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Peliohjeet

Sisältö:
Pelilauta ja pyöräytin, kortit, pyöräytä ja voita -merkit

autot, nappulat ja rahapakkaus

PYSÄHDY!-ruudut

Voittaminen

PYSÄHDY!-ruutu Riskialtis. Valitse polkusi.

Riskialtis reittiRiskialtis reitti
Pyöräytä uudelleen ja suuntaa 
tänne, niin voit voittaa (tai hävitä) 
isot rahat.

Turvallinen reitti
Pyöräytä uudelleen ja valitse 
turvallinen reitti.

PYSÄHDY!-ruutu Iltakoulu. Valitse polkusi.

Iltakoulu
• Maksa pankille 100K, jotta pääset iltakouluun. 
• Ota pakasta 2 päällimmäistä opiskelukorttia 
ja valitse niistä suosikkisi. Aseta se eteesi 
tekstipuoli ylöspäin. Palauta muut ammattikortit 
pakkoihinsa. Pyöräytä sitten uudestaan.

Jatka elämää
Pyöräytä uudelleen ja jatka 
elämäpolulla.

PYSÄHDY!-ruutu Perhe. Valitse polkusi.

PerhepolkuPerhepolku
Pyöräytä uudelleen ja suuntaa 
tänne hankkimaan jälkikasvua.

Jatka elämää
Pyöräytä uudelleen ja jatka 
elämäpolulla.
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AIKUISEN KOOTTAVA

PYSÄHDY!-ruutu Valmistuminen
•  Nosta 2 päällimmäistä ammattikorttia pakasta. 
•  Valitse suosikkisi ja aseta se eteesi tekstipuoli ylöspäin. 

Laita toinen kortti takaisin pakkaan.
• Pyöräytä uudelleen.

PYSÄHDY!-ruutu Mene naimisiin
On hääpäiväsi!
• Laita autoosi uusi nappula – se on miehesi tai vaimosi!
• Pyöräytä, niin saat rahaa kaikilta pelaajilta. 

SAITKO PUNAISEN? SAAT 50K    SAITKO MUSTAN?  SAAT 100K  
• Pyöräytä uudelleen.

PYSÄHDY!-ruutu Vauva.
• Pyöräytä pyöräytintä ja katso, montako vauvaa saat. 
• Lisää nappuloita autoosi.
• Pyöräytä uudelleen.

Eläkkeelle jääminen
Kun päädyt Eläkkeelle-ruutuun, voit valita joko miljonäärikartanon tai talon 
maalla. Pysäköi auto, rentoudu ja odota loppujen pelaajien eläköitymistä.
Saat pankista eläkkeellejäämisbonuksen:
1.  eläkkeellä saat 400K 3.  eläkkeellä saat 200K
2.  eläkkeellä saat 300K 4.  eläkkeellä saat 100K

Pelin lopussa
Kun kaikki ovat päässeet eläkkeelle, jokainen maksaa velkansa ja laskee 
varallisuutensa.

Lopullisten varojen laskeminen:
1.  Myy talosi.

Selvitä kaupan arvo pyöräyttämällä ja ota rahat pankista. 
2.  Saat 100K jokaisesta keräämästäsi toimintakortista. 
3.  Kerää lapsista saatavat rahat. 

Saat pankista 50K jokaisesta vauvanappulastasi.
4.  Maksa lainat takaisin.

Maksa pankille 60K jokaisesta maksamattomasta lainastasi.
5. Laske rahasi! Jos keräsit eniten, voitat pelin.

Rahat loppu? Hanki pankkilaina.
Jos rahasi eivät riitä velan maksamiseen tai jonkin 
ostamiseen, ota lainaa pankista.
 •  Pankkiiri antaa sinulle rahaa pankista sekä 

yhden pankkilainatodistuksen jokaista 50K:n 
lainaa kohden. 

 •  Voit maksaa lainan takaisin milloin tahansa 
palauttamalla pankille todistukset sekä 60K 
jokaista todistusta kohden.

Jos sinulla on lainaa jäljellä pelin lopussa, se vähennetään lopullisesta tuloksestasi.

PeliohjeetPeliohjeet
Lähde elämän vuoristoradalle kokemaan seikkailuja, perhe-elämää ja yllätyksiä!Varakkain pelaaja voittaa!
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Anna jokaiselle pelaajalle

Jaa kortit 4 pakkaan ja 
aseta ne laudan viereen.

Valitse pankkiiri.

Valitse polkusi ennen aloittamista.

Kiinnitä nappulasi autoosi ja aseta se valitsemasi polun 
viereiseen lähtöruutuun.

Pelin kulkuPeliin valmistautuminen Pelilaudan ruudut

1 auto ja 1 merkki
(kummankin on oltava samaa väriä)

Talokortit

1 nappula
(pinkki tai sininen)

200K

Toimintakortit

Pankkiiri antaa sinulle palkan, kun ohitat Palkkapäivä-ruudun tai pysähdyt siinä.
Jos joltakin pelaajalta loppuvat rahat, pankkiiri antaa hänelle pankkilainan. 
Lisätietoja on kohdassa Pankkilainat.

Irrota nappulat varovasti muovikehikosta. Hio tarvittaessa ylimääräiset 
muovipiikit nappuloista kynsiviilalla tai hiekkapaperilla. Hävitä ylimääräiset 
reunukset, kun nappulat on irrotettu.

Valitsitko opiskelun?
•  Maksa heti pankille 100K 

lukukausimaksua.
•  Jos valitset opiskelun, pääset 

valmistumaan ja saat todennäköisesti 
paremman työpaikan.

Valitsitko ammatin?
•  Ota pakasta 2 päällimmäistä 

ammattikorttia ja valitse niistä suosikkisi. 
Aseta se eteesi tekstipuoli ylöspäin. 
Laita toinen kortti takaisin pakkaan 
alimmaiseksi.

•  Jos valitset ammatin, saat nopeammin 
palkkaa.

Omalla vuorollasi

Peli käyntiin!

Nyt voittekin aloittaa pelaamisen.
Tarkistakaa ruutujen merkitys ohjeista.

Esimerkki: Jos pysähdyt 
toimintaruutuun, ota 

toimintakortti

PYSÄHDY!
Jos tulet PYSÄHDY!-ruudun kohdalle, pysähdy heti (vaikka siirtoja olisi 
jäljellä). Jokainen PYSÄHDY!-ruutu on ainutlaatuinen – katso takasivu.

Palkkapäivä
Jos ohitat Palkkapäivä-ruudun tai pysähdyt siinä, pankki antaa sinulle 
heti palkkasi.

Palkkapäivä
Jos ohitat Palkkapäivä-ruudun tai pysähdyt siinä, pankki antaa sinulle 
heti palkkasi.
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Ammattikortit Opiskelukortit

Voittaminen
Liikuta autoasi lähdöstä aina eläkkeelle asti ja koe monenlaisia yllättäviä seikkailuja. 
Kun kaikki ovat päässeet eläkkeelle, varakkain pelaaja voittaa!

Pelaaminen
Nuorin pelaaja aloittaa.

Pyöräytä ja liiku
Pyöräytä pyöräytintä ja siirry eteenpäin 
sen osoittama määrä ruutuja. 

Mihin ruutuun pysähdyit?
Pelilaudan ruudut -osiossa seuraavalla 
sivulla on tiedot jokaisesta ruudusta.

Siinä kaikki!
Vuorosi päättyy, ja vuoro siirtyy vasemmalla puolellasi olevalle pelaajalle.

PYSÄHDY!-ruudut 
Jos tulet PYSÄHDY!-ruudun kohdalle, pysähdy heti (vaikka siirtoja
olisi jäljellä). Jokainen PYSÄHDY!-ruutu on ainutlaatuinen – 
katso takasivu.

Palkkapäivä-ruudut
Jos ohitat Palkkapäivä-ruudun tai pysähdyt siinä, saat pankista 
ammatti- tai opiskelukortin osoittaman palkan.

Toimintaruudut
Jos pysähdyt tässä ruudussa, ota päällimmäinen toimintakortti 
pakasta ja tee, mitä siinä sanotaan. 
Kortin poiminut pelaaja pitää kortin itsellään (siitä saa lopussa 100K).

Pyöräytä ja voita -ruudut
1.  Kun joku pelaajista pysähtyy tässä ruudussa, jokainen pelaaja 

asettaa merkkinsä valitsemalleen Pyöräytä ja voita -kiekon 
numerolle. Vuorossa oleva pelaaja saa asettaa myös toisen 
merkin (hopeinen merkki) toiselle numerolle bonuksena. 

2.  Pyöräytä pyöräytintä, kunnes se osuu numeroon, jossa on merkki. 
Kyseinen pelaaja voittaa 200K.

Vauvaruudut
Jos pysähdyt tähän ruutuun, lisää nappuloita autoosi – olet 
saanut perheenlisäystä!

Taloruudut
Jos pysähdyt tähän ruutuun, voit ostaa tai myydä talon tai olla 
tekemättä mitään.
Osta talo (vaikka jo omistaisit talon)
Nosta 2 päällimmäistä talokorttia pakasta. Valitse niistä suosikkisi ja 
maksa ostohinta pankkiin. Laita toinen kortti takaisin pakkaan.
Myy talo
Pyöräytä pyöräytintä ja katso, osuitko sisäkehällä olevaan punaiseen 
vai mustaan sektoriin. Saat värin mukaisen myyntihinnan pankista.
Älä tee mitään
Voit myös olla ostamatta tai myymättä taloa.


