
ENGLISH/SUOMI/SVENSKA 

ENG 

During JOTA-JOTI, this message ment for you was torn into 10 different pieces before it reached you. Now 

your task is to gather it all together!  

Share the coordinates with other groups using both radio and internet.  

When you have the message, you can try to find out who has sent this message to you! Maybe it is 

somebody close to you??? 

Good luck! 

 

FIN 

Sinulle tarkoitettu viesti pirstaloitui kymmeneen eri palaseen JOTA-JOTI:n aikana ennen kuin viesti ehti 

tavoittaa sinut. Nyt tehtävänäsi on koota kaikki viestin palaset takaisin yhteen! 

Jaa koordinaatteja muille pohjoismaisille ryhmille käyttäen joko radiota, nettiä tai molempia. 

Kun olet saanut koottua viestin, voit miettiä kuka on lähettänyt viestin sinulle! Ehkä se on ollut joku sinulle 

läheinen henkilö? :)  

Onnea matkaan! 

 

English 

How to use:  

Example (not a real part of the puzzle)  

1: find a coordinate that’s colored black  

2: find its column, let´s say D 

3: find the row, let´s say 2  

4: combine these into a coordinate, D2 in our example 

5: send this to another group over radio or internet 

6: receive a code, let´s say A2  

7: navigate to column A  

8: navigate to row 2  

9: color the square   

10: Repeat until the hidden word appears.  

 

 



 

Suomi 

Näin peli toimii: 

Esimerkki (tämä ei ole oikea osa palapeliä) 

1. Aloita ruudusta, joka on värjätty mustaksi ruudukossasi. 

2. Etsi, missä sarakkeessa ruutu on (esim. D) 

3. Etsi, millä rivillä ruutu on (esim. 2) 

4. Yhdistä nämä ruudun koordinaatiksi (D2) 

5. Lähetä tämä koordinaatti toiselle ryhmälle radion tai netin välityksellä. 

6. Vastaanota koordinaatti toiselta ryhmältä (esim. A2) 

7. Etsi koordinaatin osoittama sarake (A) 

8. Etsi koordinaatin osoittama rivi (2) 

9. Väritä sarakkeen ja rivin risteyskohdassa oleva ruutu 

10. Toista tämä, kunnes salattu viesti paljastuu väritetyistä ruuduista. 

Svenska 

Så funkar det: 

Det här är ett exempel (alltså inte en verklig del av puzzlet) 

1. Börja med en ruta, som är färgad svart i ditt rutfält. 

2. Sök upp vilken kolumn den är i (t.ex. D) 

3. Sök upp vilken rad den är på (t.ex. 2) 

4. Kombinera dessa två till en koordinat (t.ex. D2) 

5. Sänd koordinaterna för dina svarta rutor (=dina koder) till en annan grupp (på radio eller internet) 

6. Ta emot koder av den andra gruppen (t.ex. A2) 

7. Gå till rätt kolumn (t.ex. A) 

8. Gå till rätt rad (t.ex. 2) 

9. Färglägg rutan (t.ex. A2) 

10. Fortsätt tills det dolda budskapet kommer fram.  

 

Example table / Esimerkkiruudukot / Exempelrutor 

Sent coordinate / lähetetty koordinaatti / koordinater, sända 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Received coordinate / vastaanotettu koordinaatti / koordinater, mottagna 
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