
ROOLIPELIT 
  
Roolipeli on sekoitus improvisoitua tarinankerrontaa ja lautapeliä. Yksi pelaajista on pelinjohtaja, 
joka suunnittelee tarinalle lähtötilanteen ja kehittelee haasteita. Muut pelaajat ovat tarinan 
sankareita, jotka seikkailevat pelinjohtajan luomassa maailmassa. Pelinjohtaja kuvailee maailman 
tapahtumia, joihin pelaajahahmot sitten reagoivat. Tavoitteena on selvittää pelinjohtajan 
pelaajille heittämät haasteet ja kertoa samalla kiinnostava tarina. 
  
Useimmissa roolipeleissä on ainakin jonkinlaiset säännöt. Niiden tarkoituksena on tuoda peliin 
jännitystä. Jokainen sankari selviytyy kyllä arkirutiineistaan, mutta toisinaan vastaan tulee 
hankalia tilanteita. Silloin heitetään noppaa, jotta saataisiin tietää, onnistuiko sankari toimissaan. 
Suurimman osan ajasta sääntöjen merkitys on kuitenkin pieni ja peli keskittyy yhteisen tarinan 
kertomiseen. 
  
Roolipelaaminen on hauskaa ja helppoa! 
  
·        Roolipelissä kaikki ovat samalla puolella. Tarkoituksena on pitää hauskaa ja kertoa tarinaa.  
·        Pelissä ei ole voittajia eikä häviäjiä. Jos kaikilla oli kivaa, kaikki ovat voittajia. 
·        Koska kaikki ovat samalla puolella, sääntöjä ei tarvitse opetella ulkoa. Muut kyllä auttavat 
tarvittaessa. Pelinjohtaja ei ole vastustaja, joten myös häneltä voi kysyä vinkkejä pelin aikana. 
·        Roolipelaamiseen tarvitsee vain kavereita ja vähän mielikuvitusta. Tarkoituksena on pelata 
perinteisiä kynä ja paperi -roolipelejä, joten minkäänlaista rooliasua ei tarvita. Kynä ja kumi 
kannattaa kuitenkin ottaa mukaan. 
  
Ota kuitenkin huomioon, että… 
  
·        Yksittäinen pelikerta kestää yleensä useamman tunnin, joten hyvät istumalihakset ovat 
tarpeen. 
·        Ihan kaikki ei ole roolipelissäkään mahdollista. Joskus jopa sankarit epäonnistuvat. Silloin ei 
harmitella liian kauan, vaan yritetään paremmalla onnella uudestaan. Jopa tappioon päättyvä 
taistelu voi olla kuitenkin hyvä tarina ja palkitseva pelikokemus. 
·        Roolipelaaminen tapahtuu pääasiassa keskustelemalla. Jos puhuminen tuntuu vaikealta, niin 
roolipelikin voi olla ahdistavaa. (Ei kuitenkaan kannata ujostella liikaa, itsellänikin on puhevika.)  
  
Mitä pelataan? 
  
Tarkoituksena olisi pelata perinteisiä kynä ja paperi -roolipelejä muutaman pelikerran ajan. 
Pelinjohtajana toimin minä (Mikael Tuominen). Perinteisimpiä roolipelejä ovat 
fantasiaseikkailut, joissa pelaajat ovat ritareita ja velhoja, jotka antavat pahiksille köniin ja 
keräävät siinä sivussa aarteita. Todennäköisesti pelaamme jotakin tällaista peliä. Jos yleisö 
kuitenkin toivoo toisenlaista toimintaa, myös se on mahdollista. Itselläni on kokemusta erityisesti 
salapoliisi ja -huumoripelien vetämisestä. 
 


