
Pelin sisältö:

Pelilauta, 6 pelinappulaa, 36 Suomen karttaa (6 eri väriä), 400 korttia ja arpakuutio.
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Pelin tavoite

Suomi Tietopelissä on tarkoitus vastata kysymyksiin 
kuudesta eri aihealueesta. Pelaajat kiertävät 
peli-laudan reittiä ja vastaavat aina sen aihealueen 
kysymykseen, missä ruudussa heidän pelinappulansa 
on. 

Pelin tavoitteena on kerätä kuusi eriväristä Suomen 
karttaa – eli yksi jokaisesta eri aihealueesta – 
vastaamalla oikein korttien kysymyksiin. Tämän 
jälkeen pelaajan tulee päästä pelilaudan keskellä 
sijaitsevaan maaliruutuun, jossa vastaamalla oikein 
viimeiseen kysymykseen voittaa koko pelin.

Kysymyskortit

Kysymykset on jaettu kuuteen eri aihealueeseen. 
Nämä ovat Historia, Kulttuuri, Luonnontiede, 
Maantiede, Urheilu ja Yleistieto. Jokaisesta kortista 
löytyy yksi kysymys jokaisesta aihealueesta. 
Kysymysten edessä olevissa väriympyröissä lukee 
kysymysten aihealueet, jotka on merkitty myös 
pelilaudan ruutuihin (kuva 2). Oikea vastaus löytyy 
kortin kääntöpuolelta. 

Pelaajien tulee sopia etukäteen kuinka tarkkoja 
vastausten tulee olla, eli riittääkö esim. nimeä 
kysyttäessä pelkkä sukunimi ja millä tarkkuudella 
vuosiluvut ja mitat tulee tietää. 

Pelivalmistelut

Sekoita kysymyskortit ja aseta ne neljään pinoon 
pöydälle kysymyspuoli ylöspäin. Jokainen pelaaja 
valitsee itselleen pelinappulan ja asettaa sen 
haluamaansa Suomi-ruutuun, jotka sijaitsevat 
pelilaudan kulmissa (kuva 1). Useampi pelaaja voi 

Pelin kulku

Heitä vuorollasi arpakuutiota ja siirrä pelinappulaasi 
niin monta ruutua eteenpäin kuin arpakuutio näyttää. 
Saat itse valita, kumpaan suuntaan pelilaudan reittiä 
kierrät. Ruutu, johon pysähdyt, kertoo mistä 
aihe-alueesta sinulta kysytään kysymys (kuva 2). Jos 
olet Suomi-ruudussa, saat itse valita kysymyksen 
aihe-alueen. Vasemmalla puolellasi istuva pelaaja 
nostaa pöydältä kortin ja lukee sinulle ääneen 
kysymyksen. 

• Jos vastaat väärin tai et tiedä vastausta, vuorosi  
 on ohi ja vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle.

•  Jos vastaat oikein, saat ottaa kysymyksen   
aihealueen värisen Suomen kartan ja asettaa sen  
pöydälle eteesi. Tämän jälkeen vuoro siirtyy   
seuraavalle pelaajalle.

•  Jos vastaat oikein sellaisen aihealueen   
 kysymykseen, josta sinulla jo on Suomen kartta,  
 saat heittää arpakuutiota uudelleen. Sinulla voi siis  
olla vain yksi Suomen kartta kustakin aihealueesta. 
 Saat jatkaa vuoroasi niin kauan kun vastaat oikein. 
 Kun vastaat väärin, vuoro siirtyy seuraavalle 
 pelaajalle.

Maaliruutu

Kun olet kerännyt kaikki kuusi eriväristä Suomen 
karttaa, suuntaa matkasi kohti valitsemaasi 
Suomi-ruutua. Ruutuun ei tarvitse päästä tasaluvulla.

Päästyäsi Suomi-ruutuun saat seuraavalla vuorollasi 
aloittaa etenemisen kohti maaliruutua (kuva 3). Reitti 
maaliruutuun muodostuu kahdesta kysymysruudusta. 
Et tarvitse enää arpakuutiota, vaan edetäksesi sinun 
tulee vastata oikein ruutujen osoittamien 
aihealueiden

•  Jos vastaat väärin tai et vastaa ollenkaan,   
pelinappulasi pysyy paikoillaan ja vastaat   
seuraavalla vuorollasi uuteen saman aihealueen
 kysymykseen.

Pelin voittaja

Vastattuasi oikein molempien ruutujen osoittamiin 
kysymyksiin saat siirtää pelinappulasi maaliruutuun 
(kuva 3). Seuraavalla vuorollasi vastaat yhteen 
kysymykseen, jonka aihealueen päättää vasemmalla 
puolellasi istuva pelaaja. Aihealue tulee valita 
katsomatta kysymyksiä etukäteen. 

•  Jos vastaat oikein, olet pelin voittaja.

•  Jos vastaat väärin, pelinappulasi pysyy paikoillaan  
ja vastaat seuraavalla vuorollasi jälleen vasemmalla  
puolellasi istuvan pelaajan valitseman aihealueen  
kysymykseen. 

Muunnelmia säännöistä

1. Käyttäkää pelkästään pelilaudan ulkokehää, jossa  
jokaisesta oikeasta vastauksesta saa Suomen   
kartan. Peli päättyy, kun kaikki kartat on kerätty.  
 Voittaja on eniten karttoja kerännyt pelaaja. 

2. Pelatkaa pelkillä kysymyskorteilla. Voitat kysymys-
 kortin itsellesi, jos vastaat oikein. Voittaja on eniten 
 kortteja sovittuna aikana kerännyt pelaaja. 

3. Peliä voi pelata myös niin, että pelilaudalla saa  
 liikkua vain myötäpäivään. 

4. Suomi Tietopeliä voidaan pelata myös joukkueissa.  
Sopikaa vastaako aina yksi jäsen joukkueesta   
vuorollaan vai saako joukkue neuvotella   
 vastauksista keskenään.
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