HERNEPUSSIPOKERI
Hernepussipokerissa on samanlaista jännitystä,
keskittymistä ja aivojumppaa kuin perinteisessä
pokerissa. Tavoitteet ovat samat, mutta ”kädet”
kootaan heittämällä hernepusseja lattialla
(tai pöydällä) olevalle pelikorttimatolle.
Ohjeet pelikorttimaton valmistamiseen
ovat seuraavalla sivulla.
SÄÄNNÖT
Aseta suuri pelikorttimatto lattialle (tai
pöydälle). Teippaa se maalarinteipillä paikoilleen. Osallistujat
istuvat kaaressa pelimaton ympärillä niin, että kaikki ovat siitä
yhtä kaukana. Jos heitetään seisten, teipataan lattiaan viiva,
jonka takana heittovuorolla seistään.
Jokainen osallistuja heittää vuorollaan viisi hernepussia koettaen
saada mahdollisimman arvokkaan ”käden”.
Tulokset kirjataan ylös. Jokaiselle pelaajalle voidaan
antaa muistilappu, jossa on hänen tuloksensa. Pelin
jälkeen lasketaan tulokset yhteen ja parhaat pisteet
kerännyt voittaa koko matsin eli on pokerimestari.
Tulosten arvojärjestyksen voi oppia vähitellen muistamaan,
mutta osallistuminen on aina mahdollista, vaikka ei muistaisi
sääntöjä. Ohjaajan tehtävä on neuvoa, mihin kannattaa tähdätä.
Sääntöjä voidaan soveltaa, kunhan se tehdään ennen pelin alkua.
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Pelikorttimatto





Skannaa pelikortit ja tulosta paksulle paperille vähintään 2-3
kertaa suurempina tai käytä alkuperäistä pakkaa. Kovaan
käyttöön skannatut kortit kannattaa mattalaminoida.
Myynnissä on myös isokokoisia pelikortteja. A4 on hyvä koko,
jos kortit teipataan toisiinsa ilman pohjakangasta. Mitä
pienempiä pelikortteja käytät, sitä suurempi rako korttien
välillä pitää olla.
Liimaa kortit huovalle tai kankaalle (vanerille, jos ison levyn
säilyttäminen on mahdollista) mielellään väljemmin kuin yllä
olevassa kuvassa. Järjestyksellä ei ole sikäli väliä, koska se
pysyy joka tapauksessa kaikille pelaajille samana. Kuvassa on
vain yksi esimerkki. Pienten korttien kanssa alustan voi
ruuduttaa, jotta tulosten toteaminen on helpompaa.
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Tulosta korttien arvojärjestys isolle paperille ja pidä esillä koko pelin ajan.

TULOSTEN ARVOJÄRJESTYS
ARVOKKAIMMASTA ALKAEN
1. Kuningasvärisuora eli reeti: kaikki kortit ovat samaa
maata järjestyksessä ässä + kuningas + kuningatar +
sotilas/jätkä + 10
2. Värisuora: kaikki kortit ovat samaa maata ja numerojärjestyksessä peräkkäin, esimerkiksi 9+8+7+6+5.
Ässä on suorassa joko pelin suurin tai pienin kortti.
3. Neljä samaa korttia: neljä samanarvoista korttia,
esimerkiksi 9+9+9+9 sekä yksi kortti mikä tahansa
4. Täyskäsi: kolme saman arvoista korttia ja lisäksi pari,
esimerkiksi 6+6+6+K+K
5. Väri: kaikki kortit ovat samaa maata, numerolla ei ole
väliä
6. Suora: korteissa on peräkkäiset numerot, mutta
maalla ei ole väliä, esimerkiksi 6+5+4+3+2.
Ässä on suorassa joko suurin tai pienin kortti.
7. Kolme samaa korttia: kolme saman arvoista korttia,
esimerkiksi 5+5+5 sekä kaksi mitä tahansa korttia
8. Kaksi paria: kaksi paria, esimerkiksi 9 + 9 sekä 5 + 5 ja
lisäksi mikä tahansa kortti
9. Pari: kaksi samaa numeroa esimerkiksi 5 + 5 sekä
kolme mitä tahansa korttia
10. Korkein kortti eli hai: saaduista korteista korkein,
muut kortit mitä tahansa
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