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Jos haluat osallistua pääpalkinnon (4kpl elokuvalippuja) arvontaan, täytä tähän yhteystietosi. 

Nimi: __________________________________________________ 

Puh: ___________________________________________________  

 

 

 



Tarkoituksena on kerätä passiin merkintöjä. Kun sinulla on 10 merkintää, voit palauttaa passin ja saat pienen 

palkinnon. Jos ehdit, voit myös kerätä merkinnän joka kohtaan. Jos haluat osallistua arvontaan, laita passiin 

yhteystietosi. Passin palautus kirjastoon 30.11. klo 12-19, 1.12. klo 12-19 tai 2.12. klo 10-15. 

 Voitte toki myös keksiä jotain omaa tekemistä ja merkitä sen passiin paikan kohdalle tai kirjoittaa Oma 

vapaavalintainen-paikan kohdalle.  

Koti-kohtiin voit laittaa merkintöjä esim. seuraavista tekemisistä tai voit keksiä itse lisää. 

• Lautapelit, korttipelit 

• Satutuokio 

• Kirjastossa käynti 

• Askartelu, väritys, maalaus 

• Mitatkaa tietty matka: hypi yhdellä jalalla/tasajalkaa, mene rapukävelyä/karhukävelyä, kävele 

kantapäillä/varpailla, 

• Järjestäkää disko, soittakaa kaikkien lempilauluja ja tanssikaa mukana 

• Eläinjoogaa: 

https://www.youtube.com/watch?v=JSp7QB96aKg&list=PLWlY8SmxbiXAwIQonxACFqh77fy3tEkeP 

• Majanrakennus, sisälle tai ulos 

• Temppurata/parkourrata omassa pihassa ympäristöä hyödyntäen 

• X-hippa, töpselihippa, haarahippa, piilohippa, puuhippa 

• Pimis/valopiilo/millä nimellä kukakin sitä kutsuu 

• Kirkonrotta 

• Polttopallo 

• Purkkis 

• Maa-meri-laiva, peili, väri 

Paikkoja 

• Saarikenttä 

• Koulut; Aapiskuja, Yhteiskoulu, Rantakylä, Lakaniemi (vanha päiväkoti), Sääksjärvi 

• Kuntoportaat ja Näkötorni 

• Ampumahiihtoradan laavu 

Saarikenttä: 

• Hippaa, pesät turvina 

• Katsomosuunnistus, etsikää katsomosta kirjaimia, kirjoittakaa passiin kirjaimista muodostuva sana 

Koulut: 

• Hyödyntäkää koulun pihassa olevia välineitä leikkeihin 

• Suunnistus, etsikää piha-alueelta kirjaimia, kirjoittakaa passiin kirjaimista muodostuva sana (tämä vain 

Rantakylä, Lakaniemi ja Sääksjärvi) 

Kuntoportaat ja Näkötorni: 

• Kisatkaa portaissa, kuka keksii erikoisimman tavan nousta portaita 

• Jos perheessä on oikein pieniä, voidaan kokeilla jaksavatko kaikki nousta portaat ylös asti 

• Kuka uskaltaa nousta näkötornin ylimpään kerrokseen? 

• Mitä kaikkea tornista näkee? 

Ampumahiihtoradan laavu: 

• Makkaranpaisto 

• Kuvasuunnistus, etsikää laavun ympäristöstä kuva-kysymys-kortteja (6kpl), ja kirjoittakaa mielestänne oikeat 

vastaukset passiin 

https://www.youtube.com/watch?v=JSp7QB96aKg&list=PLWlY8SmxbiXAwIQonxACFqh77fy3tEkeP

