02_pelinvientiharjoituksia vastaukset
Vastaukset tehtäviin
Tehtävä 1
a) 6 pikatikkiä: 1 + 1 + 0 + 4
b) Padasta saat kasvatettua 2-3 tikkiä ja ruudusta yhden. Mutta puolustuksella on 9 kortin hertta, joten
tulet menetämään vähintään 4 herttaa, jos päästät puolustuksen kiinni. Niinpä sinun pitää toivoa, että
pata kuningas on etelällä ja saat kasvatettua 3 patatikkiä ilman että puolustus pääsee kiinni.
c) Otat hertan ässällä ja pelaat ristiä pöydän kuvalle. Pelaat pataa pöydästä kohti lännen kuvia. Kun etelä pelaa
pienen, pelaat kädestä kympin. Jos saat tikin niin pelaat uudestan pienen ristin idän kuvalle ja uudestaan pataa kohti
kuvia. Pelaat sotilaan jos etelä pelaa pienen - kuninkaan tietenkin peität ässällä. Jos etelä on pelannut pienen toistat
leikkauksen 3. kerran: risti pöydän kuvalle ja pieni pata kohti käden haarukka. Saat siis 4 pataa, 4 ristiä ja hertan.
Jos pataleikkaus epäonnistuu eli kuningas on pohjoisella, menetät 4-5 herttaa, ruutuässän ja pata kuninkaan.
Tikkimääräsi riippuu siis täysin patakuninkaan sijainnista, mutta leikkaus on ainut tapa edes yrittää kotipeliä.
Tehtävä 2
a) 6 pikatikkiä: 1 + 0 + 1 + 4, lisäksi voit laskea pöydän viidennen ristin melkein varmaksi tikiksi.
b) Pohjoisen lähtö on joko välisarjasta AJ10(x...), sarjasta 1098(x...) tai kahden kortin väristä 10x.
Ainut toivosi saada hertasta kaksi tikkiä on, että lähtö on välisarjasta ja ässä siis pohjoisella. Jos ässä on etelällä,
hänellä on myös J eikä siis mitään syytä ottaa tikkiä ässällä jos pelaat pienen. Pelaat siis kuvan toivoen sillä tikkiä.
Nyt etelä pelaa ässän ja jatkaa hertta sotilaalla.
c) Pikatikkejä sinulla on siis 6 + melko varma ristitikki ja lisäksi saamasi herttatikki. Tarvitset siis 1 tikin lisää.
Ruudusta sinulle kyllä kasvaisi tikki, mutta ennen kuin maa kasvaa, niin puolustus saa 3 herttatikkiä ja 2-3 ruutua,
joten sen maan kasvattamiseen sinulla ei ole aikaa. Ainut toivo on että patakuningas on etelällä ja saat
puuttuvan tikin patarouvalla.
Vaikka lähtökohtaisesti tikit kasvatetaan ennen omien pikatikkien ottamista, niin nyt voit ottaa ristitikkisi
ennen pataleikkauksen tekoa. Pikatikit voi ottaa omasta vahvasta maastaa silloin kun ei ole pelkoa, että
tikkien ottaminen kasvattaisi puolustukselle siitä maasta tikkejä, itsellään on pieniä tarpeettomia kortteja,
joita voi sakata pidemmän maan vahvoille tikeille ja yhteyksiä riittää muiden värien käsittelyyn.
Tässä jaossa on taas muistettava oikea värinkäsittely ristissä: kun on herttakuvalla kiinni pöydässä niin sieltä
on pelattava pieni risti käden kuninkaalle (kuvat ensin siitä kädestä, jossa maata on vähemmän) ja jatkettava pieni
pöydän kuville. Jos molemmat puolustajat tunnustivat toisella kieroksella ristiä, niin maa on puolustuksella
joko 3-3- tai 4-2 ja sinulla siis varmat 5 tikkiä ristissä. Nyt pelaat 3 kierrosta vahvoja ristejä pelaamalla isot ristit
ensin. Kädestä voit heitellä pieniä ruutuja. Otettuasi ristitikit pelaat pienen padan kohti käden AQ-haarukkaa ja jos
(tai kun, koska etelä pelaa säännön mukaan "toinen käsi matalaa") etelä pelaa pienen, kokeilet saada tikin rouvalla.
Jos leikkaus onnistuu eli sait tikin rouvalla, niin otat pata- ja ruutuässän ja saat 9 tikkiä.
Tehtävä 3
a) 4 pikatikkiä: 0 + 0 + 3 + 1
b) Herttalähdön jälkeen sinulla on varma tikki herttakuninkaalla ja padasta voit saada 2 tikkiä jos ässä on etelällä.
c) Otat herttajatko kiinni kuninkaalla. Sinun pitää pelata kaksi kertaa pataa kohti pöydän kuvia, joten
jatkat pienen ruudun pöydän kuvalle ja idän kädestä taas pienen padan kohti käden kuvia. Kun etelä
pelaa pienen "toinen käsi matalaa", niin pelaat kuvan ja jos ässä on etelällä saat tikin. Nyt taas uudestaan ruudulla
idän käteen kiinni ja sieltä toinen pata kohti käden kuvaa. Nyt etelä voi jo ottaa ässällään (laistosta tuskin hyötyä),
mutta sinulla on nyt kasassa tarvittavat 7 tikkiä: 2 pataa, hertta 3 ruutua ja risti.
Tehtävä 4
a) 8 pikatikkiä: 1 + 2 + 1 + 4
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b) Kaksoisleikkauksella saat yleensä (75%) kasvatettua ainakin yhden patatikin ja jos pata on puolustuksella 3-3,
niin voit saada kaksi lisätikkiä padasta.
c) Sinun pitää päästä taas kaksi kertaa pelaamaan pöydästä pataa kohti kuvia. Pääset idän käteen hertta kuninkaalla,
ruutuässällä ja risteillä. Ruutuässää ei sää käyttää yhteyskorttina eli entrynä, koska se on tärkeä pito estämään
puolustusta saamaan tikkejä ruutukuvilla.
Otat siis herttatikki kuninkaalla, jotta olet pöydässä pelamassa pataa. Jatkat padan ja jos/kun etelä pelaa pienen,
pelaat kädestä kympin. Pohjoinen ottaa todennäköisesti tikin kuvallaan ja jatkaa herttaa.
Nyt otat tikin ja jatkat kädestä pienen ristin pöydän kuvalle, jotta voit jatkaa padan käsittelyä. Pieni pata
idän kädestä ja jos etelä pelaa pienen, teet toisen leikkauksen pelaamalla jätkän, jolla saat todennäköisesti tikin.
Nyt voit pelata ristisi ja pata ässäsi ja jos viimeinen patasi on kasvanut tikiksi niin ottaa senkin.
Jos käden 4. pata ei ole vahva, niin varmistat kotipelisi ottamalla ruutuässän.
Tehtävä 5
a) 3 pikatikkiä: 1 + 2 + 0 + 0
b) Tarvitset peräti 5 tikkiä lisää. Neljä saat kasvatettua ruudusta ja padasta voit saada rouvalla tikin jos
leikkaus onnistuu.
c) Tarvitset pöydän ässän entryksi kasvaneille ruuduille, jos puolustus laistaa 1. ruutukierroksen. Joten otat
tikin lännen kuninkaalla.
d) Otat siis 1. herttatikin käteen kiinni. Nyt on aika kasvattaa saman tien ruutua. Pelaat 9:n kädestä ja pöydästä
pienen. Todennäköisesti saat pitää 1. ruudun, joten jatkat väriä pöydän isoille korteille ja pelaat ruutua kunnes
puolustus ottaa ässän. Herttajatkon otat pöytään kiinni ja otat tikit kasvaneilla ruuduilla. Kädestä voit heittää
2 pientä pataa ja hertan. Ruutujen jälkeen on aika tehdä pataleikkaus: pieni pata idän kädestä kohti käden
AQ-haarukkaa. Kun etelä "toinen käsi matalaa" pelaa pienen, pelaat rouvan toivoen saavasi sillä kotipelitikin.
Tehtävä 6
a) 5 pikatikkiä: 2 + 0 + 2 + 1
b) Hertasta saat kasvatettua 4 tikkiä, jos pohjoisella on rouva.
c) Otat 1. tikin käteen kuninkaalla ja pelaat 8:n. Kun pohjoinen pelaa pienen, pelaat myös pöydästä pienen ja toivot,
että saat joko pitää tikin kasilla tai etelä joutuu uhraamaan ässän ottaakseen tikin.
Jos etelä ottaa ässällä tikin ja jatkaa taas ruutua, niin otat tikin pöytään, pelaat pataa lännen ässälle ja teet uudelleen
herttaleikkauksen: pieni hertta kohti pöydän KJ-haarukkaa ja jos pohjoinen pelaa pienen niin pelaat sotilaan, mutta
jos pohjoinen pelaa rouvan niin otat tikin kuninkaalla. Jos saat 4 herttatikkiä, niin sinulla on kaikkiaan 9 tikkiä.
Tehtävä 7
a) 3 on lähtijän 3. tai 5. korkein pata. Koska lähtijä yleensä lähtee pisintä väriään niin Pohjoisella on 5 pataa.
b) Puolustus siis ottaa aluksi 5 patatikkiä ja joudut sakaamaan kädestä 3 korttia ja pöydäsät 2 kortti. Lännen korteista
kannattaa heittää 5 ja kaksi pientä ruutua. Idän kortista pieni ruutu ja pieni hertta. Niillä et tikkejä saa.
c) Sinulla on 6 pikatikkiä: punaiset ässät ja 4 ristiä. Saat pelin kotiin jos jompikumpi punainen kuningas on etelällä.
Otat siis 1. ristin pöytään kiinni ja pelaat sieltä toista punaista väriä ja kun etelä "toinen käsi matalaa" pelaa pienen,
niin leikkaat pelaamalla rouvan. Jos saat pitää niin sinulla on 7 tikkiä - ja voit kokeilla saatko yhden lisätikkin: pelaat
isot ristit kädestä ja viimeinen ristikierron pöydän kuvalle. Nyt kokeilet olisivatko molemmat punaiset kuninkaat
etelällä eli teet leikkauksen toisessa punaisessa värissä: taas pieni kortti kohti AQ-haarukkaa ja kun etelä pelaa pienen
niin kokeilet taas saada rouvalla tikin. Jos saat niin sinulla on jäljellä vielä molemmat punaiset ässät joilla saat tikit.
Jos 1. leikkaus epäonnistuu, niin pohjoinen varmaankin jatka samaa maata mitä kokeilit leikata. Nyt olet ässällä
kiinni kädessä. Pelaat taas samalla tavoin kun jos olisit saanut tikin rouvalla: kolme kierrosta ristiä niin että olet
lopuksi pöydässä kiinni. Ja nyt kokeilet toisen punaisen värin leikkausta: pieni pöydästä kohti AQ-haarukka
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ja toivot saavasi rouvalla tikin.
Tehtävä 8
a) 7 pikatikkiä: 1 + 1 + 1 + 4
b) Muuta toivoa ei oikein ole 9 tikin saamiseksi kuin että sekä hertta- että pataleikkaus onnistuvat.
Kun olet ruutuässällä kiinni, niin voit saman tien kokeilla herttaleikkausta: pelaat pienen kohti pöydän AQ-haarukkaa
ja kun pohjoinen "toinen käsi matalaa" pelaa pienen, niin toivot saavasi rouvalla tikin. Jos leikkaus onnistui,
niin voit kokeilla saman tien pataleikkausta: olet nyt pöydässä kiinni, joten jatkat sieltä pienen padan kohti käden
AQ-haarukka, ja kun etelä "toinen käsi matalaa" pelaa pienen niin toivot että onnesi jatkuu ja saat taas rouvalla tikin.
Jos sait kummallakin rouvalla tikin, niin otat vaan pikatikkisi ja saat kotipelin.

