Mukulakadun
mysteeri
Seikkailukäsikirja

Ohjeet käsikirjan haltijalle
Mukulakadun mysteeri-seikkailukäsikirja tarjoaa sinulle ohjeet sekä
ääneen luettavan materiaalin, joiden avulla sinun on helppo toteuttaa
valmiiksi rakennettu satuseikkailu! Ohjeistus ja tarinan kulku kulkee
toteuttamisjärjestyksessä, joten sinun tulee vain seurata ohjeistusta! Voit
tutustua materiaaliin halutessasi etukäteen.

Seikkailulaatikko
Saapuessasi saat infosta valitsemasi paketin seikkailulaatikon, joka
sisältää seikkailussa tarvittavia materiaaleja. Palautathan laatikon
sisältöineen infoon lähtiessäsi!
Mukulakadun mysteeri-seikkailulaatikko sisältää seuraavat materiaalit:
Mukulakadun asukaskartta
Seikkailukäsikirja
Leikkipussi
Kunniakirjat

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

Tsaarin sali

Täti Serafiina
Hei lapset! Ilahduttavaa kuulla, että olette saapuneet
Mukulakadulle juuri tänä päivänä! Minä olen Täti Serafiina, yksi
Mukulakadun asukkaista. Olen tunnettu kauniista ja
kimaltelevasta lasiesinekokoelmastani, joka on kallein aarteeni.
Tänä aamuna herätessäni huomasin kauhukseni tapahtuneen
jotain järkyttävää! Joku oli varastanut kotoani yön aikana
lasiesinekokoelman kalleimman keräilyharvinaisuuden;
kimmeltävän lasihelmen!
Pyydänkin teidän apuanne tämän mysteerin selvittämisessä!
Tapaisitteko minut taloni luona hetken kuluttua? Löydätte perille
Mukulakadun asukaskartan avulla!

Osallistujat etsivät Täti Serafiinan talon ja kokoonnutaan talon
luokse, jossa luetaan seuraava kirje.

Täti Serafiinan talo
Täti Serafiina
Kiitos vielä kerran, että saavuitte auttamaan minua! Olen erittäin
huojentunut, että olette tulleet ratkomaan tätä kummaa
mysteeriä.
Selvittääksenne kuka lasivaras on, tulee teidän pistäytyä
Mukulakadun asukkaiden luona ja kysellä heiltä, tietäisivätkö he
jotain tapahtuneesta. Näin saatatte saada selville, kuka on käynyt
vohkimassa minun kokoelmieni vetonaulan!
Aloittakaa vierailemalla rantamakasiineilla Suola-Kustin luona.
Hän huolehtii ja pitää tarkkaa vahtia satamaan saapuvista
tavaroista. Ehkä hän on nähnyt työnsä ohessa jotain
epäilyttävää!

Osallistujat etsivät Suola-Kustin, jonka luona luetaan seuraava
kirje.

Rantamakasiinit ja Suola-Kusti
Suola-Kusti
Tervehdys. Te olette varmaan ne Täti Serafiinan apurit!
Kuulinkin hänen aamukävelyllään valittelevan sitä, että joku on
käynyt hänen luonaan varkaissa.
Tulitte varmaan kyselemään minulta, olenko nähnyt jotain
epäilyttävää. Voin kertoa teille kaiken mitä asiasta tiedän, jos
vain ensiksi autatte minua lastaamaan laivan, jotta se pääsee
lähtemään satamasta. Seuraavaksi saatte ohjeet miten laiva
lastataan!

Kirjeen lukemisen jälkeen ohjeistetaan osallistujia
leikkimään alla olevaa leikkiä.

Suola-Kustin laivan lastaus
Suola-Kusti on kirjaamassa lastauskirjaa laivan kuormasta.
Mitä kaikkea laivaan onkaan lastattu? Leikissä kukin menee
vuorollaan laivan kannelle ja esittää pantomiimina, eli ilman
puhetta millä laiva on lastattu (esimerkiksi eläimiä, ruokia, esineitä).
Muut koittavat arvata. Leikki päättyy, kun jokainen on saanut esittää
haluamansa verran laivalla kuljetettavia asioita.

Luetaan Suola-Kustin seuraava kirje ja etsitään seuraava
kohde.

Suola-Kusti
Nyt on laiva lastattu ja kohta se pääsee lähtemään satamasta.
Teitte niin hienoa työtä, että kiitokseksi kerron teille, että
satamasta varas ei tullut. Mutta kaupungin kirjastolla asustaa
Mukulakadun viisain asukas, Älykkö-Pöllö, joka tietää
vastauksen kaikkiin kysymyksiin. Te voisitte mennä kysymään
häneltä apua.

Kaupungin kirjasto ja Älykkö-Pöllö
Osallistujat voivat kokoontua pöydän ääreen
kuuntelemaan seuraavaa kirjettä.

Älykkö-Pöllö
Huhuu siellä! Tiedänkin jo, miksi olette saapuneet tänne. Eikös
vain, että tulitte kysymään tiedänkö kuka varasti Täti Serafiinan
lasikokoelmasta hänelle kultaakin kalliimman keräilyesineen?
No tottakai minä tiedän, olenhan itse Älykkö-pöllö.
Satuin näkemään iltalennolla ollessani, kun eriskummallinen
olento nuuski Täti Serafiinan talon nurkilla. Teidän kannattaa
harjoitella tarkkailutaitojanne nyt, sillä jos aiotte ratkaista tämän
mysteerin, tulee teidän olla mestaritarkkailijoita!

Ohjeistetaan alla oleva tarkkailuleikki.

Älykkö-Pöllön tarkkailukoulu
Leikki menee niin, että yksi tarkkailee jotain esinettä tilassa ja muut yrittävät
arvata mitä tarkkailija tarkkailee. Tarkkailija antaa muille vihjeitä esimerkiksi
”Tarkkailen jotain pyöreää”, jolloin toiset saavat arvata mitä tarkkailija
tarkkailee. Arvausten jälkeen, jos kukaan ei arvannut oikein, tarkkailija antaa
uuden vihjeen aloittamalla taas ”tarkkailen jotain____.” Vuoro vaihtuu kun
tarkkailun kohde on arvattu. Leikkiä voi leikkiä kunnes jokainen halukas on
saanut tarkkailla.

Leikin jälkeen luetaan seuraava kirje.

Älykkö-Pöllö
Nyt olette valmiita jatkamaan mysteerin selvittämistä!
Kipaiskaapa Paakarin puodilla ja kysäiskää Brunolta näkikö
hän, minne tuo pikku kummajainen oikein meni kähveltämänsä
aarteen kanssa.

Osallistujat etsivät Paakarin puodin talon, jonka luokse kokoonnutaan
kuuntelemaan seuraava kirje.

Paakarin puoti ja Bruno

Bruno
Kas vain! Keitäs iloisia ystäviä sieltä saapuu! Ah luulenpa, että
olette tulleet tiedustelemaan tiedänkö mitään Täti Serafiinan
kadonneesta lasiaarteesta, ja kyllähän minä tiedän!
Tosin Täti Serafiina ei ole ainut kellä on jotain hukassa. Minä
nimittäin olen kadottanut lapseni!
Sovitaan niin, että autan teitä löytämään kadonneen lasiaarteen,
jos te autatte ensin minua etsimään kadonneita lapsia!

Brunon kadonneet lapset
Brunon lapset ovat karanneet.
Etsitään ja lasketaan kuinka monta pikku hiirulaista
Mukulakadulta löytyykään!

Lapsien löytymisen jälkeen kokoonnutaan kuulemaan viimeinen
vihjekirje.

Bruno
Löysitte hienosti kadonneita lapsiani! Nyt kerron teille kaiken mitä
tiedän.
Maalasin viime yönä auringon nousuun asti, kun yhtäkkiä kuulin
outoa rapinaa ulkoa ja menin katsomaan. Näin jonkun kumman
karvaisen olion, joka säikähti minua ja vipelsi kiireellä Täti
Serafiinan kellariin. Oli hyvin hämärää, jonka vuoksi en nähnyt
kunnolla, mutta sillä taisi olla mukanaan se kadonnut lasiesine!
Menkääpä tutkimaan Täti Serafiinan taloa ja saatatte löytää
kellarista syyllisen!

Osallistujien löydettyä syyllisen luetaan viimeinen kirje.

Täti Serafiina
Ei voi olla totta! Sehän on Karvaolio! Miten kummassa sinä olet
päätynyt varastamaan lasikokoelmastani arvokkaimman esineeni?
Voi sinua hupsua!
Tämä tässä on tosiaan Karvaolio. Hän on asunut luonani jo useita
vuosia, mutta liikkuu kellaristaan vain öisin. Kaipa sen on ollut
vaikea vastustaa ihanasti kimmeltävää lasikokoelmaani, mikä on
hyvin ymmärrettävää.
Minusta tuntuu siltä, että Karvaolio saa säilyttää tuota ihanaa
aarrettani kellarissaan. Siellä se on hyvässä turvassa oikeilta
varkailta. Jatkossa vain toivon, että hän muistaa kysyä lupaa,
ennen kuin menee ottamaan jotain toiselle kuuluvaa.
Karvaolio näyttää siltä, että se on erittäin pahoillaan
tapahtuneesta. Sanotaan kaikki yhteen ääneen Karvaoliolle, että
saat anteeksi! Teille taaskin hyvät ystäväni minä annan
kunniakirjat kiitoksena mysteerin ratkaisemisesta!

Lopuksi
Lopuksi osallistujille jaetaan kunniakirjat. Voitte täydentää
kunniakirjoihin osallistujien nimet sopivana hetkenä ennen
Mysteeriseikkailun alkua. Muistathan palauttaa kaikki
seikkailulaatikosta otetut tavarat takaisin laatikkoon ja palauttaa
laatikon museon infopisteelle. Kiitos ja hauskoja leikkejä
Mukulakadulla!

