
Joulukalenteri 
Keskustelua ryhmiin yllätysarvonnalla tai ilman 



Tämä joulukalenteri on tuotettu Parasta miesmuistiin –
hankkeessa miesten muistinvirkistysryhmän joulukuun
kokoontumista varten ja on nyt vapaasti kaikkien
käytettävissä

Alkuperäisidean mukaan joulukalenteri on suunniteltu
jouluaiheisen yllätysarvonnan menetelmäksi

Sitä voi käyttää myös talvi- ja jouluaiheisena kuvallisena
keskustelumateriaalina ilman arpajaisia 

Joulukalenterin alkuperäinen idea 
Tämä on joulukalenteri, 
jonka luukut saa avata kaikki kerralla!  



Joulukalenterin käytön aloitus 

Ohjaaja avaa joulukalenterin 

Jos joulukalenteri on liian suuri näytölle = ei näy kokonaan, 

Joulukalenterin aloitusnäkymän oikeassa alareunasta
löytyvät asetukset eri käyttötarkoituksiin mm. Arvotaanko
kalenteriluukkuja avatessa yllätyspalkintoja vai onko
tarkoitus vain keskustella luukuista avautuvista kuvista
vai halutaanko tehdä molempia. 

       www.pyry.info/joulukalenteri –sivulla

      Ctrl pohjaan ja rullahiirellä pienennys sopivan kokoiseksi

      Ohjeet näihin asetuksiin löydät tästä oppaasta. 



Joulukalenterin luukkujen avaus
Vie hiiri luukun päälle ja klikkaa



Luukku avautuu kalenterin päälle uudessa näkymässä. 
Luukun sulkeutuu ”Valmis” –painikkeesta. 
Luukku poistuu avaamisen jälkeen kalenterista. 
Kun kaikki luukut on avattu, on jäljellä vain pohjakuva.



Luukkujen avaaminen pelkän
jouluarvonnan tarkoituksessa 

Ei voittoa = 
Luukusta avautuu taustakuva

Voitto tuli! = 
Luukusta avautuu uusi kuva,
jossa myös teksti "voitit" 

Tämä on hyvä vaihtoehto, jos käytössä on vähän aikaa ja halutaan yllättää ryhmäläiset
jouluisella arvonnalla.  



Asetusten valitseminen 
jouluarvontaan, jossa vain
voittoluukuista avautuu uusi kuva 

Poista täppä "Kuva jokaisessa luukussa" -ruudusta
Montako voittoa joulukalenteriin aiotaan piilottaa? 
Se lukumäärä kirjoitetaan numerona "Voittojen määrä" -palkkiin ja painetaan Enter.
Voittojen määrä voi olla 0 - 24 väliltä.

Jos haluat joulukalenterinäkymän koko näytölle, klikkaa "Koko näyttö".
Kun haluat poistua koko näytön näkymästä, paina näppäimistön ESC -painiketta. 



Luukkujen avaaminen
jouluarvonnassa, jossa joka
luukusta avautuu uusi kuva

Ei voittoa = 
Luukusta avautuu uusi kuva

Voitto tuli! = 
Luukusta avautuu uusi kuva,
jossa myös teksti "voitit" 

Tämä on hyvä vaihtoehto, jos arpajaisten lisäksi halutaan keskustella talvi- ja jouluaiheista.



Asetusten valitseminen
jouluarvontaan, jossa  kaikista
luukuista avautuu uusi kuva 

Montako voittoa joulukalenteriin aiotaan piilottaa? 
Se lukumäärä kirjoitetaan numerona "Voittojen määrä" -palkkiin ja painetaan Enter.
Voittojen määrä voi olla 0 - 24 väliltä.

Jos haluat joulukalenterinäkymän koko näytölle, klikkaa "Koko näyttö".
Kun haluat poistua koko näytön näkymästä, paina näppäimistön ESC -painiketta. 



Valmistautuminen ja jouluarvonnan
kulku

Valmista numerolaput 1 - 24 
Jaa ne tasan ryhmäläisten kesken haluamallasi tavalla
Avaa peli ja avaa luukut 1 - 24 
Se osallistuja, jolla on voitokkaan luukun numerolappu hallussaan, saa yllätyspalkinnon 

2 8 
13 

3 21 
15 

24 

4 

9 

11

22 

17 6 5 19 



Klikkaa täppä kohtaan "Kuva jokaisessa luukussa"
"Voittojen määrä" -kenttään 0 (nolla) ja paina Enter

Jos haluat joulukalenterinäkymän koko näytölle, klikkaa "Koko näyttö".
Kun haluat poistua koko näytön näkymästä, paina näppäimistön ESC -painiketta. 

Asetusten valitseminen
joulukalenterin keskustelukäyttöön 

Voitte keskustella talvisista ja jouluisista aiheista ryhmän kanssa, ilman arvontoja,
kun jokaisesta luukusta avautuu uusi kuva

0 



Luukkujen kuvat ovat Pixabay ja Kuvia Suomesta -kuvapankkien vapaasti käytettävien
kuvien valikoimista. Kuvat tulevat satunnaisesti luukkuihin, jonka vuoksi niissä ei ole
järjestystä esimerkiksi adventtien tai Lucian päivän mukaan. 
Kuvien sisällöiksi on pyritty valitsemaan arkisia aiheita, joista keskustella: 

Joulukukkaperinteet Jouluherkut ja niiden valmistus Lumi, lumityöt, kaamosaika
ja lumeton joulu  

Eläinten talviaika ja joulu Jouluvalmistelut ja -siivous 
Joulumuistot, lasten juhla,
koulun joulujuhla ja joulu
aikuisena 


