
Menninkäinen haluaa tarjota teille iloisia yhdessäolon hetkiä. Hän haluaisi 
antaa teille jotakin, mutta on itsekin unohtanut mitä se oli. 

Onneksi hän on jättänyt vihjeitä matkan varrelle arvoituksen
 ratkaisemiseksi. Selvittäkää Menninkäisen mysteerilaatikon
 koodi ja kurkatkaa yhdessä, mitä hän haluaa teille antaa. 

Auttakaa toisianne ja tehkää yhteistyötä! 
Lukekaa aina Menninkäisen vihjeet ääneen, 
jotta kaikki tietävät mitä pitää tehdä.

Seuratkaa puihin kiinnitetyillä nauhoilla merkittyä reittiä,
 niin löydätte vihjeet! 

Aikuiselle pohdittavaksi: Emme aina osaa arvata tarkalleen, mitä lapsen 
mielessä liikkuu. Tavoittele tänään lapsen kokemusta avoimin mielin. Voit kysyä itseltäsi 
matkan varrella: Mitkä asiat vetävät lasta puoleensa? Mitä hän mahtaa ajatella tai 
tuntea näiden asioiden parissa puuhaillessaan? Millaisia tunteita sinussa herää, kun 
katsot lasta luonnossa? 

Suhtaudu sekä lapsen kokemukseen että omiin reaktioihisi avoimella uteliaisuudella: 
miksi lapsen tietynlainen toiminta herättää sinussa juuri näitä tunteita? 

Saatte jokaisesta tehtävästä vihjeen, painakaa se 
tarkasti mieleenne tai kirjoittakaa ylös. Tarvitsette 
vihjettä aina seuraavalla rastilla. Jokainen vihje vie 
teidät lähemmäs maalia.
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Hajamielinen menninkäinen ei muista minne hän on 
piilottanut kallisarvoiset ”käpynsä”, jotka auttavat teitä 

ensimmäisen vihjeen selvittämisessä.

 Etsikää yhdessä luonnosta menninkäisen ”kävyt”  (5kpl), joissa on 
kirjaimia. Kun olette löytäneet kaikki kävyt, muodostakaa kirjaimista 

menninkäisen salasana ja painakaa se tarkasti mieleenne. 
Tarvitsette sanaa seuraavassa tehtävässä.

Annattehan käpyjen jäädä paikoilleen,  jotta seuraavatkin metsässä kulkijat 
saavat mahdollisuuden auttaa menninkäistä.
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Tällä kertaa ovela menninkäinen on luonut niin mutkikkaan 

muistisäännön seuraavalle salasanalleen, ettei itsekään enää 
osaa ratkaista sitä. Uusi salasana muodostu pystyriville. Sen 
selvittääksenne teidän tulee täyttää ristikko mielessänne 

kuvavihjeiden avulla. Kuvavihjeissä on menninkäisen mielestä 
kauniita asioita luonnosta.

Selvitittekö aiemman menninkäisen salasanan?  Sijoita myös se 
mielessäsi ristikon tyhjälle riville. Painakaa pystyrivin salasana 

taas tarkasti mieleen, kun jatkatte matkaa eteenpäin. Ethän 
merkitse paperiin mitään, jotta salasanat eivät paljastuisi muille.
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Toivottavasti onnistuit ratkaisemaan ristikon pystysanan?
Se on nimittäin vinkki siitä, minne menninkäinen on 

piilottanut muistilapun, jossa on seuraava vihje.
 

Muistilappu on teille todella tärkeä ja se on piilotettuna pieneen rasiaan. 
Menninkäiset rakastavat piilotella asioita.

 (Muistathan palauttaa löytämäsi esineet takaisin paikoilleen)
Paina mieleesi mitä lapussa lukee, tarvitset tiedon seuraavan vihjeen luona.
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Koska menninkäiset ovat 

melko hajamielisiä, he rakastavat 
valokuvia, sillä niitä katsoessa mieleen 

voi tulla paljon mukavia muistoja. Tässä 
kuvassa on menninkäinen kesällä mieli-

paikassaan. Edellinen vihje oli vinkki siitä, 
mitä sinun tulee löytää kuvasta (3kpl). 

Katsokaa tarkasti kuvaa ja painakaa 
mieleenne mitä näette. 
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Löysittekö kuvasta menninkäisen vihjeet? Muistatteko 
ne vielä? Se on menninkäisen omaa salakieltä, joka 

muistuttaa hieman riimukirjoitusta. 

Menninkäiset rakastavat arvoituksia ja käyttävät 
mielellään erilaisia salattuja viestejä. 

 Selvittäkää tässä kohdassa menninkäisen 
salaviesti, painakaa se mieleenne ja jatkakaa 

vielä matkaanne eteenpäin. 
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KUUSI MÄNTY PIHLAJA KIVI

OKSA KANTO ALHAALLA ALLA

YLHÄÄLLÄ SIENI VARPU TAKANA

JÄRVI MERI JOKI
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Metsän linnut ovat menninkäisten hyviä ystäviä. Ne ovat erittäin luotettavia 
ja menninkäiset supattelevatkin linnuille usein salaisuuksiaan. 

Menninkäinen on tehnyt lähistölle kätkön, jossa on kuvia hänen parhaista 
lintuystävistään. Jos selvitit edellisen menninkäisen salaviestin, sait vinkin 

siitä, minne kätkö on piilotettu. 

Muistathan taas palauttaa kätkön ja sen sisällön takaisin samaan paikkaan. 
Paina tarkasti mieleen menninkäisen sinulle antamat vihjeet,

 tarvitset niitä myöhemmin. 
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Olet ratkaissut hienosti tähän asti kaikki vihjeet.
 

Saitko selville mitkä kolme ovat menninkäisen lempilintuja? 
Nyt pääsette bongaamaan niitä lähiympäristöstä.

 Etsikää menninkäisen parhaat ystävät lintujen joukosta. 

Aikuiselle pohdittavaksi: Mihin asioihin lapsen huomio kiinnittyi? Mikä lasta 
motivoi? Oliko jokin näistä asioista sinulle yllätys? Mikä lasta mahtoi houkuttaa niissä 
asioissa, joita hän piti kiinnostavina? Nämä kysymykset saattavat auttaa teitä, kun 
saatte menninkäisten yllätyksen. 

Lintujen avulla ratkeavat myös menninkäisen salaisuudet 
ja ehkäpä myös koodi mysteerilaatikkoon.

 Kannattaa aloittaa pienimmästä suurimpaan!

Isovanhemmat ja lapset metsään!-kehittämishankkeen on rahoittanut 
sosiaali-ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. 
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