
SISÄLTÖ
Pelilauta, 400 korttia, 6 pelihahmoa + muovijalat, 
spinnerin nuoli, tiimalasi, lehtiö sekä 5 lyijykynää.

PELIN TAVOITE
Haluatko Heimoksi Heimon paikalle? Tavoitteena 
on ensimmäisenä saavuttaa maali selittämällä, 
arvaamalla, näyttelemällä, muistamalla, 
piirtämällä, ja päättelemällä muita pelaajia 
paremmin.

ALKUASETTELU
Kokoa pelilauta ja kiinnitä spinnerin nuoli siihen. 
Kiinnitä muovijalat pelihahmoihin ja aseta ne 
aloitusruutuun. Jaa kortit taustojensa mukaan 
neljään pinoon teksti/kuvapuoli alaspäin 
pöydälle. Sekoita Arvauskortit ja jaa yksi 
jokaiselle pelaajalle. He saavat katsoa niitä, 
mutta eivät näyttää muille pelaajille. 
Se, joka viimeksi on lukenut Fingerporia tai 
muistuttaa eniten Heimoa, aloittaa pelin. 

PELIN KATEGORIAT

PIIRRÄ
Selitä kortissa oleva sana erilaisia 
muotoilmaisuja sekä kortissa olevaa 
kuvaa avuksi käyttäen.

NÄYTTELE 
Yritä näyttelemällä saada muut 
pelaajat arvaamaan puhekuplan 
korostetut sanat.

SELITÄ
Hölötä, lepertele ja yritä saada muut 
pelaajat arvaamaan mikä sana on 
kyseessä.

ARVAUS
Selvitä muiden pelaajien 
piilohenkilöllisyydet.

PELIN KULKU
Peli alkaa lähtöruudusta (kuva). 
Vuorosi alussa tarkista minkä 
kategorian symboli on ruudussa, 
jossa nappulasi sijaitsee ja 
toimii sitten alla olevien ohjeiden 
mukaisesti.

PELIN KATEGORIAT SELITETTYNÄ

PIIRRÄ
Sinä selität, muut piirtävät ja tiimalasi mittaa 
aikaa. Nosta kortti ja tarkista selitettävän 
sanan numero pelilaudasta. Ohjaa muiden 
piirtämistä kuvailemalla kortissa olevaa kuvaa. 
Kerro millaisia muotoja muiden täytyy piirtää, 
kun he puolestaan yrittävät hahmottaa mikä 
esine kuvasta muodostuu (kuva). 
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Heimo
-peli

””Piirrä kaksi ympyrää lähelle toisiaan, ja 
niiden väliin ylöspäin kaareutuva viiva”
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Lisää hauskoja pelejä osoitteessa

Muista, että käyttämäsi ilmaisut eivät saa 
suoraan liittyä kuvailtavaan esineeseen (esim. 
krokettimailaa ei saa kuvata sanomalla ”varren 
päässä juttu, jolla lyödään palloa”). Lopulta 
sinä sekä kuvan oikein arvannut pelaaja saatte 
molemmat pyörittää spinneriä ja liikkua laudalla 
sen osoittaman verran askeleita eteenpäin. 
HUOM! Kaikkien pelaajien, lukuun ottamatta 
selittäjää, on piirrettävä!

NÄYTTELE
Tavoitteenasi on näyttelemällä saada muut 
arvaamaan yhden kortin puhekuplan korostetut 
sanat ennen kuin aika loppuu. Nosta kortti. 
Voit lukea ääneen kaikki kortin mustat sanat, 
mutta jokainen korostettu sana sinun on 
näyteltävä etkä silloin saa käyttää puhetta 
lainkaan! Riittää jos pelaajat arvaavat kyseisen 
sanan perusmuodon, kunhan sana on sama kuin 
kortissa. Jokaisesta oikein arvatusta sanasta 
oikein arvannut pelaaja saa siirtää nappulaansa 
yhden askeleen eteenpäin. Itse saat siirtyä 
onnistuneesti arvattujen sanojen määrän 
eteenpäin.

SELITÄ
Sinä toimit tämän 
sanaselityshaasteen 
selittäjänä! Yritä saada 
muut pelaajat arvaamaan 
mitä sanoja selität ennen 
kuin hiekka on tiimalasista valunut loppuun. 
Nosta kortti ja tarkista selitettävän kuvan 
numero pelilaudasta (kuva). Käytä synonyymeja, 
vastakohtia ja vihjeitä. Et saa käyttää sanan 
mitään osaa tai vieraita kieliä selittäessäsi, ja 
jos arvattava sana on yhdyssana, se hyväksytään 
ainoastaan jos sen kaikki osat ovat oikein. Kun 
joku muista pelaajista luulee tietävänsä sanan, 
sen saa huutaa ääneen. Väärästä arvauksesta ei 
tule rangaistusta, mutta väärin selitetty sana 
hylätään. Oikean sanan kuultuaan selittäjä 

antaa kyseisen kortin oikein arvanneelle 
pelaajalle ja siirtyy selittämään seuraavaa 
sanaa seuraavasta kortista. VUORO PÄÄTTYY, 
KUN KOLME SANAA ON ARVATTU OIKEIN, tai 
kun aika loppuu! Jokaisesta oikein arvatusta 
sanasta oikein arvannut pelaaja saa edetä yhden 
askeleen laudalla. Selittäjä liikkuu eteenpäin 
oikein arvattujen sanojen määrän.

ARVAUS
Valitse yksi muista pelaajista ja yritä KYLLÄ/EI 
-kysymyksillä ratkaista hänen hahmonsa. Hahmoa 
voi yrittää ratkaista useamman kierroksen 
ajan, ja kuka tahansa voi jatkaa jo kysytyistä 
kysymyksistä. Pyöritä spinneriä selvittääksesi 
montako KYLLÄ/EI -kysymystä saat kysyä 
valitsemaltasi pelaajilta. KYSYMYSTEN MÄÄRÄ 
ON SPINNERIN TULOS +1. LISÄKSI SAAT KERRAN 
ARVATA MIKÄ PELAAJAN HAHMO ON. Jos 
arvaat hahmon oikein, saat pyörittää spinneriä 
ja siirtää omaa pelinappulaasi sen mukaan 
eteenpäin pelilaudalla. Oikein arvattu kortti 
laitetaan pakan pohjalle ja pelaaja, jonka hahmo 
arvattiin nostaa pakasta uuden kortin. Näin 
jokaisella pelaajalla on aina yksi kortti muiden 
arvattavana. 

PELIN PÄÄTTYMINEN
Kun pelaajan nappula saavuttaa vuoron 
päätteeksi maalin eli Heimon vasemman korvan, 
muut pelaajat pelaavat vielä tasoittavat 
vuoronsa. Tämän jälkeen maaliin päässeet 
pelaajat voittavat pelin!

Kaikki hahmot kuuluvat 
yhteen kolmesta ryhmästä: 
henkilöt, ammatit ja muut 
hahmot. Kannattaa siis 
selvittää mihin ryhmään 
arvattava hahmo kuuluu. 


