
 
Mikä pelieläin olet?

Millainen rahapelaaja olet?  
Mitä pelaat vai pelaatko lainkaan?  
Mitä pelitapasi kertovat sinusta? 

Mikä pelieläin olet?
1. Mitä rahapeliä mieluiten pelaat?

       En mitään
       Lotto, Keno tai arvat
       Kulta-Jaska tai PikaPokeri
       Ruletti tai Blackjack
       Texas Hold’em tai Sökö
       Pitkäveto, Tulosveto tai Vakio 
       Toto-76 

2. Miksi pelaat?
       Miksi pelaisin?
       Haaveilen jättipotista
       Ajankuluksi
       Se on jännittävää
       Pelaaminen on minulle älyllinen haaste
       Etsin lisämaustetta urheilun seuraamiseen
       Tiedän hevosista ja uskon voittavani

3. Mikä pelissä on parasta?
       En ymmärrä
       Mahdollisuus suureen voittoon
       Nopeat kierrokset ja näyttävä toteutus
       Tunnelma
       Oman taidon kehittäminen ja muiden jallittaminen
       Pääsen hyödyntämään urheilutietouttani
       Se tuo raviurheilun seuraamiseen lisäjännitystä

4. Milloin pelaat?
        Kokeilin joskus, mutta siitä on aikaa
        Silloin, kun on aikaa tarkistaa olenko voittanut
        Aika usein kauppareissuilla
        Viihteellä
        Kun olen sopivassa tikissä putsaamaan vastustajani
        Kisakaudella
        Kun on ravit

1. Pelaa rahapelejä vain sen verran, 
kuin sinulla on varaa hävitä.

2. Kuluta rahapeleihin vain vapaa-
ajan menoihin tarkoitettua rahaa.

3. Mieti etukäteen pelibudjetti ja 
pysy budjetissa.

4. Opettele ymmärtämään, miten 
pelaamasi peli toimii ja miten se 
tuottaa järjestäjälleen rahaa.

5. Muistuta itseäsi tappion hetkellä 
siitä, että hävityt rahat eivät ole enää 
sinun. Yleisin haitallinen pelitapa on 
sellainen, jossa pelaaja yrittää niin  
sanotusti hakea omiaan takaisin. 
Kierteeseen joutumista ehkäisee kohta 2.
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Ohjeet tuloksen laskemiseen:
Laske, mitä vastausvaihtoehtoa sait 
eniten. Eniten a-vastauksia tarkoittaa 
tulosta a. Jos vastaukset jakautuvat 
tasan eri vaihtoehtojen kesken, määrittyy 
tulos ensimmäisen kysymyksen 
perusteella.  
 

Eniten a vastauksia:  Pelitön Pelikaani
Suomalainen 
pelitarjonta 
sulautuu arjessasi 
huoltoasemien 
ja markettien 
aulojen taustaan. 
Siksi muiden 
pelaaminen 
saattaa näyttää 

vierestä katsottuna riskialttiilta puuhalta. 
Et juuri perusta äkkirikastumisen 
haaveista, jännityksesi löydät muualta.  

Eniten b vastauksia: 
Unelma Yksisarvinen

Haaveet ovat 
rahapelaamisesi 
tärkein poltto-
aine. Harmaata 
arkea pimeässä 
maassa valaisevat 
hetkittäin unel-
mat paremmasta. 
Taktikoit peleissä 
korkeintaan valit-
semalla numerot 

perheen syntymäpäivien mukaan – 
onnetar hoitakoon loput. 

Eniten c vastauksia: Lantti Hamsteri 
Pelaaminen on 
sinulle ajankulua 
ja täyttää 
tarkoituksensa, 
kun saat taskun 
pohjalle jääneet 
vaihtorahat 
kestämään 
seuraavan bussin 

lähtöön asti. Tiedät, ettei pelikoneita 
pelaava voi haaveilla suurista voitoista. 

Eniten d vastauksia: 
Jänö jännänen
Rahapelaaminen 
tarkoittaa sinulle 
hauskanpitoa ja 
arjesta irtautumista. 
Pelaat taloa 
vastaan, joten 
tiedät päätyväsi 
miinukselle pitkässä juoksussa. Silti osa 
hauskanpitoa on miettiä strategioita, 
vaikka niiden toimiminen olisikin 
sattumankauppaa.

Eniten e vastauksia: Kortti Hai 
Rahapelaaminen 
on sinulle älyllinen 
haaste. Nautit 
siitä, kun kukistat 
vastustajan älyllä, 
etkä onnenkanta-
moisella. Tiedät, 

että maltillinen peli kannattaa pitkällä 
aikavälillä - taitopelaaja ei hae pika-
voittoja. 

Eniten f vastauksia: Kerroin Kettu
Penkkiurheilu on 
elämäntapasi. 
Pieni veto tuo 
lisäjännitystä 
matsiin kuin 
matsiin. Et juuri 
muistele paljonko 
peleihin olet 
pistänyt, koska 
vedot ovat vain lisämauste. Urheilu 
on pääruokalaji. 

Eniten g vastauksia: Polle Panostaja
Pidät hevosista 
enemmän kuin 
ihmisistä ja viihdyt 
parhaiten samoin 
ajattelevien 
seurassa. Tiedät 
kuinka paljon eri 
muuttujia on toto-
peleissä. Varmoja 
ravivinkkejä tarjo-

ava tuskin kysyi hevoselta, millainen 
päivä sillä on tänään. 




