
 

 

 

Kevätretki Korkeasaareen – opettajan ohje 
Tervetuloa huhti-toukokuiselle kevätretkelle Korkeasaareen! Olemme tänä vuonna kehitelleet 
uuden, omatoimipohjaisen retkiohjelman, jonka avulla eläimet ja eläintarhan työ tulevat tutuksi 
luokkaretkeilijöille. Halutessasi voit toki suunnitella oppilaillesi myös ihan omaa ohjelmaa. 

Kevätretki Korkeasaareen -ohjelma on nettipohjainen, omilla puhelimilla tai tableteilla 
Korkeasaaressa suoritettava toiminnallinen peli, jossa suunnistetaan ja suoritetaan tehtäviä 
pienryhmissä. Suositeltava pienryhmän koko on 3-4 oppilasta. Jaa ryhmät niin, että pienryhmässä 
on vähintään yksi mobiililaite. Luontokoulupäivissämme tämäntyyppinen ohjelma on ollut hyvin 
suosittu! 

Ohjelma on rakennettu Seppo-alustalle ( https://seppo.io/fi/ ). Oppilaat pääsevät kirjautumaan 
peliin sisään pin-koodilla ja luovat kirjautuessaan oman pelaajatunnuksen. Jokaisella joukkueella 
on siis sama pin-koodi, mutta eri pelaajatunnukset. Pelaajatunnuksessa tulisi olla jokin eläin sekä 
koulu ja luokka. Pelaajien nimien kohdalle kirjoitetaan joukkueen oppilaiden etunimet. 
Suosittelemme sinua kirjautumaan peliin myös itse, niin näet, millaisia tehtäviä oppilaat 
suorittavat. 

Valitse oppilaille jaettava pin-koodi ikätason mukaan, tunnukset kannattaa jakaa vasta 
Korkeasaaressa. Pin-koodit löydät Kevätretkiohjelman nettisivulta 
(https://www.korkeasaari.fi/luokkaretki-korkeasaareen/). Pin-koodit vaihtuvat useampaan 
kertaan kevään mittaan, joten tarkista voimassaolevat koodit vierailua edeltävänä arkipäivänä! 
HUOM. Isot ja pienet kirjaimet ovat merkityksellisiä!  

Ikätasot: A) 1-3 lk B) 4-6 lk C) 7-9 lk 

1-3. luokkalaisille suosittelemme yhtenä joukkona opettajan johdolla liikkumista, mutta niin että 
kukin joukkue tekee tehtävät valituilla pisteillä keskenään. Isommat oppilaat voivat liikkua omaan 
tahtiin, kunhan noudattavat eläintarhan järjestyssääntöjä. 

Tehtäviä voi suorittaa missä tahansa järjestyksessä, mutta suosittelemme, että määrittelet omaan 
tahtiin liikkuville joukkueille eri aloitustehtävät, jotta koko porukka ei liiku yhtenä massana. 
Suosittelemme aloituspisteiksi esimerkiksi näitä: kameli, kilpikonna, kissalaakso, pöllö, trooppiset 
talot ja villisika. Jos luokkasi on iso, parilla ryhmällä voi olla sama aloituspiste. Pelitehtävistä 
saadut kokonaispistemäärät näkyvät reaaliaikaisesti joukkueittain pistetilastoissa. 

Määritä pelille päättymisaika ja tapaamispaikka, missä kokoonnutte. Tapaamispaikka voi olla 
esimerkiksi Ravintola Pukin edustalla (kartalla 52), Laivarannassa (kartalla 51), Karhulinnan edessä 
(kartalla 53) tai infotorilla sillan Korkeasaaren puoleisessa päädyssä (laiskiaispatsaan luona). 

Keräämme palautetta uudesta ohjelmastamme ja kevätretkisivulle ilmestyykin kevään aikana 
palautelomake, johon toivomme vastauksia sekä opettajilta että oppilailta. Kiitos jo etukäteen! 

https://seppo.io/fi/
https://www.korkeasaari.fi/luokkaretki-korkeasaareen/


 

 

 

Ennakkotehtävä ennen Korkeasaareen saapumista 

Jakakaa pelaajajoukkueet (3-4 oppilasta/joukkue) ja miettikää jokaiselle joukkueelle oma nimi. 
Nimessä tulee esiintyä koulu ja luokka sekä jokin eläin (eri eläin jokaisella joukkueella). Joukkue 
osallistuu peliin yhdellä puhelimella, joten vähintään yhdellä tulee olla älypuhelin. Käyttäkää 
samaa joukkuenimeä ennakkopelissä ja varsinaisessa kevätretkipelissä. 

Tutustukaa seppo-peliin ja Korkeasaaren vierailusääntöihin ennakkopelin avulla. Peli löytyy 
osoitteesta https://seppo.io/fi/. Ennakkopelin PIN-koodi on 7D3577.   

Pelissä on erilaisia tehtävätyyppejä – monivalintaa, yhdistelytehtäviä, aukkotehtäviä, 
kuvaustehtäviä ja joitakin avoimia tehtäviä. Tehtävät edellyttävät tiedonhankintaa, havainnointia, 
päättelyä ja henkilökunnan haastattelua.  Varsinaisessa pelissä on enemmän tehtäviä kuin 
ennakkopelissä. 

 

Tehtävien sijainti on merkitty pelilaudalle eli Korkeasaaren kartalle. Tässä kuvakaappaus 
pelilaudasta: 

https://seppo.io/fi/


 

 

Peliohje pelaajille 

1. Avatkaa nettiselain ja menkää osoitteeseen seppo.io/fi. 

2. Valitkaa Menu-valikosta kieleksi suomi, ellei se ole jo oletuksena.   

3. Klikatkaa kirjaudu-kohdasta ja valitkaa ”Kirjaudu Pelaajana”. 

4. Syöttäkää opettajalta saamanne pin-koodi ja luokaa sen jälkeen oma joukkuenimi, jonka olette 
miettineet jo koulussa. Joukkuenimessä tulee lukea koulun ja luokan nimi sekä jokin eläin. 
Täyttäkää oppilaiden etunimet sille varattuun kohtaan. 

5. Peli antaa teille oman pelaajatunnuksen. Ottakaa se talteen kirjoittamalla tai ottamalla 
kuvakaappaus. Pelaajatunnuksella pääsette kirjautumaan uudelleen ja jatkamaan siitä mihin jäitte, 
jos jostain syystä kirjaudutte vahingossa kesken kaiken ulos pelistä. Olkaa tarkkoja, että isot ja 
pienet kirjaimet tulevat oikein! 

6. Jatkakaa peliin.  

7. Ensin avautuu aloitustehtävä. Kun olette vastanneet siihen, pääsette varsinaiselle pelilaudalle. 
Kaikki pinkit, ylösalaisin olevat pisarat ovat avoimia pelitehtäviä. Klikkaamalla tehtävää aukeaa 
tehtävän nimi sekä maksimipistemäärä. Tehtävä voi olla joko monivalintahtehtävä (vain yksi 
vastausvaihtoehto on valittavissa), valintaruututehtävä (monta vastausvaihtoehtoa voi olla 
oikein), aukkotehtävä (lisää puuttuvat sanat), yhdistelytehtävä (yhdistä parit) tai avoin vastaus. 
Joissain tehtävissä voi olla useampia osatehtäviä. 

8. Korkeasaaressa pelattavan pelin tehtävät tulee tehdä sillä paikalla, johon ne on merkitty kartalla. 
Ette voi lähettää vastausta, ennen kuin olette ottaneet valokuvan paikan päältä. Kuvassa täytyy 
olla jotain, mistä tunnistaa paikan jossa olette. Oppilaita ei tarvitse näkyä kuvassa, mutta voitte 
ottaa myös ryhmäselfien jos haluatte. Kuva lisätään tehtävän lopussa ”Aseta selfie-kuva”-
kohdasta. Jos haluatte, voitte kirjoittaa myös tervehdyksen kuvan alle. Odottakaa että kuva on 
latautunut paikalleen ja lähettäkää sen jälkeen vastaus lennokkinapista eteenpäin. Saatte 
palautteen saman tien ruudulle. Tutustuttehan palautteeseen huolella. Palautteita pääsette 
katsomaan myöhemminkin ruudun oikean alakulman kellopainikkeesta.  

9. Tehtyjen tehtävien symbolit muuttuvat vihreiksi. Jos olette aloittaneet jonkin tehtävän, mutta se 
on jäänyt teillä kesken, symboli on sininen. Sinisiä tehtäviä pääsette jatkamaan, kun avaatte 
tehtävän ja klikkaatte ”muokkaa vastausta” –painiketta.  

10. Ruudun keskellä olevasta nuolesta pääsette vaihtamaan karttaa: oletuskartta on koko 
Korkeasaaren kartta, seuraava kartta on tarkempi kartta trooppisista taloista (Amazoniasta ja 
Africasiasta) ja kolmas kartta on Kissalaakson tarkempi kartta. Nuolinäppäimillä pääsette 
liikkumaan myös taaksepäin. Voitte zoomata karttoja venyttämällä niitä näytöllä. 

11. Voitte tarkistaa sijoituksenne verrattuna muihin pelaajiin klikkaamalla ruudun yläosasta ”Pisteet”-
kohtaa. Huomaattehan, että pelissä on mukana myös muita kuin teidän luokkanne oppilaita. 
Muistakaa myös, että kyseessä on leikkimielinen kisa ja tärkeintä on oppia ja viettää mukava 
retkipäivä Korkeasaaressa. Pistetilanne päivittyy koko pelin ajan. 

12. Saattaa olla, että kesken pelin avautuu salamatehtävä! Salamatehtävä ilmestyy ruudulle ja 
klikkaamalla tehtävän auki selviää, mistä on kyse. Toimikaa salamatehtävän ohjeen mukaan ja 
vastatkaa siihen, vasta sen jälkeen pääsette jatkamaan muden tehtävien parissa. 


