nämä tiedot eläimestä, jotta lyhty 
voidaan ohjelmoida oikein:

● pituus 
● paino
● ravinto 
● lisääntyminen
● elinympäristö
● muuta

Valmiista tutkimuksesta saat 200 krediittiä. 
Kuvallisesta tutkimuksesta saat 300 krediittiä.

Kysy esim. Googlelta: Mitä ____ syö?



Lyhty toimii! Sen valo korventaa kasvuston eläimen 
ympäriltä hetkessä. Hämmentyneen näköinen eläin 
pakenee torilta hurraavien ihmisten saattelemana.



Retkikunta

Luokista muodostetaan yhteinen retkikunta, johon liittyy eri kiltojen 
edustajia. Valitse itsellesi, kiltasi eläimen lisäksi, jokin näistä rooleista:

● kuvittaja (osallistut ryhmätöihin kuvittajana)
● kirjoittaja (kirjoitat mielelläsi käsin ja koneella)
● etsijä (olet taitava etsimään tietoa kirjasta ja internetistä)
● ideioija (keksit uusia tapoja tehdä vanhoja juttuja, ideoit 

keksintöjä ja ratkaisuja)
● tsemppari (kehut toisia, autat aina, keksit kaikille tekemistä, 

kuuntelet toisia)
● esiintyjä (pidät esiintymisestä ja pidät huolen että ryhmäsi esitys 

on mitä mainioin)
● oma vahvuutesi (missä olet hyvä? Miten muut ryhmäläiset 

voisivat hyötyä osaamisestasi?)

Jokainen tutkimusryhmäläinen huolehtii oman roolin tuomista 
tehtävistä. 



Pakataan!

Tarvitset varusteita matkaa varten. 

Kirjoita ja kuvaile mukaasi ottamasi esine omaan 
vihkoosi. Voit myös piirtää sen kuvan. Valitse listasta 
aluksi kaksi esinettä/ asiaa:

● taikaesine, jolla voit…
● ase (ei tuliase), jolla on pitkä historia…
● vaatteesi matkaa varten…
● työkalu, jolla voit…
● ihmeellinen matkaeväs..
●  lemmikkisi, joka osaa...



Matka saarelle

Lähtöpäivänä Valborgin satamassa koko kaupunki saapuu hyvästelemään retkikuntaa. 
Tavoitteena on saavuttaa saari muutaman tunnin purjehduksen jälkeen. 

Satamaan saapuessanne huomaatte kauhuksenne, että laivat ovat kelvottomassa 
kunnossa. Yön aikana jokainen laiva on joutunut ilkivallan kohteeksi. Aikaa ei ole 
hukattavana!.



Uusi alus

Tutkimusryhmänne saa ensimmäisen tehtävänne: suunnitelkaa uusi aluksenne. 

Vallborgissa rakennusten ja kulkuvälineiden rakentamisessa käytetään luonnosta löytyvää 
rojua. Entisaikojen ihmiset jättivät Vallborgin luontoon muinaiset esineensä. Kodinkoneet, 
huonekalut, kulkuneuvot, tietokoneensa jne ovat osa Valborgin luontoa. 
Rakennusmateriaalina omassa aluksessanne voitte käyttää vaikka vanhaa hellaa tai 
pesukonetta. 

Muistakaa: polttoainetta tai sähköä ei ole moottoreita varten. 

Ryhmässä: on tärkeää että jokainen ryhmäläinen osallistuu laivan piirtämiseen. Voitte 
piirtää laivan osissa ja yhdistää palaset lopuksi. 

Laivaan tarvitaan:
● nukkumistilat kaikille
● varasto ruualle
● varasto tarvikkeille yms
● miten alus liikkuu
● miten sitä ohjataan?



Lahja Vallborgilta 

Valmiista aluksesta saatte ryhmän jaettavaksi 2000 krediittiä. Jakakaa 
summa ryhmässä ja arvioi omaa työpanosta.



Hengityssuoja

Aluksenne on valmis merimatkaan. Huomaatte pian että edellisenä yönä 
teidän varusteenne ovat joutuneet tihutyön kohteeksi. Vyöhykkeen sisällä 
ihminen ei pysty hengittämään ilman hengityssuojaa. Vyöykkeen 
sienimäisen kasvuston itiöt ovat myrkyllistä ihmisille. Hengityssuojanne 
sekä niiden suodattimet löytyvät rannalta murskattuna. Tehtävänne on 
suunnitelma oma hengityssuoja käyttäen kaikkea Valborista löytyvää 
materiaalia. 

Tehtävä:
Suunnittele oma hengityssuoja ja ilmaa suodattava kone. Muista sähköä 
tai polttoainetta ei voi käyttää. Piirrä ja kirjoita miten suoja ja kone toimii. 
Jakakaa ja käyttäkää toistenne ideoita ryhmässänne.

Valmiista suunnitelmasta saat 400 krediittiä.



Rantaudutte 
saarelle, joka on 
täysin vyöhykkeen 
kasvuston 
peitossa. Rannalla 
kyltissä huomaatte 
ilmakuvan saaresta 
joka on kirjattu 
vuodelle 2075.



Saaren salaisuus
Saaren keskellä kohoaa suuri 
torni. Matka 
rantautumiskohdastanne sinne ei 
ole pitkä, vaikka vyöhykkeen 
kasvusto vaikeuttaa kulkuanne. 
Tornissa on metallinen ovi, joka 
repsottaa yhden saranan varassa. 
Vyöhykkeen kasvusto on 
puskenut oven melkein irti. 
Katselette ympärillenne ja näyttää 
siltä kuin torni olisi räjäyttänyt 
kasvuston sisältään luontoon. 
Voisiko tornin sisällä olla vastaus 
vyöhykkeen syntyyn? 



Raivaattee sisäänkäynnin 
puhtaaksi lyhdyn valolla. 
Kasvusto käristyy valossa ja 
pääsette etenemään tornin 
sisälle. Tornin sisällä näette 
erikoisia laitteita ja koneita. 
Keskellä huonetta on suuri 
kone, joka on edelleen 
käynnissä. Koneen putkista 
pursuaa sienirihmastoa 
valon tuhoaman tilalle. 
Koneessa on suuri punainen 
nappi. 



Painamalla nappia kone 
sammuu. Koneessa on 
lasinen ruutu, johon 
ilmestyy kuin tyhjästä 
erikoiset kasvot. Suurin osa 
teistä pakenee kauemmas 
koneesta. Kasvot kääntyvät 
teihin päin puhuvat ja ne 
kertovat mitä saarella on 
tapahtunut. 



Vuosia sitten maapalloa uhkasi tuho. 
Aurinko korvensi kaiken ja ihmiset ryhtyivät 
pelastamaan maapalloa. Saarella asunut 
ihmisryhmä ryhtyi Maker-koneen avulla 
luomaan uutta elämää. 

Jostain syystä Maker-kone sekosi täysin 
vääristä ohjeista. Tarkoituksena oli luoda 
uutta elämää mutta kone loi sienilajin, joka 
nielaisi kaiken sisäänsä.

Kasvuston eteneminen on nyt pysäytetty, 
mutta saarelle ja muualle vyöhykkeen 
peittämille alueille pitäisi luoda uutta 
elämää. 



Saaren tehtävät/ taistelut
Osan saaren tehtävistä voit tehdä yksin, 
mutta silloin kun ryhmätehtävät on tehty 
ja ryhmä yhdessä päättää milloin niitä 
tehdään. Kreditit valmiista tehtävistä 
ovat henkilökohtaisia. 

Voiko tehtäviä tehdä ryhmässä?
Tehtäviä voi tehdä myös ryhmänä, 
mutta silloin tehtävien ratkaisuissa pitää 
näkyä koko ryhmän osallistuminen. 
Tehtävien vastausten tulee olla 
laajempia, luovempia jne. Krediitit 
tuplaantuvat ryhmän onnistuessa.

Saarella on lukuisia erilaisia tehtäviä, joita 
voitte suorittaa tutkimusryhmässänne. 
Jokainen suoritettu tehtävä antaa Maker- 
koneelle oikeaa tietoa siitä millaista elämää 
saarella tulisi olla. Lyhdyn valolla voitte 
pelastaa sekä kasvillisuuden sekä eläimet. 

Ryhmätehtäviin osallistuu koko ryhmä 
osallistuu tehtävän tekemiseen. Jakakaa 
työtä kaikille oman roolin mukaan. 

Eläinten pelastaminen
Eläimiä voi pelastaa yksin tai ryhmän 
kanssa. Palkkiot tuplaantuvat jos koko 
ryhmä osallistuu eläinten pelastamiseen. 
Esimerkiksi eläinten tarinatehtävistä ryhmä 
saa 1000 krediittiä jaettavaksi keskenään 
työpanoksen mukaan. 



Selvitä yksin nämä tiedot eläimestä, jotta Maker-kone 
voidaan ohjelmoida oikein:

● pituus 
● paino
● ravinto 
● lisääntyminen
● elinympäristö
● muuta

Valmiista tutkimuksesta saat 300 krediittiä. 
Kuvallisesta tutkimuksesta saat 300 krediittiä.

Kysy esim. Googlelta: Mitä ____ syö?

Vaihtoehto: kirjoita eläimen tarina. Kirjoita tai piirrä 
tarina eläimestä. Etsi tietoa kirjasta ja intenetistä. 500 
krediittiä. 



Selvitä yksin nämä tiedot eläimestä, 
jotta Maker-kone voidaan ohjelmoida 
oikein:

● pituus 
● paino
● ravinto 
● lisääntyminen
● elinympäristö
● muuta

Valmiista tutkimuksesta saat 300 
krediittiä. Kuvallisesta 
tutkimuksesta saat 400 krediittiä.

Kysy esim. Googlelta: Mitä ____ 
syö?

Vaihtoehto: kirjoita eläimen tarina. 
Kirjoita tai piirrä tarina eläimestä. 
Etsi tietoa kirjasta ja intenetistä. 500 
krediittiä. 



Selvitä yksin nämä tiedot eläimestä, jotta 
Maker-kone voidaan ohjelmoida oikein:

● pituus 
● paino
● ravinto 
● lisääntyminen
● elinympäristö
● muuta

Valmiista tutkimuksesta saat 300 
krediittiä. Kuvallisesta tutkimuksesta saat 
400 krediittiä.

Kysy esim. Googlelta: Mitä ____ syö?

Vaihtoehto: kirjoita eläimen tarina. 
Kirjoita tai piirrä tarina eläimestä. Etsi 
tietoa kirjasta ja intenetistä. 500 krediittiä. 



Selvitä yksin nämä tiedot eläimestä, jotta 
Maker-kone voidaan ohjelmoida oikein:

● pituus 
● paino
● ravinto 
● lisääntyminen
● elinympäristö
● muuta

Valmiista tutkimuksesta saat 300 krediittiä. 
Kuvallisesta tutkimuksesta saat 400 
krediittiä.

Kysy esim. Googlelta: Mitä ____ syö?

Vaihtoehto: kirjoita eläimen tarina. Kirjoita 
tai piirrä tarina eläimestä. Etsi tietoa kirjasta 
ja intenetistä. 500 krediittiä. 



Selvitä yksin nämä tiedot eläimestä, jotta 
Maker-kone voidaan ohjelmoida oikein:

● pituus 
● paino
● ravinto 
● lisääntyminen
● elinympäristö
● muuta

Valmiista tutkimuksesta saat 300 
krediittiä. Kuvallisesta tutkimuksesta saat 
400 krediittiä.

Kysy esim. Googlelta: Mitä ____ syö?

Vaihtoehto: kirjoita eläimen tarina. 
Kirjoita tai piirrä tarina eläimestä. Etsi 
tietoa kirjasta ja intenetistä. 500 krediittiä. 



Ryhmätyö: saaren elinympäristöt 
Pelastetut eläimet tarvitsevat oikeat elinympäristöt, jotta 
voivat elää, saada ravintoa ja lisääntyä. 

Valitkaa yksi tai useampi elinympäristö, josta piirrätte ja 
kirjoitatte tietokuvan. Kuvan voi tehdä A3 paperille tai 
Google kuvaesityksenä. 

● metsä
● suo
● niitty
● pelto
● rakennettu ympäristö

Vastatkaa näihin tutkimuskysymyksiin:
● Millaisia eläimiä (linnut, nisäkkäät ja hyönteiset) 

elää valitsemassanne elinympäristössä?
● Millaisia kasveja, puita, kukkia jne. 

elinympäristössä elää?
● Mitkä ovat elinympäristön tunnusmerkit.

Palkkio maksetaan:
● kaikki ryhmäläiset osallistuvat työhön.
● työssä käytetään kuvaa ja tekstiä.
● haetut tietolähteet kirjoitetaan näkyviin.

Valmiista työstä ryhmä saa jaettavaksi 24 000 
kredittiä. 

Muistakaa! 
Kysykää kysymyksiä Googlelta, mutta 
varmistakaa tieto toisesta tietolähteestä.



Selviytyjä
Tornin läheisyydessä tapaatte suureksi 
hämmästykseksenne ihmisen. Hän on 
saarelle haaksirikkoutunut kalastaja. 
Hänellä on uskomaton selvitymistarina 
kerrottavana! 

Kirjoita tarina kalastajasta ja siitä miten 
hän on selviytynyt vyöhykkeen sisällä. 
Kirjoita vähintään yksi sivu tekstiä, Voit 
myös piirtää sarjakuvan tarinasta.

Valmiista tarinasta saat 1000 krediittiä. 



Taistelu!
Hermaniuksen kaupungin sotilaita on 
saapunut saarelle. Kohdatessasi sotilaita voit 
haastaa sotilaan taisteluun. Sinun on saatava 
kaikki sotilasta koskevat tehtävät oikein, jotta 
voitat taistelun. Jokaisella sotilaalla on oma 
vaikeusaste jonka mukaan saat myös 
palkkiosi. 

Voiko taistella ryhmässä?
Taistelut voi tehdä myös ryhmänä, mutta 
silloin tehtävien ratkaisuissa pitää näkyä koko 
ryhmän osallistuminen. Tehtävien vastausten 
tulee olla laajempia, luovempia jne. Krediitit 
tuplaantuvat ryhmän onnistuessa.

Käyttäkää tehtävissä apunanne oppikirjaa ja 
internettiä.



Rivimies
 
1. Selitä sana runko.
2. Selitä sana latva.
3. Selitä sana kanto.
4. Miten puun ikä lasketaan vuosirenkaiden 

avulla?
5. Tee tutkimus valitsemastasi puusta. Piirrä 

siitä ja sen lehdistä tai neulasista kuva 
vihkoosi. 

Oikeista vastauksista saat sotasaaliiksi 250 
krediittiä.



Murskaaja

1. Nimeä kaksi lehtipuuta.
2. Nimeä kaksi havupuuta.
3. Kerro miksi on hyvä että Suomessa 

on paljon metsiä. Mainitse neljä 
asiaa.

4. Kuvaile millaista suolla on. Etsi kuva 
suomalaisista soista ja kirjoita 
vähintään neljä kokonaista lausetta. 

Oikeista vastauksista saat sotasaaliiksi 
500 krediittiä.



Komentaja

1. Piirrä kuvasarja puun elämänkaaresta: puu 
kasvaa, puu kaadetaan, puu kuljetetaan 
pois metsästä, puu viedään tehtaalle ja 
puusta tehdään tuotteita.

2. Miksi metsää pitää harventaa?
3. Miksi metsässä pitää olla myös kuolleita 

puita?
4. Mitä puusta valmistettuja esineitä löydät 

koulusta tai kotoa?
Oikeista vastauksista saat sotasaaliksi 750 
krediittiä.



Rivimies

1. Selitä mitä  sana sorkka tarkoittaa.
2. Selitä mitä sana peto tarkoittaa.
3. Selitä mitä sana reviiri tarkoittaa.
4. Miten hirvi suojautuu saalistajiltaan?

Oikeista vastauksista saat sotasaaliiksi 250 
krediittiä.



Hirviölintu
Saarella asustaa hirviölintu. Siinä 
yhdistyy kaikki Maker-koneen luomat 
linnut yhdeksi hirviömäiseksi jättiläiseksi. 
Se hyökkää armotta retkikuntanne 
kimppuun. Joudut taistelemaan sen 
kanssa!

1. Kuvaile tarkasti seuraavia lintuja ja 
piirrä niiden kuvat vihkoosi: 
käpytikka, huuhkaja, metso

2. Miten tikat syövät  toukkia lahoista 
puista? Mainitse kaksi asiaa.

Oikeista vastauksista voitat hirviölinnun 
ja löydät sen pesästä 750 krediittiä.



Eräänä aamuna saaren 
rannasta löydätte 
haaksirikkoutuneen 
laivan....



Valmiista tarinasta 
jaettavaksi 3200 
krediittiä.



Muisto menneestä maailmasta
Saaren luonto alkaa herätä henkiin 
Maker-koneen avulla. Lyhdyn valo on 
tuhonnut myös suurimman osan 
saaren sienikasvustosta. Vyöhyke on 
pian voitettu!
Tornissa, kun ohjelmoitte 
Maker-konetta, se kysyy teiltä:

-Mitä sinä haluaisit tuoda vanhasta 
maapallosta tähän uuteen 
maailmaan? 

Jäät pohtimaan kysymystä. 
-Mitä vain? kysytte.
-Kyllä, mitä vain vanhasta 
maailmasta, kone tarkentaa.



Oma ilmiö

1. kerätkää yhteisestä ilmiöstä 
ajatuskartta.

2. Aloita työskentely ilmiötalon 
mukaan.



Hermaniuksen suunnitelma
Hermaniuksen kaupunki on aloittanut maihinnousun 
saarelle. Tiedustelijanne ovat kuulleet, että heidän 
suunnitelmansa on kerätä myrkyllistä sienikasvustoa ja 
käyttää sitä kemiallisten aseiden valmistamiseen. 
Tehtävänäsi on laatia suunnitelma ja tuhota kone!

1. Suunnittele ja piirrä miltä Hermaniuksen koneet 
näyttävät. Piirrä ja kirjoita miten kone toimii.

2. Kirjoita suunnitelmasi miten tuhoat koneen.



Saari on vihdoin putsattu ja vyöhyke on 
kukistettu. Nyt on aika rakentaa uusi 
yhteiskunta saarelle! Vyöhyke tarina jatkuu pian 
jatko-osassa: Jälleenrakennus!


