
Sisältö
Pelilauta, spinnerin nuoli, 12 matkalaukkulaattaa, 
4 keräilyalustaa, 1 puujuna, 12 pelinappulaa. Käytä pelissä sovellusta!

Lataa ilmainen Junapeli-sovellus! 
Voit käyttää sovellusta pelissä 
spinnerin sijaan. Lisäksi saat 
jännittäviä lisäliikkeitä peliin. 
Sovellus on nyt saatavilla suomeksi!

Pelin tavoite
Kerää kolme kateissa olevaa 
matkalaukkuasi eri asemilta. 
Pelaaja, joka onnistuu keräämään 
matkalaukkunsa ensimmäisenä, 
voittaa pelin!

Alkuvalmistelut
1. Kiinnitä spinnerin nuoli 

pelilautaan ja aseta pelilauta 
pelipöydälle.  

2. Jokainen pelaaja valitsee 
värin ja ottaa kolme sen 
väristä pelinappulaa sekä 
matkalaukkualustan. 

3. Aseta yksi pelinappuloistasi 
junaan ja kaksi muuta 
pelinappulaa omalle asemallesi, 
joka on pelinappuloidesi 
värinen.

4. Sekoita 
matkalaukkulaatat 
tarrapuoli 
ylöspäin  ja 
levitä ne asemille 
tarrojen värien mukaan.  

Aseta kaikki sinisillä tarroilla 
merkityt matkalaukut siniselle 
asemalle jne. Älä kuitenkaan 
käännä niitä vielä!

5. Pelaaja, joka viimeksi näki 
oikean junan, saa siirtää 
puujunan oman asemansa 
eteen ja aloittaa pelin 
pyöräyttämällä spinneriä! 
Vuorot siirtyvät myötäpäivään.
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Vuorollasi…

Pyöräytä spinneriä ja liikuta 
junaa rataa pitkin sen osoittaman 
määrän verran askelia. Jokainen 
erivärinen radanosa merkitsee 
yhtä askelta.

Kun juna on pysähtynyt jompaankumpaan 
näistä kahdesta ruudusta, se on punaisella 
asemalla!

Kun juna pysähtyy asemalle…

1. Siirrä pelinappulasi junasta 
asemalle ja käännä yksi 
kyseisellä asemalla olevista 
matkalaukkulaatoista.

 Jos matkalaukkulaatan 
toinen puoli on pelinappulasi 
värinen, ota matkalaukku 
ja laita se sekä pelinappulasi 
keräilyalustallesi.

 Jos matkalaukun toinen puoli 
on väärän värinen, käännä 
laatta taas tarrapuoli ylöspäin 
ja jätä pelinappulasi asemalle 
– mutta ei laattojen päälle. 
Yritä muistaa, minkä laatan 
olet kääntänyt, jotta voit jatkaa 
oikean laatan etsintää seuraavilla 
vuoroillasi!

2. Sitten on seuraavan pelaajan 
vuoro!

Muista, että jos sinulla on 
ainakin yksi pelinappula 
omalla asemallasi eikä yhtään 
pelinappulaa junassa, voit lisätä 
yhden pelinappulasi junaan, kun 
se pysähtyy asemallesi – myös 
muiden pelaajien vuorolla!

Huom! Vain yksi pelinappulasi voi 
olla junan kyydissä kerrallaan!

Erityistilanteet
Entä jos…

… Juna pysähtyy toisen 
pelaajan asemalle, jolla on jo 
yksi pelinappulasi?

Valitse uusi matkalaukkulaatta ja 
käännä se, kuten edellä.

Esim. 
Punainen pelaaja pysähtyy 
vuorollaan siniselle asemalle, jolla 
on jo yksi hänen pelinappulansa. 
Punainen pelaaja voi nyt kääntää 
uuden matkalaukkulaatan.

… Pysähdyt omalle asemallesi 
ja yksi pelinappuloistasi on 
vielä siellä?

Siirrä pelinappulasi junaan, ellei 
junassa ole jo yhtä pelinappulaasi. 
Sitten on seuraavan 
pelaajan vuoro! Jos yksikään 
pelinappuloistasi ei ole omalla 
asemallasi, vuorosi on ohi.

Esim. 
Juna pysähtyy punaiselle 
asemalle. Punainen pelaaja 
voi siirtää pelinappulansa 
junan kyytiin, sillä siinä ei 

ollut valmiiksi yhtään punaista 
pelinappulaa.

… Juna pysähtyy asemalle, 
jolla ei ole pelinappulaasi, 
eikä junassakaan ole 
pelinappulaasi? 

On seuraavan pelaajan vuoro!

Esim. 
Punainen pelaaja pysähtyy 
vuorollaan siniselle asemalle, eikä 
hänellä ole yhtään pelinappulaa 
kyseisellä asemalla eikä junassa. 
Punaisen pelaajan vuoro on ohi.

… Pysähdyt asemalle, 
jolta olet jo kerännyt 
matkalaukkulaatan?

Saat uuden vuoron!

Esim. 
Punainen pelaaja pysähtyy 
vuorollaan siniselle asemalle, 
jolta on jo löytänyt oman 
matkalaukkunsa. Punainen 
pelaaja saa uuden vuoron!

Pelin voittaja
Pelaaja, joka saa ensimmäisenä 
kaikki pelinappulansa ja 
kolme matkalaukkulaattaansa 
keräilyalustalleen, on pelin 
voittaja!
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