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Rukousnauhan helmet
Lautapeli kaikenikäisille
- 2–6 pelaajaa, peliaika n. 30 minuuttia
- Pelin tavoite: etsiä 42 helmeä, jotka ovat pudonneet munkki Nikoforoksen rukousnauhasta, ja palata takaisin juna-asemalle en-
nen kuin Nikoforoksen juna lähtee.
- Pelaamiseen tarvitaan: pelilauta, nappula jokaiselle pelaajalle, yksi nappula kellon viisariksi, tavallinen kuusisivuinen noppa, 
kynä ja paperia. Peliin liittyvät tehtävät löydät tämän lehden sivuilta 19 ja 20.
- Ehdotuksia: Pelissä voi käyttää lasihelmiä paperin ja kynän sijasta merkitsemään löytyneitä helmiä. 
Kelloon voi askarrella viisarin.
- Kokeneet pelaajat voivat lisätä vaikeusastetta kasvattamalla helmien määrää tai 
tiukentamalla aikarajaa. Säännöistä tulee aina sopia ennen pelin alkua, 
ja kaikkien tulee olla yhtä mieltä niistä.
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Arvoisa munkki Nikoforos on tullut kaukaa Kreikasta vie-
railulle paikalliseen seurakuntaan. Hän on viihtynyt hy vin 
ja hänestä on ollut mukava tutustua paikkakuntaan. Nyt 
on tullut lähdön aika, mutta pakatessaan Nikoforos huo-
maa kauhukseen, että hänen rukousnauhansa on pur-
kautunut ja siitä on pudonnut yhteensä 42 helmeä. Hän 
ei millään ehdi etsiä niitä kaikista käymistään paikoista 
ennen junan lähtöä, ja siksi seurakunnan lapset on pyy-
detty avuksi etsintöihin. ”Tehtävä on vaikea, muistakaa 
tehdä yhteistyötä”, munkki opastaa etsijöitä.
Pelin säännöt: 
Pelaajat aloittavat JUNA-ASEMALTA. Nuorin pelaaja 
aloittaa ja sen jälkeen pelataan järjestyksessä myötäpäi-
vään. Kukin pelaaja valitsee vuoronsa alussa, etsiikö hän 

helmiä siitä ruudusta jossa on vai liikkuuko hän. Liikku-
akseen pelaaja heittää kuusisivuista noppaa ja etenee 
sen osoittaman määrän ruutuja. Hän saa pysähtyä PAIK-
KARUUTUUN, vaikka nopan luku olisikin suurempi. Kun 
pelaaja on päässyt PAIKKARUUTUUN, hän voi seuraa-
van vuoronsa alussa valita, etsiikö hän siitä helmiä vai 
liikkuuko edelleen. Päätettyään etsiä helmiä hän lukee 
PAIKKARUUTUA koskevan tekstin (ei ennen päätöstä) 
ja toimii siinä annettujen ohjeiden mukaan (ohjeet s. 19-
20). PAIKKARUUDUSTA saa etsiä vain kerran pelin aika-
na (koko pelaajaryhmä). Pelaaja saa pyytää muilta apua 
ongelmien ratkomiseen ja tehtävien suorittamiseen.

Matkan varrella on myös SATTUMARUUTUJA, mutta 
näihin pelaaja pysähtyy vain nopan osoittamalla luvulla. 
SATTUMARUUTUUN osuessaan pelaaja lukee saman 
vuoron aikana ruutua koskevan ohjeen. Jos SATTUMA-
RUUDUSTA löytyy jokin esine, sen voi löytää vain kerran 
pelin aikana (koko pelaajaryhmä). 

Kun kaikki pelaajat ovat pelanneet vuoronsa (joko liik-
kuneet tai etsineet), liikkuu kellon viisari yhden pykälän 
eteenpäin. Pelaajien on ehdittävä takaisin JUNA-ASE-
MALLE ennen junan lähtöä. Pelin alkaessa kello on 12. 
Mikäli pelaajia on 2, on heillä aikaa kello 11 asti. Mikä-
li pelaajia on 3 tai 4, on heillä aikaa kello 9 asti, ja mikäli 
pelaajia on 5 tai 6 on aikaa vain kello 7 asti.

Viimeinen vuoro alkaa kun kellon viisari siirtyy junan läh-
töaikaan. Kun viimeinen vuoro on loppunut, lasketaan 
kaikkien JUNA-ASEMALLE ehtineiden pelaajien helmet 
yhteen. Munkki Nikoforos on hyvin kiitollinen jokaisesta 
löytyneestä helmestä, vaikka pelaajat eivät kaikkia hel-
miä löytäisikään. Jos sattumalta käy niin, että pelaajat 
löytävätkin enemmän kuin 42 helmeä, ihmettelee munkki 
tätä hetken, mutta toteaa sitten iloisesti: ”Olenpa onne-
kas, kun lähden rikkaampana kuin tulin! Enkelit ovat var-
masti olleet asialla.”

Pelin suunnittelu: Ilmari Kavén,
Kuvitus: Mikaela Mughal
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