
Peliin kuuluu
• pelilauta
• 6 pelinappulaa
• noppa
• 20 tulokorttia
• 14 harmikorttia
• 8 pääkallokorttia 
• 72 pistekiekkoa

Ennen pelin alkua pistekiekot ja tekstikortit irrotetaan toisistaan. Tekstikortit sekoitetaan ja asetetaan pelilaudan 
viereen omiin pinoihinsa kuvapuoli ylöspäin. Pelaajat valitsevat itselleen pelihahmon ja sen väriä vastaavan peli-

nappulan (esim. musta pelinappula on Rane Rokkari) ja asettavat pelinappulan lähtöruutuun
 

. Pelin aloittaja 

arvotaan noppaa heittämällä, suurimman silmäluvun saanut aloittaa pelin ja sen jälkeen edetään myötäpäivään. 
Vaaleanpunainen ruutu on ensimmäinen peliruutu, ja jatkossa aina vaaleanpunaisen ruudun ohittaessaan pelaaja 
saa yhden pisteen.

Pelisäännöt
Pelin tarkoituksena on noppaa heittämällä liikkua peliradalla ja kerätä pisteitä. Kymmenen pistettä kerättyään pelaa-

jalla on oikeus yrittää pääsyä maaliin
 

. Maaliin on päästävä tasaluvulla. Jos pelaaja ei ensimmäisellä yrittämäl-

lä pääse maaliin, joutuu hän palaamaan takaisin pelilaudalla. Tällöin hän ei kuitenkaan enää voi saada tai menettää 
pisteitä. Ensimmäisenä maaliin päässyt pelaaja on voittaja. 

Symbolit pelilaudalla

Pisteitä kerätään peliradalle merkityistä tuloruuduista, joihin saavuttuaan pelaaja nostaa tulokortin ja 
lukee siitä ääneen pelihahmolleen suunnatun tapahtuman. Pelaaja saa ottaa pistekiekkoja hahmol-
leen merkityn määrän.

Harmiruutuun saapuessaan pelaaja menettää pisteitä tai pysyy paikallaan yhden kierroksen ajan. 
Pelaaja nostaa harmikortin ja lukee siitä ääneen pelihahmolleen suunnatun tapahtuman, ja toimii 
sitten korttiin merkittyjen ohjeiden mukaisesti. 

Pääkalloruudussa pelaaja joutuu piratismin tai tekijänoikeusloukkausten kohteeksi ja menettää 
pisteitä. Ruutuun joutuessaan pelaaja nostaa aiheeseen liittyvän kortin ja lukee siitä pelihahmolleen 
suunnatun tapahtuman, sekä luovuttaa korttiin merkityn määrän pistekiekkoja takaisin.

Lottoruudussa pelaaja heittää noppaa ja saa silmäluvun osoittaman summan pisteitä.

Mätkyruutuun joutunut pelaaja heittää noppaa ja menettää silmäluvun osoittaman summan pisteitä. 

Mikäli pelaajalla harmi-, mätky- tai pääkalloruutuun joutuessaan ei ole tarpeeksi pisteitä, menettää hän kuitenkin 
kaikki jäljellä olevat pisteet. Mikäli pelaajalla ei ole yhtään pisteitä, joutuu hän odottamaan seuraavaa vuoroaan 
yhden kierroksen ajan.

Peliohjeet



Sarjakuvapiirtäjä Raisa Ruutu
Raisa on sarjakuvapiirtäjä, joka esitteli suositun Timo 
Tiikeri -sarjakuvansa aikoinaan omassa blogissaan. 
Suuren suosion innoittamana Raisa julkaisi muutaman 
vuoden kuluttua sarjakuva-albumin omakustanteena ja 
kirjoitti pian sen jälkeen sopimuksen tunnetun koti-
maisen kustantajan kanssa. Timo Tiikeristä on koottu 
jo kolme sarjakuva-albumia sekä tehty lukuisia oheis-
tuotteita. Timo Tiikerin lisäksi Raisa tekee kuvituksia 
asiakaslehtiin, esitteisiin ja kirjoihin. Raisa on kahdesti 
saanut Sarjakuvantekijät ry:n Kopiosto-apurahan, joka 
rahoitetaan tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä 
valokopiointikorvauksilla. Raisalla on yksi tytär.

Kirjailija-toimittaja Kyösti Kynäilijä
Kyösti on arvostetun ja pitkän uransa aikana kirjoitta-
nut lukuisia dekkareita sekä julkaissut runokokoelmia. 
Kyöstin teoksista on tehty elokuvia ja näytelmiä, ja niitä 
on käännetty usealle kielelle. Kyösti saa vuosittain 
tekijänoikeusjärjestö Kopiostosta korvauksia siitä, että 
hänen käsikirjoittamiaan elokuvia on nauhoitettu koti-
käyttöön. Vuosi sitten Kyösti voitti Finlandia-palkinnon, 
joka rahoitetaan Kopioston keräämillä valokopiointikor-
vauksilla. Kyösti on naimisissa ja hänellä on aikuisia 
lapsia.

Laulusolisti Rane Rokkari
Rane on opiskellut klassista kitaraa ja laulua Sibelius-
Akatemiassa. Rane soittaa kitaraa ja toimii solistina 
metallibändissä, jonka nimi on KalmoKamut. Bändi 
on tehnyt kolme levyä, joista ensimmäistä myytiin vain 
kolme kappaletta, mutta kaksi viimeistä ylsivät kultale-
vyyn. Ranen tärkein tulolähde on keikoista maksettavat 
esiintymispalkkiot, kakkossijasta kilpailevat tekijän-
oikeusjärjestö Gramexin maksamat korvaukset sekä 
levymyynnistä saadut osuudet eli rojaltit. Ajoittain Rane 
työskentelee osa-aikaisesti saadakseen lisätieneste-
jä. Ranella on taaperoikäinen tyttö nimeltään Kalma 
Rokkari.

Säveltäjä Sointu Säevirta 
Sointu opiskeli pianonsoittoa ja säveltämistä Sibelius-
Akatemiassa ja on sen jälkeen säveltänyt useita teok-
sia muun muassa kamariyhtyeille. Lisäksi Sointu tekee 
mielellään sävellyksiä runoihin. Joskus Sointu käy 
luennoimassa tai opettamassa. Hänellä on Säveltäjäin 
Tekijänoikeustoimisto Teoston teostietokannassa jo 
lähes 50 sävelteosta, joiden konsertti- ja festariesityk-
sistä sekä tallentamisesta hän saa Teostosta korvauk-
sia. Sointu saa tuloja myös säveltilauksista ja joskus 
apurahoista. Sointu on kerran voittanut Teosto-palkin-
non rohkeasta ja omaperäisestä teoksesta. Sointu on 
naimisissa monissa kokoonpanoissa soittavan muusi-
kon Santun kanssa, ja heillä on kaksi lasta.
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Sointu Säevirta
Miehesi Santtu joutuu maksamaan lisäveroa. -2

Raisa Ruutu Työlaukkusi varastetaan. 
Teet kadotettujen sarjakuvien tilalle uudet 
seuraavan heittovuoron aikana.

Kyösti Kynäilijä Perheesi auto korjataan, 
ja lasku maksetaan kirjapalkintorahoilla. -1

Rane Rokkari
Joudut lainaamaan äidiltäsi rahat Kalman 
talvihaalariin. -1

Sanna Sähäkkä 
Maksat palkan kuvaajalle, apulaisohjaajalle, 
puvustajalle, maskeeraajalle, näyttelijöille,
lavastajalle sekä lukuisalle joukolle muita 
elokuvan teossa tarvittavia ammattilaisia. -2

Eero Estradi
Autosi hajoaa, ja joudut kävelemään 
kaikkialle. Odota yksi heittovuoro.

Sointu Säevirta
Lapsille pitää ostaa uudet suojapuvut ja 
talvikengät, mutta rahat ovat tiukassa. -1

Raisa Ruutu 
Teet sarjakuvakirjan yhdessä tyttäresi luokan 
kanssa ja kirjaa myydään luokan leirikoulun 
rahoittamiseksi. Vapaaehtoisprojekti on 
hauska, mutta et saa työstä palkkaa. -1

Kyösti Kynäilijä Äitisi voi huonosti ja vaatii 
huolenpitoa, mikä vie aikaasi työasioilta. -1

Rane Rokkari
Koska vanha uskollinen keikkabussi hajoaa, 
lainaatte pankista rahat uuteen. -2

Sanna Sähäkkä Näyttelijöiden etsiminen on 
aikaa vievää, joten ostat palvelun yritykseltä. -1

Eero Estradi
Suullisesti sovittu luennointikeikkasi 
peruuntuu, etkä saa korvausta. -2

Sointu Säevirta 
Joudut lainaamaan lasten vaaterahat 
eläkeläisäidiltäsi. Olet onneton, etkä kykene 
työntekoon seuraavalla heittovuorolla.

Raisa Ruutu
Liukastut pihalla ja loukkaat ranteesi. Et voi 
piirtää lupaamiasi kuvia lehteen. -2

Kyösti Kynäilijä
Huomaat kirjakaupan alekorissa omia 
kirjojasi ja masennut. -1

Rane Rokkari
Joudut maksamaan lisäveroja. -1

Sanna Sähäkkä
Tekijöiden toista palkanmaksua varten joudut 
ottamaan lainaa pankista. -2

Eero Estradi
Sairastut ja joudut jättämään tv-esiintymisen 
ajankohtaisohjelmassa väliin. -1

Sointu Säevirta
Saat tiedon, että apurahahakemuksesi on 
hylätty. -2

Raisa Ruutu
Sarjakuvaasi esitellään Euroopassa 
messuilla. Matka aiheuttaa paljon kuluja. -2

Kyösti Kynäilijä
Tietokoneesi kovalevy hajoaa, ja osa työn alla 
olleista teksteistäsi tuhoutuu. -2

Rane Rokkari
Uutta levyäsi moititaan valtakunnallisessa 
radiossa. -1

Sanna Sähäkkä Hankkimasi koiranpentu 
syö työkenkäsi, ja uusien kenkien ostami-
seen kuluu yksi heittovuoro. 

Eero Estradi
Flunssan vuoksi joudut perumaan juonto-
keikan kauppakeskuksen avajaisissa. -1

Sointu Säevirta
Manchesterin kamariorkesteri peruu 
tekemänsä sävellystilauksen. -2

Raisa Ruutu
Uusit kotisivusi. Työn tekeminen vie aikaasi 
yhden kierroksen ajan.

Kyösti Kynäilijä
Umpilisäkkeen leikkaus hidastaa kirjasi 
kirjoittamista kierroksen ajan.

Rane Rokkari
Joudut viemään autosi 
huoltoon. -1

Sanna Sähäkkä
Joudut käyttämään elokuvan sponsorin 
etsimiseen yhden heittovuoron.

Eero Estradi
Elokuvan aikataulujen vuoksi et voi ottaa 
vastaan pääroolia isossa näytelmässä. -2

Sointu Säevirta
Aviomiehesi Santtu sairastuu ja joutuu 
perumaan soittokeikkoja. -1

Raisa Ruutu
Tietokoneen printteri ei toimi, ja joudut 
hankkimaan uuden. -2

Kyösti Kynäilijä
Flunssan takia et pääse kokoukseen 
kustantajan kanssa ja menetät työn. -2

Rane Rokkari
Bändin basisti katkaisee kätensä, ja 
kuukauden keikat peruuntuvat. -2

Sanna Sähäkkä
Ostat elokuvan käsikirjoituksen ja 
elokuvaamisoikeudet. -2

Eero Estradi
Asuntosi vuokra erääntyy, mutta et ole vielä 
saanut palkkaa elokuvaroolistasi. -1

Sointu Säevirta
Suuren sanomalehden kriitikko kirjoittaa 
ilkeän arvostelun kantaesityksestäsi. -1

Raisa Ruutu
Tarvitset uuden työpöydän. Sen 
hankkimiseen kuluu aikaa ja rahaa. -2

Kyösti Kynäilijä 
Onneksi olkoon, sinusta on tullut isoisä! Olet 
niin ilahtunut, ettet osaa keskittyä työnte-
koon. Pysy paikallasi yhden kierroksen ajan.

Rane Rokkari
Esiinnyit surkeasti, koska valvoit yön tyttäresi 
Kalman vatsataudin takia. -1

Sanna Sähäkkä
Tuotantoyhtiön vuokrat tulevat maksuun. -1

Eero Estradi
Lapsesi sairastuu, ja kotiin on palkattava 
hoitaja, ettet menettäisi työtilaisuutta. -1

Sointu Säevirta
Lapsesi korvatulehdus kiristää hermojasi, 
etkä pysty keskittymään tilausteoksen 
säveltämiseen. Odota yksi heittovuoro.

Raisa Ruutu Joulukalenterin tekemisestä 
luovutaan, ja saat vain osan korvauksesta. -1

Kyösti Kynäilijä
Joudut kyynärvaivojen vuoksi ravaamaan 
lääkärillä ja ostamaan lääkkeitä. -1

Rane Rokkari
Päätätte teettää bändille kotisivut ja 
palkkaatte graafikon tekemään työn. -2

Sanna Sähäkkä Joudut lupaamaan tietyn 
prosentin elokuvan tuotoista sen levittäjälle. -1

Eero Estradi Hukkaat puhelimesi, eikä 
käteinen riitä uuden ostamiseen. Sinua on 
vaikea tavoittaa – odota paikallasi yhden 
heittovuoron ajan. 

Sointu Säevirta
Sävellystyössä käyttämäsi tietokone hajoaa. 
Korjaus maksaa ja vie aikaa. -2

Raisa Ruutu
Hoidat flunssaista tytärtäsi yhden 
heittovuoron ajan.

Kyösti Kynäilijä Joulu lähestyy ja lahjat 
maksavat paljon. Sähkölaskuun ei tahdo 
riittää rahaa – neuvottelet lisää maksuaikaa 
yhden heittovuoron ajan.

Rane Rokkari
Pesukoneen hajoaminen aiheuttaa 
ennakoimattoman lisäkulun. -1

Sanna Sähäkkä
Elokuvan jälkikäsittely on kallista. -1

Eero Estradi
Ruotsissa on näyttelijöille työhönottotilai-
suus, mutta matka on maksettava itse. -2

Sointu Säevirta
Kotihuolten takia kieltäydyt luennointi-
keikasta Sibelius-Akatemiassa. -1

Raisa Ruutu
Et pystykään kipeän ranteen vuoksi 
osallistumaan kalliille tekniikkakurssille. -1

Kyösti Kynäilijä
Joudut maksamaan itse matkasi 
kansainväliseen kirjatapahtumaan. -2

Rane Rokkari
Keikkojen peruuntumisen vuoksi et saa 
palkkaa, ja laskut erääntyvät. -2

Sanna Sähäkkä
Elokuvan viestintää ja markkinointia varten 
pitää palkata viestintätoimisto. -2

Eero Estradi
Syysmyrskyn aikana kotisi kellari tulvii, ja 
tarvitset siivoamiseen yhden heittovuoron.

Sointu Säevirta
Polkupyöräsi varastetaan ja joudut ostamaan 
uuden. -1

Raisa Ruutu
Tyttäresi flunssa pahenee, ja joudut 
ostamaan kalliita lääkkeitä. -1

Kyösti Kynäilijä 
Kaadut jäisellä pihalla ja kätesi murtuu. Et 
voi kirjoittaa mitään viikkoihin. -2

Rane Rokkari Myöhästyt Aamu-tv:stä, sillä 
Suomi siirtyi kesäaikaan, mutta herätyskello-
si ei. Pysy paikallasi yhden heittovuoron ajan.

Sanna Sähäkkä
Kotisivusi kaatuvat ja joudut uhraamaan 
asialle aikaa ja rahaa. -2

Eero Estradi
Joudut lainaamaan ystävältäsi rahaa uuteen 
kännykkään. -2

Sointu Säevirta
Sairastut, etkä saa tilattua sävelteosta 
valmiiksi ajoissa. -2

Raisa Ruutu 
Joulumarkkinoille tulee uusi sarjakuvateos, 
joka syö Timo Tiikerin myyntiä. -2

Kyösti Kynäilijä
Saat isot veromätkyt. -2

Rane Rokkari
Kännykkäsi liittymä suljetaan maksamat-
tomien puhelinlaskujen takia. -1

Sanna Sähäkkä 
Elokuvasi lavastaja ei pysy aikataulussa, 
ja kuvaukset lykkääntyvät yhden heittovuoron 
ajan.

Eero Estradi 
Menetät äänesi flunssan seurauksena, etkä 
pysty työskentelemään. -2 

Sointu Säevirta
Kuulet, että haluamasi tilaustyö annettiinkin 
toiselle säveltäjälle. -2

Raisa Ruutu
Saat paljon toivomaasi pienemmän summan 
veronpalautuksia. -1

Kyösti Kynäilijä 
Haluat päivittää kotisivusi, muttet osaa tehdä 
sitä itse. Palkkaat työhön ammattilaisen. -2

Rane Rokkari
Vuokraatte studion uuden albumin 
äänittämistä varten. -2

Sanna Sähäkkä
Kotonasi sattuu vesivahinko. Joudut 
muuttamaan remontin ajaksi hotelliin. -1

Eero Estradi
Joudut maksamaan veromätkyjä. -2

Sointu Säevirta Et pääsekään teoksesi kan-
taesitykseen Osloon, vaan jäät yhden heittovuo-
ron ajaksi auttamaan sairastunutta Santtua.

Raisa Ruutu
Matkatavarasi katoavat messumatkalla, ja 
joudut ostamaan uudet edustusvaatteet. -2

Kyösti Kynäilijä
Murehdit äitisi vointia, etkä saa nukuttua 
kunnolla. -1

Rane Rokkari Sinut haukutaan siitä, että 
olet huono esimerkki nuorisolle. Suret paikal-
lasi yhden heittovuoron ajan.

Sanna Sähäkkä
Matka-apurahahakemuksesi hylätään, ja jou-
dut maksamaan tärkeän työmatkan itse. -2

Eero Estradi
Joudut käymään puheterapiassa saadaksesi 
käheytyneen äänesi kuntoon. -1

Sointu Säevirta
Sävellystäsi on käytetty luvatta uuden 
radiohitin pohjana. -3

Raisa Ruutu
Piirtämääsi sarjakuvaa käytetään 
lehtimainoksessa ilman lupaasi. -3

Kyösti Kynäilijä 
Uudesta menestyskirjastasi on tehty englan-
ninkielinen käännös ilman lupaasi. -4

Rane Rokkari Uusinta levyänne kaupitel-
laan isoja määriä piraatteina kirpputoreilla. -4

Sanna Sähäkkä
Joku kuvaa salaa uuden leffasi sen ensi-
illassa, ja kopio vuotaa heti internetiin. -5

Eero Estradi Tv-sarjaa, jossa näyttelet, 
ladataan laittomasti internetistä niin paljon, 
että tuotantoyhtiö joutuu karsimaan kulujaan. 
Sinut irtisanotaan. -5

Sointu Säevirta
Sävellyksesi soi luvatta mainoksen tausta-
musiikkina. Et edes pidä tuotteesta. -3

Raisa Ruutu Piirtämiäsi sarjakuvia on julkais-
tu sarjakuvakokoelmassa ilman lupaasi. -5

Kyösti Kynäilijä
Kirjastasi julkaistu cd-äänikirja on laitettu 
ilman lupaasi jakoon internetissä. -3

Rane Rokkari
Single-julkaisunne vuotaa luvattomasti 
internetiin ennen julkaisua. -4

Sanna Sähäkkä Tulli takavarikoi 30 000 pi-
raattikopiota elokuvastasi. Selviää, että läpi on 
kuitenkin päässyt 100 000 piraattikopiota. -4

Eero Estradi Tuotantoyhtiö, jonka kanssa 
olet sopinut uudesta elokuvasta, kärsii tap-
pioita piratismin vuoksi ja joutuu lykkäämään 
kuvausten aloittamista. -4 

Sointu Säevirta Internetissä olevilla laitto-
milla sivustoilla myydään sävellyksiäsi pilkka-
hintaan ilman, että sinä saat senttiäkään. -4

Raisa Ruutu Törmäät oppikirjaan, jota on 
kuvitettu sarjakuvillasi ilman lupaasi. -4

Kyösti Kynäilijä Kirjoittamaasi runoa on 
käytetty ilman lupaasi lehtimainoksessa. -3

Rane Rokkari 
Tulli takavarikoi 10 000 kappaletta piraattiko-
pioita levystänne. Selviää, että läpi on kuiten-
kin päässyt 90 000 piraattikopiota. -4

Sanna Sähäkkä Uutta elokuvaasi myydään 
runsaasti piraattimarkkinoilla. Yhtiösi ei saa myyn-
tituloja ja joudut irtisanomaan työntekijöitäsi. -3

Eero Estradi 
Tuotantoyhtiön tulot ovat romahtaneet 
piratismin vuoksi. Konkurssin välttämiseksi 
kaikkien, myös sinun, palkkaa leikataan. -4

Sointu Säevirta 
Löydät internetistä piraattiradion, jossa soite-
taan sävellyksiäsi ilman lupaasi. -4

Raisa Ruutu
Internetissä surffaillessasi päädyt sivuille, 
joilla on kaikki sarjakuvasi luvatta. -4

Kyösti Kynäilijä
Kirjastasi on tehty elokuva ilman, että sinulta 
olisi kysytty lupaa. -5

Rane Rokkari 
Joku kuvaa luvatta keikkanne ja laittaa huo-
nolaatuisen videon internetiin. -3

Sanna Sähäkkä
Dvd-elokuvasi suojaus kierretään ja elokuva 
laitetaan luvattomaan internetjakeluun. -4

Eero Estradi Urasi alkuaikoina tekemäsi 
mainosfilmi ilmestyy uudelleen leikattuna 
televisioon ilman lupaasi. -3
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Sointu Säevirta
Kirjakaupassa kaupitellaan nuottikirjaa 
sävellyksistäsi ilman sinun lupaasi. -5

Raisa Ruutu Silmiisi osuu sarjakuva, joka 
selvästi jäljittelee sinun piirtämiäsi hahmoja 
ja antaa ymmärtää, että kyseessä olisi sinun 
sarjakuvasi. -3

Kyösti Kynäilijä Kirjoittamaasi runontulkinta-
oppikirjaa levitetään luvattomasti internetissä. -4

Rane Rokkari 
Bändinne livekeikka-dvd:stä kierretään suo-
jaus, ja se leviää internetissä ilmaiseksi. -4

Sanna Sähäkkä Naapurin poika kertoo näh-
neensä uuden elokuvasi koulun oppitunnilla. 
Sinulta ei ollut kysytty lupaa. -3

Eero Estradi 
Elokuvissa esittämiäsi rakkauslauluja kaupi-
tellaan kokoelmalevynä ilman lupaasi. -4

Sointu Säevirta Karaokebaarissa lauletaan 
illasta toiseen suosituimpia sävellyksiäsi 
luvatta valmistetulta karaokelevyltä. -4

Raisa Ruutu Ulkomailla näet tv:ssä animaa-
tiofilmin, joka pohjautuu sarjakuviisi. Sinulta ei 
kysytty lupaa. -4

Kyösti Kynäilijä Ostat kaupasta runokirjan, 
jossa sinulle tuntematon kirjoittaja väittää 
runoasi omakseen. -3

Rane Rokkari Festareilla on koju, jossa 
myydään bändin kuvalla ja logolla luvatta 
varustettuja t-paitoja. -3

Sanna Sähäkkä Urasi alkuaikoina tekemääsi 
dokumenttielokuvaa esitetään säännöllisin 
väliajoin naapurimaan tv:ssä ilman lupaasi. -4

Eero Estradi Huomaat, että markkinoille on 
ilmestynyt elokuvista keräilykortteja, joissa 
esiinnyt useissa eri roolihahmoissa. Sinulta ei 
ole kysytty lupaa. -3 

Sointu Säevirta Artistiystäväsi levy, jonka 
kappaleet olet säveltänyt, leviää laittomasti 
internetjakelussa. -4

Raisa Ruutu Tulli takavarikoi 20 000 pussi-
lakanaa, joita koristaa luvatta sarjakuvahah-
mosi. Selviää, että läpi on kuitenkin päässyt 
jo 50 000 kappaletta. -3

Kyösti Kynäilijä Kirjastasi on tehty 
teatterisovitus ilman lupaasi. -4

Rane Rokkari 
Naapurimaan hittilistoille nousee kappale, 
joka selvästi kopioi tuoreinta sinkkuanne. -3

Sanna Sähäkkä Törmäät kaupassa tietoko-
nepeliin, joka pohjautuu elokuvaasi. Sinulta 
ei ole kysytty lupaa. -4

Eero Estradi Joku kuvaa kännykkäkameralla 
firman juhlissa stand up -koomikkoesityksesi, 
ja video päätyy internetiin. -3

Sointu Säevirta Laiton konserttivideo, 
jossa on myös sinun sävellyksiäsi, on kaupan 
piraattimarkkinoilla. -3

Raisa Ruutu
Piirtämäsi sarjakuvahahmo on otettu ilman 
lupaasi kansantapahtuman logoksi. -4

Kyösti Kynäilijä Kirjasi persoonallinen ja 
erikoinen nimi on otettu automainoksen 
sloganiksi ilman lupaasi. -4

Rane Rokkari Piratismi vähentää levymyyn-
tiä. Menetät osapäivätyösi levykaupassa, 
koska se joutuu lopettamaan toimintansa. -5

Sanna Sähäkkä Tarkoituksella mustavalkoi-
sena tehty salapoliisielokuvasi esitetään naa-
purimaassa törkeästi päälle väritettynä. Katsot, 
että taiteellista näkemystäsi on loukattu. -3

Eero Estradi Huomaat, että kesäteatteriesi-
tyksestäsi on ilmestynyt dvd-julkaisu. Sinulta 
ei ole kysytty lupaa. -4

Sointu Säevirta
Riemastut Suomen Kulttuurirahaston 
apurahasta. +4

Raisa Ruutu
Saat sarjakuva-albumiesi 
myyntituloja. +3

Kyösti Kynäilijä
Sinulta tilataan säännöllinen kolumni 
paikalliseen lehteen. +5

Rane Rokkari
Koska levysi menee hyvin kaupaksi, saat 
levy-yhtiöltä rojaltimaksuja. +3

Sanna Sähäkkä
Elokuvallesi myönnetään tukea Suomen 
elokuvasäätiöstä. +2

Eero Estradi
Saat tekijänoikeuskorvauksia aiemmista 
esiintymisistäsi draamasarjassa. +2

Sointu Säevirta
Sävellyksesi on tilattu festivaaleille, ja 
tilillesi singahtaa sävellysennakko. +2

Raisa Ruutu
Esiinnyt kirjamessuilla, ja Timo Tiikeri 
-sarjakuvan myynti kasvaa. +2

Kyösti Kynäilijä
Saat kirjojesi 
myyntituloa. +3

Rane Rokkari
Yhtyeesi pääsee esiintymään suosittuun 
tv-ohjelmaan. +2

Sanna Sähäkkä
Kohtaamistasi ennakkoluuloista huolimatta 
löydät elokuvallesi levittäjän. +1

Eero Estradi
Otat vastaan roolin uudessa 
elokuvassa. +3

Sointu Säevirta
Sävellystesi kokonainen konserttisarja tietää 
mukavaa lisää esityskorvauksiin. +3

Raisa Ruutu
Suunnittelet jalkapalloturnauksen logon, ja 
saat maksun siitä. +1

Kyösti Kynäilijä
Esiintymisesi kirjakaupassa taiteiden yönä 
edistää uusimman kirjasi myyntiä. +2

Rane Rokkari
Koko vuoden tekijänoikeuskorvaukset tulivat 
pankkitilillesi. +3

Sanna Sähäkkä
Hienoa! Saat myytyä elokuvan tv-levitys-
oikeudet kotimaisille tv-kanaville. +4

Eero Estradi
Sinua pyydetään luennoimaan luovuudesta 
yrityksen koulutuspäiville. +1

Sointu Säevirta
Aviomiehesi saa kiinnityksen kamariorkesteriin 
ja pääsee säännölliselle kuukausipalkalle. +2

Raisa Ruutu
Uutta sarjakuva-albumiasi myydään heti 
ensimmäisenä päivänä hyvin. +1

Kyösti Kynäilijä
Mahtavaa! Sait Suomen dekkariseuran 
myöntämän kirjapalkinnon. +2

Rane Rokkari
Bändillesi sovittiin laaja esiintymiskiertue 
ensi kesäksi. +2

Sanna Sähäkkä
Saat tekijänoikeuskorvauksia aiemmin 
ohjaamistasi tv-ohjelmista. +3

Eero Estradi
Annat haastattelun aikakauslehteen 
korvausta vastaan. +2

Sointu Säevirta
Sävelteoksesi kantaesitys saa loistavan 
vastaanoton, ja sille on kysyntää. +2

Raisa Ruutu
Kuvitat nuorten keittokirjan ”Mitä tiikerit 
syövät koulun jälkeen”. +2

Kyösti Kynäilijä
Sinua pyydetään esiintymään paneeli-
keskustelussa palkkiota vastaan. +1

Rane Rokkari
Sinut palkataan esiintymään 
tv-mainokseen.  +2

Sanna Sähäkkä
Uusi tuotantoyhtiösi saa 
starttirahaa. +2

Eero Estradi
Mainostat kotimaista aamiaismuro-
valmistetta tv-mainoksessa. +2

Sointu Säevirta Äitisi on saanut pienen 
lottovoiton, eikä halua lastenvaatteisiin 
lainaamaansa summaa takaisin. +1

Raisa Ruutu Luvassa on säännöllistä 
tuloa, sillä Helsingin Sanomat on päättänyt 
julkaista Timo Tiikeri -sarjaa päivittäin! +4

Kyösti Kynäilijä
Sinua haastatellaan arvostetussa 
kirjaohjelmassa. +2

Rane Rokkari
Bändisi palkataan esiintymään 
julkkishäissä. +1

Sanna Sähäkkä
Elokuvastasi tehdään myös 
dvd-levityssopimus. +2

Eero Estradi
Juonnat suuren tavaratalon 
10-vuotishulinat. +1

Sointu Säevirta
Pääset pitämään luentosarjaa sävellystä 
opiskeleville Sibelius-Akatemiaan. +2

Raisa Ruutu
Timo Tiikeri -sarjakuvaa käytetään uudessa 
äidinkielen oppikirjassa. +3

Kyösti Kynäilijä
Saat korvauksen siitä, että runojasi 
käytetään uudessa runokokoelmassa. +2

Rane Rokkari
Sinulta tilattiin nuortenlehteen kolumni, josta 
maksetaan palkkio. +1

Sanna Sähäkkä
Saat tehtyä sponsorisopimuksen jalkineval-
mistajan kanssa. +3

Eero Estradi
Saat sivuroolin uudessa 
tv-draamassa. +2

Sointu Säevirta
Saamasi tekijänoikeuskorvaukset tulevat 
tilillesi ja ovat odotettua suuremmat. +2

Raisa Ruutu
Saat ennakkokorvauksen Timo Tiikeristä 
suunnitellusta animaatio-elokuvasta. +2

Kyösti Kynäilijä
Sinua pyydetään kirjoittamaan kolumni 
arvostettuun taidelehteen. +2

Rane Rokkari Yhtyeesi saa matkatukea 
Saksan-kiertueelle, ja unelmasi ulkomailla 
keikkailusta toteutuu! +4

Sanna Sähäkkä Järjestät erikoisnäytöksen 
vakuutusyhtiölle ennen elokuvan ensi-iltaa ja 
saat hyvät arvostelut. +2

Eero Estradi
Saat veronpalautuksia. +2

Sointu Säevirta 
Teoksiasi tallennetaan kamarimusiikkiyhtyeen 
äänitteelle, jonka myynnistä heruu tulevina 
vuosina pientä korvausta. +2

Raisa Ruutu
Sinulta tilataan kuvitus 
joulukalenteriin. +1

Kyösti Kynäilijä
Pidät luennon yliopistossa luovan 
kirjoittamisen kurssilla. +2

Rane Rokkari
Tyhjyyttään ammottanut ensi kuun 
keikkakalenteri alkaa täyttyä. +2

Sanna Sähäkkä
Saat veronpalautuksia. +2

Eero Estradi
Juonnat tv:n visailuohjelmaa viiden 
jakson ajan. +2

Sointu Säevirta 
Sävellyksesi nappaa palkinnon, josta saat 
pesämunan perheen omalle asunnolle. +3

Raisa Ruutu 
Sinulta tilataan pienen elokuvatapahtuman 
ennakkoesite. +2

Kyösti Kynäilijä Teet sopimuksen koko 
tuotantosi kääntämisestä portugaliksi. 
Maailmanvalloituksesi jatkuu! +4

Rane Rokkari
Yhtyeenne kappale pääsi tunnusmusiikiksi 
nuorten elokuvaan. +2

Sanna Sähäkkä
Saat ilmaisen tuotantoharjoittelijan elokuvasi 
tuotantoon aputyövoimaksi. +2

Eero Estradi
Vau! Saat parhaan näyttelijänpalkinnon 
vuosittaisessa tv-gaalassa. +4

Sointu Säevirta
Saat veron-
palautuksia. +2

Raisa Ruutu
Hieno homma! Olet juuri voittanut Vuoden 
sarjakuvateko -palkinnon. +2

Kyösti Kynäilijä
Sinut pyydetään kilpailijaksi lauantai-illan 
viihde-ohjelmaan. +1

Rane Rokkari
Voitat arvalla mukavan 
summan rahaa. +1

Sanna Sähäkkä
Pääset ohjaamaan viikoittaista tv-sarjaa ja 
saat siitä säännöllistä tuloa. +5

Eero Estradi
Kuulet, että saat pitää viime viikon lehti-
kuvauksessa käytetyt vaatteet. +1

Sointu Säevirta
Saat matka-apurahan kansainväliseen 
musiikkitapahtumaan Wienissä. +2

Raisa Ruutu
Luennoit taideteollisessa korkeakoulussa 
kotimaisen sarjakuvataiteen nykytilasta. +1

Kyösti Kynäilijä
Hyvin nukuttu yö antaa puhtia, ja saat kirjan 
viimeisen kappaleen valmiiksi. +1

Rane Rokkari 
Bändisi voitti Vuoden yhtye -palkinnon arvos-
tetussa gaalassa. Onneksi olkoon! +2

Sanna Sähäkkä 
Sinut pyydetään asiantuntijaksi kansain-
väliseen elokuva-alan järjestöön. +1

Eero Estradi
Saat pääroolin kesäteatterin 
tuotannossa. +2

Sointu Säevirta
Sävellystäsi käytetään hienossa 
kotimaisessa draama-sarjassa. +1

Raisa Ruutu
Timo Tiikeri -sarjan ensimmäinen albumi 
päätetään kääntää ruotsiksi. +2

Kyösti Kynäilijä
Sinua haastatellaan naistenlehteen pientä 
korvausta vastaan. +1

Rane Rokkari
Esiinnyt bändisi kanssa yrityksen pikku-
jouluissa kunnon korvausta vastaan. +3

Sanna Sähäkkä
Sinut valitaan Vuoden elokuvatuottajaksi 
arvostetulla elokuvafestivaalilla! +2

Eero Estradi
Saat unelmaroolin näytelmässä, jota esite-
tään kansallisteatterissa keväällä. +2

Sointu Säevirta 
Saat hakemasi paikan musiikkiopiston luen-
noitsijana. Luvassa on säännöllistä tuloa! +5

Raisa Ruutu 
Uusitut kotisivusi vetävät paljon kävijöitä, 
ja saat uusia työtilauksia. +2

Kyösti Kynäilijä
Uudesta kirjastasi tehdään äänikirja, joka 
julkaistaan sopivasti joulun alla. +3

Rane Rokkari
Bändisi uusin levy myy hyvin 
joulumarkkinoilla. +2

Sanna Sähäkkä
Luennoit eurooppalaisille tuottaja-
opiskelijoille Lontoossa. +1

Eero Estradi
Pääset ääninäyttelijäksi uuden animaatio-
elokuvan suomenkieliselle ääniraidalle. +3

Sointu Säevirta
Sinut valitaan Suomen Säveltäjien 
johtokuntaan. +2

Raisa Ruutu
Teet tilaustyönä 
postikorttisarjan. +2

Kyösti Kynäilijä
Sinua pyydetään kirjoittamaan kuunnelma. 
Tartut innolla tilaisuuteen! +2

Rane Rokkari
Osallistut paneelikeskusteluun suomalaisen 
rock-musiikin maailmanvalloituksesta. +1

Sanna Sähäkkä
Onnistut saamaan haluamasi työryhmän 
kasaan uutta produktiota varten. +1

Eero Estradi
Saat matka-avustuksen Tanskaan 
luennointikeikkaa varten. +1

Sointu Säevirta
Sävellyksesi nousee kotimaan 
hittilistalle. +2

Raisa Ruutu
Sinut palkataan piirustuksen opettajaksi 
kansanopistoon. +5

Kyösti Kynäilijä
Kirjoitat runon lapsenlapsellesi ja alat 
ideoida lasten runokirjaa. +1

Rane Rokkari 
Naistenlehti haluaa sinut muotijuttuunsa 
stailattavaksi. +1

Sanna Sähäkkä 
Sinut palkataan tuomariksi 
lyhytelokuvakilpailuun. +2

Eero Estradi
Saat ensimmäisen palkkiosi roolistasi 
uudessa elokuvassa. +3

Sointu Säevirta
Sisustuslehti haluaa kuvata asuntoasi 
ja maksaa siitä palkkion. +1

Raisa Ruutu
Saat messumatkalla kadonneet 
matkatavarasi takaisin. +1

Kyösti Kynäilijä
Voitat arpajaisissa. +2

Rane Rokkari
Saat säännöllistä tuloa työskentelemällä 
rock-festivaalin järjestelytiimissä. +5

Sanna Sähäkkä
Elokuvaasi kehutaan valtakunnallisella 
radiokanavalla. +2

Eero Estradi
Osana elokuvan sponsorisopimusta 
saat käyttöösi uuden auton loppuvuoden 
ajaksi. +2

Sointu Säevirta 
Voitat arvonnassa uuden 
mikroaaltouunin. +1

Raisa Ruutu 
Saat inspiraation uuteen sarjakuvaan kaupun-
gilla sattuneesta hassusta tapahtumasta. +2

Kyösti Kynäilijä
Lasten runokirja valmistuu ja saa erittäin 
hyvät arvostelut. +2

Rane Rokkari
Saat veron-
palautuksia. +2

Sanna Sähäkkä
Koiranpentusi kiinnostaa lemmikkieläin-
lehteä, joka haluaa tehdä siitä jutun. +2

Eero Estradi
Sinut palkataan yrityksen kevätriehaan 
stand up -koomikoksi. +2

Sointu Säevirta
Sibelius-Akatemia uusii pitämäsi luentosarjan 
seuraavana lukuvuonna. +3

Raisa Ruutu
Sinulta tilataan kuvitus urheiluseuran 
vuosikertomukseen. +3

Kyösti Kynäilijä
Lasten runokirja nousee joulun 
suosituimmaksi kirjalahjaksi. +3

Rane Rokkari
Pikkujoulukeikan jälkeen bändin oheis-
tuotteetkin menevät hyvin kaupaksi. +2

Sanna Sähäkkä
Elokuvasi sponsori järjestää tiedotus-
tilaisuuden tarjoilut. +1

Eero Estradi
Myyt suursiivouksen jälkeen paljon vanhoja 
tavaroita ja vaatteita kirpputorilla. +1

Sointu Säevirta
Kirjoitat luvun uuteen musiikin teoriaa 
käsittelevään oppi-kirjaan. +1

Raisa Ruutu
Aiemmin kuvittamasi keittokirja saa jatko-
osan, johon sinulta tilataan kuvat. +2

Kyösti Kynäilijä
Sinulta tilataan iltasatu radion 
kuulijakilpailuun. +2

Rane Rokkari 
Sanoittamiesi laulujen lyriikoita halutaan 
painaa tyynyliinoihin. +2

Sanna Sähäkkä 
Elokuvaasi halutaan esittää Saksassa 
filmifestivaaleilla. +3

Eero Estradi
Sinut palkataan juontamaan radio-ohjelmaa 
viikonloppuisin. +5



Elokuvatuottaja/Ohjaaja Sanna Sähäkkä 
Sanna on Taideteollisesta korkeakoulusta valmistunut 
freelancer tuottaja-ohjaaja. Hän on aikaisemmin työs-
kennellyt tuotantoyhtiössä ja ohjannut dokumentteja, 
pitkiä filmejä sekä ajankohtaisohjelmia televisioon. 
Niistä Sanna saa korvauksia tekijänoikeusjärjestö 
Kopiostosta. Sanna on hiljattain perustanut oman 
tuotantoyhtiön ja tekee parhaillaan ensimmäistä omaa 
elokuvaansa. Sannan tuotantoyhtiö on elokuva- ja tv-
tuottajien tekijänoikeusjärjestö Tuotoksen jäsen ja saa 
Tuotoksesta tekijänoikeuskorvauksia.

Näyttelijä Eero Estradi
Eero on valmistunut näyttelijäksi Teatterikorkeakoulus-
ta. Uransa alkuvaiheessa Eero esiintyi muun muassa 
mainosfilmeissä. Läpimurtoroolinsa hän teki television 
kotimaisessa draamasarjassa, ja on sen jälkeen esiin-
tynyt myös teatterissa, kesäteatterissa sekä elokuvis-
sa. Nykyään Eero on freelance-näyttelijä, joka ansaitsee 
elantoaan myös juontokeikoilla, luennoimalla ja pitämäl-
lä esiintymiskoulutusta. Eerolla on yksi lapsi.


