The Rules – Suomi100
You have come to Finland as a tourist but something awful has happened: you don't have
enough money for a flight ticket back to your home country! The players have to visit towns
around Finland and answer the questions to earn money. To buy the ticket you must collect
160 euros altogether.

1) Prepare the game board
• Put the same-coloured cards in their own stacks the question side down and choose
where you want to start the game. The players can start the game from four
locations: Helsinki, Tampere, Pori and Rovaniemi.

2) Travelling
• On foot: Free of charge, moves on the regular routes.
• By plane: Costs 20 euros, takes the directly to the nearest city.
• By ship: Boarding a ship costs 10 euros. After that the player throws a dice and
takes as many steps as the dice has shown. When the player comes to a city they
have landed and taking the boat back costs another 10 euros.

3) The questions
• Use only those cards which have the same colour as the area you are currently on.
For an example if you are in Lapland, take a blue card. There is a question that
relates to Lapland etc.
• There are two options to answer the question:
a. If you answer the question without abc-options and you get it correct, you'll
get 20 euros.
b.
If you answer the question with abc-options and you get it correct,
you'll get 10 euros.
c. If your answer is incorrect you get nothing, the question card will be put
under its stack and the turn passes to the next player.
• If you answer correctly in Ahvenanmaa, you get twice as much money as you
normally would.
a.If you answer correctly without abc-options, you’ll get 40€.
b.
If you answer correctly with abc-options, you’ll get 20€.

4) Exceptions
• If you are on a black circle, you have to wait one turn because you fell into a swamp.
• If you are on a green circle, you have to wait one turn because the VR-train is late.

Säännöt – Suomi100
Olet saapunut Suomeen turistina mutta jotain kamala on tapahtunut: sinulla ei ole tarpeeksi
rahaa lentolippuun takaisin kotimaahasi! Pelaajien täytyy vierailla kaupungeissa ympäri
Suomen ja vastata kysymyksiin kerätäkseen rahaa. Ostaaksesi lentolipun sinun tarvitsee kerätä
yhteensä 160 euroa.

1) Valmistele pelilauta

•

Pistä samanväriset kysymyskortit omiin pakkoihinsa kysymyspuoli alaspäin ja valitse
mistä haluat aloittaa pelin. Pelaajat voivat aloittaa pelin neljästä eri sijainnista.
Aloituspaikkoja ovat Helsinki, Tampere, Pori ja Rovaniemi.

2) Matkustaminen

•
•
•

Jalan: Maksutonta, käytä vain tavallisia reittejä.
Lentäen: Maksaa 20 euroa, vie pelaajan suoraan merkittyä reittiä johonkin
kaupunkiin.
Laivalla: Laiva maksaa 10 euroa. Maksun jälkeen pelaaja heittää noppaa ja liikkuu
nopan silmäluvun osoittaman määrän askelia. Kun pelaaja saapuu kaupunkiin, hän
on rantautunut ja paluu merireitille maksaa taas 10 euroa.

3) Kysymykset

•
•

•

Käytä vain kortteja, jotka ovat samanvärisiä kuin alue jolla olet. Esimerkiksi jos olet
Lapissa, ota sininen kortti. Kortissa on kysymys, joka liittyy Lappiin jne.
Kysymykseen vastaamiseen on kaksi vaihtoehtoa:
o Jos vastaat kysymykseen oikein ilman abc-vaihtoehtoja, saat 20 euroa.
o Jos vastaat kysymykseen oikein abc-vaihtoehdoilla, saat 10 euroa.
o Jos vastaat väärin, et saa mitään ja kysymyskortti palautetaan oman
pakkansa alle. Vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle.
Jos vastaat oikein Ahvenanmaalla, saat kaksinkertaisen määrän rahaa.
o Jos vastaat oikein ilman abc-vaihtoehtoja, saat 40 euroa.
o Jos vastaat oikein abc-vaihtoehdoilla, saat 20 euroa.

4) Poikkeukset

•
•

Jos olet mustassa ympyrässä, joudut odottamaan yhden heittovuoron, koska vajosit
suohon.
Jos olet vihreässä ympyrässä, joudut odottamaan yhden heittovuoron, koska VR-juna
on myöhässä.

