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Esittely: Joona Koiranen

★ Toinen Ääres eduEscapen perustajista
★ Erikoistunut pakopelien käyttöön oppimisessa
★ Informaatikko Metropolian kirjastossa
★ Aikaisemmin mm. nuortenkirjastotyö



Pedagogiset pakopelit: opas (2019)
Käytännönläheinen opas pakopelien käyttöön 
oppimisessa. 

Hinta koulutusten yhteydessä: 15 e (norm. 27,50) 
(laita tilaustiedot sähköpostitse info@aares.fi)

Verkkokurssi: Pedagoginen pakopeli
● Videoita, vinkkejä, ideoita, diplomi
● Oman pelin suunnittelu ohjatusti
● Lisätietoja: aares.fi



Tänään
1. Robottitehtaan esittely
2. Pelin kokeilu
3. Kahvia, kysymyksiä ja tutkimista



Hankkeen tavoitteena on 
● edistää mediataitoja pakopelin 

keinoin 
● madaltaa kynnystä pakopelien 

käyttöön Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan yleisissä kirjastoissa



Pakopeli eli Escape game

Tosielämän seikkailupeli, jossa ryhmä pelaajia ratkoo 
tehtäviä (usein) tarinakehyksen sisällä.

Tavoitteena ratkaista tehtävät tietyssä ajassa ja löytää 
ratkaisu tarinaan.

Yleensä pelin lopussa huoneesta/tilasta paetaan.

Myös pakohuone, Escape room



1. Tapahtumissa
➔ viihde, tarinallisuus, teema
➔ Esim. Harry Potter -päivä, 

peliviikko, mediataitoviikko

2. Ryhmien kanssa
➔ kirjastopedagogisuus
➔ Esim. kouluyhteistyö

Pakopelejä käytetään kirjastossa...





Speksejä
❖ 2 pelisettiä, jotka koottu matkalaukkuun, setit kiertävät 

alueen kirjastoissa

❖ Materiaalit suomeksi ja ruotsiksi

❖ Kohderyhmä: yläkoulun 8-9. lk, toinen aste

❖ Peli voidaan pelata erilaisissa tiloissa: sekä huoneessa, 
avoimessa kirjastotilassa, kirjastoautossa
➢ Huomaa: tilan koko vs. pelaajamäärä

❖ Suurin yhtäaikainen pelaajamäärä: 30
➢ 3-6 hengen ryhmät, tarvikkeet viidelle ryhmälle

❖ Pelin kesto n. 45 min



Tarvikkeet
❖ Materiaaleja voi tulostaa lisää pelin Google Drive 

-kansiosta, myös äänimaisema ja ohjeet löytyvät 
kansiosta

❖ Fyysisiä tarvikkeita voi tilata tarvittaessa lisää Ääres 
eduEscapelta

❖ Pelin tarvikkeita voi joutua korjailemaan → 
pakopelitarvikkeet usein kovalla käytöllä → tähän 
kannattaa sopia jokin alueella yhteinen käytäntö
➢ Pelissä mukana varatarvikkeita (lukkoja, uv-lamppuja)



Käyttöehdot
❖ Peli käytettävissä Varsinais-Suomen ja Satakunnan 

yleisissä kirjastoissa sekä kouluyhteistyössä että 
tapahtumatoiminnassa 

❖ Pelin tekijänoikeudet säilyvät Ääres eduEscapella 
➢ Mainitse tekijänä jos mainostat peliä

❖ Huomaa: 
➢ peliä ei voi lainata kolmannelle osapuolelle
➢ ei kaupalliseen käyttöön
➢ pelin materiaaleja ei saa jakaa eteenpäin



Tuki
❖ Käyttöoikeuteen kuuluu tuki

➢ Muutostarpeet, vinkit, ongelmatilanteet, kysymykset  
jne. 

➢ Yhteydenotto sähköpostitse info@aares.fi

❖ Ääres eduEscape päivittää materiaaleja oma-aloitteisesti 
ja pyynnöstä
➢ muutokset tulevat suoraan Google Drive -kansioon

mailto:info@aares.fi


❖ Tekoälyä ja mediataitoja

❖ Big data, somekuplat, suosit-
telu algoritmit, deepfake-videot

❖ Kohderyhmä: yläkoulu, 2. aste

Sisällöt



aares.fi Kiitos!


