
1. Valmistele aarre laittamalla metallikolikko 
aarrepussiin, jossa ei ole numeroa.

2. Kätke aarre johonkin, mihin lapset 
ulottuvat helposti. 

 Luo ensimmäinen vihje ja laita se 
pussiin #6. Etsi vihjealustoilta 
kuvia, jotka kuvaavat aarteen sijaintia 
ja ympyröi ne tussilla. Värikorttien avulla voit 
tarkentaa aarteen tai vihjeen sijaintia (esim. 
lisätä vihjepussiin sinisen kortin, jos olet kätkenyt 
aarteen jonkin sinisen asian, kuten sinisen vajan, 
lähelle). Pane vihjealusta ja mahdolliset värikortit 
pussiin #6 ja etsi paikka, johon piilottaa se!

perhe
vuotta pelaajaa min.

5+ 2+ 20+

Sisältö: 
24 pyyhittävää vihjealustaa 

(12 sisäseikkailua ja 12 ulkoseikkailua 
varten), 100 värikorttia, pyyhittävä 

tussi, 6 vihjepussia, aarrepussi ja 
metallikolikko käytettäväksi aarteena.

 SÄÄNNÖT

AARTEEN KÄTKEMISEN A-B-C
Aikuinen on kapteeni, joka kätkee aarteen ja jättää vihjeitä pelottavalle merirosvojoukkiolle, 

joka puolestaan etsii aarteen yhteistuumin! Valmistele ja piilota vihjeet käyttäen avuksesi esim. 
maamerkkejä sekä luonnosta löytyviä asioita, ja ohjaa ryhmä vihje vihjeeltä kohti aarretta!

ENNEN KUIN ALOITATTE...
• Päättäkää, etsittekö aarretta sisällä vai 

ulkona – vai aloitatteko etsinnän ulkoa ja 
päätätte sen ulos, vai päinvastoin!

• Ota tarvitsemasi vihjealustat ja vihjepussit, 
sekä aarrepussi ja tussi.

Jos kätkit aarteen pensaan alle, 
ympyröi vihjealustalta pensaan kuva. 
Jos pensaan vieressä on trampoliini, 
ympyröi myös trampoliinin kuva. 
Merirosvot etsivät nyt pensasta, jonka 
lähellä on trampoliini!



3. Luo seuraava vihje ympyröimällä uudelta 
vihjealustalta vihjeen sijaintiin sopivat kuvat 
ja täydennä niitä värikorteilla. Laita ne sitten 
vihjepussiin #5 ja kätke pussi. Tee sitten sama 
pusseille #4 - #1.

4. Nyt aarteenetsintä voi alkaa!   
Kokoa merirosvot yhteen. Anna heidän avata 
vihjepussi #1 ja alkaa tulkita ensimmäisiä 
vihjeitään. Kehota heitä keräämään vihjepussit 
yksitellen ja palauttamaan ne sinulle, kun aarre 
on löytynyt!

5. Merirosvot voittavat, kun he löytävät aarteen!

Muista! Tarkkaile merirosvoja, kun he etsivät 
aarretta, ja auta heitä tarvittaessa hiukan. 
Pyyhi kaikki vihjealustat kostealla liinalla 
aarteenetsinnän päätyttyä.

Voit myös piirtää vihjealustalle vihjeitä tai lisätä 
sen mukaan yhden tai useamman värikortin. Jos 
ainakin yksi merirosvoista osaa lukea, voit myös 
kirjoittaa vihjeitä vihjealustoille.

Huom!  
Jos haluat järjestää 

lyhyemmän 
aarteenetsinnän, 
käytä vain osaa 
vihjepusseista.

Voit kätkeä aarteeksi metallikolikon 
pusseineen tai käyttää toista aarretta, 
joka voisi olla hauska yllätys 
merirosvoille!



Aita

Penkki

Kukkapenkki

Koirankoppi

Kuusi

Puutarha-
huonekalut

Polkupyörä

Patio

Kivi

Grilli

Leikkimökki

Autotalli

Oja

Keinu

Lipputanko

Talo

Polku

Trampoliini

Postilaatikko

Maali

Pensas

Liukumäki

Pyöräteline

Keinulauta

Puu

Hiekkalaatikko

Roskis

Puutarhakeinu

Kukkapurkki

Portti

Pyykkinaru

Vesiletku
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Lipasto

Matto

Huonekasvi

Makuuhuone

Sänky

Avainhylly

Liesi

Olohuone

Sohva

Akvaario

Tiskikone

Keittiö

Kirjahylly

Tietokone

Pesukone

Suihku

Keinutuoli

Jääkaappi

Lamppu

Lavuaari

Pöytä

TV

Takit

Ovi

Ruokapöytä

Tuoli

Kengät

Ikkuna

Nojatuoli

Sohvapöytä

Maalaus

Laatikko


