RENTTU
RYYNÄSEN
AARREJAHTI
Seikkailukäsikirja

Ohjeet käsikirjan haltijalle
Renttu-Ryynäsen aarrejahti-seikkailukäsikirja tarjoaa sinulle ohjeet
sekä ääneen luettavan materiaalin, joiden avulla sinun on helppo
toteuttaa valmiiksi rakennettu seikkailu! Ohjeistus ja tarinan kulku
kulkee toteuttamisjärjestyksessä, joten sinun tulee vain seurata
ohjeistusta! Voit tutustua materiaaliin halutessasi etukäteen.
Ääneen luettavat kirjeet ovat kirjoitettu tälle pohjalle ja rastien
tehtäväkortit tälle.

Seikkailulaatikko
Saapuessasi saat infosta valitsemasi synttäripaketin
seikkailulaatikon, joka sisältää seikkailussa tarvittavia
materiaaleja. Palautathan laatikon sisältöineen infoon lähtiessäsi!
Renttu-Ryynäsen aarrejahti-seikkailulaatikko sisältää seuraavat
materiaalit:
Aarrekartta
Kunniakirjat
Leikkipussi
Mätäkalapeli
Iki-hauki-palapeli
Aarteet

Seikkailu alkaa!
Mukulakadulle saavuttua ja aarrejahdin alkaessa osallistujat kootaan yhteen
tsaarin saliin istumaan. Aarrejahdin aloittamiseksi luetaan alkusanat
seikkailukäsikirjasta. Seikkailukäsikirjasta löytyvät kirjeet voi osallistujille lukea
aikuinen tai lukutaitoinen lapsi. Aarrejahti kestää n. 30-40min. Leikkien
kestoa voi muuttaa osallistujien määrän, iän sekä mielenkiinnon mukaan.

Luetaan ääneen ensimmäinen kirje.

Renttu-Ryynänen
Ohoi! Täällä teille kirjettä rustaa hurja, peloton, merten kauhu, eli
kukas muukaan kuin minä, Renttu-Ryynänen. Miten vallan mainiota
kuulla, että te olette saapumassa Mukulakadulle vierailulle juuri
tänään! Minä olisin nimittäin avun tarpeessa.
Kuten varmasti kaikki tietävät, olen minä seilannut koko elämäni
merillä löytäen toinen toistaan mitä ihmeellisempiä aarteita. Tosin
yhtä aarretta en ole löytänyt, vaikka olen sitä jo vuosia jahdannut.
Nyt minusta on tullut jo vanha rotta, joten tarvitsisin teidän nuorta,
urhoollista, ketterää ja nokkelaa apuanne!
Tulkaa luokseni satama-alueelle, niin kerron teille lisää. Löydätte
minut loikoilemasta riippukeinossani.
Terveisin, Renttu-Ryynänen

Siirrytään satama-alueelle ja etsitään Renttu-Ryynänen. Sitten luetaan toinen kirje.

Satama-alue ja Renttu-Ryynäsen riippukeinu

Renttu-Ryynänen
Kappas kehveliä, siinä te jo olettekin! Te ootte niin hurjan näköinen
joukko, että löydätte aarteen takuulla alta aika yksikön!
Matkallanne tuutte löytämään erilaisia tehtäviä, joita teidän pitää
suorittaa, jotta pääsette jatkamaan reitillänne eteenpäin.
Mulla on teille aarrekartta. Ongelmana tässä on vaan se, että vesi on
huuhtonut osan katkoviivoin merkatusta reitistä niin, että reitti
loppuu kesken! Mutta minä luotan teihin! Kyllä me aarre vielä
löydetään!
Teidän pitää nyt tutkia karttaa ja löytää rasteilla merkattuihin
paikkoihin. Rasti on merkattu talon kohdalle, jonka sisältä löydätte
jonkin kuvan! Teidän tulee kertoa seikkailukäsikirjan haltijalle, mitä
kuvassa oli, jotta hän osaa kertoa teille juuri sillä kyseisellä rastilla
suoritettavan tehtävän!
Tehtävän suoritettua, pääsette jatkamaan matkaanne seuraavalle
rastille. Niin kuin kartasta näkyy, ensimmäinen rasti onkin tässä ihan
vieressä...
Terveisin, Renttu-Ryynänen

Tutkitaan karttaa ja suunnistetaan ensimmäiselle rastille.

Rasti 1 : Laiva
Laivaan on piilotettu pieni laivan kuva

Renttu-Ryynänen käskee
On aika astua Laivarotta Renttu-Ryynäsen käskytettäväksi! Jokainen saa vuorollaan olla
Renttu-Ryynänen, joka käskee mitä tehdään. Ensimmäinen Renttu-Ryynänen alkaa tekemään
jotain ja muut tottelevat käskyä ja alkavat tehdä samaa asiaa. Vuoro vaihtuu niin, että Renttuna
oleva käskee viimeisenä käskynään jonkun muun muuttuvan Renttu-Ryynäseksi.

Tehtävän suoritettua suunnistetaan toiselle rastille.

Rasti 2 : Rantamakasiinit
Rantamakasiineihin on piilotettu kalan kuva
Pssst... Kalat löytyy seikkailukassista.

Varo mätää kalaa!
Kalat levitetään järveen. Valitaan ensimmäinen kalastaja, joka menee hetkeksi muualle. Sillä
aikaa muut valitsevat mikä kaloista on mätä. Kalastaja kutsutaan takaisin ja hän alkaa
poimimaan kaloja järvestä. Muut laskevat kuinka monta kalaa kalastaja kerkeää nostamaan,
ennen kun hän ottaa mädän kalan. Silloin muut huutavat ”Mätä kala!” ja kalastaja vaihtuu.

Tehtävän suoritettua suunnistetaan kolmannelle rastille.

Rasti 3 : Kononohvin varasto
Kononohvin varastoon on piilotettu kassakoneen kuva.

Esineen piilotusleikki
Valitaan Kononohvin varastosta jokin pieni esine. Valitaan yksi piilottaja ja yksi etsijä. Etsijä
menee hetkeksi nurkan taakse siksi aikaa, että piilottaja piilottaa esineen sovittuun tilaan. Kun
esine on piilotettu, kutsutaan etsijä takaisin. Etsijälle kerrotaan, onko esineen piilo meri, maa
vai laiva, eli onko se piilotettu matalalle (meri), keskitasolle (maa), vai korkealle (laiva). Muut
leikkijät ohjaavat etsijää sanomalla lämpenee, kun etsijä menee piiloa lähemmäksi, ja kylmenee
kun kauemmaksi.

Tehtävän suoritettua suunnistetaan neljännelle rastille.

Rasti 4 : Suuren rakennuksen yläkerta
Yläkertaan on piilotettu junan kuva.

Kartta päättyy tähän!
Vesi on huuhtonut kartan merkinnät! Ratilta löytynyt kuva on vihje, minne pitää mennä
seuraavaksi.
Vanhin saa määrätä minkälaisella liikkumistyylillä seuraavaan kohteeseen liikutaan!

Tehtävän suoritettua suunnistetaan viidennelle rastille.

Rasti 5 : Juna
Junasta etsitään palapelipalan kuva.
Psst... Palapelin löydät seikkailukassista

Palapeli
Kootkaa palapeli, niin näette, minne aarre on kätketty!

Tehtävän suoritettua suunnistetaan kuudennelle rastille.

Rasti 6 : Iki-Hauki
Iki-Hauen luokse on piilotettu aarrearkun kuva.

Iki-Hauen nukutus
Kääk! Sehän on Iki-hauki, joka vahtii aarretta. Jotta pääsette Iki-Hauen ohi, tulee se
vaivuttaa uneen! Tarkastelkaa palapelin palojanne. Sieltä löydätte loitsun, jolla Iki-Hauki
saadaan nukutettua! Opetelkaa Iki-Hauen nukutusloitsu ja lausukaa se kolme kertaa
peräkkäin!
Iii-ii-iki-Hauki, onko sulla silmät auki?
Ii-ii-iki-uneen vaivu, vaivu nyt!

Renttu-Ryynänen
No jo oli seikkailu! Siinä Iki-Hauki nyt kuorsaa ja aarre on meillä!
Mähän sanoin, että te jos ketkä pystytte löytämään kadonneen
aarteen! Eipä ole aikoihin ollu meikä-merirotalla näin lystiä.
Te ootte olleen niin hurjan rohkeita, että annan teille jokaiselle
kiitokseksi kunniakirjan. Lisäksi koska autoitte löytämään aarteen,
kuuluu siitä teillekkin osa.
Kiitos hurrrrrjasti teille ja nähdään taas!

Lopetus
Seikkailulaatikosta löytyy jokaiselle kunniakirja ja pieni pala aarretta! Lopuksi
osallistujille jaetaan kunniakirjat ja aarteet. Voitte täydentää kunniakirjoihin
osallistujien nimet sopivana hetkenä ennen aarrejahdin alkua. Muistathan
palauttaa kaikki seikkailulaatikosta otetut tavarat takaisin laatikkoon ja palauttaa
laatikon museon infopisteelle. Kiitos ja hauskoja leikkejä Mukulakadulla!

