
Pelin tavoite

Vastaa oikein kysymyksiin kuudesta 
eri aihealueesta ja kerää omalle 
keräilyalustallesi kuusi erilaista aihe-
aluemerkkiä. Suuntaa sitten matkasi 
kohti maaliruutua. Jos vastaat ensim-
mäisenä oikein kolmeen lisäkysy-
mykseen, voitat pelin!

Kysymyskortit

Kysymyskorttien kysymykset on 
jaettu kuuteen eri aihealueeseen: 

Musiikki

Urheilu ja pelit

Maantiede

Eläimet ja luonto

Kulttuuri 
(TV, elokuvat, kirjallisuus ja taide) 

Sekalaista

Jokaisessa kortissa on yksi kysymys 
kustakin aihealueesta. Kysymysten 

aihealueet on merkitty kysymysten 
edessä oleviin väriympyröihin sekä 
pelilaudan ruutuihin (kuva 2). Oikea 
vastaus on kortin kääntöpuolella. 

Pelissä on myös kuvakortteja. Kortin 
toisella puolella on kuva ja toisella 
puolella kuusi kuvaan liittyvää kysy-
mystä. Kuvakysymyksissä on kolme 
vastausvaihtoehtoa, joista oikea vas-
taus on alleviivattu.

Pelaajien tulee sopia etukäteen kuin-
ka tarkkoja vastausten tulee olla, eli 
riittääkö esimerkiksi henkilön nimeä 
kysyttäessä pelkkä sukunimi.

Pelivalmistelut

Irrota aihealuemerkit varovasti 
keräilyalustoista ja laita ne pöydälle 
pinoiksi. Jaa jokaiselle pelaajalle yksi 
keräilyalusta. Erota 80 kuvakorttia 
omaksi pinokseen ja laita pino pöy-
dälle kuvapuoli ylöspäin. Laita kysy-
myskortit pöydälle kahteen pinoon 
kysymyspuoli ylöspäin. Jokainen 

pelaaja valitsee itselleen pelinap-
pulan ja asettaa sen pelilaudalle 
mihin tahansa kulmaruutuun (kuva 
1). Useampi pelaaja voi aloittaa pelin 
samasta kulmaruudusta. Pelaajat heit-
tävät arpakuutiota, suurimman luvun 
saanut aloittaa pelin. Vuoro siirtyy 
aina myötäpäivään.

Pelin kulku

Heitä vuorollasi arpakuutiota ja siirrä 
pelinappulaasi niin monta ruutua 
eteenpäin kuin arpakuutio näyt-
tää, kumpaan suuntaan tahansa. 
Ruutu, johon pysähdyt, kertoo mistä 
aihealueesta sinulta kysytään kysy-
mys (kuva 2). Vasemmalla puolellasi 
istuva pelaaja nostaa kysymyskorttipi-
nosta päällimmäisen kortin ja lukee 
sinulle ääneen kysymyksen oikean 
aihealueen kohdalta. Huom! Jos olet 
kulmaruudussa, lue ohje kohdasta 
Kulmaruudut. 
- Jos vastaat väärin tai et tiedä vas-
tausta, vuoro siirtyy seuraavalle 
pelaajalle.

Pelin sisältö:

250 korttia sisältäen 80 kuvakorttia, pelilauta, 6 pelinappulaa, arpakuutio sekä 

6 keräilyalustaa joissa jokaisessa 6 aihealuemerkkiä.

    8 +   2–6   30 +
  vuotta   pelaajaa   min.

FI



Millä sanalla jatkuu Maija Vilkkumaan laulu: ”Mä sanon

viimeisen sanani ja se on…”?

Minkä lajin olympiahopeaa Mikko Ronkainen voitti vuonna

2006?

Mikä Suomen suurin hiekkaranta löytyy Porista?

Minkä niminen on Laura Kivirannan tytär sarjassa Salatut

elämät?

Mikä suurikitainen petokala vaanii usein saalista 

rantakaislikossa?

Miksi kutsutaan pääsiäistä edeltävää perjantaita?

Suvivirsi

Uinti

Linnanmäen

Mariko

Orava

Lucian päivää

- Jos vastaat oikein, saat ottaa 
kysymyksen aihealuetta vastaavan 
aihealuemerkin ja laittaa sen keräily-
alustaasi. Tämän jälkeen vuoro siirtyy 
seuraavalle pelaajalle.
- Jos vastaat oikein sellaisen aihe-     
alueen kysymykseen, josta sinulla on 
jo aihealuemerkki, heitä arpakuutiota 
uudelleen, siirrä pelinappulaasi ja 
vastaa uuteen kysymykseen. Sinulla 
voi siis olla vain yksi kappale jokaista 
aihealuemerkkiä. Saat jatkaa vuoroasi 
niin kauan, kunnes vastaat väärin tai 
saat uuden aihealuemerkin, minkä 
jälkeen vuoro siirtyy seuraavalle 
pelaajalle.

Kulmaruudut

Jos pelinappulasi pysähtyy johonkin 
kulmaruutuun (kuva 1), saat vastata 
kuvakortin kysymykseen. Vasemmalla 
puolellasi istuva pelaaja nostaa kuva-
korttien pinosta päällimmäisen kortin. 
Hän lukee sinulle kortista ääneen 
arpakuution osoittaman kysymyksen 
ja vastausvaihtoehdot. 
- Jos vastaat oikein, saat vastata vielä 
kysymykseen kysymyskortista tällä sa-
malla vuorolla. Saat valita kysymyksen 

aihealueen. Noudata kohdassa Pelin 
kulku annettuja ohjeita. 
- Jos vastaat väärin, vuoro siirtyy 
seuraavalle pelaajalle.  

Kohti maaliruutua

Kun olet kerännyt keräilyalustallesi 
kuusi erilaista aihealuemerkkiä, su-
untaa matkasi kohti valitsemaasi kul-
maruutua. Ruutuun ei tarvitse päästä 
tasaluvulla.

Aloita seuraavalla vuorollasi etene-
minen kohti maaliruutua (kuva 3). 
Reitti maaliruutuun muodostuu 
kahdesta kysymysruudusta. Et tarvitse 
enää arpakuutiota: edetäksesi sinun 
tulee vastata oikein ruutujen osoit-
tamien aihealueiden kysymyksiin. 
- Jos vastaat oikein, saat siirtää 
pelinappulasi seuraavaan ruutuun 
ja seuraavalla vuorollasi vastata sen 
osoittaman aihealueen kysymykseen. 
- Jos vastaat väärin, pelinappulasi 
pysyy paikoillaan ja vastaat seuraa-
valla vuorollasi uuteen saman aihe-  
alueen kysymykseen.

Pelin voittaja

Vastattuasi oikein yhteen kysy-
mykseen molemmissa ruuduissa saat 
siirtää pelinappulasi maaliruutuun 
(kuva 3). Seuraavalla vuorollasi vastaat 
yhteen kysymykseen, jonka aihe-      
alueen päättää vasemmalla puolellasi 
istuva pelaaja. Aihealue tulee valita 
katsomatta kysymyksiä etukäteen. 
- Jos vastaat oikein, olet pelin voittaja!
- Jos vastaat väärin, pelinappulasi 
pysyy paikallaan, ja voit yrittää uudel-
leen seuraavalla vuorollasi. 

Muunnelmia säännöistä

1. Käyttäkää vain pelilaudan ulkoke-
 hää, jossa jokaisesta oikeasta 
 vastauksesta saa aihealuemerkin. 
Peli päättyy, kun kaikki merkit on 
kerätty. Voittaja on eniten merkkejä 
kerännyt pelaaja. 

2. Voitte pelata myös joukkueissa. 
Sopikaa vastaako aina yksi jäsen 
 joukkueesta vuorollaan vai saako 
 joukkue neuvotella vastauksista 
keskenään.

Onnea peliin!

Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3

www.tactic.net    01740  A


