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Mitä pelaisin? Lautapelivinkkejä kirjastosta 
 

Ymmällään pelihyllyllä? Mistä kannattaisi aloittaa? Listalle on koottu kirjastolaisten ja 
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Seurapeli 
Peli, jonka tarkoituksena on viihdyttää suurta seuruetta, jolla on runsaasti käytettävissään olevaa aikaa. 

Pelit voivat perustua esimerkiksi logiikkaan, sanoihin, esiintymiseen tai urheilemiseen. Esimerkkejä 

seurapeleistä ovat mm. tietovisat, sananselityspelit, arvausleikit sekä pelit, joissa tarvitaan tuomaria tai 

muun yleisön osallistumista. 

Pictures  
Perhepeli saksassa 2020, 3-5 hlö seurapeli, jossa annetaan vihjeitä toisille erilaisilla materiaaliseteillä 

(kengännauhasta puupalikoihin ja kivistä+kepeistä käsitekortteihin). Helppo oppia, nopea pelata ja toimii 

myös 3 pelaajalla, mikä on erityisen harvinaista seurapelikategoriassa. 

 

Second Chance 
Vuoden perhepeli Suomessa 2020, todella matalan kynnyksen peli 1-6 pelaajalle. Piirretään tetrismäisiä 

palikoita omalle 9x9 ruudukolle. Pelaajat tuppaavat värittelemään/piirtelemään kuvioiden sisälle niitä näitä. 

15 min peli ja rento, helppo oppia ja toisaalta sisältää (kevyen) pelinkin       

 

Doodle Doo (2019) 
- Seurapeli, piirtämispeli 

- yli 6-vuotiaille 

- peliaika noin 20 minuuttia 

Hulvattomassa ja mutkikkaassa eläinlabyrintissä lasket kynäsi pelialustalle, peität silmäsi maskilla ja alat 

piirtää. Voit jatkaa reitin seuraamista, kunnes joku puristaa pierutyynyä merkiksi siitä, että olet eksynyt 

reitiltä ja piirtänyt viivan yli. Se, joka ensimmäisenä selviää labyrintistä, on voittaja. 

 

Team3 (2019) 
- Yhteistyöpeli, palikkapeli 

- yli 8-vuotiaille 

- peliaika noin 30 minuuttia 

-Pelaajia 3-6 

Yhteistyöpeli 3–6 pelaajalle. Pinotkaa yhdessä palikat oikeaan järjestykseen niin nopeasti kuin pystytte, 

mutta se ei olekaan aivan helppoa! Kolmen pelaajan joukkueessanne jokaisella on oma roolinsa: yksi ei saa 
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puhua, yksi ei saa katsoa ja yksi toimii muille tulkkina. Pelistä on olemassa kaksi versiota, pinkki ja vihreä, 

joissa on erilaiset suunnitelmakortit. Versiota voi pelata erikseen tai yhdistää kortit yhdeksi suureksi peliksi. 

 

Shadow master (2017) 
 

- Seurapeli, varjokuvapeli 

- yli 8-vuotiaille 

- peliaika yli 30 minuuttia 

Samassa kuvassa on useita hahmoja päällekkäin, mutta vain osa näyttää tutulta. Arvoituksen 

ratkaisemiseen tarvitaan varsinainen mestari. Onko tuo pyöreä osa kilpikonna vai omena? Onko tämä 

terävä kulma kissan korva vai tuuliviiri? Se joka selvittää varjojen salat parhaiten, kerää eniten pisteitä. 

Peliin kuuluu mm. pelilauta, varjo-, kuva- ja arvauskortteja sekä näkösuojia. 

 

Terra: mainio maantietopeli (2014) 

 
- Seurapeli, oppimispeli, nouda ja toimita 

- yli 10-vuotiaille 

- peliaika noin 45-60 minuuttia 

Terra on mainio maantietovisailu, jossa arvuutellaan erilaisten paikkojen ja ilmiöiden sijainteja ja muita 

tietoja. Pelissä auttaa tietämys, mutta arvaamallakin pärjää. 

 

Huhupuheita: rikkinäinen puhelin partypelinä (2015) 
 

- Seurapeli, piirtämispeli 

- yli 8-vuotiaille 

Huhupuheita on yhdistelmä rikkinäistä puhelinta ja Pictionaryä. Saat sanan kortista, piirrät sen ja annat 

vihon seuraavalle pelaajalle. Tämä arvaa, mitä piirros esittää ja seuraava pelaaja piirtää arvauksen. Kun 

vihkosi palaa takaisin, luvassa on hauska ketju omituisia arvauksia! 

 

Dixit (2008) ja Dixit Odyssey (2011) 
- Seurapeli, korttipeli 

- yli 8-vuotiaille 

- yli 30 minuuttia 

Dixit on visailun ja tarinankerronnan yhdistelmä. Vuorossa oleva pelaaja keksii tarinan, joka kuvaa yhtä 

hänen korteistaan ja keksii korttia kuvaavan lauseen, sanan tai pelkän äänen. Tämän jälkeen kortti laitetaan 

kuvapuoli alaspäin pöydälle ja muut pelaajat etsivät omasta kädestään kortin, joka kuvaa parhaiten 

vuorossa olevan pelaajan kertomaa tarinaa (lause, sana tai pelkkä ääni). 

 Kun kaikki pelaajat ovat laittaneet kortin pöydälle, kortit sekoitetaan ja käännetään järjestyksessä ympäri. 

Tämän jälkeen kaikki muut pelaajat paitsi tarinankertoja itse yrittävät arvata, mikä pöydällä olevista 

korteista on vuorossa olevan pelaajan pöydälle laittama. Jos kaikki pelaajat tiesivät oikean vastauksen tai 

kukaan ei tiennyt oikeaa vastausta, saavat muut pelaajat kaksi ja vuorossa oleva pelaaja ei yhtään pistettä. 

Jos puolestaan edes yksi pelaajista tiesi oikean vastauksen, saavat oikein vastannut pelaaja ja vuorossa 

oleva pelaaja kolme pistettä. Eniten pisteitä kerännyt pelaaja voittaa pelin. 
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Wavelength (2021) 
 

- Seurapeli 

- yli 14-vuotiaille 

- peliaika noin 30-45 minuuttia 

Pelaajat jaetaan kahteen joukkueeseen. Joka kierroksella joku on meedio ja yrittää viestiä muille 

informaatiota epämääräisillä vihjeillä ja muut yrittävät arvata oikein. Joka kierrokselle nostetaan kortti, 

jossa on joku spektri – yksinkertaisia esimerkkejä voisivat olla vaikkapa ”kuuma – kylmä”, ”heikkolaatuinen 

– hyvälaatuinen”, mutta erikoisempiakin aiheita on. Peli perustuu laitteeseen, jossa on asteikko ja neula, 

jolla voi osoittaa eri kohtia asteikolta. Laitteen luukku laitetaan kiinni, asteikkoa pyöritetään salaa ja sitten 

meedio avaa luukun ja katsoo, mihin kohtaan asteikko on asettunut. 

 

Yhteistyöpeli 
Peli, jossa pelaajat eivät kilpaile keskenään, vaan toimivat yhdessä pelin päämäärän saavuttamiseksi. Pelin 

lopputuloksena pelaajat voittavat tai häviävät pelin yhdessä. Yhteistyöpelien yksi muoto on nk. 

“Petturipelit”, joissa pelaajajoukossa on vihollinen, jonka henkilöllisyys yritetään selvittää. 

 

Salaisuuksien saari (julk. 2010, uusintapainos 2020) 
- Yhteistyöpeli, perhepeli, seikkailupeli 

- yli 10-vuotiaille 

- peliaika noin 30 minuuttia 

Näyttävä yhteistyöpeli, jossa pelaajat etsivät aarteita kiihtyvässä tahdissa uppoavalta saarelta. Pelin alussa 

pelaajat saavat oman roolin ja erikoiskyvyn, jota vain he voivat käyttää pelin aikana. Salaisuuksien saari 

onkin jännittävä kilpajuoksu aikaa vastaan: ehtivätkö pelaajat kerätä neljä aarretta ja paeta helikopterilla 

vai viekö uppoava saari aarteenmetsästäjät mukanaan? 

 

Just One 
(perhepeli saksassa 2019), yhteistyöseurapeli. Annetaan yhden sana vihjeitä yhdelle arvaajalle mutta jos 

vihjeen antajat antavat saman vihjeen -> ne pyyhitään pois. Helppo, nopea ja yhteistyöpeli. Toimii etenkin 

4-7 pelaajalla. 

 

Mörköjahti (2020) 
 

- Yhteistyöpeli, pakanrakennuspeli 

- yli 4-vuotiaille 

- peliaika noin 10 minuuttia 

Mörköjahdissa pelilauta muodostuu sängystä, jonka ympärille möröt ilmestyvät, kaappina toimivasta 

pelilaatikosta, mörkökorteista sekä muistipeli- ja mörköjen ilmestymislaatoista. Pelaajat kääntävät 

vuorollaan yhden muistipelin lelulaatan ympäri ja jos lelu vastaa jonkun sängyn ympärillä olevan mörön 

kammoksumaa lelua, mörkö säikähtää ja pakenee takaisin kaappiin. Jos taas yksikään möröistä ei pelkää 

kyseistä lelua, pelaajat joutuvat kääntämään yhden mörköjen ilmestymislaatoista ympäri. Kun kaikki kolme 
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mörköjen ilmestymislaattaa on käännetty, uusi mörkö ilmestyy peliin. Pelaajat voittavat pelin yhdessä, kun 

kaikki möröt on säikäytetty pois ja häviävät jos neljä mörköä ympäröi sängyn. 

Cupcake Academy (2021) 
- Yhteistyöpeli, etsi ja löydä, logiikkapeli 

- yli 8-vuotiaille 

- peliaika noin 10 minuuttia 

Jos haluatte päästä opiskelemaan kuuluisaan Leivosakatemiaan, teidän täytyy yhdessä järjestää keittiönne 

kouluttajan ohjeiden mukaiseksi.  Kaikki annetut tehtävät tulee suorittaa seitsemässä minuutissa 

varmistaaksenne pääsyn akatemiaan. pelaajien tavoitteena on suorittaa tehtäväkortit seitsemässä 

minuutissa. Jokaisella pelaajalla on edessään kolme lautasta ja 5 eriväristä vuokaa sisältävä vuokasetti 

minkä lisäksi pelissä on yksi kaikille pelaajille yhteinen lautanen. Tehtäväkortista pelaajat näkevät minkä 

väriset vuoat heidän tulee saada näkyville lautasilleen ja tehtävä on valmis, kun jokaisella pelaajalla on 

edessään oikean väriset vuoat ja yhteinen lautanen on tyhjä. 

 

Micromacro-rikospaikalla (2021) 
 

- Yhteistyöpeli, seurapeli 

- yli 10-vuotiaille 

-peliaika 10-45 minuuttia 

Jännittävä yhteistyöpeli jossa pelaajat ratkaisevat yhdessä kaupungissa tapahtuvia rikosmysteereitä. 

Pystyttekö selvittämään mitä todella tapahtui, kuka oli syyllinen ja mikä oli motiivi? Apunaan rikosten 

selvittämisessä pelaajilla on jättimäinen kaupungin kartta, tapauskortteja ja suurennuslasi. Yksi pelaajista 

johtaa tutkimusta ja pelaajat pyrkivät yhdessä tapauskorttien avulla etsimään oikeat vihjeet 

yksityiskohtaiselta kartalta. MicroMacro sisältää 16 erilaista mysteeriä helposta vaikeaan, sekä 

vaihtoehtoisen pelimuodon lisähaastetta kaipaaville. 

 

Bang! Villinlännenpeli (2016) 
- Yhteistyöpelin petturipeli 

- yli 10-vuotiaille 

- peliaika noin 20-40 minuuttia 

Yksi pelaajista on sheriffi. Sheriffillä on apulaisia, jotka ovat sheriffin puolella ja jahtaavat lainsuojattomia. 

Lainsuojattomat yrittävät ampua sheriffin ja luopio yrittää olla viimeinen henkiinjäänyt. Mutkia matkaan 

saadaan sillä, että vain sheriffin henkilöllisyys on selvillä pelin alkaessa ja muiden identiteetti selviää vasta 

kun ruumista tutkitaan jälkeenpäin. Pelaajat yrittävät vakuuttaa sheriffille olevansa apulaissheriffejä – 

erityisesti jos ovat lainsuojattomia. Kuoltuaan pelaaja paljastaa roolinsa. Jännitystä riittää ja sheriffillä on 

tiukat paikat päättäessään ketä uskoa ja ketä ei. 

 

Codenames (2015) 
- Yhteistyöpelin petturipeli 

- yli 14-vuotiaille 

- peliaika noin 15 minuuttia 

Pelissä kaksi pelaajista on vakoojamestareita, jotka tietävät, ketä ovat 25 koodinimen takana lymyävää 

agenttia. Joukossa on yhdeksän ja kahdeksan punaista ja sinistä agenttia, yksi salamurhaaja ja loput ovat 

neutraaleja sivustakatsojia. Kummankin vakoojamestarin on saatava välitettyä omalle tiimilleen tieto siitä, 
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ketkä ovat omia agentteja sekä vältettävä salamurhaajaa. Jotta peli ei olisi liian helppo, agenttien nimien 

välittäminen tapahtuu käyttämällä yksisanaisia ja numeroita sisältäviä vihjeitä. Esimerkkinä ”Nokia 3″ 

tarkoittaa, että 25 koodinimen joukossa on kolme omaa agenttia, joiden koodinimet liittyvät jotenkin 

Nokiaan. Siispä sopivia koodinimiä ovat vaikkapa “puhelin”, “näätä” tai “kumisaapas”. Peli päättyy, kun 

toinen joukkueista saa kaikki koodinimet arvailtua tai toinen joukkueista osuu salamurhaajaan. 

 

 

Sivilisaatiopeli  
Peli, jossa pelaaja rakentaa, hoitaa, hallitsee ja vahvistaa omaa kansakuntaansa. Pelaajan tehtävänä voi olla 

rakentaa rakennuksia tai liikenneyhteyksiä, hankkia asukkaita ja työvoimaa, puolustaa omaa kansaa 

vihollisilta tai vastaavasti kasvattaa omasta sivilisaatiostaan kaikkein vahvin. 

My City (2021) 
 

- Sivilisaatiopeli 

- yli 10-vuotiaille 

- peliaika noin 30 minuuttia 

Pelissä pelaajat rakentavat kaupunkia omalle laudalleen. Erityispiirteenä jokainen pelikerta on erilainen, 

koska pelaajien tässä pelissä tekemät valinnat vaikuttavat tulevaisuuden pelikertoihin. Pakkaus sisältää 

kahdeksan suljettua kirjekuorta, joissa on erilaiset kortit. Yksi kuori avataan yhdellä pelikerralla, joten 

jokaisesta pelikerrasta muodostuu erilainen ja jokainen avattu kuori täydentää aikaisempia pelejä ja luo 

pohjaa tuleville pelikerroille. 

Nidavellir (2021) 
 

- Sivilisaatiopeli, fantasiapeli 

- yli 10-vuotiaille 

- peliaika noin 40 minuutta 

Pelissä pelaajat keräävät kukin omia sotajoukkojaan ja yrittävät saada mahtavimman joukkion kasattua. 

Kääpiöitä, jotka on jaoteltu viiteen ryhmään ja joista kullakin on erityisominaisuuksia, palkataan kievareista, 

joista pelaajat houkuttelevat vahvimpia kääpiöitä joukkoihinsa rahalla. Joka kierroksella pelaajat asettavat 

valitsemansa kolikot eri kievarien kohdalle. Isoimman rahan pelannut pelaaja saa ensimmäisenä värvätä 

kääpiön kievarista joukkoihinsa, ja käyttämättä jääneitä kolikoita pääsee vaihtamaan isompiin. Pelin voittaa 

mahtavimman kääpiöjoukkion ja suurimman omaisuuden kasannut pelaaja. 

Block Ness (2021) 
- Sivilisaatiopeli lapsille 

- yli 8-vuotiaille 

- peliaika noin 15 minuuttia 

Pelissä elaajat kasvattavat omaa hirviötään kamppaillessaan järven rajallisesta elintilasta. Pelaajat valitsevat 

vuorollaan paloja, joilla jatkaa omaa hirviötään joko pään tai hännän suuntaan. Hirviöt luikertelevat 

toistensa päältä ja väleistä, yrittävät samanaikaisesti löytää parhaat elintilat sekä estää muita hirviöitä 

kasvamasta liian suuriksi! Pelin voittaa pelaaja, joka saa rakennettua pisimmän järvihirviön. 

 

Carcassonne (uudistettu 2015) 
- Sivilisaatiopeli, nouda ja toimita    

- yli 7-vuotiaille 
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- peliaika noin 30-40 minuuttia 

Hyvin yksinkertainen peli. Pelaajat rakentavat kaupunkia ympäristöineen laatoista, joissa on kuvattu 

peltoja, teitä, luostareita ja kaupunginmuureja. Pelaajilla on käytössään joukko seuraajia, joita voi pelata 

laatoille tuottamaan pisteitä. Kun joku laudalle muodostuva alue valmistuu, pelaajat saavat pisteitä ja 

alueella olleet seuraajat palaavat takaisin pelaajien reserveihin. Pistearvo riippuu valmistuneen alueen 

koosta, eli mitä pidempi tie tai suurempi kaupunki, sitä enemmän kertyy pisteitä. 

 

7 Wonders (2011, uusittu painos julkaistu 2020) 
- Sivilisaatiopeli 

- Vuoden aikuisten peli 2011 

- peliaika yli 30 minuuttia 

Pelissä kukin pelaaja edustaa omaa antiikin sivilisaatiotaan, joka pelaajan tulisi johdattaa kukoistukseen. 

Jokainen sivilisaatio on tunnettu yhdestä antiikin seitsemästä ihmeestä:  Giza (pyramidit), Halikarnassos 

(mausoleumi), Rhodos (kolossi), Babylon (riippuvat puutarhat), Ephesos (Artemiin temppeli), Alexandria 

(majakka), Olympia (Zeuksen patsas). . Omalla vuorollaan pelaaja saa nipun kortteja, joista valitaan yksi. 

Loput kortit annetaan seuraavalle pelaajalle. Kun kaikki ovat valinneet korttinsa, pelaajat paljastavat 

valitsemansa kortit ja pelaavat ne. Tämä tarkoittaa käytännössä kortin mahdollisten toteutusehtojen 

maksamista, joko rahalla, tai toteamalla että pelaajan sivilisaation omaa riittävän tuotantokyvyn kortin 

ehtojen täyttämiseksi. Valittavissa korteissa on sekaisin sotilaallisia, hallinnollisia, tuotannollisia, kaupallisia 

ja kulttuurillillisia rakennuksia, jotka kaikki vaikuttavat omalla tavallaan pelaajan sivilisaation kehitystasoon. 

Pelaajienvälistä interaktiota tarjoaa kaupankäynti naapurien kanssa, ja joka aikakauden jälkeen käytävä 

sotilasvoimien vertailu. 

 

Qin (2012) 
- Sivilisaatiopeli, laattapeli 

- Vuoden aikuistenpeli 2013 

- peliaika noin 30 minuuttia 

Pelaajat asuttavat Kiinan takamaita asettamalla omalla vuorollaan yhden kolmesta pelilaatastaan laudalle. 

Laatat voi palata laudalle miten vain, kunhan se on kytköksissä aiemmin pelattuihin laattoihin. Tarkoitus 

olisi kuitenkin muodostaa laatoilla yhtenäisiä värialueita, vallata ne, ja asettaa niihin oma pagoda. 

Ensimmäinen kaikki pagodansa laudalle saanut pelaaja on voittaja. 

 

Oppimispeli 
Peli, jonka myötä pelaaja, tavallisimmin lapsi, oppii muotoja, värejä, kirjaimia ja numeroita, kehittää myös 

taitoja pohtia eri vaihtoehtoja, suunnitella omaa toimintaa sekä nauttia haasteista sekä vahvistaa taitoja, 

kuten muistia, keskittymiskykyä, hahmotustaitoja ja loogista ajattelua. 

IKnow Junior (2021) 
- Oppimispeli, seurapeli 

- yli 5-vuotiaille 

- peliaika noin 

Vastaa kysymyksiin ja suorita erilaisia tehtäviä, jotka voivat sisältää mm. piirtämistä, lukemista ja tekemistä. 

Tässä monipuolisessa ja täysin uudenlaisessa lasten tietopelissä pelaajat voivat pyytää vihjeitä tai ratkaista 

pulmat yhdessä pelitoverin kanssa. Pelissä on 300 erilaista tehtävää ja 100 vihjeellistä kuvakysymystä, jotka 

avaavat lapsille oppimisen maailman. Mukana on myös kauniit, suuret pelinappulat. 
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Maailman lapset (2021) 
- Oppimispeli, nouda ja toimita, yhteistyöpeli 

- yli 5-vuotiaille 

Maailman lapset on pelaajiaan maailman kuuteen eri mantereeseen ja niiden kulttuureihin tutustuttava 

lastenpeli. Pelin tarkoituksena ja tavoitteena on kierrellä maapalloa ja yhteisvoimin kerätä passi täyteen 

leimoja ennen kuin matkaliput pääsevät loppumaan. Voittajaa tai häviäjiä ei siis ole, vaan peli on alusta 

loppuun yhteistyötä. 

 

Oppi ja ilo: etsi eläin!-äänimuistipeli (2021) 
 

- Oppimispeli, etsi ja löydä, muistipeli 

- 2-4-vuotiaille 

Röh-röh ja hau-hau! Tunnistatko eläimen äänen? Onnistutko kääntämään ääntä vastaavan kuvakortin? 

Eläinten äänet riemastuttavat lapsia ja kuvaparin etsiminen tuo peliin jännitystä. Eläimet tulevat tutuiksi 

tässä uudenlaisessa muistipelissä, joka kehittää myös keskittymiskykyä ja vuorovaikutustaitoja. 

Oppi ja ilo: Tarinapeli (2019) 
- Oppimispeli, logiikkapeli 

- Julkaisija WSOY 

- yli 2-vuotiaille 

Sisältää yhteensä 30 neliosaista tarinaa perheen pienimmille. Tarinoissa ei ole tekstiä eikä kirjoitettuja 

tehtävänantoja. Lapsi voi ratkoa tehtävät itsekseen tai pelata hauskaa tarinamuistipeliä yhdessä toisten 

kanssa. Pelissä on kaksi eri vaikeustasoa. Tarinoiden osien tunnistaminen kehittää loogista päättelyä ja 

palojen yhteen liittäminen hienomotoriikkaa. Tarinoiden kertominen ja kivat kuvat riemastuttavat kerta 

toisensa jälkeen! Peliohjeet ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Opetellaan-pelisarjan osat Luontoa ja Kirjaimia ja sanoja (2019) 
- Oppimispeli. 

- yli 4-vuotiaille 

Luonto: Luontoa on hauska tutkia! Yritä muodostaa pareja toisiinsa liittyvistä kuvista, ja laita ne omaan 

vuodenaikakehykseesi. Jos yhdistät kaikki yhdeksän kuvaa oikein, kehyksesi taakse muodostuu hauska 

kuva. Ensimmäisenä kaikki yhdeksän laattaa kehykseensä kerännyt pelaaja voittaa. Ympäristön tutkiminen 

herättää lapsen luonnollisen uteliaisuuden ja on kiinnostavaa kerta toisensa jälkeen. Peli harjoittaa myös 

muistia ja päättelykykyä. 

Kirjaimet ja sanat: Neljä hauskaa sanaleikkiä auttavat lasta lukemaan ja kirjoittamaan. 

KIRJAINPELI – Opi kirjaimet ja muodosta vähitellen yksinkertaisia sanoja. Katso kuvia ja muodosta sanat 

pelilautojen kolmea eri vaikeustasoa hyväksi käyttäen.  

ABC – Opettele aakkoset ja laita kirjaimet oikeaan järjestykseen.  

SANASOPPA – Muodosta 10 kirjaimesta mahdollisimman monta sanaa kahdessa minuutissa. Saat pisteen 

jokaisesta käyttämästäsi kirjaimesta, ja eniten pisteitä kerännyt pelaaja voittaa.  

PIP! – Pelaajat ottavat kirjaimia pussista ja yrittävät mahdollisimman nopeasti muodostaa sanoja, joissa on 

vähintään kolme kirjainta. Nopein pelaaja huutaa “pip!” Kuka muodostaa ensimmäisenä kolme sanaa? 

 

Etsi ja löydä -peli 
Peli, jossa pelaajan tehtävänä on löytää kadonneita asioita ja toimittaa ne takaisin oikeille paikoilleen. 
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Etsi ja Löydä: maatilalla (2021) 
- Etsi ja löydä. 

- yli 4-vuotiaille 

- peliaika noin 20 minuuttia 

Maatilalla riittää vilskettä, sillä eläimet ovat piilosilla. Kortit kertovat, mitkä kaksi eläintä pelaajien täytyy 

etsiä ja nopein etsijä saa palkkion. Isoista palapelipaloista koottava pelilauta on kaksipuolinen, ja pelaajat 

saavat tehdä siitä erilaisen vaikka jokaista peliä varten. 

Box Monster (2021) 
- Etsi ja löydä. 

- yli 6-vuotiaille 

- peliaika noin 15 min 

Box Monster hassu kodeissa asuva monsteri. Se on tosi söpö ja kaikkien paras kaveri... 

mutta se syö ihan kaiken mitä eteen tulee: äidin puhelimen, siskon lelut ja vauvan vaipatkin! Ei siis ihme, 

että sillä on taas maha kipeänä. Auttaisitteko etsimään sen syömät tavarat? Pelaajien tehtävänä on yrittää 

etsiä syödyt tavarat monsterin vatsasta tehtäväkorttien mukaisesti ennen kuin aika loppuu. Kurkkia ei saa 

vaan oikeat esineet pitää etsiä tunnustelemalla. Jos pelaajat ratkaisevat 3 tehtävää, monsteri paranee ja 

pelaajat voittavat pelin. 

 

Nouda ja toimita -peli 
Peli, jossa pelaajan tehtävänä on       

1) hakea tai kuljettaa määrätty asia paikasta toiseen     

2) kiertää reitti, suorittaa tehtäviä tai päästä päämäärään ensimmäisenä 

Tyypillisiä esimerkkipelejä ovat Afrikan tähti ja Carcassonne (kts. sivilisaatiopeli). 

 

Tikapuupeli (uudistettu painos v. 2021) 
- Nouda ja toimita 

- yli 4-vuotiaille 

- peliaika noin 20 minuuttia 

Heitä noppaa ja lähde mukaan sirkuksen pyörteisiin! Jos sinulla on onnea, osut siniseen ruutuun ja voit 

harpata muiden pelaajien edelle. Varo kuitenkin punaisia ruutuja, sillä ne tiputtavat sinut alaspäin! 

Ensimmäisenä maaliin ehtinyt pelaaja voittaa! 

 

Quest for El Dorado (2021) 
- Nouda ja toimita, laattapeli 

- Vuoden perhepeli 2021 

- yli 10-vuotiaille 

- peliaika noin 45 minuuttia 

Etelä-Amerikan tiheiden sademetsien uumenissa uinuu El Dorado, kultainen kaupunki. Olette joukko 

rohkeita seikkailijoita, jotka lähtevät etsimään kadonnutta kaupunkia. Pelissä rakennetaan ensin reitti 

kaksipuolisista maastolaatoista. Seikkailijanappulat lähtevät liikkeelle aloituslaatalta ja tavoitteena on 

liikkua maastoheksoja pitkin maalilaatalle, eli El Doradon portille. Kukin pelaaja saa oman retkikunnan ja 
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matkan aikana pelaajat hankkivat lisää retkeläisiä ja varusteita. Ensimmäisenä kultaiseen kaupunkiin 

saapuva pelaaja nappaa aarteen ja voittaa pelin. 

 

Ticket to Ride (2008) ja Ticket to Ride: Europe (2012) 

(Menolippu) (Menolippu: Eurooppa) 
HUOMIO! Kirjastossa pelejä lainattu ahkerasti. Lisäksi eräs perheenäiti hehkutti minulle palauttaessaan 

peliä: “Siis tämä on tosi hyvä! Me pelattiin tätä koko perheen kanssa, tykättiin tosi paljon ja ostetaan tää 

kyllä myös itselle” 

- Seurapeli, nouda ja toimita 

- yli 8-vuotiaille 

Hyvin yksinkertainen peli, säännöt oppii muutamassa minuutissa ja peliä voi pelata mainiosti myös lasten 

kanssa. Pelaajat keräävät erivärisiä kortteja, joita käytetään junareittien muodostamiseen Yhdysvaltain 

kartalle kaupunkien väliin. Reiteillä yritetään täyttää omien matkalippujen ehtoja. Reittien rakentamisesta 

saa pisteitä, samoin matkalippujen toteuttamisesta. Jos matkalippu jää tekemättä, pisteet menettää. 

 

10 days in Europe (2002) 
- Nouda ja toimita, seurapeli, laattapeli 

- Nimestä huolimatta suomenkielinen peli 

- yli 10-vuotiaille 

- peliaika 20-30 minuuttia 

Hyväntuulisen pelin tavoitteena on muodostaa ensimmäisenä maa- ja kuljetuslaattojen avulla 10 päivän 

matka halki Euroopan. Pelissä maat on jaettu viiteen eri väriin ja maita edustaa maalaatat. Pelilauta 

avataan, sekoitetut laattapinot asetetaan esille kuvapuoli alaspäin ja jokainen pelaaja saa oman 

laattatelineen. Aluksi pelaajat nostavat itselleen 10 laattaa ja asettavat ne telineisiin tarkan harkinnan 

jälkeen: kun laatta on asetettu jonkin päivän kohdalle, sitä ei voi enää siirtää toiseen päivään. Pinosta 

nostetun laatan saa vaihtaa minkä tahansa päivän kohdalle. Peli jatkuu vuorotellen näin, kunnes 

ensimmäisellä pelaajalla on valmiina laattatelineessään 10 päivän esteettä etenevä reissu Euroopan halki. 

Tuuri ja taktiikka vaikuttavat pelin lopputulokseen, ja pelin tiimellyksessä saattaa oppia Euroopan maita. 

 

Logiikkapeli 
Päättely- ja hahmotuspelejä, joissa tarvitaan mm. nopeaa ongelmanratkaisua tai geometrista 

hahmotuskykyä. Pelaaminen kehittää erityisesti matemaattisia valmiuksia, näönvaraista hahmottamista 

sekä ongelmanratkaisu- ja reagointikykyä. 

Polar panic (2021) 
- Logiikkapeli, korttipeli, perhepeli 

- yli 6-vuotiaille 

- peliaika noin 10-15 minuuttia 

Koko perheen korttipeli, joka vaatii nopeutta ja havainnointikykyä. Pelin aikana pelaajat kääntelevät 

pöydälle levitettyjä avantokortteja auki yksi kerrallaan. Kun näkyville paljastuu kaksi samanlaista kalaa, ne 

pitää napata mahdollisimman nopeasti asettamalla kädet molempien päälle. Joskus saaliin joutuu myös 

jakamaan toisen pelaajan kanssa, mutta tärkeintä on välttää jääkarhua, joka syö pelaajien jo löytämiä 

kortteja. 
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Taivaanrannanmaalari (2021) 
- Logiikkapeli, seurapeli 

- yli 8-vuotialle 

- peliaika noin 20 minuuttia 

Vauhdikas kuviontunnistuspeli koko perheelle. Tässä salaperäisessä pelissä pelaajat pyrkivät yhdistämään 

loitsun ainekset ja tunnistamaan loitsun nopeammin kuin muut pelaajat saadakseen pisteet kotiin. Pelaajat 

saavat kierroksen alussa eteensä kortit, jotka kertovat mitkä ainekset tulee yhdistää muodostaakseen 

loitsun. Jokaisella pelaajalla on edessään lauta täynnä erilaisia kuvioita, josta he yrittävät etsiä oikeat kuviot 

ja yhdistää ne tussilla. Tavoitteena on arvata mahdollisimman nopeasti mitä on piirtämässä. Heti, kun 

pelaaja arvelee tietävänsä minkä asian loitsu muodostaa, hänen tulee kirjoittaa vastauksensa laudan 

yläkulmaan. Pelaaja saa kaksi tähteä jos hänen vastauksensa oli oikein ja yhden tähden jos hän vastasi 

väärin. Kahdeksan kierroksen jälkeen pelaajat laskevat pisteensä ja eniten tähtiä kerännyt pelaaja voittaa 

pelin. 

Coco Crazy (alkuperäinen julkaisu 1992, uusintapainos 2021) 
- Logiikkapeli, muistipeli 

- yli 7-vuotiaille 

- peliaika noin 20 minuuttia 

Lastenpeliklassikko, joka vaatii pelaajilta hyvää muistia ja havainnointikykyä. Pelissä pelaajat seuraavat 

minkä värisiä apinoita minkäkin kookospähkinän sisällä on. Vuoroillaan pelaajat vaihtelevat pähkinöiden 

paikkoja ja yrittävät arvailla, minkä väriset apinat minkäkin pähkinän sisältä löytyy. Voittaja on se pelaajista, 

kuka ensin löytää kaikki 6 eriväristä apinaa. 

Halli Galli (2012) 
- Logiikkapeli, pakanrakennuspeli 

- yli 6-vuotiaille 

- peliaika noin 10-15 minuutta 

Hauska ja nopea laskupeli, jossa pitää olla nopea pää ja kädet. Pelaajat kääntävät vuorotellen 

hedelmäkortteja ja kilauttavat vikkelästi soittokelloa, jos pöydällä on tasan viisi samanlaista hedelmää. Jos 

salamarefleksit ja päässälaskutaito toimivat ja lyönti on oikein, pelaaja kerää kortit itselleen. 

 

 

Korttipeli 

 

Peli, jonka pelaamiseen käytetään tavallisimmin paperi- tai pahvikortteja. Pelaamiseen voi liittyä korttien 

lisäksi muitakin apuvälineitä, kuten korttitelineitä tai pöydälle levitettäviä pelilautoja. Korttipeli voi olla nk. 

keräilykorttipeli, jossa pelaajan tehtävänä on kerätä mahdollisimman laaja kokoelma erilaisia kortteja. 

Keräilykorttipeleillä viitataan usein tiettyä aihetta käsittelevien korttien, kuten jääkiekko- tai Pokémon-

korttien, ostamiseen ilman pelaamista, mutta perusideaa ja siihen liittyvää yllätyksellisyyttä voidaan 

hyödyntää myös kilpailullisessa pelissä. 

 

Amul (2019) 
- Korttipeli, pakanrakennuspeli 

- 3-8 pelaajaa 

- peliaika noin 45-60 minuuttia 



13 
 

Peli kestää aina kiinteät yhdeksän kierrosta, joiden aikana pelaajat yrittävät haalia itselleen 

mahdollisimman arvokkaan korttisetin. Jokainen kierros toistaa samaa kaavaa: yksi kortti pakasta, yksi 

kortti torille, yksi kortti torilta, yksi kortti pöytään. Yhdeksän kierroksen jälkeen katsotaan, millaiset 

korttisetit pelaajat ovat keränneet ja lasketaan pisteet, jotta nähdään, kuka voittaa. 

 

Who did it? (2018) 
- Korttipeli 

-Vuoden peli 2019 

- yli 6-vuotiaille 

Vauhdikas ja hauska korttipeli, jossa pitää vierittää syy kakkimisesta jonkun toisen pelaajan lemmikille. 

Aloittava pelaaja pelaa kädestään eläinkortin pöytään ja kertoo muille, ettei kyseessä esimerkiksi ollut 

hänen kissansa vaan jonkun kala. Tämän jälkeen muut pelaajat yrittävät pelata itseltään pois kalakortit, 

jonka jälkeen oikea kalakortti löytyy ja syy vieritetään seuraavalle eläimelle. Pelaajien täytyy kuitenkin 

varoa syyttämästä eläintä, joka on jo osoitettu syyttömäksi. 

 

Lost cities: korttipeli 
- Korttipeli, pakanrakennuspeli, nouda ja toimita 

Pakassa on viisi eri väriä, joista jokaisessa on kortit numeroilla 2–10. Tarkoitus on pelata mahdollisimman 

arvokkaat tutkimusmatkat omalle puolelleen pelilautaa. Matkaa edistetään pelaamalla siihen uusi kortti. 

Kortteja saa pelata vain kasvavassa numerojärjestyksessä. Matkan pistearvo on siihen pelattujen korttien 

arvojen summa. On huomioitava, että jokaisesta aloitetusta matkasta tulee 20 pistettä miinusta. Jos 

isommat kortit jäävät saamatta, tutkimusmatka voi tehdä tappiota. Tilannetta voi pahentaa tai parantaa 

kertoimilla. Siispä kussakin värissä olevat kolme korttia voivat moninkertaistaa matkan arvon niin hyvässä 

kuin pahassa. 

 

 

Pakanrakennuspeli 
Pelissä pelaajat aloittavat pelin samanlaisista lähtökohdista, mutta pelin edetessä pelaajien korttien 

vahvuuksiin alkaa syntyä eroja, jolloin toiset pelaajat ovat vahvemmassa ja toiset heikommassa asemassa. 

Pelissä hankitut vahvat kortit vahvistavat pelaajan asemaa ja avaavat uusia mahdollisuuksia edetä pelissä. 

Värikkäät siilit (2021) 
- Pakanrakennuspeli, muistipeli 

- yli 3-vuotiaille 

- peliaika noin 10 minuuttia 

Jokainen pelaaja saa eteensä pahvisen siilin, johon on tarkoitus kerätä seitsemän syksyn lehteä. Pelaajat 

heittävät vuorollaan noppaa ja katsovat, montako lehteä saavat nostaa sokkona pussista. Kaksiväriset 

nostetut lehdet jaetaan siileille värin mukaan. Pelaaja saa päättää, kumman väriselle siilille lehden antaa. 

Hyvällä tuurilla nostettu lehti sopii omalle siilille, muuten se annetaan jollekin toiselle. Jaetut lehdet lisätään 

siilin selkään oma väri ylöspäin, jolloin toinen väri ei enää näy. 
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Reipas majava (2020) 
- Pakanrakennuspeli, nouda ja toimita 

- yli 3-vuotiaille 

- peliaika noin 10-15 minuuttia 

On aika rakentaa pato! Kierrä metsää ja anna innokkaan majavan kaataa erilaisia puita itsellesi. Kun puu on 

kaatunut, voit lisätä sen omaan patoosi. Pelaaja, joka on kerännyt ensimmäisenä kolme erilaista puuta 

patoonsa, voittaa pelin. 

 

Taco Katti Pukki Juusto Pizza (2020) 
- Korttipeli, pakanrakennuspeli 

- yli 6-vuotiaille 

- peliaika noin 15 minuuttia 

“Taco Katti Pukki Juusto Pizza” Muistakaa nämä 5 hassua sanaa, pysykää tahdissa ja älkää hötkyilkö! 

Pelaajat kääntävät omasta pakastaan kortin vuorollaan pöydän yhteiseen pinoon. Jos pelattu kortti vastaa 

sanottua sanaa, läpsäistään äkkiä pöydän keskelle kertyvää korttipinoa. Hitain pelaaja joutuu ottamaan 

koko pinon itselleen sakoksi. Näppärin ja nopeimmilla hoksottimilla varustettu pelaaja, joka pääsee kaikista 

korteistaan eroon, voittaa pelin. 

 

Dale of Merchants (2019) 
- Pakanrakennuspeli, kaksinpeli 

Pelaajat ovat torikauppiaita, jotka rakentavat erilaisista eläimistä koostuvia torikojujaan. Pelin kortit 

jakautuvat kuuteen eri eläinlajiin, joista jokaisella eläimellä on omat piirteensä ja korteilla omat raha-

arvonsa. Kojuun pelataan kahdeksan pinoa, joista jokaisessa on vain yhden värin eläinkortteja. 

Ensimmäisen kojun korttien summan on oltava tasan yksi, seuraavan tasan kaksi ja niin edelleen. 

Ensimmäisenä tasan kahdeksan pinoa torikojuunsa kasaan saanut pelaaja voittaa pelin. 

 

Laatta- tai palikkapeli 
Peli, jossa pelaajien tehtävänä on kerätä ja/tai asetella laattoja pelin säännöissä asetettujen ehtojen 

mukaisesti. 

 

Katamino (2002) 
- Logiikkapeli, palikkapeli 

- yli 3-vuotiaille 

- peliaika noin 10 minuuttia 

Avaruudellista hahmottamiskykyä kehittävä peli, joka muistuttaa Tetristä. Kyseessä on yksinpuuhailtava tai 

kaverin kanssa pelilaudan jakamisella kilpailtava pulmapeli, jossa pelaajan on koottava "pentaminoilla" 

haluamansa alue. Tehtävä on haastava ja pelissä saa itse valita vaikeustason. Mukana tulee vihko, jossa on 

todella runsaasti erilaisia tehtäviä. Kaksinpelissä pelaajat voivat kilpailla nopeudesta pelialueensa 

täyttämisessä. 

Blokus (2000) 
- Seurapeli, laattapeli 

- yli 5-vuotiaille 

- peliaika noin 20 minuuttia 



15 
 

Blokusta voi kuvailla Tetriksen ja Shakin yhdistelmäksi. Pelissä pelaajat latovat Tetris-palikoita muistuttava 

paloja pelilaudalle vuorotellen ja ainoa rajoitus on, että omat palikat saavat koskettaa toisiaan vain 

kulmittain. Pelistä tulee nopeasti hyvin taktista kiusantekoa, koska pelilaudalla voi olla samaan aikaan jopa 

4 pelaajaa, jolloin tarkat asettelut tekevät tilaa itselle ja blokkaavat muita pelaajia tehokkaasti. Pelin voittaa 

se, jolle jää vähiten hukkapaloja käteen. 

 

Blokuksen kaveriksi ehkä sopisi Gemblo joka käytännössä sama peli mutta mahdollistaa myös 5-6 pelaajan 

pelin? 

Gemblossa pelaajat aloittavat pelaamisen kuusikulmaisen pelilaudan eri kulmista ja lisäävät vuorollaan 

uusia laattoja vanhojen laattojen jatkoksi. Kun pelilaudalle ei mahdu enää enempää laattoja, pelin voittaa 

pelaaja, jolla on eniten vähiten laattoja jäljellä. 

 

Azul (2018) 
- Laattapeli, pakanrakennuspeli 

- yli 8-vuotiaille 

- peliaika noin 30-45 minuuttia 

Laattojenasettelupeli. Pöydälle asetellaan viisi, seitsemän tai yhdeksän pyöreää lätkää, joista jokainen saa 

päälleen neljä sattumanvaraista pussista nostettua laattaa. Pelaajat valitsevat vuorotellen yhden lätkän ja 

poimivat siitä yhdenväriset laatat itselleen. Loput laatat siirretään lätkältä pöydän keskelle. Kun laattoja 

kertyy pöydän keskelle, niistäkin saa ottaa, jälleen kerran kaikki yhden värin laatat kerralla. Kerätyillä 

laatoilla on tarkoitus täyttää omalta pelilaudalta löytyvää 5×5-ruudukkoa, johon on präntätty valmiiksi 

paikat erivärisille laatoille. Ennen pitkää laatat loppuvat pöydältä. Se lopettaa kierroksen ja on 

pisteenlaskun aika. 

Eläinpyramidi (2008) ja Eläinpyramidi 2 (2013) 
- Vuoden peli 2008 

- Pinoamispeli 

- yli 4-vuotiaille 

- peliaika noin 10-15 minuuttia 

Hauska pinoamispeli koko perheelle. Pelin alussa jokainen pelaaja saa samanlaisen satsin eläimiä. Pelin 

edetessä jokainen pelaaja heittää noppaa vuorollaan ja pelaajan saama numero kertoo, minkä ja kuinka 

monta eläintä hänen tulee lisätä krokotiilin päälle. Pelaajan tavoitteena on päästä ensimmäisenä eroon 

kaikista eläimistään sekä varoa, ettei pyramidi kaadu. 

 

Domino-, muisti- tai lottopeli 
Useimmiten lasten ensimmäisiä pelejä, koska peli-idean omaksuu nopeasti ja helposti. Pelissä on tavallisesti 

yksinkertainen idea ja helpot säännöt. Lotto-, muisti- ja dominopeleihin liittyy usein kuvia, joita on kiva 

tutkia ja lapsi oppii nimeämään eri asioita pelin aihepiirin mukaan: eläimet, kirjaimet, numerot jne. Pelit 

tuovat tutuiksi myös käsitteitä kuten samanlainen, erilainen. Muistipelit kehittävät tarkkaavaisuutta ja 

näkömuistia. 

 

Mr. Wolf (2021) 
- Muistipeli, laattapeli, voidaan pelata myös yhteistyöpelinä 

- yli 4-vuotiaille 
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- peliaika noin 15 minuuttia 

Pelissä pelaajat kääntelevät yksitellen auki laattoja, joiden alta paljastuu joko susi tai maatilan eläin. Jos alta 

paljastuu susi, laatta käännetään takaisin piiloon ja laudan sivulla oleva susifiguuri liikkuu kivipolkuaan 

pitkin. Jos esiin tulee jokin maatilan eläimistä, laatta poistetaan laudalta ja viedään tarvittaessa turvaan. 

Maatilan eläimiä pelastettaessa on huomioitava, että käytettävissä on neljä navettaa, joihin mahtuu vain 

tietty määrä tietynlaisia eläimiä. Kun navetta tulee täyteen, ovet suljetaan. Lopuksi tehdään lopputarkistus 

ja pelissä häviää, jos 

1) navetassa on vääränlainen tai liikaa eläimiä 

2) susi ehtii tulla maatilalle ennen kuin eläimet ovat turvassa 

Yhteistyöpelissä muut pelaajat voivat muistuttaa laattaa kääntämässä olevaa pelaajaa siitä, missä susi on 

sillä hetkellä (“(Älä) käännä tuota laattaa!”). 

 

Tunteiden värit (2019) 
- Oppimispeli, domino- muisti- tai lottopeli 

- yli 4-vuotiaille 

- peliaika noin 20 minuuttia 

Tunteiden Värit-pelissä pelaajat yrittävät auttaa värihirviötä selvittämään sekaisin menneet tunteensa 

laittamalla tunteet takaisin oikeisiin purnukoihin. Pelaajat heittävät vuorollaan noppaa ja siirtävät sen 

jälkeen joko värihirviötä tai tyttöä nopan mukaisesti jotakin tunnetta kuvaavalle alueelle. Jos värihirviö 

siirretään alueelle jolla on tunnemerkki, vuorossa olevan pelaajan täytyy kertoa muille pelaajille mikä saa 

hänet tuntemaan kyseistä tunnemerkkiä vastaavan tunteen. Tämän jälkeen pelaaja valitsee yhden 

purnukan ja kääntää sen ympäri. Jos purnukka vastaa tunnemerkkiä pelaaja saa laittaa merkkinsä purkkiin. 

Purkin ollessa erivärinen tunnesotku jää pelaajien selvitettäväksi. 

 

Kaksikoille 
Kahdestaan pelattaviksi sopivat hyvin pakopelit (esim. Unlock -sarja), joissa tehtävät ja tarina etenevät 

yhteisen ongelmanratkaisun myötä. Pelaaminen on intensiivistä ja vaatii läsnäoloa ja kommunikaatiota. 

Muita kaksinpeleiksi tai paritiimeille sopivia: 

Cup of Therapy World (2021) 
- Nimestään huolimatta suomenkielinen peli 

- yli 14-vuotiaille, 2-6 pelaajalle 

- peliaika noin 30 minuuttia 

Uudenlainen peli, jonka tarkoitus on ohjata ihmisiä puhumaan enemmän, sanoittamaan omia tunteitaan ja 

kokemuksiaan sekä ymmärtämään paremmin itseään ja muita. 

Tunnemaassa pelaaja valitsee kädestään yhden tai useamman kortin, jotka liittyvät hänen mielestään 

kyseisen maan tunteisiin ja sanoittaa sitten tunteen tai kertoo tarinan. Kertoja saa tunnekiekon ja muut 

pelaajat voivat antaa hänelle kannatuskiekkoja. Muiden pelaajien on aina myös mahdollista ansaita toisen 

vuorolla kiekkoja, jos osallistuu keskusteluun. Jokin tunne maa on aina mahdollisuus myös passata, jos aihe 

ei tunnu hyvältä. Peli päättyy, kun joku pelaajista on kerännyt yhden tunnekiekon vähintään viidestä eri 

tunnemaasta. 

 

Sinä sydän minä (2021) 
- Seurapeli 

- yli 18-vuotiaille 

On tullut aika näyttää, miten osuvasti arvaatte toistenne aivoitukset ja oivallatte toistenne ominaisuudet! 
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Kukin pari vastaa hauskoihin kysymyksiin ja testaa, kuinka hyvin tietää toistensa vastaukset. Muistakaa, että 

pisteitä heruu vain, jos vastaukset täsmäävät. Parhaiten toisensa tunteva pari voittaa pelin. 

 

Wacky Alias (2021) 
- Seurapeli 

- yli 12-vuotiaille 

Perinteinen sananselityspeli, jossa sanat pitää selittää käyttämällä hullunkurista ilmettä, ääntä tms. 

Vastapelaajan on pyrittävä pitämään perusilmeensä eli ei saa nauraa! 

Pentago (2020) 
- Kaksinpeli, strategiapeli 

-peliaika noin 15 minuuttia 

Pentago on taktiikkapeli kahdelle pelaajalle. Voittaja on se, joka saa ensimmäisenä viisi omanväristä kuulaa 

riviin. Voitto ei tule kuitenkaan helpolla, koska jokaisen asetetun kuulan jälkeen pitää kääntää yhtä 

pelilaudan neljästä levystä. Lauta näyttää jälleen erilaiselta. Kun pelikenttä muuttuu jatkuvasti, on viiden 

kuulan riviin saaminen vaikeampaa kuin aavistitkaan. 

Maki stack (2019) 
- Seurapeli, palikkapeli 

- Vuoden partypeli-finalisti 2019 

- yli 8-vuotiaille 

Hauska pinoamispeli kahdelle, neljälle tai kuudelle pelaajalle. Pelissä sormia käytetään syömäpuikkoina, 

silmät peitetään ja kuunnellaan joukkueen neuvoja. Tehtävänä on pinota ja tasapainotella sushit, lautaset ja 

soijakastikepullot kortin määräämään järjestykseen. Pitää varoa myös, ettei pino kaadu! Vikkelin sushin 

pinoamisen taitaja tai kokkijoukkue voittaa. 

 

Dosa (2019) 
- yli 9-vuotiaille 

- Curlingia lautapelinä! Heitä, viskaa tai sinkauta Dosaa ja yritä saada se laskeutumaan suoraan 

maalitaululaudalle. Tässä uudessa pelissä tarvitaan niin tyyliä kuin taitoakin. Heitä Dosa oikein, niin saatat 

päästä parhaille pisteille! 

 

Lähteet: 
Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmatietokanta 

Lautapelit.fi-verkkokauppa www.lautapelit.fi  

Tampereen lautapelit.fi-kivijalkaliikkeen myymäläpäällikkö Tuomo Pekkanen 

Lautapeliopas-sivusto www.lautapeliopas.fi  

Leikkien.fi-verkkokauppa. Opettavaisiin leluihin ja peleihin erikoistunut yritys. Opettavainen lelukauppa | 

Leluja netistä | Leikkien.fi verkkokauppa 

 

http://www.lautapelit.fi/
http://www.lautapeliopas.fi/
https://www.leikkien.fi/
https://www.leikkien.fi/

