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Pelaajat muodostavat kaksi joukkuetta;  
miesten joukkueen ja naisten joukkueen.

sisältö: 100 kysymyskorttia, 96 kuvakorttia, lehtiö, 2 pelinappulaa, kortinpidike, tiimalasi ja tarra-arkki.
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Pelin tavoite
Joukkueiden tavoitteena on kerätä pis-
teitä vastaamalla oikein kysymyksiin. 
Kysymyskorttien lisäksi peliin kuuluu 
kuvakortteja, joista joukkueet keksivät 
itse kysymyksiä vastustajilleen. Ensim-
mäisenä 10 pistettä kerännyt joukkue 
voittaa!

Pelivalmistelut
• Aseta kuvakortit pöydälle kuvapuoli 

alaspäin.
• Kummallekin joukkueelle annetaan 

1 pelinappula.
• Erottele naisten ja miesten kysymys- 

kortit toisistaan omiksi pakoikseen. 
Aseta pakat joukkueiden lähettyville 
kysymyspuoli alaspäin.

• Aseta korttipidike, lehtiö ja tiimalasi 
pelipöydälle niin, että kaikki ylettyvät 
niihin.

• Peliin tarvitaan myös kaksi kynää (ei-
vät sisälly tuotteeseen).

Peli voi alkaa !
Pelissä käytetään vuorotellen kysymys- 
ja kuvakortteja. Peli alkaa kysymyskort-
tikierroksella.

kysymyskorttikierros
Naiset ovat ensimmäisenä vastausvuo-
rossa. Miehet nostavat päällimmäisen 
kortin miesten korttipinosta ja kysyvät 
naisilta kortissa olevan kysymyksen.  
Jos joukkue vastaa kysymykseen oikein, 
he voittavat kortin itselleen. Mikäli he 

vastaavat väärin, kortti laitetaan pakan 
alimmaiseksi. Jokainen voitettu kortti 
vastaa yhtä pistettä. 
Tämän jälkeen naiset kysyvät kysymyk-
sen miehiltä naisten pakasta. Yllämai-
nitut vastaussäännöt pätevät tähänkin 
kysymykseen. Kysymyskorttikierroksen 
jälkeen pelataan kuvakorttikierros. 
Huomio! Korttien ”Selityksiä”-osion 
sanoja käytetään vain Isäntä vs. Emäntä 
-lautapeliä pelatessa. 

kuvakorttikierros
Kummatkin joukkueet valitsevat yhden 
pelaajan toimimaan kierroksen kysyjä-
nä. Kysyjien eteen pöydälle asetetaan 
joukkueen pelinappula (muistuttamaan 
ketkä toimivat kysyjinä). Kysyjät ottavat 
kumpikin tyhjän lehden lehtiöstä ja ky-
nän. Päällimmäinen kuvakortti noste-
taan korttipidikkeeseen kaikkien nähtä-
ville ja tiimalasi käännetään.

Tiimalasi mittaa aikaa, jonka kuluessa 
kummankin kysyjän täytyy keksiä ku-
vaan liittyvä kysymys, johon kysyjä ei 
usko vastustajajoukkueen pystyvän vas-
taamaan. Sekä kysymys että vastaus on 
kirjoitettava paperille ennen ajan päät-
tymistä, ja vastauksen täytyy olla sel-
västi nähtävissä kuvaa katsomalla.  
Muut pelaajat käyttävät tiimalasin mit-
taaman ajan kuvan tarkkailuun ja vas-
taamiseen varautumiseen. 
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Ajan päätyttyä kuvakortti käänne-
tään pöydälle väärinpäin ja kysymyk-
set esitetään vuorotellen. Ensimmäisellä 
kierroksella naisille esitetään kysymys 
ensin. Vasta kun kumpikin joukkue on 
kysynyt ja vastannut (suullisesti) kysy-
myksiin, kuva käännetään jälleen näky-
viin ja vastaukset tarkistetaan. 

Jos vastaus on oikein, joukkue saa pis-
teen. Tällöin he ottavat kysymyskortin 
pakasta merkitsemään pistettä. Jos taas 
annettu vastaus on väärin, joukkue jää 
pisteittä.

Mikäli kirjattu vastaus ei pidä paikkaan-
sa, kysymys hylätään ja vastustajajouk-
kue saa pisteen. 

Kierroksen päätteeksi pelinappula ase-
tetaan seuraavan oman joukkueen pe-
laajan eteen. Hän on seuraavan kuva-
korttikierroksen kysyjä.   
 

Voittaminen 
Ensimmäinen joukkue, joka onnistuu 
keräämään 10 pistettä, voittaa! Jos kier-
ros on kesken, pelikierros pelataan lop-
puun, jolloin vastustajajoukkueella on 
mahdollisuus tasoittaa peli. Tasapelin 
sattuessa voitto ratkaistaan ”äkkikuole-
maperiaatteella”.

Pelivalmistelut 
Ennen ensimmäistä peliä silmäpelitarrat 
kiinnitetään pelilautaan (esimerkiksi ku-
van mukaisesti). Kysymys- ja kuvakortit 
asetetaan pelilaudan lähettyville omiksi 
pinoikseen.  

Pelaaminen isäntä vs. emäntä -lautapelin kanssa
Pelin kulku 
Peliä pelataan lautapelin sääntöjen mu-
kaisesti, mutta pelinappulan osuessa 
silmäpeliruutuun pelataan kuvakysy-
myskierros. Kummatkin joukkueet keksi-
vät kysymyksen, jolloin toinen joukkue 
saattaa edetä vastustajansa vuorolla. 
Oikeasta vastauksesta joukkue saa pyö-
rittää spinneriä ja edetä pelilaudalla sen 
mukaisesti. 

Silmäpelin kysymyskortit voi lisätä lau-
tapelin kysymysten joukkoon, ja niitä 
käytetään lautapelissä miesten- ja nais-
tenkysymyksinä. Oikeasta vastauksesta 
joukkue saa pyörittää spinneriä ja ete-
nee pelilaudalla sen mukaisesti. 


