
5-luokan kirjastosuunnistus

Kokeilu etäsuunnistuskesta Urpolan 5A:n kanssa/ 
Mikkelin seutukirjasto 2020



Tervetuloa kirjastotunnille!

Odottele ohjeita kirjastopeliin. 

Peliä ohjaavat Eija ja Elisa pääkirjastosta



Kirjaudu peliin

• Mene osoitteeseen seppo.io (uudessa välilehdessä näytölläsi)
• Kirjaudu sisään LOGIN-painikkeesta (oikealla yläkulmassa)
• Vaihda kieli suomeksi

• Kirjaudu sisään pelaajana koodilla 
BG9F33

• Anna pelaajanimeksi oma etunimesi 
– siihen lisätään automaattisesti 
joitakin numeroita esim. Eija123

• Laita pelaajanimesi ylös!
• Odota ohjeita!



Tehtävien 
ikonit

Tehtävien 
ikonit



Sininen 
keskeneräinen 
tehtävä  paina 
muokkaa-
painiketta ja tee 
uudestaan!

Vihreä  tehty 
tehtävä = OK

Pinkki 
tekemätön 
tehtävä



Tehtävien kuvakkeet



Tehtävään vastaaminen

• Lue kysymys ja siirry linkin kautta toiselle 
verkkosivulle

• Vastaa kysymykseen. Toisissa tehtävissä vastataan 
rastittamalla oikeat kohdat, toisissa taas 
kirjoittamalla vastaus ja bonustehtävässä (7) 
lähettämällä kuva. 

• Kun vastauksesi on valmis, paina lähetä-nappia.



Tehtävien lähetys

Normaali tilanne:

Jos tehtävä jäänyt keskeneräiseksi:



Jos kysyttävää pelin aikana

• Oikeassa alakulmassa  

= ”Chat”, jossa kaksi kanavaa:
- Shoutbox – viestit menevät 

kaikille
- Ohjaajat – voit laittaa viestiä 

ohjaajille

- Kun puhekupla muuttuu 
punaiseksi, siellä on viestejä

Nyt voi aloittaa!



Tehtävien purku



Rasti 1

Kirjaston 
aihe-

luokitus



Rasti 1

A

C

C

B



https:/lumme.finna.fi/Content/eaineisto



Rasti 2 Lumme-kirjastojen e-kirjat



Rasti 3 Musiikkia verkosta - Rockway

Kitara
Basso
Rummut
Koskettimet
Äänitys
Laulu
Ukulele
Muut



Rasti 4 Sanomalehdet verkossa
Esimerkkinä Helsingin Sanomat



Rasti 5 Onko kirja saatavilla Lumme-
verkkokirjastossa



20

Rasti 6 
3

Amigurumit



Bonus-
rasti 7

Timo Parvelan tarinointia…

Lopuksi:

• Kysymyksiä tai kommentteja?
• Mitä tykkäsitte?

menti.com
Koodi 624089



Kiitokset testiryhmälle ja
oikein hyvää vappua! 
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