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Jeu de van Dammes – Tammi 
 
 
Avainsanat: Tammi, taktiikka, kaksinpeli 
 
Luokkataso: 0–9 
 
Välineet: Pelilauta, pelinappulat (12 mustaa ja 12 valkoista) 
 
 
 
Tavoitteet: 
 
Tavoite on syödä kaikki vastustajan napit, tai saattaa vastustaja sellaiseen tilanteeseen 
ettei hän enää pysty liikkumaan eteenpäin. 
 
Esimerkkitoteutus: 
 
Pelilauta = shakkilauta 
 
 

                
 
Pelissä käytetään ainoastaan mustia ruutuja. Pelin alussa molemmat pelaajat asettavat 
kaikki nappinsa oman päätynsä kolmen ensimmäisen rivin mustille ruuduille (ks. yllä oleva 
kuva) 
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Tammi-pelin säännöt:  
 
Valkoinen aloittaa. Pelissä liikutaan ainoastaan mustilla ruuduilla, ja ainoastaan eteenpäin 
viistosti, kohti vastustajan päätyä yksi ruutu kerrallaan. Tavoite on syödä kaikki vastustajan 
napit, tai saattaa vastustaja sellaiseen tilanteeseen ettei hän enää pysty liikkumaan 
eteenpäin. Vastustajan napit syödään hyppäämällä niiden yli. Pelaaja voi syödä 
vastustajalta useampia nappeja kerralla, jos niiden väliin jää tyhjä musta ruutu, ja 
etenemissuunta on kohti vastustajan päätyä, taaksepäin ei saa syödä. (Ks. alla olevat 
kuvat). 
 

                  
 
Kun pelaaja saa syötyä vastustajan napin, hän poistaa sen pelilaudalta. Kun pelaaja saa 
oman nappinsa vastustajan päätyyn (ks. alla oleva kuva, valkoisen pelaajan kannalta 
punaiset ruudut), hän saa tehdä päädyn saavuttaneesta napista ”Van Dammen”, jolla voi 
liikkua myös taaksepäin. Nappula merkataan siten, että sen alle laitetaan vastustajan syöty 
nappi (päällimmäinen nappi kertoo, kuka omistaa ”Van Damme” -napin).  
 

 
 
 
Pelin häviää se pelaaja, jolla ei ole enää yhtään omaa nappia pelilaudalla tai pelaaja, 
joka luovuttaa mikäli tilanne on toivoton. Lisäksi jos pelaaja ei pysty omalla 
vuorollaan enää liikkumaan eteenpäin, hän on hävinnyt. 
 
Peliä voi nopeuttaa siten, että pelaajat sopivat pelin alussa, mitä Van Damme voi tehdä. 
Esimerkiksi voidaan sopia, että Van Damme saa liikkua mustilla ruuduilla koko linjan 
pituudelta (samoin kuin shakissa lähetti). Voidaan myös sopia, että on pakko syödä jos 
siihen on mahdollisuus. Mikäli esimerkiksi valkoinen pelaaja ei syö mustaa nappia, vaikka 
hänellä olisi ollut siihen paikka, mustilla napeilla pelaaja saa ”puhaltaa” yhden valkoisen 
napin pois pelilaudalta, eli vapaasti valita minkä valkoisen napin hän poistaa pelilaudalta. 



Olli Kasurinen & Miikka Kyllönen                                                           OuLUMA, sivu 3   
 

 

 
 


