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Aihe

• Kaikki lähtee aiheesta, josta kumpuaa ideoita jotka yhdistyvät 
teemaksi.

• Roolipelin maailma ja idea perustuvat aiheisiin, joita voi olla pelissä 
yksi tai useampia.
• Aihe on jotain joka vetää sinua puoleensa. Se kiinnostaa sinua jotenkin ja se 

on aina henkilökohtainen.

• Pelin idea yhdistää kaikkia pelin aiheita.
• Tämän yhdistämisen on oltava yhtenäinen, jolloin valittu idea muuttuu 

yhtenäiseksi teemaksi.



Aihe

• Aihe on tunne, joka lähtee pelintekijästä itsestään.

• Aiheiden lähtökohta on siis aina jokin havainto, joka on tehnyt 
pelintekijään vaikutuksen.
• Aihe perustuu näin tunteisiin ja muiden tapaan tulkita (ja määrittää arvot) 

(peli)maailmaa. Aiheeseen mennään siis tunne edellä! 

• Aihe lähtee:
• Pelintekijän omista kokemuksista

• Muiden tarinoiden kuuntelemisesta ja niihin eläytymisestä



Aihe

• Hyvä pelisuunnittelija siis tarkkailee maailmaa ja etsii syy-
yhteyssuhteita ja uusia näkökulmia ympäriltään...

• Nyrkkisääntönä hyvän yleissivistyksen ja empatian omaavat ihmiset 
ovat muita parempia aiheiden kehittämisessä.
• Lukeminen laaja-alaisesti on aina hyvä (ja halpa) tapa ja yleisesti tunnustettu 

erinomaiseksi mekaniikaksi.

• Toinen tekniikka on katsoa kuvaa ja antaa mielikuvituksen laukata. Samalla voi 
miettiä mitä kuvassa tapahtuu, miten tänne on tultu, mitä tapahtuu 
seuraavaksi ja ennen muuta miksi...



Perusaiheet

• Marketta Rentola on kirjassaan ”Kirjoita hyvin” koonnut joukon 
perusaiheita, joita voi käyttää omien aiheiden lähtökohtina.

• Tässä hänen esimerkkinsä:
• Syntymään liittyy arvoitus ja lupaus, uhka ja mahdollisuus.

• Kuolemaan liittyy peruuttamaton loppu ja menetys.

• Uusi tuo vaihtelua ja virkistystä, vanha taas sisältää kokemusta, käytettävyyttä 
ja viisautta.

• Ensimmäinen kiinnostaa, koska se on merkki siitä että lisää on tulossa, 
viimeinen taas on merkki, että jotain katoaa iäksi.

• Kilpailuun liittyy kiinnostavuus kuka voittaa mutta myös kannattaako liittyä 
voittajaan ja vältellä häviäjää. Samoin herää kysymys tarttuuko menestys?



Perusaiheet

• Kontrasti merkitsee vastakohtaisuutta, joka tehostaa eron huomaamista. 
Konfliktissa taas tahdot ovat suoraan vastakkaisia. Tuho on puolestaan 
äärimmäinen uhka.

• Muutos, murtuma ja kasvu kertovat että jonkinlainen prosessi on 
tapahtumassa ja muutosta pidetään aina kiinnostavampana paikallaanoloa. 

• Lähtöön liittyy aina pelko palataanko koskaan takaisin ja yleensä ilo että 
vihdoinkin päästään liikkeelle. Paluu taas kertoo että oikeudenmukaisuus 
tapahtuu, palattaessa kotiin.

• Ero herättää tunteen ulkopuolelle jäämisestä ja pahimmillaan yhteisö eristää 
jäsenensä. Liitto taas perustuu voimien yhdistämiseen ja sen ulkopuolelle 
jäädessä on uhattuna. 



Perusaiheet

• Salaisuus kiihottaa uteliaisuutta, sillä salaisuuden omaavalla on tietoa, jota 
muilla ei ole. Paljastus taas kertoo salaisuuden kaikille ja silloin kuuntelijoiden 
maailmankuva järkkyy.

• Raha mahdollistaa asioita ja määrittää arvot ja niiden voiman. Valta taas 
liittyy kykyyn saada muut tottelemaan. Seksi on kolmas tapa saada asiat 
liikkeelle.

• Eksoottinen kiihottaa uteliaisuutta ja synnyttää yleistä kiinnostavuutta. Se 
avaa silmiä.

• Kauneus kertoo suotuisista ominaisuuksista, kuten terveydestä, eheydestä ja 
sopusuhtaisuudesta.

• Tavallisen ihmisen tekemä epätavallinen teko tai epätavallisen ihmisen 
tekemä tavallinen teko ovat kiinnostavia kontrastin vuoksi. 



Aiheiden käyttö

• Käytännössä perusaiheita yhdistelemällä voidaan luoda loputon 
määrä ideoita. 

• Odysseuksen tarina lähtee miehen rikoksesta jumalia kohtaan ja 
seikkailujen täyttämästä matkasta kotiinsa mutta mukaan mahtuu 
joukko perusaiheita.
• Paluu tapahtuu kun hän on oppinut läksynsä. Sitä ennen hän on julmalten 

eksoottisessa maailmassa, jossa hänen on jumalten välisten riitojen 
pelinappula (konflikti). Häntä ohjataan enteillä eteenpäin. Häntä testataan ja 
hän selviää usein vain nokkeluutensa ja ystävyytensä avulla (kilpailu).



Aiheista arvoihin

• Tehtävä 1: Mieti omaa peliäsi ja seuraavia perusaiheita: 
• Syntymä, kuolema, uusi, vanha, ensimmäinen, viimeinen, kilpailu, kontrasti, 

konflikti, tuho, muutos, murtuma, kasvu, lähtö, paluu, ero, liitto, salaisuus, 
paljastus, raha, valta, seksi, eksoottinen, kauneus, tavallisen ihmisen tekemä 
epätavallinen teko tai epätavallisen ihmisen tekemä tavallinen teko... 

• Mitä niistä on pelissäsi? Miksi? Miten niitä on yhdistetty?

• Miten ne kertovat mitä pelaajien on pelissä tehtävä?

• Aiheet eivät ole itseisarvo! Niitä käytetään fiktiossa pakottamaan 
hahmojen arvot esiin! 
• Aiheet siis pakottavat pelaajat ottamaan kantaa arvoihin…



Myytit ovat perusarvoja

• Myytit kertovat mitä pidetään yhteisössä perusarvoina, jotka ovat 
yhteisön tiedostamattomassa alitajunnassa.

• Myytti luo järjestyksen elämään ja selittää miksi asiat tapahtuvat 
niinkuin ne tapahtuvat. 
• Myytti käsittelee elämän suuria kysymyksiä, kuten hyvyyttä ja pahuutta.

• Myytit lienevät alunperin olleet luomiskertomuksia mutta nykyään 
niitä pidetään uskomuksina, jota pidetään yleisesti totena. 
• Myytti ei siis ole totta mutta sitä pidetään totena.



Myytit ovat perusarvoja

• Myyttien vahvuus on siinä että ne tunnistetaan ja hyväksytään 
vaikka sen vastaanottaja ei tarkalleenottaen ymmärtäisikään miksi 
se toimii.

• Hyvä esimerkki myytin käytöstä on Thomas Harriksen luoma 
”Hannibal Lecter”. Hän etsii ja käyttää hyväkseen heikkoja ihmisiä 
painostaen heidät murhaamaan muita ihmisiä. 
• Lecter on siis Saatana, joka toimii keskiaikaen käsityksen mukaan, jossa 

Saatana ei voi luoda eikä pakottaa mitään mutta hän vääristää asiat ja 
valehtelee ihmisille ajaen heidät tuhoonsa.  Jokainen länsimainen lukija 
”tajuaa” Lecterin pahuuden vaikkei hän suoraan ole Saatana teologisessa 
mielessä.



Myytit ovat perusarvoja

• Myytit kuitenkin elävät ja niitä syntyy ja kuolee koko ajan. 

• Tähtien sota ja Star Trek ovat amerikkalaisessa kuvastossa merkittäviä ja 
jokainen scifin harrastaja ymmärtää ne jollain tasolla. Tämän vuoksi 
”epäonnistuneet” uudelleenfilmatisoinnit on tuomittu ankarasti.

• Myytin vaikeus on tosiasiassa, että myytin on oltava yhtäaikaa ikivanha 
mutta samalla myös ajan hengen mukainen.
• Haikaralaivue-sarjakuvien Tanguy on muuttunut hurraaisänmaallisesta 

ammattilaisesta kyynisemmäksi mutta silti isänmaalliseksi ammattilaiseksi. Hänen 
paras kaverinsa Laverdue on muuttunut kaikkien naisten perässä juoksevasta 
komedianlähteestä aina uuteen kaunottareen tulisesti rakastuneeksi 
”sarjamonogamistiksi”, joka ajautuu lemmenkarusellinsa vuoksi ongelmiin.

• Yhteistä kuitenkin on lentäjä-ässien tiukka ammattilaisuus ilmassa ja pään pitäminen 
kylmänä tiukassa paikassa. Seikkailu siis toimii yhä ilmassa kuten pitääkin.



Myytit ovat perusarvoja

• Tehtävä 2: Mieti omaa peliäsi ja sen takana olevia myyttejä:
• Aloita miettimällä mistä ”kopioit” oman ideasi ja mieti sen takana olevaa 

kysymystä hyvästä ja pahasta. Miksi se toimii? Mitä sen takana voisi olla? 
Miksi se toimii sinulle? Miksi ei? Miten sitä pitäisi korjata? Miksi?

• Aiheiden, arvojen ja myyttien mietinnän lopputuloksena syntyy 
pelintekijälle sopiva konsepti eli nyt ymmärretään mitä oikeasti 
halutaan.



Aiheesta kantavaksi ideaksi

• Aiheiden ja myyttien mukainen konsepti muutetaan seuraavaksi 
ideaksi eli siitä tulee logline eli kantava idea (suomeksi päälause eli 
premissi).

• Tässä lauseessa on kiteytetty mistä pelissä on loppujen loputtua kyse.
• Cubicle 7: ”World War Cthulhu: Cold War is a Call of Cthulhu setting full of 

thrilling espionage, tense horror and sudden betrayal set at the height of the 
Cold War in the 1970s.”

• Pelissä on lisäksi tehtävä selväksi mitä pelaajat pelissä tekevät:
• Edellämainitussa esimerkissä pelaajat ovat salaisia agentteja, jotka tekevät 

Call of Cthulhun hirviöihin liittyviä tutkimuksia kylmän sodan aikana.



Aiheesta kantavaksi ideaksi

• Kantavan idean arvioinnissa voisi käyttää seuraavia periaatteita:

• 1) Idean on sisällytettävä konflikti, joka on samalla idean ydin. 
• Sen on oltava olemassa pelaajien toiminnasta riippumatta. 
• Pelaajien tehtävä on hoitaa tämä konflikti.

• 2) Idea ei saisi olla päivänpolttava, koska se vanhenee tällöin nopeasti.
• Pelin myyntiaika on vuosia ja roolipeleillä jopa kymmeniä vuosia. Tällöin 

meemit ovat auttamatta vanhentuneet jo ajat sitten.

• 3) Idean on kuitenkin jollain tasolla vastattava tämänpäivän tunteisiin, 
jotta se myy eli sen on otettava kiinni ajan henkeen (zeitgeist).
• Älä kysy mitä nyt tapahtuu vaan mieti miksi se tapahtuu. Tämä vaatii 

ymmärrystä ja empatiaa.



Teema

• Teema on kaiken yhdistävä laaja idea.

• Teema perustuu toistoon, koska saman asian toistuessa ihminen luo 
asiasta mielikuvamallin. Vastaavasti teema, jota ei käytetä (ei toisteta) 
ei toimi (kirjoittamisessa käytetään termiä dramaattinen konteksti):
• Tekniikka toimii niin hahmojen kuin paikkojenkin suhteen ja sill voidaan 

luoda”arkkityyppisiä” asioita (tuttuja mielikuvia, tapahtumapaikkoja ja 
hahmotyyppejä) nopeasti tarpeen vaatiessa.

• Arkkityypin ja kliseen ero on siinä, että klisee on tuttu ja turvallinen (ja siis 
loppuunkaluttu) arkkityyppi mutta hyvän tekijän käsissä arkkityypillä on eroa 
(tai suomalaisittain ”särmää”), joka erottaa hänet normaalista.



Teema

• Teema ei tarkasti ottaen ole pelin ”sanoma” vaan se muuttuu väitteeksi 
tekijän kädessä teeman käsittelyn kautta.

• Väite on siis teeman käsittelyssä lopputulokseksi valittu ”moraalinen 
argumentti” mutta sitä käytetään usein tiedostamatta, joten teemaa 
pidetään yleisesti moraalisena argumenttina

• Teema näkyy tarinoissa kolmessa asiassa:
• 1) Teema näkyy päähenkilöiden tekemissä tärkeissä päätöksissä.
• 2) Teema näkyy pelin hahmojen elämänkatsomuksessa ja sen kriiseissä.
• 3) Teema näkyy pelaajien ja hahmojen sekä vastapuolen (nemesis) 

maailmankatsomuksen eroissa.

• Hyvä teeman käsittely seuraa tekijän väitettä mutta monipuolisesti (ja 
ristiriitaisesti) ja usein metaforan kautta. Tämä vaatii erittäin suurta 
ammattitaitoa...



Teema

• Peleissä (ja fiktiossa) on tyypillisesti yksi pääasiallinen teema, jota 
nimitetään yläteemaksi.

• Muut teemat tunnetaan nimikkeellä alateemat, joita rakennetaan 
tämän yhdistävän astian ympärille niin, että alateemoja käsitellään 
yläteeman mukaisesti.
• Pätevä tekijä osaa nivoa yläteeman ja useat alateemat yhteen. Tämä on hyvin 

vaikeaa.



Teema

• Peleissä teemaa on käytettävä epäsuorasti, koska pelaajalla on 
vapaa tahto oman päänsä mukaan. 

• Käytännössä pelisuunnittelija alkaa tässä vaiheessa miettiä keinoja, 
joilla peli saadaan tukemaan teemaa.
• 1) Pelissä tyypillisesti kerrotaan millainen pelihahmon ”pitäisi olla”.

• 2) Pelimaailma tukee teemaa eli se on ”teeman mukainen pelimaailma”. 

• 3) Pelimekaniikat, joilla nämä toteutetaan?



Millainen pelihahmon pitäisi olla?

• Tehtävä 3: Mieti omaa peliäsi ja sen teemoja, jotka ovat siis 
pohjimmiltaan eettisiä ja moraalisia valintoja, jotka pelaaja joutuu 
tekemään pelin aikana.
• Mieti millainen hahmo tekisi ”tällaisia asioita” pelissäsi? Mikä olisi hänen 

luonteensa ”ideaalitapauksessa”?

• Mieti millaisia etuja ja haittoja oman pelisi ”ideaalisen hahmon” luonteesta 
olisi pelin kuluessa? Mitä hän ei koskaan tekisi? Mitä hän aina tekisi? 
• Mieti sitten millaisia ongelmia ja etuja tällaisista luonteenpiirteistä olisi?

• Mieti millaisia eettisiä ja moraalisia päätöksiä ”ideaalinen hahmosi” joutuisi 
tekemään pelin kuluessa (seikkailujen aikana)?



Teeman mukainen pelimaailma?

• Tehtävä 4: Mieti omaa pelimaailmaasi ja miten se heijastaa teemaa. 
Onko se mitä teeman sanoo sen olevan?
• Mieti miksi pelimaailmassa tarvitaan pelaajien hahmoja? 

• Millaisia seikkailuita tarvitaan?

• Miksi seikkailuita on ”pakko tehdä”?

• Miksi seikkailuita tarvitaan useita eli voiko se olla kampanja?

• Mieti miten pelaajien toiminta muuttaa pelimaailmaa sen kuluessa? 
• Miksi? Miten? Miksi ei?

• Mieti miten ”ideaalinen hahmo” pärjäisi tässä pelimaailmassa?
• Mitkä ovat vaikeita päätöksiä ja valintoja?



Teeman mukainen pelimaailma?

• Roolipelissä teemaa toteutetaan pelimaailman kautta tyypillisesti 
seuraavin keinoin:

• ”Kaikki” (eli käytännössä suuri osa) pelinjohtajan hahmoista toimii 
pelin teeman mukaisesti.
• Tekniikka perustuu opetuksen vahvistamiseen eli pelaajat toimivat 

pelimaailman sääntöjen mukaan nähdessään kuinka maailma toimii. 

• Tämän vuoksi aivan alussa (jo opetuksen vuoksi) kaikkien hahmojen tulisi olla 
”stereotyyppisesti” pelimaailman mukaisia ja poikkeuksilla tulisi olla hyvät 
syyt.



Pelimekaniikat

• Peleissä käytetyt pelimekaniikat valitaan genrejen mukaan niin että 
ne vahvistavat teemaa.

• Pelintekijä vaikuttaa siis säännöillä epäsuorasti pelaajien käytökseen.
Vaikutuskeinoja ovat mm:
• 1) Pelin sisäinen logiikka eli miten säännöt toimivat

• 2) Pelin sisäiset palkitsemiskeinot.



Pelimekaniikat 

• Teemaa vahvistavista asioista ymmärretään ja tiedetään vähän. 

• Fantasiaroolipelien pelaajien motivaatioita tutkittaessa suhteessa 
muihin peleihin (konsoli, miniatyyri, lauta jne) on tehty seuraavia 
havaintoja.
• Roolipelaajille vahvoja motivaatioita oli:

• 1) 82% Discovery Narrative
• 2) 73% Catalyst for Socializing
• 3) 58% Pleasurable Immersion
• 4) 54% Exciting Adventure

• Roolipelaajille heikkoja motivaatioita oli:
• 2) 45% Challenge of Playing  
• 1) 40% Competition with Self/Peers



Pelimekaniikat

• Tästä voidaan vetää johtopäätös että roolipeleissä tulisi välttää 
mekaniikkoja, joissa:
• 40% Competition with Self/Peers

• Bragging rights

• Show off of my skill to others

• Improve skills over others

• 45% Challenge of Playing  
• Ability/likelihood of learning something

• Answering ”what if” scenarios

• Challenging myself to do better



Pelimekaniikat

• Tästä voisi vetää johtopäätöksinä:
• Palkitsemisjärjestelmä, jossa kaikki pelaajat saavat saman määrän expaa on 

hyvä. Tasajako vähentää kilpailua pelaajien välillä ja ryhmä kasvaa.

• Peliä ei ajatella ”haasteena, joka on voitettava”. Seikkailujen ei siis tarvitse olla 
tappavia. Tämä on selvästi suunnattu seikkailujen suunnittelijoille. 
Pelisääntöjen kirjoittamisen kannalta tästä tulee mieleen ajatus, että pelaajilla 
ei saisi olla ”liikaa liikkuvia osia” hyppysissään ja sääntöjen läpikotaista 
osaamista viimeisen hinkkauksen saamiseen ei loppujen loputtua haluta.



Pelimekaniikat

• Tästä voidaan vetää johtopäätös että roolipeleissä tulisi käyttää mekaniikkoja, joissa:
• 1) 82% Discovery Narrative

• Exploring places I normally couldn’t
• Interesting characters in game
• Game’s story

• 2) 73% Catalyst for Socializing
• Play with others
• Playing to hang out with others
• Share experience with others

• 3) 58% Pleasurable Immersion
• Reduce stress
• Playing, not watching
• Feeling immersed

• 4) 54% Exciting Adventure
• Prevent boredom
• Easing loneliness
• Avoiding doing other things



Pelimekaniikat

• Tästä voidaan pitää johtopäätöksinä:
• Roolipelit ovat ennen muuta sosiaalisia ja niitä pelataan porukalla. 

Käytännössä pelissä olisi oltava tekniikoita, jotka lisäävät ryhmäytymistä ja 
pelin sosiaalisuuta. Näitä on käytännössä auttamisesta saatava bonus. 
• Roolipelit muistuttavat ”Eurogames” lautapelejä siinä, että pelit ovat hyvin sosiaalisia. 

Eurogames peleissä jutun juju on epäsuora kilpailu (koska lapsi ei välttämättä ymmärrä 
että äiti yrittää tappaa hänet). Roolipeleissä ei siksi saisi olla pelitekniikoita tai 
seikkailuita, joissa pelaajat usutetaan suoraan toisiaan vastaan. Vastaavasti peleissä tulisi 
olla tilanteita ja sääntöjä, joissa ”1+1=3”.

• Roolipelien toinen tärkeä elementti on nojatuolimatkailu outoihin ja 
jännittäviin paikkoihin, vetävät hahmot ja mielenkiintoinen tarina. Pelintekijä 
voi vaikuttaa tähän lähinnä ohjeistuksella seikkailujen tekoon ja tekemällä itse 
hyviä seikkailuita, jotka toimivat pelin teeman mukaisesti ”oikein”.



Pelimekaniikat

• Lopullinen totuus:
• Roolipelien peruspelimekaniikkaa on yritetty muuttaa moneen kertaan 

painottamalla eri osatekijöitä mutta markkinapaikalla vahvimmin myyvät pelit 
perustuvat yhä 1970-luvun tekniikkoihin. 

• Suosituimmat roolipelit perustuvat siksi vetävään pelimaailmaan ja 
jännittäviin seikkailuihin, joissa nähdään mielenkiintoisia hahmoja. 
Roolipelien perusgenre on siksi ”action/adventure”. Tämä vastaa yleisiä 
trendejä viihteen kulutuksessa, jossa elokuvien myynnistä pitkässä juoksussa 
50-60% on nimenomaan toimintaa ja seikkailua ja 10% kauhua.
• Roolipelien kampanjat ja genret vastaavat siis suuren yleisön makua

• Markkinapaikka on armoton mutta totuudenmukainen tuomari!



Genreistä voimaa pelisuunnitteluun?

• Genre on lajityyppi mutta se ei ole ihmisten maun ja kiinnostuksen 
mittari.

• 1980-luvulla Downers Grove Public Libraryssa tehtiin havainto että 
lukijoiden maku ei ole riippuvainen genrestä (esimerkiksi scifi) vaan he 
etsivät ”samantyylistä” kirjailijaa.
• John Le Carren vakoilutarinoiden lukijat eivät pidä Robert Ludlumin

vakoiluromaaneista.
• Alistair McLeanin seikkailuromaanien lukijat pitivät myös Clive Cusslerin

seikkailuromaaneista.

• Tärkein havainto oli että kirjastonkäyttäjiä ei kiinnostanut tarina eikä juoni
(joita ymmärretään genreiksi) vaan sankarin tilanne ja kirjan tempo.
• Tämä selittää action/adventure genren pysyvän suosion, koska roistot, aiheet ja 

tarinat muuttuvat mutta sankarin tilanne ja tempo ovat samat. 



Genrestä voimaa pelisuunnitteluun?

• Kirjastotädit identifioivat seuraavat genret:
• Adrenaline, josta pitivät kaikki, jotka haluavat tarinoita, jotka etenevät hurjalla 

nopeudella
• Adventure, Romantic suspense, Suspense ja Thriller

• Emotions, jossa tunnelma on kaikki kaikessa.
• Gentle reads, Horror, Romance ja Women’s Lives and Relationships

• Intellect, joissa on tärkeä mysteeri tai idea tai ajatus joka saa ihmisen ajattelemaan
• Literary Fiction, Mysteries, Psychological Suspense ja Science fiction

• Landscape, jossa maailma on kuvattu viimeistä piirtoa myöten.
• Fantasy, Historical Fiction ja Western

• Nämä genret ovat ”amerikkalaisia aiheita” mutta niistä moni lienee 
yleismaailmallisempi kuin haluamme myöntääkään…



Adrenaline - Adventure

• Vauhti on kova ja sankarit selviää tiukasta paikasta joutuakseen 
seuraavaan. Koko seikkailun aikajänne on lyhyt, muutama päivä.

• Seikkailu perustuu toimintaan, jossa hahmot ovat tehtävällä ja he 
kohtaavat vaaroja ja luonnonesteitä matkan varrella. Toiminta on 
pääasiassa fyysistä ja sankarin on tehtävä hengenvaarallisia asioita 
itsensä ja muitten pelastamiseksi. Seikkailu ei yleensä muuta asioita 
vaan onnistuminen palauttaa normaalin ”oikean järjestyksen”.

• Sankari on selvästi erottuva ja hänestä pidetään ja identifioidutaan 
jollain tasolla. Hän toteuttaa seikkailun nokkeluudella ja voimalla.



Adrenaline - Adventure

• Seikkailun tapahtumapaikka on tärkeä. Se tapahtuu aina ”muualla”, 
joka ei ole tavanomainen. Kaikilla kerätyillä asioilla ja esineillä on 
jännittävä ja erikoinen tausta.

• Tyyli on vakava eli seikkailussa mennään veren maku suussa vaikka
välillä onkin keventävää huumoria.

• Puhe on vähintään värikästä ja yleensä jargonia.



Adrenaline - Adventure

• Pelisuunnittelun kannalta tyypillinen roolipeli yrittää täyttää 
oikeastaan kaikki edellä olevat asiat.

• Toiminta etenee vaarojen välillä eli tylsät kohdat jätetään
pelinjohtajan muutaman sanan kuvailuun. Tehtävä on elintärkeä, 
joten pelaajien on joka hetki tiedettävä olevansa tekemässä sitä.
• Tehtävän kiireellisyyttä voidaan lisätä käyttämällä aikarajaa (”Teillä on 5 päivää 

aikaa…”), joka pakottaa pelaajat toteuttamaan tehtävänsä nopeasti.



Adrenaline - Adventure

• Seikkailun idea on aina epätoivoinen tehtävä, jossa hahmot joutuvat 
kohtaamaan vihollisia ja fyysisiä vaaroja sillä epäonnistumisen 
seuraukset ovat valtavat. 

• Seikkailu etenee selvittämällä ongelmia jotka vaihtelevat helppojen ja 
erityisesti vaikeitten välillä. 
• Joka pelisessiossa tulisi olla ainakin yksi tosi vaikea ja tärkeä ongelma. 

• Seikkailujen väkivallan määrä vaihtelee, sillä seikkailuun sopii myös erilaisia 
sattumanvaraisia kohtaamisia, joiden määrä riippuu seikkailun nopeudesta:
• Luonnon voittaminen (matkaa ei kuvata, myrskysäännöt tärkeät)
• Vaaralliset hirviöt ja eläimet
• Pakeneminen vaarallisesta paikasta tai ansasta (seikkailusuunnittelua)

• Loppu on mieluiten status quo. Sen ei tarvitse olla ”happy end” mutta sen 
täytyy olla ansaittu ja tyydyttävä. Pelimaailman ei tarvitse muuttua.



Adrenaline - Adventure

• Sankarit ovat hyviksiä ja pahikset ovat pahoja.

• Sankarit ovat kunniallisia ja vahvoja. He vievät sen loppuun asti saatuaan 
tehtävän. Hyvä sankari muistuttaa tässä ”kovaksikeitettyä dekkaria”. Sankarin on 
oltava selvästi vastustajia ja normi-ihmisiä parempi.
• Sankarilla on vahva moraalinen selkäranka ja sitä koetellaan.
• Sankari on fiksu ja hoitaa esteitä niin hyvillä ideoilla kuin nyrkeillä
• Sankari on johtajatyyppiä (pitäisi aina pystyä tai omata avustajia)

• Muut hahmot ovat vielä enemmän stereotyyppejä ja tiukasti joko hyviä tai 
pahoja.
• Karikatyyrit toimivat hyvin, koska nopeassa pelissä ei ole aikaa ”roolipelaamiseen”. 

• Pahis on aina karikatyyri mutta jollain lailla hänessä on sitä ”jotain.”
• Hyvä pahis on karismaattinen tai hänessä on jokin outo piirre. Hän on myös ovela.

• Sankarien ryhmä on aina tiukasti yhteen hiileen puhaltava ryhmä. Tämä on 
miesten harlekiini eikä mikään psykologinen paska!



Adrenaline - Adventure

• Pelimaailmassa tärkeintä on sen dramaattisuus, koska sankarien on 
aina matkustettava jonnekin dramaattiseen paikkaan.

• Dramaattinen pelimaailma on eksoottinen, tuntematon tai sitten 
jotenkin uhkaava ja salamyhkäinen.

• Paikalla on aina oma kulttuuri tai vähintään se on fyysisesti hankala.
• Pelinjohtajan hyvä yksityiskohtien kuvaus elämälle elävöittää peliä.

• Erilaiset organisaatiot kuvaillaan samoin kuin paikat. Mieluiten näillä 
ryhmillä on aina jonkinlainen oma kulttuuri, joka paljastuu tai näkyy 
jotenkin pelaajille.



Adrenaline - Adventure

• Tyyli on vakava eli seikkailussa mennään veren maku suussa vaikka 
välillä onkin keventävää huumoria.

• Puhe on vähintään värikästä ja yleensä jargonia.

• Seikkailussa saa mennä yli. Naurettavan ylimenevä toiminta on tietyllä 
tavalla täysin hyväksyttävää.
• Seikkailu antaa anteeksi pelisuunnittelijalle…



Adrenaline – Romantic Suspense

• Romanttinen jännitys on nopeatempoinen. Nainen joutuu 
henkeäsalpaavan jännittävään seikkailuun ja suuriin vaaroihin.
• Vanhan koulun goottilaisessa jännityksessä naista kohtaava uhka kasvaa koko

ajan mutta aluksi kaikki on kunnossa (vaikka outous ja uhka kasvaa).

• Kaikki tapahtuu aina sankarittaren näkökulmasta. Hän on neuvokas ja 
taitava, joka kompensoi heikkoa fyysistä voimaa.

• Perusidea on epätietoisuus. Hiljaisellakin hetkellä sankaritar tuntee 
vaaran läsnäolon. Tilanne on aina jotenkin outo tai uhkaava.

• Ympäristö on aina eksoottinen ja siihen liittyy jokin tarina tai historia.

• Jokaisen miehen hotness ratings on vähintään 10. Kuunvalossa 
merirosvokapteenin lihakset kiiltävät…



Adrenaline – Romantic Suspense

• Romanttinen jännitys on pelinteon kannalta hankala, koska se perustuu 
yhden sankarittaren näkökulmaan (ja tunteisiin). 

• Monien hahmojen vetäminen yhtä aikaa roolipelissä hajottaa pelin, jolloin 
jännityselementti jää toiseksi. Roolipelissä se toimii parhaiten, jos pelissä 
on yksi pelaaja ja yksi pelinjohtaja. 

• Sankarittaren on ennen muuta oltava itsenäinen toimija!
• Vanhan koulun pelissä sankarittaren olisi tehtävä valinta kahden miehen välillä mutta 

nykyään suositaan tilannetta, jossa naisella on työ, jonka aikana hän tapaa miehen.

• Romanttinen jännitys on seikkailuna one-off mutta sen voi linkittää niin
että romanssi miehen kanssa on vain romanssi ja sankarittaren seuraava 
tehtävä on seuraava romanssi!



Adrenaline – Romantic Suspense

• Seikkailun idea on yhdistää jännitys ja romantiikka. 

• Ihmissuhteen hallinta työn/tehtävän aikana on siksi tärkein asia.
• Miehen alkuvaikutelma on aina epäedullinen miehelle ja sankaritar ei usko 

että hän voisi olla ”hyvis”. Mieheen liittyy siksi aina mysteeri.
• Synkkä menneisyys ja huono maine kuuluvat asiaan.

• Seikkailu on rakennettava kohtauksiksi, joissa nainen yrittää selvittää miehen 
motiiveja ja samalla puntaroida paljonko hän on valmis luottamaan mieheen.

• Seikkailun ratkaisu on selvittää onko mies luotettava. Suhteen sytyttyä 
sankaritar saa miehen taidot käyttöönsä. Tähän rakennetaan vielä 
jokin jännittävä kohtaus (takaa-ajo, pakeneminen jne) ja se on siinä!



Adrenaline – Romantic Suspense

• Romanttisen jännityksen tyyli on ennen muuta epätietoisuus.

• Perusideana seikkailun vetämisessä on ylläpitää pelaajalla jatkuvaa 
epätietoisuutta. Seikkailun aikana pelinjohtajan pitäisi koko ajan
tehdä näennäisesti uhkaavia asioita, jotka eivät ole ”vaarallisia”. 
• Pahis tekee siis jotain outoa mitä nainen ei tiedä.

• Joku pikkukonna tulee tivaamaan jotain.

• Mies käyttäytyy oudosti.

• Naisen huone tutkitaan.

• Taloon tulee/menee outoja tyyppejä. Paljon salamyhkäistä puhetta.

• Naisen tullessa huoneeseen kaikki vaikenevat ja tuijottavat…



Adrenaline – Romantic Suspense

• Romanttisen jännityksen paikka on osa pelin mysteeriä.

• Paikka on tyypillisesti eksoottinen mutta fyysisesti mukava ja
kauniskin.
• Paikkaan kuuluu kuitenkin jokin salaisuus.

• Varma tekniikka on liittää mies paikan historiaan. Paikan historian tunteminen 
paljastaakin miehen hyvikseksi, johon nainen voi luottaa!

• Usein paikka on ”ulkomailla”, joten nainen ei saa helposti apua…
• Toinen vaihtoehto on, että hän on ”erilainen”, joten hän ei saa apua 

paikallisilta…

• Hätätilanteessa pelinjohtaja voi kopioida häpeämättä goottilaista 
romanttista jännitystä ja mitä kliseisempi sen parempi!



Adrenaline - Suspense

• Seikkailu tapahtuu hyvin lyhyenä aikana. Kaikki voi olla ohi parissa päivässä.
• Jutun juju on ilmapiiri, joka on jatkuvasti hyvin uhkaava. Tilanteen täytyy

koko ajan pahentua jännityksen kasvaessa. Parhaimmillaan tilanne voi
laueta silmittömäksi väkivallaksi hetkenä minä hyvänsä.

• Kaikki alkaa väkivaltaisesti niin että pelin henki tulee heti selväksi. Tämän
jälkeen mitään ei tapahdu mutta väkivalta on koko ajan läsnä.

• Sankarien (ja heidän läheistensä) on jotenkin oltava hyviä, jotta heidän 
halutaan selviävän.

• Tarina etenee niin, että sankarin normaalin elämän keskeyttää täysin 
ennalta arvaamaton uhka. Kaikki päättyy vasta sankarin ja roiston 
kohtaaminen, joka voi päättyä vain toisen tuhoon.

• Taustoilla ja paikalla ei ole väliä.



Adrenaline - Suspense

• Pelintekemisen kannalta tärkein kysymys on miten jännitys luodaan 
ja miten sitä ylläpidetään.

• Seikkailun aikana pelinjohtajan kuvailu on erittäin tärkeää.
• Kaikki on pilvistä, sateista, alakuloista, pimeää, uhkaavaa…

• Ihmiset ovat outoja, uhkaavia, hulluja, pahoja…

• Jännityksen ollessa parhaimmillaan tilanne on ”painajaismainen”.

• Kuvailu on valitettavasti taitolaji, joten sen toiminta riippuu paljon 
pelinjohtajasta. Pelisuunnittelijan ja skenaarion tekijän on kuitenkin 
ohjeistettava asia.



Adrenaline - Suspense

• Tärkein toiminnan ja jännityksen ero on ymmärtää että toiminnassa
hahmo menee kohti konfliktia ja jännityksessä hän pyrkii 
välttämään konfliktia.

• Seikkailu alkaa uhan muodostamisella mutta samalla pelaajille on 
tehtävä selväksi vastustajan muodostama ainakin aluksi ylivertainen 
tai todellinen uhka. Periaatteessa tämän jälkeen voidaan toimia miten 
halutaan.



Adrenaline - Suspense

• Jännitys on genrenä hyvin vapaa erilaisille lähestymistavoille ja se 
perustuu täysin pelaajan samaistumiseen hahmonsa kohtaloon.

• Jännitys muistuttaa romanttista jännitystä siinä, että sitä on hyvin 
vaikea pelauttaa äärimmilleen viritettynä joukolle. Käytännössä 
jännityksessä paras ratkaisu on yksi pelaaja ja yksi pelinjohtaja. 



Adrenaline - Suspense

• Jännityksesä seikkailun runko on tavallisen joutua yllättävään 
tilanteeseen, kaivaa tietoa vastustajasta ja voittaa tämä.

• Pelaajan hahmon taidot ovat suureksi osaksi hyödyttömiä tässä tilanteessa. 
Hän on tavallinen ja hänellä ei ole taitoja voittaa hirviötä suoraan. Tämä 
pakottaa hänet kaivamaan tietoa, joka tuo ratkaisun avaimet.

• Hirviön identiteetti (”what makes him tick”) on yleensä koko ajan epäselvä 
ja sen ratkeaminen antaa pelaajille ratkaisun avaimet hirviön voittamiseen.

• Jokainen juonenkäänne ja paljastus on jonkinlainen shokki ja yllätys.
• Hirviö on vielä pahempi, oudompi ja pelottavampi kuin aluksi luultiin…
• Seksin ja väkivallan yhdistelmä on hyvin tehokas mutta pelaajien maku ja tieto kuinka 

pitkälle he haluavat mennä on aina tarkistettava etukäteen…



Adrenaline - Suspense

• Jännityksessä paljon käytetty tehokeino on hirviön ja pelaajan 
hahmon peilaus.

• Perusideana on, että hirviö ja hahmo ovat yhtä hyviä mutta hirviöllä 
on jokin syy keskittyä hahmoon. Tämä on yleensä jotain historiassa.
• Tämä on hyvä tekosyy kissa- ja hiirileikille, jossa hirviö leikittelee pelaajan 

hahmolla on hyvä tapa ylläpitää ja kasvattaa jännitystä. Se on myös tapa 
kaivaa tietoa hirviöstä.

• Kohtaamisten tavoite on antaa hahmolle ratkaisun avaimet, jolloin 
hän voi tehdä ansan hirviölle ja voittaa tämän.



Adrenaline - Suspense

• Pitkäaikainen jännitys voidaan luoda tekemällä pelimekaniikka, 
jossa pelaaja näkee jotenkin tilanteen muuttumisen vaikeammaksi 
ja tiukemmaksi. 
• Yksi tekniikka on ”random encounter” mekaniikka, jossa mahdollisuus että 

jotain pahaa tapahtuu, kasvaa ajan kuluessa. Tämä on hyvä tekniikka, jos 
kaikki maksaa aikaa. Tekniikka toimii hyvin yhdessä yleisen epätietoisuuden 
kanssa, koska se pakottaa pelaajat riitelemään mitä he tekevät seuraavaksi.

• Toinen tekniikka on jotenkin rajoittaa pelialuetta pelin kuluessa, jolloin 
kohtaamisen mahdollisuus sattumanvaraisesti liikkuvan hirviön kanssa kasvaa 
koko ajan…



Adrenaline - Thriller

• Trilleri on nopeatempoinen ja sitä ajaa vaara tai uhka sankaria kohtaan.
• Sankari on ammattilainen omalla alallaan ja työn detaljien osaaminen on 

erittäin tärkeää. Tämä tieto on tärkeä osa tarinaa. Trilleri antaa lukijalleen
ideaa mitä ammattiin kuuluu.

• Trillerin idea on tyypillisesti ammatin varjopuoli, joka heijastuu jollain
poliittisesti merkittävällä tavalla. Tämä johtaa usein epäeettiseen 
toimintaan ja jopa salaliittoihin.

• Sankari on vahva ja sympaattinen ammattilainen, olipa hän sankari tai 
antisankari. Sankari toimii usein yksin ja sivuhahmot ovat lähinnä 
karikatyyrejä.

• Trilleri on usein haudanvakava ja yksityiskohdat ovat suorastaan raadollisia 
”miten makkaraa tehdään”.

• Trillerissä käytetään ainoastaan alan jargonia. Mikään muu ei kelpaa.



Adrenaline - Thriller

• Trillerin perusta on tehdä peli siitä mistä tietää!

• Trilleri on äärimmäisen vaikea pelisuunnittelun laji, koska se perustuu 
hyvään ymmärrykseen miten asiat oikeasti toimivat. Pelintekijöillä ei 
tätä tietoa ole ja ammattilaisten apu yleensä maksaa.
• Hyvien trillerien antama kuva ammatista on yleensä hyvin negatiivinen…

• Trilleri voi myös perustua historiaan, jolloin ymmärrys miten maailma 
tuolloin toimi, täyttää trillerin vaatimukset.

• Trilleriä ei kannata yrittää, jos ei tiedä mitä tekee!



Adrenaline - Thriller

• Trilleri on yleensä monimutkainen vyyhti tai oikeastaan skandaali.

• Trillerin ydinkonsepti on että suoraselkäinen ammattilainen huomaa 
jotain outoa, joka saa hänet tonkimaan asioita. Pian hän ymmärtää 
että jotain hämärää on tekeillä.

• Hämärä on tyypillisesti:
• Jotain laitonta tai vähintään epäeettistä. Tällöin konsepti perustuu usein juuri 

nyt pinnalla olevaan asiaan.

• Kaiken takana on joku merkittävä taho.

• Trillerin ideana on kaivaa törky esiin ja paljastaa kaikki!



Adrenaline - Thriller

• Trillerin seikkailun suunnittelu lähtee rikollisen juonen suunnittelusta.
• Hyvä juoni on laaja ja monimutkainen ja se riippuu keskenään 

vastakkaisten tai epäluuloisten ryhmien yhteistoiminnasta.
• Kaikilla on omat ja erilaiset syyt kannattaa ja tukea juonta.
• Päivänvalon kasvaessa nämä ryhmät kääntyvät lopulta toisiaan vastaan.

• Juonen alkaessa paljastua sitä aletaan suojelemaan, joka johtaa useisiin 
uusiin  rikoksiin ja jopa veritekoihin.
• Trilleri ei ole väkivaltainen mutta tutkimusta varjostaa väkivaltaisen vastaiskun pelko.

• Hieman ilkeästi sanottuna juonen on oltava aiheena uskottava mutta 
samalla melkein epäuskottavan iso!

• Trilleri on myös paras one-shot tyyppisenä pelinä, sillä juonen takana oleva 
vielä isompi juoni muuttuu nopeasti hyvin epäuskottavaksi.



Adrenaline - Thriller

• Trillerin hahmoilla on toisaalta hyvät syyt tonkia syvemmälle mutta 
samalla herää kysymys milloin tarkoitus ei pyhitä keinoja.

• Trillerissä sankarilla on edessään merkittäviä perusristiriitoja:
• Sankari tuntuu toimivan oman oikeuskäsityksensä mukaan, joka on varmasti 

eri kuin laki tai yleisesti hyväksyttävä tapa toimia. Milloin hän menee liian 
pitkälle?

• Juonen paljastuessa ja tutkimuksen edetessä yhä useampi ihminen paljastuu
mutta samalla herää kysymys näiden läheisistä ja muista ihmisistä. Mikä on
hyväksyttävä määrä tuhoa tämän juonen paljastamisessa?

• Juonessa on mukana isot rahat, joten sitä halutaan suojella. Keille sankarit 
ovat valmiita kertomaan asiasta ja kehen he voivat oikeasti luottaa?



Adrenaline - Thriller

• Trilleriin liittyy perinteisesti sekoitus realismia ja satua.

• Sivuhahmot ovat usein suorastaan karikatyyrejä. Heidät voidaan jakaa 
selvästi hyviin ja pahoihin riippuen kummalla puolella he ovat. 
• Monipuoliset ja särmäisemmät hahmot liittyvät usein tilanteeseen, jossa sankarille 

paljastuu asian olevan huomattavasti monimutkaisempi kuin hän aluksi luuli. 

• Trilleri on usein väkivaltainen siinä vaiheessa, kun juonen paljastumista 
pyritään estämään. Tätä ennen väkivaltaa ei juuri näe mutta uhka on läsnä. 
Monessa trillerissä kumpikin puoli seuraa toistaan mutta tilanne on 
tasapäisempi kuin jännityksen kissa- ja hiirileikissä.

• Trillereihin liitetään usein varusteita ja muuta välineurheilua mutta genren 
kannalta ne eivät ole välttämättömiä. Sen sijaan välineitä käytetään 
saamaan selville asioita. Uusi teknologia voi toki olla teema. 



Adrenaline - Thriller

• Pelisuunnittelun kannalta trillerissä kyse ei ole erityisistä 
pelimekaniikoista vaan juonesta ja sen esille kaivamisesta.

• Pelissä pitää olla paljon asiaan liittyvää materiaalia, jotta pelaajat 
ymmärtävät missä mennään. Pelintekijöillä on harvoin tätä tietoa 
itselläänkään. Juonen rakentaminen ja sen osien löytyminen 
tutkimalla johtolankoja on hankalaa.
• Kaikki tämä on käytännössä seikkailun suunnittelua…



Summa Summarum

• Mitä jäi käteen?

• Lisätietoa:

jannekemppi4@gmail.com

https://jannekemppi.wordpress.com
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