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Trivial Pursuit Team -peliä pelataan neljä kierrosta. Jokaisen pelikierroksen aikana pelilaudan viereen 

jaetaan kuusi kysymyskorttia tekstipuoli alaspäin. Joukkueet valitsevat kysymyskortin vuorotellen, 

vastaavat kysymykseen ja yrittävät kerätä mahdollisimman monta pistettä. Kaikkien kysymyskorttien 

pelaamisen jälkeen eniten pisteitä kerännyt joukkue voittaa.

Sisältö: pelilauta, 2 pelinappulaa, tukijalallinen korttiteline,

12 pelipakkaa (360 korttia), 30 korttipohjaa omille kysymyksille

Pelin tarkoitus 
Joukkueet etenevät pelilaudalla keräämällä pisteitä, joita 
ne saavat vastaamalla kysymyksiin oikein.

Pelin aloittaminen
1. Ottakaa pelilauta esille ja pankaa kaksi pelinappulaa 

lähtöruutuun.
2.  Valitkaa korttipakka ja poistakaa sen suojakääre. 

Kortteja EI sekoiteta. On tärkeää, että ne pysyvät 
oikeassa järjestyksessä. Ottakaa sääntökortti 
(päällimmäinen) ja pistekortti (alimmainen) pois 
ja pankaa ne pöydälle mahdollista tarvetta varten. 
Pankaa kortit tekstipuoli taaksepäin korttitelineeseen. 

 HUOM: korttiteline avataan painamalla sen sivussa 
olevaa pientä kohoumaa, jolloin kansi avautuu.

3. Muodostakaa kaksi joukkuetta.
VIHJE! Ota kortti telineestä painamalla kevyesti 
peukalolla ja liu’uttamalla kortti ulos.

Ensimmäinen kierros
1. Nostakaa korttitelineen ensimmäinen kortti ja lukekaa teksti ääneen. Kortissa ovat 

ensimmäisen kierroksen säännöt.
2.  Ottakaa kuusi seuraavaa korttia ja pankaa ne tekstipuoli alaspäin pöydälle.
3.  Aloittava joukkue valitsee pöydältä kortin, jonka kilpaileva 

joukkue lukee.

4.  Jos joukkue vastaa oikein, se voi edetä pelilaudalla saamansa pistemäärän verran.
5.  Pankaa kortti käytettyjen korttien pakkaan.
6.  Nyt on toisen joukkueen vuoro.

Pelatkaa samaan tapaan neljännen kierroksen loppuun asti, kunnes korttiteline on tyhjä.
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Viihde Maat ja kansat

 Maat ja kansat
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Pakat 
Pelissä on kaksitoista korttipakkaa, joista 
jokainen muodostaa pelin. Näissä korttipakoissa 
on 30 korttia: sääntökortti, pistekortti, neljä pelin 
kierroksiin jakavaa korttia ja 24 kysymyskorttia. 
Neljännen kierroksen viimeisen kysymyksen 
jälkeen pelilaudalla pisimmälle edennyt joukkue 
on voittaja.

Kysymykset
Jokaisessa kortissa on kysymyksiä jostakin kuudesta kysymystyypistä:

• Multiple Choice

Valitkaa oikea vastaus neljästä vastausvaihtoehdosta.

PISTEIDEN LASKENTA: 

Oikea vastaus ensiyrittämällä 6 pistettä
Toisella yrittämällä 3 pistettä
Kolmannella yrittämällä 1 piste

• Oletko asiantuntija?

Tarkistakaa aihepiiri kortin takapuolelta. Onko 
joku joukkueenne pelaaja aihepiirin asiantuntija? 
Antakaa hänen siinä tapauksessa vastata 
kysymykseen yksin.

PISTEIDEN LASKENTA:

Asiantuntijan vastaus 6 pistettä 
Joukkueen vastaus 3 pistettä

• Tietonurkka

Vastatkaa kolmeen kysymykseen, joilla on jotain 
yhteistä.

PISTEIDEN LASKENTA:

Jokainen vastaus 2 pistettä

• Nimeä kuusi

Nimeä kuusi asiaa annetusta aihepiiristä. 
Joukkue saa vastata vain kuusi kertaa, mutta 
vääristä vastauksista ei vähennetä pisteitä.

PISTEIDEN LASKENTA:

Jokainen vastaus 1 piste

• Helppoa ja vaikeaa

Päättäkää, vastaako joukkue helppoon vai 
vaikeaan kysymykseen.

PISTEIDEN LASKENTA:

Vaikea 6 pistettä 
Helppo 3 pistettä

• Kaikki oikein

Kuunnelkaa viisi väittämää ja päättäkää, ovatko 
ne totta vai tarua. Aina, kun joukkue vastaa 
oikein, se voi valita, lopettaako ja pitääkö 
pisteet vai paneeko pisteet peliin ja yrittää 
vastata seuraavaan väittämään. Jos joukkue 
vastaa kerran väärin, se menettää kaikki 
kyseisen vuoron pisteet ja pelivuoro päättyy.

PISTEIDEN LASKENTA:

Jokainen vastaus 1 piste
Kaikki viisi vastausta 6 pistettä

• Kierrokset 
Jokaista peliä kohti on neljä kierroskorttia. Nämä 
kortit määrittävät, kumpi joukkue aloittaa tulevan 
kierroksen, ja niistä voi ansaita myös lisäpisteitä.

• Kysymykset
 Kaikki kysymykset kuuluvat johonkin 

perinteisen Trivial Pursuitin aihepiiriin: 
Maat ja kansat, Viihde, Historia, Kirjallisuus ja 
taide, Tiede ja luonto ja Urheilu ja vapaa-aika. 

 Lisäksi aihepiirit on jaettu ala-aihepiireihin (esim. 
Multiple Choice, Oletko asiantuntija?), mikä lisää 
mutkia matkaan hauskaan peliin. Trivial Pursuit 
Team -pelissä on kuusi uutta kysymystyyppiä ja 
pisteitäkin voi kerätä eri tavoilla.
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Voittaminen
Viimeisen kortin jälkeen pelilaudalla pisimmälle 
edennyt joukkue voittaa.

Tee itse omat korttisi
Pelissä on 30 tyhjää korttia. Voit tehdä niihin 
aivan omat kysymyksesi – hämmästytä 
ystäviäsi, haasta perheesi – tee pelistä näköisesi!

Matkapeli
Trivial Pursuit Team -peliä voi pelata myös 
matkalla. Pane yksi korttipakka korttitelineeseen, 
jolloin saat pelin, jota voi pelata missä tahansa. 
Jokaisessa pakassa on pistekortti, joten 
pelilautaa ei tarvitse ottaa mukaan.
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