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Pelin testaustilaisuus 
 

Maija Kaijanen-Kallio keksi loistavan idean järjestää Pokemon.GO:n jalanjäljissä 
SAKUmon.GO peli Vaasan ammattiopiston ykkösille. Pelissä etsitään ryhmissä SAKU-
kortteja Ruutikellarintie 2:n sisätiloista. Ryhmät saavat yhden koodin kerrallaan, josta 
heidän täytyy muodostaa jokin koulussa sijaitseva paikan nimi. Kun he ovat saaneet 
sanan muodostettua kirjaimista, täytyy heidän löytää kyseisestä paikasta yksi piilotettu 
SAKU-kortti. Kortin löydettyään saavat he uuden koodin selvitettäväkseen. Tätä jatkuu 
niin kauan, että kaikki kortit on löydetty. Paikkoja on tällä hetkellä keksitty 10 kappaletta, 
mutta on mahdollista, että Tutorit miettivät vielä muutaman paikan lisää peliin mukaan. 
Pelin loputtua arvotaan ryhmien kesken pieniä palkintoja kiitoksena peliin 
osallistumisesta. Ryhmät voivat myös leikkimielisesti kisata siitä, kuka löytää eniten 
SAKU-kortteja piiloistaan ja kuka saa eniten koodeja ratkaistua. Virallisesti peli 
järjestetään ykkösille syksyn 2016 aikana.  
 
Tutoreille järjestetään aiemmin koulutus pelin ohjaajiksi, jotta he pystyvät opastamaan 
oppilaita pelin eri vaiheissa ja kertomaan säännöt. Pelitilanteeseen ei siis välttämättä 
tarvitse ryhmänohjaajien osallistua lainkaan. Pelin säännöt ja SAKU-korttien piilopaikat 
ovat keksineet MMPT15A ryhmä. Assistenttina olen saanut auttaa pelivalmisteluissa 
tekemällä peliin liittyvät asiakirjat ja kertomalla pelistä muille yhteyshenkilöille. Nyt sain 
myös ottaa kuvia testaustilanteesta ja samalla sain nähdä, kuinka peli käytännössä 
toimii.  
 
MMPT16A ja MMPT15A luokka testasivat SAKUmon.GO pelin yhdessä Tutoreiden ja 
Maija Kaijanen-Kallion kanssa. Tutorit olivat Maijan kanssa ensin piilottaneet SAKU-
kortit kouluun omille piilopaikoilleen. Pelin testaustilaisuus sujui hyvin ja ilman 
suurempia vaikeuksia. Pelin kesto on noin 30-40 minuuttia, joten sen ehtii hyvin pelata 
Ryhmänohjaustunnin aikana. SAKU-kortit löytyivät kohtuullisen helposti lähes joka 
paikasta. Muutamassa paikassa kuitenkin oli hieman haastettakin, mikä oli vaan hyvä 
asia, jotta mielenkiinto peliin pysyy yllä kokoajan. Tutorit auttoivat korttien löytämisessä 
kertomalla kuka oli lähimpänä korttia, mikäli sen löytämisessä oli vaikeuksia. Auttoivat 
he myös koodien selvittämisessä kertomalla esimerkiksi paikan ensimmäisen kirjaimen. 
On hyvä, että Tutorit ovat mukana auttamassa, jotta peli ei jämähdä johonkin kohtaan 
sen takia, että sanaa ei keksitä tai korttia ei löydetä mistään. 
 
Ensimmäisenä menimme ruokalasta etsimään SAKU-korttia. Sieltä oli hieman 
vaikeuksia löytää korttia piilopaikasta. Tutorit kuitenkin auttoivat heitä kertomalla korttia 
lähimpänä olevan henkilön nimen. Lopulta se löytyikin jääkaapin kulmasta. Ruokala oli 
myös helppoa löytää, koska kaikki olivat siellä jo aiemmin käyneet.  
 
Ruokalasta lähdimme kirjastoon, joka saatiin melko helposti koodista keksittyä. Kortti oli 
piilotettu kirjastokyltin taakse, joka huomattiin kohtuullisen nopeasti. Sitten tulikin 
vuoroon vähän pidempi salakoodi. Koodista muodostui pienen pohdinnan jälkeen sana 
nimeltä liikuntasali. Siellä SAKU-kortti oli hyvin piilotettu, sillä jonkun aikaa siinä kului, 
että kortti löytyi. Se oli piilotettu liikuntasalin ovenkahvan luo. Kirjasto ja liikuntasali olivat 
kummatkin kaikille entuudestaan tuttuja paikkoja.  
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Sitten lähdimme aistihuoneelle, mummonkammariin ja pikkuauditorioon. Näistä 
paikoista SAKU-kortit löytyivät helposti ovien vierestä. Nämä paikat kuitenkin olivat 
hieman tuntemattomampia tälle luokalle. Tämä johtuu siitä, että kaikki näistä oli 
Sosiaali- ja terveysalan puolella. Tästä syystä ryhmä ei ollut välttämättä kuullut näistä 
paikoista, koska heidän tuntinsa ovat suurimmilta osin muualla päin koulua.  
 
Terkkari oli seuraavana paikkana vuorossa. Kirjaimista saatiin nopeasti muodostettua 
tämä sana, koska kaikki tiesivät kyseisen paikan. Paikan päällä kuitenkin oli hieman 
vaikeuksia löytää kortti, koska se oli hyvässä piilossa esitteiden vieressä. Seuraavana 
vuorossa olleesta Pinkistä huoneesta eli niin sanotusta Geishahuoneesta moni ei ollut 
kuullut, joten sana oli vaikea keksiä koodista. Tästä huoneesta kortti löytyi pienen 
etsinnän jälkeen katosta.  
 
Seuraavan vuorossa olleet näyteikkunat olivat monille uusi paikka. Tämän jälkeen 
viimeisenä oli vielä opintotoimisto, josta kaikki olivat tietoisia. Näistä paikoista kortit 
löytyivät nopeasti. 
 
On hienoa, että myös kakkosille löytyi tuntemattomampia paikkoja, joista he eivät olleet 
aiemmin kuulleet. On hyvä, että saa mahdollisuuden tutustua myös muihin alueisiin 
koulussa, vaikkei niissä paikoissa tunteja olisikaan. Suunnitteilla olisi siis kutsua myös 
tekniikan puoli peliin mukaan, jotta he saavat mahdollisuuden tutustua tämän puolen 
koulutiloihin. Hienoa olisi myös joskus kokeilla järjestää toisin päin tämä peli. Eli tämän 
puolen opiskelijat menisivät tutustumaan Tekniikan puolen koulutiloihin SAKUmon.Go 
jahtia pelaten. 
 
Testaustilanteessa huomattiin kuitenkin, että voisi olla hyvä keksiä vielä muutama 
paikka lisää peliin ja piilottaa joissain paikoissa SAKU-kortteja hieman vaikeampiin 
paikkoihin, jotta peli ei ole liian helposti ja nopeasti pelattu läpi. Oli siis hyvä, että peliä 
testattiin ennen virallisten pelien alkamista. 
 
Peli on todella hyvä idea ykkösille, koska siinä löytää varmasti paikkoja joiden sijaintia 
on miettinyt. Ainakin niitä tulee luultavasti kouluaikana joskus tarvitsemaan, joten on 
hyvä että paikat on tiedossa valmiiksi. Plussaa on myös se, että pelissä tulee mukavasti 
liikuntaa, sillä matkan varrella tulee ainakin viidet portaat ja pitkiä käytäviä. Ei siis aina 
pulpettien äärellä istumista. Pelin jälkeen oppilaat jaksavat taas keskittyä paremmin 
seuraaviin tunteihin, kun on ollut vähän jaloittelua. Peli myös varmasti lunastaa toiveen 
ryhmähengen luomisesta, sillä pelissä yhdessä miettimällä keksii helpoiten koodit 
paikkoihin ja löytää SAKU-kortit piiloista. 
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SAKUMON GO SÄÄNNÖT 
Tarkoitus 
Auttaa ryhmäytymisessä. 
Tavoite 
Löytää SAKU-kortteja oppilaitoksen sisätiloista. 
Pelin kulku 
SAKU-kortteja on sijoitettu eri paikkoihin oppilaitoksessa. Paikat on 
Ruutikellarintie 2:ssa. Kortit löytää salakoodin avulla. Kortteja on kymmenen. 
Ryhmässä voi olla 4-6 kilpailijaa. Jos ryhmiä tulee useampia, niin aloituspaikka on 
jokaisella eri. Edetään kuitenkin järjestyksessä. 
Koodit 
RUOKALA = LAKUARO 
KIRJASTO = JARISKOT 
LIIKUNTASALI = LASIKUNILITA 
AISTIHUONE = NOITASUIHE 
MUMMONKAMMARI = MNMMMMOUKARIA 
PIKKUAUDITORIO = PUKKOODIRIITAU 
TERKKARI = ARKITERK 
PINKKI HUONE = PIKNIKHONEU 
NÄYTEIKKUNAT = UTANKKITÄYTEN 
OPINTOTOIMISTO = PINOOTTIOSTIMO 
 
Seuraava paperi on tarkoitettu opiskelijoille. 
Ratkaise koodit ja hae SAKUmonit järjestyksessä. Koodit tarkoittavat SAKUmonin 
sijaintia. Jos ryhmiä on useita, huomioikaa, että aloitatte eri paikasta. 
 
LAKUARO________________________________________________________ 
JARISKOT________________________________________________________ 
LASIKUNILITA____________________________________________________ 
NOITASUIHE_____________________________________________________ 
MNMMMMOUKARIA______________________________________________ 
PUKKOODIRIITAU_________________________________________________ 
ARKITERK________________________________________________________ 
PIKNIKHONEU____________________________________________________ 
UTANKKITÄYTEN__________________________________________________ 
PINOOTTIOSTIMO________________________________________________ 
 
Onnea matkaan!  
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Haluaisimme kysyä sinun ja oppilaidesi mielipidettä SAKUmon.GO pelistä. 

Lähetättehän palautteenne kulttuuriyhteyshenkilö Maija Kaijanen-Kalliolle testattuanne 

peliä. Kiitos! 

 

Vastasiko peli odotuksiasi? 

 

 

 

 

Oliko peli hyvin järjestetty? 

 

 

 

 

Kestikö peli sopivan ajan? 

 

 

 

 

Muuta palautetta pelistä: 

 

 

 

 

 

Ystävällisin terveisin’ 

 

 

Johanna Patteri 

SAKUstars assistentti, opiskelija 
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Valokuvia SAKUmon.GO testitilaisuudesta 
  

Koodin pohdiskelua yhdessä Missähän päin ruokalaa SAKU-kortti 

mahtaa olla? 

Seuraava paikka keksitty 
Liikuntasalista löydetty kortti, seuraavan 

koodin pohdintaa 
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Maija Kaijanen-Kallio ja Tutorit Koodin mietiskelyä 

Löytyisikö täältä kortti? 

Kaikki kortit löydetty! 
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