
“inspiroiva lainaus elävästä elämästä.”

Kortin taso: Isomman tason sääntö kumoaa 
pienemmän. Jos ryhmänjäsenen kahdella 

siirrolla on sama nimi, vain suurempi-
tasoinen pidetään pelissä. Jos kahden 

siirron ehto täyttyy samaan aikaan, vain 
suuremman tason siirto pelataan.

tämä on siirron nimi

TÄSSÄ LUKEE MILLAINEN KORTTI TÄMÄ ON:
// SÄÄNTÖKORTTI

“Tervetuloa New Horizonsiin.”

RYHMÄHENKI
Rakennamme ja tuemme monimuotoisia, 
mutta yhtenäisiä työympäristöjä.
Kuljemme kohti yhdessä asettamiamme 
päämääriä kunnioittaen jokaisen 
jäsenemme ainutlaatuisuutta.
päämääriä kunnioittaen jokaisen 
jäsenemme ainutlaatuisuutta.

toimi

// PERUSSIIRTO

“siirryn kattorakennetta pitkin...”

RYHMÄHENKI
Rakennamme ja tuemme monimuotoisia, 
mutta yhtenäisiä työympäristöjä.
Kuljemme kohti yhdessä asettamiamme 
päämääriä kunnioittaen jokaisen 
jäsenemme ainutlaatuisuutta.

etene tilanteessa

// PERUSSIIRTO

päämääriä kunnioittaen jokaisen 
jäsenemme ainutlaatuisuutta.

“yksinkertaista, kun huomioi, että...”

LUOVUUS
Arvostamme ja rohkaisemme 
työntekijöittemme ja kumppaneittemme 
aloitteellisuutta kehittää käytännöllisiä 
ratkaisuja tehtäviemme erityishaasteisiin.

tutki faktoja

// PERUSSIIRTO / KYSYMYSSIIRTO

ratkaisuja tehtäviemme erityishaasteisiin.

“sinulla on viisi sekuntia...”

HALLINNOINTI
Otamme sekä laillisen että eettisen vastuun 
teoistamme. Monimuotoinen johtajistomme 
valvoo ja ohjaa toimiamme, jotta olemme 
asemassa parhaiten palvella 
asiakkaitamme.

sitoudu väkivaltaan

// PERUSSIIRTO

asemassa parhaiten palvella 
asiakkaitamme.

“sinulla on kolme sekuntia...”

HALLINNOINTI
Otamme sekä laillisen että eettisen vastuun 
teoistamme. Monimuotoinen johtajistomme 
valvoo ja ohjaa toimiamme, jotta olemme 
asemassa parhaiten palvella 
asiakkaitamme.

sitoudu jälleen väkivaltaan

// PERUSSIIRTO

asemassa parhaiten palvella 
asiakkaitamme.

“nyt oikeesti...”

estä

SISÄISET KONFLIKTIT: Yksikön käytössä 
on henkilöstöhallinnon ammattilainen, joka 
valmentaa, neuvoo ja tarjoaa apua sisäisissä 
ristiriitatilanteissa. Taataksemme ryhmälle 
parhaan mahdollisen avun, yhtiön on tärkeä 
tuntea ryhmäkonfliktin kaikki taustat ja 
tietää osapuolten toiminta sen aikana.

// TUKISIIRTO

“anna kun minä...”

auta

RYHMÄTYÖ: Työntekijämme ansaitsevat 
samat oikeudet ja arvostuksen riippumatta 
sukupuolestaan tai sukupuoli-identiteet-
istään, seksuaalisesta suuntautumisestaan, 
kansallisuudestaan, etnisestä taustastaan, 
uskonnostaan, sotilashistoriastaan, iästään, 
ulkonäöstään, vammoistaan tai muista 
piirteistään.

// TUKISIIRTO

piirteistään.

“anna kun minä...”

auta

RYHMÄTYÖ: Työntekijämme ansaitsevat 
samat oikeudet ja arvostuksen riippumatta 
sukupuolestaan tai sukupuoli-identiteet-
istään, seksuaalisesta suuntautumisestaan, 
kansallisuudestaan, etnisestä taustastaan, 
uskonnostaan, sotilashistoriastaan, iästään, 
ulkonäöstään, vammoistaan tai muista 
piirteistään.

// TUKISIIRTO / FINAALIVAIHE

piirteistään.

tämä on siirron nimitämä on siirron nimi toimi etene tilanteessa

“yksinkertaista, kun huomioi, että...”

tutki faktoja
“sinulla on kolme sekuntia...”

sitoudu jälleen väkivaltaansitoudu jälleen väkivaltaan

autaautaautaestä

“sinulla on viisi sekuntia...”

sitoudu väkivaltaansitoudu väkivaltaan

tämä on siirron nimi
Tässä on ehto. Kun se täyttyy pelissä, 
seuraa tämän siirron sääntöjä.

“inspiroiva lainaus elävästä elämästä.”

tämä on siirron nimi. Kun se täyttyy pelissä, tämä on siirron nimi. Kun se täyttyy pelissä, tämä on siirron nimi

siirron ehto täyttyy samaan aikaan, vain 

Tässä on säännöt, joita siirto 
noudattaa. Säännöt käydään läpi
ylhäältä alaspäin

Noppien kohdalla (usein ylhäällä)
heitä kahta noppaa. Silmäluku 5 tai 
6 on osuma. Laske saadut osumat:

Noppien kohdalla (usein ylhäällä)

Ei yhtään osumaa: Jos siirrossa, 
seurataan tätä sääntöjä. Jos ei, 
pelinjohtaja tekee siirron.

Kortin taso:
pienemmän. Jos ryhmänjäsenen kahdella 

1 osuma: peli seuraa tätä sääntöä.

1 tai useampi osuma: peli seuraa 
tätä sääntöä. 
tasoinen pidetään pelissä. Jos kahden 

siirron ehto täyttyy samaan aikaan, vain 

pienemmän. Jos ryhmänjäsenen kahdella 

2 (tai useamman) osumaa: peli 
seuraa tätä sääntöä.

toimi
Kun epäonnistuminen voisi olla 
mahdollista ja mielenkiintoista,

Onnistut siinä, mitä teet, mutta 
valitse yksi:
  • Paljastat itsestäsi jotain uutta ja 
 aitoa.
  • Onnistumisesi vaatii muiden 
 ryhmänjäsenten osallistumista.

Onnistut siinä, mitä teet.

“Tervetuloa New Horizonsiin.”

Onnistut siinä, mitä teet, mutta 

etene tilanteessa
Kun pyrit tilanteessa parempaan
asemaan tai sijaintiin,

Saavutat uuden asemasi tai 
sijaintisi, mutta valitse yksi:
  • Herätät ei-toivottua huomiota.
  • Joudut kuluttamaan jotain 
 arvokasta.
  • Siirtymisesi sulkee tulevia 
 etenemisreittejä.

Saavutat uuden asemasi tai 
sijaintisi helposti, nopeasti ja 
huomaamatta, etkä rajoita tulevia 
mahdollisuuksiasi sillä miten 
etenet.

“siirryn kattorakennetta pitkin...”

etene tilanteessa

tutki faktoja
Kun tutkit järjestelmällisesti 
löytämääsi johtolankaa,

Kysy yksi per osuma alla olevasta 
listasta:

   “ Mistä tässä on kyse? ”
   “ Mitä tämä tarkoittaa? ”
   “ Miten tämä liittyy tehtävään? ”
   “ Mihin suuntaan tämä osoittaa? ”
   “ Miten tämä liittyy X:ään? ”
   “ Mitä olennaista en ole 
 huomioinut? “

“yksinkertaista, kun huomioi, että...”“yksinkertaista, kun huomioi, että...”

 alla olevasta 

estä
Kun yrität estää ryhmänjäsentä 
tekemästä siirtoa,

Voit pyrkiä estämään vain rooli- ja 
perussiirtoja.

Ennen siirron tulkintaa ja noppien 
heittämistä henkilö, jota pyrit 
estämään valitsee yhden:
   • Onnistuneesti estät häntä 
 tekemästä siirtoa. Siirtoa 
 ei ratkaista eikä noppia heitetä. 
 Jos hän hyötyi edusta tai 
 hänellä oli tahto toimia, näistä 
 käytetyt merkit menevät 
 hukkaan. Sinä otat vauriota. 
   • Et onnistu estämään häntä. 
 Siirto tapahtuu normaalisti, 
 mutta kun sen tulos on 
 ratkennut, hän ottaa vauriota.

auta
Kun autat ryhmänjäsentä tämän 
siirrossa,

Autettava saa edun, jos valitset 
yhden: 
  • Paljastat itsestäsi jotain uutta
 ja todellista.
  • Jätät itsesi alttiiksi samoille 
 vaaroille, jotka uhkaavat 
 autettavaa.

Autettava saa edun.

Sinusta on apua, mutta sillä ei ole 
pelimekaanista merkitystä. 
Pelinjohtaja ei saa siirtoa.

auta
Kun autat ryhmänjäsentä tämän 
siirrossa,

RYHMÄTYÖ: 
samat oikeudet ja arvostuksen riippumatta 

Autettava saa edun, jos suostut 
siihen, että toinen teistä ottaa 
vauriota siirron jälkeen – autettava 
päättää, kumpi.

Autettava saa edun ja sinä saat 
tahdon.

Sinusta on apua, mutta sillä ei ole 
pelimekaanista merkitystä. 
Pelinjohtaja saa siirron.

sitoudu väkivaltaan
Kun olet valmis käyttämään väkivaltaa 
ratkaistaksesi tai saadaksesi jotakin,

HALLINNOINTI

Uhrisi valitsee yhden:
  • Saat mitä haluat, tai mitä uhrisi 
 uskoo sinun haluavan.
  • Turvaudut väkivaltaan, eikä se 
 ratkaise mitään. Uhrisi saa
 halutessaan vahingoittaa sinua 
 tilanteeseen sopivalla tavalla.
  • Uhrisi poistuu tilanteesta tai 
 suojaa muuten itsensä sinulta.

Uhrisi valitsee yhden:
  • Saat mitä haluat.
  • Turvaudut väkivaltaan, eikä se 
 ratkaise mitään. 

“sinulla on viisi sekuntia...”“sinulla on viisi sekuntia...”
ratkaistaksesi tai saadaksesi jotakin,sitoudu väkivaltaanratkaistaksesi tai saadaksesi jotakin,sitoudu väkivaltaan

teoistamme. Monimuotoinen johtajistomme 
valvoo ja ohjaa toimiamme, jotta olemme 
asemassa parhaiten palvella asemassa parhaiten palvella 

Jos turvauduit väkivaltaan, revi 
tämä siirto ja ota sen tilalle siirto 
sitoudu jälleen väkivaltaan.

sitoudu jälleen väkivaltaan
Kun olet valmis käyttämään väkivaltaa 
ratkaistaksesi tai saadaksesi jotakin,

Jos joku ulkopuolinen paikalla 
yrittää rauhoittaa tilannetta, valitse 
yksi, muuten uhrisi valitsee yhden:
  • Turvaudut väkivaltaan, eikä se 
 ratkaise mitään. Uhrisi saa
 halutessaan vahingoittaa sinua 
 tilanteeseen sopivalla tavalla.
  • Uhrisi poistaa itsensä 
 tilanteesta tai suojaa muuten 
 itsensä väkivallan uhalta.

Uhrisi valitsee yhden:
  • Saat mitä haluat.
  • Turvaudut väkivaltaan, eikä se 
 ratkaise mitään. 

“sinulla on kolme sekuntia...”“sinulla on kolme sekuntia...”

sitoudu jälleen väkivaltaanratkaistaksesi tai saadaksesi jotakin,sitoudu jälleen väkivaltaanratkaistaksesi tai saadaksesi jotakin,sitoudu jälleen väkivaltaan

auta
Kun autat ryhmänjäsentä tämän 
siirrossa,

Autettava saa edun, jos suostut 
siihen, että toinen teistä ottaa 
vauriota siirron jälkeen – autettava 
päättää, kumpi.

Autettava saa edun ja sinä saat 
tahdon.

Sinusta on apua, mutta sillä ei ole 
pelimekaanista merkitystä. 
Pelinjohtaja saa siirron.

auta
Kun autat ryhmänjäsentä tämän 
siirrossa,

RYHMÄTYÖ: 
samat oikeudet ja arvostuksen riippumatta 
sukupuolestaan tai sukupuoli-identiteet-

Autettava saa edun, jos valitset 
yhden: 
  • Paljastat itsestäsi jotain uutta
 ja todellista.
  • Jätät itsesi alttiiksi samoille 
 vaaroille, jotka uhkaavat 
 autettavaa.

Autettava saa edun.

Sinusta on apua, mutta sillä ei ole 
pelimekaanista merkitystä. 
Pelinjohtaja ei saa siirtoa.

estä
Kun yrität estää ryhmänjäsentä 
tekemästä siirtoa,

Voit pyrkiä estämään vain rooli- ja 
perussiirtoja.

Ennen siirron tulkintaa ja noppien 
heittämistä henkilö, jota pyrit 
estämään valitsee yhden:
   • Onnistuneesti estät häntä 
 tekemästä siirtoa. Siirtoa 
 ei ratkaista eikä noppia heitetä. 
 Jos hän hyötyi edusta tai 
 hänellä oli tahto toimia, näistä 
 käytetyt merkit menevät 
 hukkaan. Sinä otat vauriota. 
   • Et onnistu estämään häntä. 
 Siirto tapahtuu normaalisti, 
 mutta kun sen tulos on 
 ratkennut, hän ottaa vauriota.

sitoudu jälleen väkivaltaan
Kun olet valmis käyttämään väkivaltaa 
ratkaistaksesi tai saadaksesi jotakin,

HALLINNOINTI
Otamme sekä laillisen että eettisen vastuun 

Jos joku ulkopuolinen paikalla 
yrittää rauhoittaa tilannetta, valitse 
yksi, muuten uhrisi valitsee yhden:
  • Turvaudut väkivaltaan, eikä se 
 ratkaise mitään. Uhrisi saa
 halutessaan vahingoittaa sinua 
 tilanteeseen sopivalla tavalla.
  • Uhrisi poistaa itsensä 
 tilanteesta tai suojaa muuten 
 itsensä väkivallan uhalta.

Uhrisi valitsee yhden:
  • Saat mitä haluat.
  • Turvaudut väkivaltaan, eikä se 
 ratkaise mitään. 
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“anna kun minä...”
Sinusta on apua, mutta sillä ei ole 

Kun autat ryhmänjäsentä tämän 

Sinusta on apua, mutta sillä ei ole Sinusta on apua, mutta sillä ei ole 

 FINAALI

β4

kortin painoarvo:
suurempi arvo kumoaa pienemmän



“käy hakemassa sivuleikkurit autosta...”

vielä yksi esine

VARUSTUS: Yhtiö tarjoaa toimintayksiköille 
työvälineet, joita nämä tarvitsevat 
päivittäisessä työssään. Jokainen ryhmän 
jäsen on varustettu tämän erikoisosaamista
tukevalla kirjolla parasta mahdollista 
teknologiaa yhteistyökumppaneiltamme. 
Kululaskut kirjataan osoitteeseen...

// TUKISIIRTO

“vielä kerran..”

tahto toimia

YKSILÖSUORITUKSET: Jokaisen 
työntekijämme suoritukset arvioidaan 
puolivuosittain hänen omien tehtäviensä ja 
niihin liittyvien velvollisuuksien hoitamisen 
ja yhdessä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisen perusteella.

// TUKISIIRTO

“arg...”

SÄRÖT JA VAURIO

Vaikka vaurio ei välttämättä aina aiheuta 
säröä, hahmon vahigoittumisella tulisi aina 
olla vaikutus siihen kuinka hahmon toimia 
kuvaillaan tarinassa. Pahasta käsirysystä 
selvinnyt hahmo ei välttämättä ole saanut 
yhtään säröä, mutta murskana olevat 
sormet ja sijoiltaan oleva olkapää on pakko 
ottaa huomioon kun hahmon onnistumisia 
kuvaillaan ja ne tarjoavat pelinjohtajalle 
kultaisia tilaisuuksia toimia ilman yhtään 
erikseen ylöskirjoitettua säröä.

ota vauriota

// TUKISIIRTO

“arg...”

SÄRÖT JA VAURIO

Vaikka vaurio ei välttämättä aina aiheuta 
säröä, hahmon vahigoittumisella tulisi aina 
olla vaikutus siihen kuinka hahmon toimia 
kuvaillaan tarinassa. Pahasta käsirysystä 
selvinnyt hahmo ei välttämättä ole saanut 
yhtään säröä, mutta murskana olevat 
sormet ja sijoiltaan oleva olkapää on pakko 
ottaa huomioon kun hahmon onnistumisia 
kuvaillaan ja ne tarjoavat pelinjohtajalle 
kultaisia tilaisuuksia toimia ilman yhtään 
erikseen ylöskirjoitettua säröä.

ota vauriota

// TUKISIIRTO / FINAALIVAIHE

“kiitos!”

hyödy edusta

RYHMÄARVIOT: Yksiköt arvioidaan 
kokonaisuuksina, ei yksilöiden arvioinnin 
pohjalta. Ryhmä voi epäonnistua yhtiön sille 
asettamissa tavoitteissa vaikka jokainen 
yksilö olisi onnistunut henkilökohtaisissa 
suorituksissaan erinomaisesti. 

// TUKISIIRTO

tahto toimiavielä yksi esinevielä yksi esine hyödy edusta

vielä yksi esine
Kun sinulla saattaisi olla, tai voisit 
löytää täältä tarvitsemasi esineen,

VARUSTUS: 

Saat esineen, mutta valitse yksi: 
  • Se ei sovi täysin tarpeisiisi. 
  • Esineen käytöllä on ennalta-
 arvaamattomia sivuvaikutuksia. 
  • Kulutat jotakin arvokasta.

Saat sen mitä halusitkin.

Kuten tulos ilman osumia 
normaalisti. Lisäksi esinettä ei ole 
saatavilla tässä kohtauksessa.

tahto toimia

Kun jokin antaa sinulle tahdon, 

Anna tälle siirrolle merkki        .

Kun saat tämän siirron tai kun uusi 
tehtävä alkaa, anna tälle siirrolle 
kaksi merkkiä         .

Käytä yksi merkki ennen nopan-
heittoa toisessa perus- tai 
roolisiirrossasi kun näytät miten 
piirteestäsi on hyötyä siirrossasi. 
Ota ylimääräinen noppa heittoosi.

Jos et käytä merkkiä, voit kääntää 
piirteesi sinua vastaan perus- tai 
roolisiirtoa tehdessäsi: Näytä 
kuinka se haittaa sinua ja heitä 
yhtä noppaa vähemmän siirrossa. 
Saat tahdon.

heittoa toisessa perus- tai 
roolisiirrossasi kun näytät miten 
piirteestäsi

työntekijämme suoritukset arvioidaan 
puolivuosittain hänen omien tehtäviensä ja 
niihin liittyvien velvollisuuksien hoitamisen 

Jos et käytä merkkiä, voit kääntää 
työntekijämme suoritukset arvioidaan 

Jos et käytä merkkiä, voit kääntää 
työntekijämme suoritukset arvioidaan 
puolivuosittain hänen omien tehtäviensä ja Jos et käytä merkkiä, voit kääntää puolivuosittain hänen omien tehtäviensä ja 

piirteesi
puolivuosittain hänen omien tehtäviensä ja 

piirteesi
puolivuosittain hänen omien tehtäviensä ja 
niihin liittyvien velvollisuuksien hoitamisen piirteesiniihin liittyvien velvollisuuksien hoitamisen 

ota vauriota
Kun jokin kokemasi vahingoittaa sinua 
henkisesti tai fyysisesti, 

Heitä säröjesi määrä noppia. 
Silmäluvut 4, 5 ja 6 ovat osumia.

Saat uuden särön, ja valitse yksi 
per osuma:
  • Saat toisenkin särön.
  • Paljastat jotain uutta ja 
 todellista itsestäsi.
  • Käytät merkin tahdostasi 
 toimia ilman, että hyödyt siitä.
  • Käytät merkin hyödystäsi 
 edusta ilman, että hyödyt siitä.
  • Olet toimintakyvytön: tajuton, 
 paniikissa tai muuten hyödytön.

Heitä 
Silmäluvut 4, 5 ja 6 ovat 

Saat uuden särön. Ei muita 
pelimekaanisia vaikutuksia.

ota vauriota
Kun jokin kokemasi vahingoittaa sinua 
henkisesti tai fyysisesti, 

Heitä säröjesi määrä noppia. 
Silmäluvut 5 ja 6 ovat osumia.

Saat uuden särön, ja valitse yksi:
  • Menetät momenttisi tilanteessa
 tai päättäväisyytesi horjuu.
  • Tarvitset ryhmänjäsenen tukea 
 jatkaaksesi mitä teetkään.
  • Kulutat jotain arvokasta.

Heitä 
Silmäluvut 5 ja 6 ovat 

Ei pelimekaanisia vaikutuksia.

Saat uuden särön, ja valitse yksi:
  • Saat toisenkin särön.
  • Olet toimintakyvytön: tajuton, 
 paniikissa tai muuten hyödytön.
  • Valitse 2 yhden osuman listasta.

tahto toimia

Kun jokin antaa sinulle tahdon, 

Anna tälle siirrolle merkki        .

Kun saat tämän siirron tai kun uusi 
tehtävä alkaa, anna tälle siirrolle 
kaksi merkkiä         .

Käytä yksi merkki ennen nopan-
heittoa toisessa perus- tai 
roolisiirrossasi kun näytät miten 
piirteestäsi on hyötyä siirrossasi. 
Ota ylimääräinen noppa heittoosi.

Jos et käytä merkkiä, voit kääntää 
piirteesi sinua vastaan perus- tai 
roolisiirtoa tehdessäsi: Näytä 
kuinka se haittaa sinua ja heitä 
yhtä noppaa vähemmän siirrossa. 
Saat tahdon.

vielä yksi esine
Kun sinulla saattaisi olla, tai voisit 
löytää täältä tarvitsemasi esineen,

Saat esineen, mutta valitse yksi: 
  • Se ei sovi täysin tarpeisiisi. 
  • Esineen käytöllä on ennalta-
 arvaamattomia sivuvaikutuksia. 
  • Kulutat jotakin arvokasta.

Saat sen mitä halusitkin.

Kuten tulos ilman osumia 
normaalisti. Lisäksi esinettä ei ole 
saatavilla tässä kohtauksessa.

“käy hakemassa sivuleikkurit autosta...”

löytää täältä tarvitsemasi esineen,

hyödy edusta

Kun jokin antaa sinulle edun,

Anna tälle siirrolle merkki        .

Tällä siirrolla voi olla kerrallaan 
korkeintaan yksi merkki        .

Jos tällä siirrolla on merkki 
heittäessäsi noppaa tehdessäsi  
perussiirron tai roolisiirron, sinun 
on pakko käyttää se.

Kun käytät merkin, ota yksi noppa 
enemmän heittoosi.kokonaisuuksina, ei yksilöiden arvioinnin 

pohjalta. Ryhmä voi epäonnistua yhtiön sille 
asettamissa tavoitteissa vaikka jokainen 

enemmän heittoosi.kokonaisuuksina, ei yksilöiden arvioinnin enemmän heittoosi.kokonaisuuksina, ei yksilöiden arvioinnin 

hyödy edusta

Kun jokin antaa sinulle edun,

Anna tälle siirrolle merkki        .

Tällä siirrolla voi olla kerrallaan 
korkeintaan yksi merkki        .

Jos tällä siirrolla on merkki 
heittäessäsi noppaa tehdessäsi  
perussiirron tai roolisiirron, sinun 
on pakko käyttää se.

Kun käytät merkin, ota yksi noppa 
enemmän heittoosi.

β4 β5

β4

ota vauriota
Kun jokin kokemasi vahingoittaa sinua 
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