
JOENSUUN HEILI OHJEKIRJA
Lautapelin sisältö:
-1 ohjekirja                   
-1 laatikko                    
-1 pelilauta                    
-4 salakapakkakiekkoa (1 jazzmäyrä, 3 tyhjää)
-40 kiekkoa (1 Heili, 1 Günter, 5 Blondea, 5 Eukkoa, 5 Appea, 5 Inkeriä,
   8 panimotohtoria, 10 tyhjää)   8 panimotohtoria, 10 tyhjää)
-30 seteliä (20kpl 10€ seteliä, 10kpl 20€ seteliä)
-1 noppa
-4 pelaajan nappulaa
-4 ATM korttia

Pelin tarkoitus on löytää Heili. Löydettyäsi Heilin, saata hänet paikkaan, 
josta aloitit pelin. Heili-kiekon voi yhdessä tuumin vaihtaa Günter-kiekkoon.

PPelin valmistelu
      Sotkekaa neljä salakapakkakiekkoa ja laittakaa ne mustiin ympyröihin             
      pelilaudalla, oluttynnyrin puoli ylöspäin.

              Poistakaa pelistä Günter- tai Heili-kiekko. Loput pelissä käytettävät  
              kiekot sekoitetaan ja laitetaan violetteihin ympyröihin pelilaudalla,               kiekot sekoitetaan ja laitetaan violetteihin ympyröihin pelilaudalla, 
kruunukorkin kuva ylöspäin. Huomatkaa, että osaan ympyröistä menee 
kaksi (Roihu/Bar Play, Sointula/Trattoria Otto), kolme (Kimmel, Mikko/-
Kielo/Local Bistro) tai viisi kiekkoa (Bepop Street/Rosso/Vispiläkauppa/To-
rero/S-Market). Näihin laitetaan kiekot päällekkäin.

Jokainen pelaaja valitsee pelinappulan ja asettaa sen valitsemaansa 
vihreään aloituspaikkaan, yliopistolle tai rautatieasemalle.

Kullekin pelaajalle jaetaan käteistä 30€ sekä ATM-kortti.

ATM
Automaatille päästyäsi heitä noppaa. Nopan lukema määrää tilisi saldon.
1=10€, 2=20€, 3=30€, 4=40€, 5=50€, 6=ei mitään
Kaikki rahat on nostettava kerralla. 
Käyttäessäsi automaattia, menetät ATM-korttisi.

Salakapakat
Pelilaudalla on neljä salakapakkakiekkoa, joista 3 on tyhjiä. Löytämällä sen Pelilaudalla on neljä salakapakkakiekkoa, joista 3 on tyhjiä. Löytämällä sen 
oikean salakapakan, voit avata pelilaudalta minkä tahansa kiekon, vaikka sen 
päällä seisoisi toinen pelaaja. Salakapakkakiekot avataan kuten tavallisetkin, no-
palla tai rahalla.

Jokiasemalle ensiksi ehtinyt pelaaja saa 30€

Heilin löytyminen
Heilin löytäneen pelaajan täytyy viedä hänet omaan aloituspaikkaansa. Mikäli joku 
löytää panimotohtorin Heilin löytymisen jälkeen, ja vie heidät panimolle, on hän 
voittaja. Tässä pelimuodossa panimotohtorit maksavat taksin.

Pelimuoto, jossa on sekä Heili että Günter mukana
Mikäli pelaajat eivät pääse yhteisymmärrykseen etsiäkö Heiliä vai Günteria, voi-
daan pelata niin, että molemmat ovat mukana. Tätä pelimuotoa suositellaan vain 
kokeneille pelaajille.
Tätä pelimuotoa aloitellessa jokaisen pelaajan on pelin valmisteluvaiheessa ilmoi-
tettava kumpaa etsii. Lisäksi valmisteluvaiheessa otetaan Heilin tai Günterin 
sijaan pois 1 panimotohtorikiekko.

Jos pelaaja etsii Günteria, mutta löytääkin Heilin, niin Günterin etsintä jatkuu. Hei-
li-kiekko asetetaan sen löytäneen pelaajan napin viereen ja se liikkuu sinne, 
minne pelaajakin. Kun pelaaja viimein löytää Günterin, niin Heili-kiekko jätetään 
siihen sijaintiin, josta Günter löytyi. Muut pelaajat joutuvat aukaisemaan tämän 
kiekon normaalisti rahalla tai nopalla, vaikka tietävätkin jo mitä se sisältää. Jos 
Günter on löydetty, niin Heiliä etsivä voi voittaa joko löytämällä Heilin tai panimo-
tohtorit. Toinen pelaaja voi myös kaapata jonkun mukana liikkuvan väärän löydön, 
mikäli itse etsii tätä, menemällä samaan ruutuun ja heittämällä nopalla 5 tai 6 
(kaappausta ei voi suorittaa kadulla, vaan se on tehtävä jossain sijainnissa). Pani-
motohtorit eivät voi auttaa sinua voittamaan peliä ennen kuin joku on löytänyt sen 
oikean, Günterin tai Heilin. Tässä pelimuodossa joudut itse maksamaan taksin 
saadaksesi panimotohtorit panimolle. Onnea etsintään!

Pääyhteistyökumppani Panimo Honkavuori, tähdelliset         paikat sponsoreita.

For english manual, see: www.honkavuori.fi/en/brewery-shop/

Pelin aloittaminen
Pelin aloittaa se pelaaja, jolla on viimeksi ollut hikka. Aloittava pelaaja voi-
daan myös arpoa nopalla, mikä onkin suositeltavaa varsinkin toisella tai 
useammalla pelikierroksella. Vuoro kiertää myötäpäivään.

Liikkuminen
Liikkuminen tapahtuu noppaa heittämällä. Sijainteihin ei tarvitse päästä ta-
saluvulla. Kiekon avaaminen tai avaamisyritys lopettaa liikkumisen. Sa-
massa pisteessä voi olla useampi pelaaja.

Jokea pitkin voi myös matkata kajakeilla. Vastavirtaan matkatessa nopan 
silmäluku jaetaan kahdella. Parittomat nopan luvut pyöristetään alaspäin. 
Maalta veteen tai toisinpäin tultaessa liikkumista voi jatkaa samalla vuorol-
la, mikäli liikkumista vielä on jäljellä.

Erillissijainnit/Taksi
Pelilaudalla on kolme erillissijaintia, joihin pääsee vain taksilla tai Inkerin 
kyydillä: Panimo Honkavuori, Prisma ja Eväskontti. Taksitolppia löytyy kar-
talta ja taksikyyti maksaa 20€.
Kyydit tuovat sinut myös takaisin omaa erillissijaintiasi lähimpään kiekko-
paikkaan (vaikka se olisi jo avattu), ilman lisäveloitusta. Käyttäessäsi 
taksia tai Inkeriä, siirryt erillissijaintiin välittömästi, et voi enää liikkua, 
mutta voit avata. Palaamiseesi menee kokonainen vuoro. Jos saat erillissi-
jainnista Inkerin kyydin, voit palata takaisin menettämättä vuoroa. 

Mikäli kaikki kiekot pelilaudalta on avattu lukuunottamatta salakapakoita ja 
erillissijainteja, taksit alkavat antaa ilmaiskyytejä.

Avaaminen
Pysähdyttyään sijaintiin pelaaja voi halutessaan avata kiekon maksamalla 
10€ tai heittämällä nopalla lukeman 5 tai 6. Nopalla kokeillut pelaaja voi 
epäonnistuessaan jättää seuraavat liikkumisvuoronsa käyttämättä ja ko-
keilla avaamista uudestaan tai kyllästyneenä viimein maksaa. Toinen pe-
laaja voi mennä samaan sijaintiin ja avata kiekon toisen nenän edestä.

Niitä sijainteja, joissa on useampi kiekko, sama pelaaja ei voi nostaa pe-
räkkäin, vaan hänen on poistuttava ensin ja palattava myöhemmin.

Heili/Günter – Etsintäsi on päättynyt. Olet päässyt tavoitteeseen. Vie 
hänet takaisin aloituspaikkaasi voittaaksesi pelin.

Panimotohtori – ”Olisiko teillä hetki aikaa nauttia hyvästä oluesta?” 
Heilin löytämisen jälkeen vie hänet panimolle ennen kuin Heili vie-
dään aloituspaikkaan voittaaksesi pelin. Ennen Heilin löytymistä toh-
torit ovat yhtä tyhjän kanssa.

Tyhjä – Ei tapahtumaa

Jazz-mäyrä (salakapakka) – Löysit salakapakan. Saat avata minkä 
tahansa kiekon pelilaudalta. Lisäksi saat löytöpalkkiota 20€.

Äkäinen eukko – Vastaasi tulee äkäinen eukko aseenaan kaulin ti-
vaten miehensä olinpaikkaa. Heitä noppaa.
Lukema 1-4: Väistät täpärästi kaulimen, jatka matkaasi välittömästi. 
Heitä noppaa ja liiku (ei oikeuta uuteen avaamiseen).
Lukema 5-6: Saat kaulimesta, toipumiseen menee 1 vuoro. Menetät 
seuraavan kierroksen vuorosi.

Blonde – Kohtaat kissamaisen Blonden, hän iskee silmää ja kuvitte-
let kuulevasi hiljaista kehräystä. Heitä noppaa.
Lukema 1-4: Aika liitää ja hetkeksi unohdat etsintäsi. Menetät myös 
puolet rahoistasi (pyöristetään alaspäin).
Lukema 5-6: Aika todellakin harppaa. Menetät kaikki rahasi (jos olet 
rahaton, menetät ATM-korttisi), sekä toipumiseesi menee 1 vuoro. 
Menetät seuraavan kierroksen vuorosi.

Inkeri –  Törmäät ystävääsi Inkeriin. Heitä noppaa.
Lukema 1-4:  Inkeri arvostaa etsintäretkeäsi ja siirtää tilillesi rahaa. 
Jos olet käyttänyt ATM-korttisi, saat sen takaisin. Jos korttisi on käyt-
tämättä, saat 20€.
Lukema 5-6: Inkeri tarjoaa kyydin. Toimii kuten taksi.

Appi – Vastaasi talsii (jonkun?) Appi.  Heitä noppaa.
Lukema 1-4: Appi maksaa velkansa. Saat 20€.
Lukema 5-6: Appi tarvitsee kipeästi vippiä. Lainaat hänelle 20€. (Jos 
sinulla on vain 10€, lainaat sen. Jos ei ole mitä lainata, niin sitten ei 
ole).

Tapahtumat


