
V A L K O I N E N  

T O R A K K A

Oli sunnuntainen iltapäivä. Muurahainen oli viettänyt viikonlopun 

Kimparin kämpällä yhdessä muiden johtajaystäviensä kanssa. Muut 

olivat ehtineet jo lähteä kotiin, mutta Murkku oli jäänyt kämpälle 

hieman pidempään nauttiakseen luonnonrauhasta vielä hetken ennen 

paluuta arkeen. Tallustaessaan autolleen Muurahainen muisteli 

viikonloppua lämpimästi ja kaikenlaisia partiomuistoja vilisi 

mielessä. Partiossa ehdottomasti joutui usein mukavuusrajojensa 

ulkopuolelle kun täytyi kestää kylmää ja märkää ja nälkää. Silloin 

pinnakin oli usein kireällä, mutta onneksi partiossa sai näyttää 

kaikki puolensa ilman pelkoa, että jäisi pois porukasta. Autolleen 

saapuessaan Muurahainen kuitenkin huomasi autonrenkaan olevan 

puhki! Se oli sellaista jälkeä, että sen oli kyllä joku tehnyt tahallaan. 

Vararengasta ei ollut, ja puhelimestakin oli akku loppu. Ei ollut 

muuta vaihtoehtoa kuin kävellä bussipysäkille ja körötellä sillä 

kotiin.

Kuka puhkoi Muurahaisen auton renkaan ja millä ja missä hän 

piileskelee?

Voit printata nämä sivut tai vastata kysymyksiin erilliselle paperille. 

Ohjeet palautukseen tulevat seuraavan tehtäväpaketin mukana.

Jos tarvitset apua tehtävien ratkaisemiseen, voit lähettää kysymyksen 

vihjepuhelimeen .

Puh. +358442907031

Tehtäviä voi halutessaan ratkaista yhdessä perheen kanssa!



Epäillyt

Era
Pidän: 
Korttipeleistä
En pidä:
Karkeista

Panda
Pidän:
Luonnosta
En pidä: 
Talvesta

Tinde
Pidän: 
Askartelusta
En pidä: 
Vesisateesta

Iippu
Pidän: 
Valkoisesta
En pidä: 
Kesästä

Susu
Pidän: 
Leteistä
En pidä: 
Kylmästä

Naakka
Pidän: 
Hiihtämisestä
En pidä: 
Nauramisesta

Make
Pidän: 
Vihreästä
En pidä: 
Jalkapallosta

Namu
Pidän: 
Auringosta
En pidä: 
Tomaatista

Edith
Pidän:
Laulamisesta
En pidä: 
Porkkanasta

Papu
Pidän:
Vihreästä
En pidä: 
Mansikkahillosta

Nasu
Pidän: 
Poppareista
En pidä: 
Torven 
soittamisesta

Lisäksi epäillyistä on luotu kuvakansio:

https://drive.google.com/drive/folders/17Vj5uPoZlyHGwXA1

L6UHY4whQmp8D_QP?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/17Vj5uPoZlyHGwXA1L6UHY4whQmp8D_QP?usp=sharing


Tehtävä 1

Rajaa annettujen kuvien  ja vihjeiden avulla, kuka voi olla 

syyllinen. (Jäljelle jää kuusi.)

1. Kuka uhrin kanssa eniten kuvissa poseeraa ei ruukkaa vahinkoa 

aiheuttaa.

2. Hemekarhua tunnustava pitää huolta renkaista 

3. Näkimet päässä, säässä kuin säässä, paitsi yhden kerran, kerron sen 

verran, ei oo sutki tämä heppu! 

4. Näin vain harvoin käy -ei partiohuivia näy! Kuitenkin voit häneen 

luottaa, ei ole tämä rike hänen tekojaan. 

5. Yksi heistä paikassa oleskelee, ei skutsissa vaan jossain 

viikottaisessa tutussa. Ei hän kehtoittaa tihutyötä toimittaa. 

Epäillyt:

________  ________  ________  ________  ________  ________  



Tehtävä 2

Seuraavaksi pitää vielä rajat varsinainen syyllinen. Alla 

olevien tehtävien avulla saat enemmän tietoa henkilöiden 

alibeista.

Syyllisestä on saatu tietää, hänen rakastavan jalkapalloa ja vihaavan 

hiihtämistä. Päättele tämän avulla profiileista kuka ei voi olla 

syyllinen.

Kuulet huhun, että eräs avaruusalusmekaanikko on viettänyt aikaa 

erään epäillyistä kanssa. Hän on kuitenkin niin kiireinen, ettei ehdi 

kertoa kestä on kyse. Rakenna haluamallasi tavalla avaruusaluksen 

pienoismalli ja lähetä siitä kuva numeroon +358 44 2907031. Tämä 

auttaa mekaanikkoa, jolloin hänellä on hetki aikaa ja hän vastaa 

viestiisi, kuka ei ainakaan ole syyllinen.

Yksi epäillyistä muokkasi tapauksen aikaan HeMen nettisivuja, 

eikä siksi voi olla syyllinen. Käy katsomassa sivua 

https://helsinginmetsänkävijät.fi/valkoinen-torakka-2020/ ja 

selvitä kuka ei ole syyllinen.

Epäillyistä yhden tiedetään olleen tanssitunnilla. Tanssiopettaja ei

kuitenkaan suostu kertomaan kuka, ellet osallistu itsekin tunnille. 

Keksi oma lyhyt tanssipätkä ja lähetä siitä video numeroon

+358 44 2907031. Saat vastauksena tiedon, kuka ei ole syyllinen.

SYYLLINEN ON SIIS

______________________

https://helsinginmetsänkävijät.fi/valkoinen-torakka-2020/


Tehtävä 3

Sinua edeltävät salapoliisit ovat jo selvittäneet, millä 

välineellä rikos on tehty. Valitettavasti tietokeeseen tuli virus, 

joka sekoitti kaikki selvitetyt tiedot. Erilaisia 

mahdollisuuksia löytyy kuusi kappaletta.



Myös varsinainen rikosväline on selvitetty, mutta senkin 

tiedosto meni sekaisin. 

1. Hyödyllinen väline suunnistaessa

2. Eräänlainen majoite/Nukkumispaikka

3. Selässä kannettava väline

4. Luo tunnelmaa/Lämmitettävä asia

5. Kuvaa maastoa/auttaa löytämään perille

6. Lippukunta järjestää kesäisin

7. Työväline puiden pätkimiseen

8. Retkimajoite/ Leirillä mukana

9. Parvi/jermu-illan alussa tarvittava asia

10. Estää kastumisen/vedenpitävä

11. Lippukunnan kokoontumispaikka

12. Täällä esitetään esityksiä iltaisin



Jatkoa odotellessa

Kiitos avustasi näiden tehtävien selvittämisessä. Jos olet jo 

saanut kaiken valmiiksi, joudut odottelemaan vielä hetken. 

Ahkerat työntekijämme rajaavat parhaillaan syyllisen 

piilopaikan sijainteja, mutta he lähettävät sinulle saamansa 

tiedon heti tulosten valmistuttua ja pääset selvittämään 

mysteerin loppuun. 


