
Roolipelaaminen 
harrastuksena

Diat on koostanut Game Över 2022 -tapahtumaan Ruska Soanjärvi ja Jukka Hiltunen 



Mitä roolipelaamisessa siis 
käytännössä tehdään?



Roolipelaaminen on jaetun 
tarinankerronnan muoto, jossa 
pelaajat eläytyvät kuvitteellisten 
hahmojen asemaan.

Eri ihmisiä kiinnostaa roolipeleissä eri asiat: joku tykkää eläytyä 
hahmon elämään, toinen tykkää tutkia pelimaailmaa, kolmas elää 
voimafantasiaansa antaen pahiksille turpaan ja neljäs nauttii kun 
saa mitellä taitojaan ratkomalla pulmia ja haasteita.



Roolipelata voi 
monella tavalla
● Fyysisesti hahmoon eläytyen ja näytellen: 

liveroolipelaaminen eli larppaaminen 
● Hahmon tekemisiä ja sanomisia vuorotellen kirjoittaen: 

tekstiroolipelaaminen chätissä, foorumeilla tai vaikka 
kirjeitse

● Kertoen tarinaa jutellen ja neuvotellen tarinasta 
tiettyjen sääntöjen puitteissa: pöytäroolipelaaminen 
(saman pöydän ääressä tai virtuaalisesti)

● Roolipelata voi myös esimerkiksi figupelien ja 
digipelien parissa



Genret
● Roolipelejä on laidasta laitaan!
● Eri genret ovat hyvin edustettuina ja näin ollen 

roolipelejä löytyy hyvin erilaisiin makuihin
● Esimerkkejä suosituista genreistä:

○ Keskiaikafantasia ja miekka & magia
○ Urbaani fantasia ja kauhu
○ Avaruus-scifi ja cyberpunk
○ Historialliset astelmat ja vaihtoehtohistoriat
○ Dystopiat ja maailmanlopun jälkeiset maailmat
○ Komedialliset asetelmat ja ihmissuhdedraamat



Pöytäroolipelaaminen



Erilaisia pöytäroolipelejä
● Pöytäroolipelit eroavat toisistaan myös genren, maailman ja 

asetelman lisäksi säännöiltään.
● Pöytäroolipeliä pyörittävät säännöt kantavat usein nimitystä 

sääntöjärjestelmä (rules system).
○ Kaikissa peleissä ei ole omaa sääntöjärjestelmää, vaan samaa 

sääntöjärjestelmää voidaan käyttää useammassa pelissä.
● Sääntöjärjestelmissä voi olla isojakin eroja ja usein niillä on 

määrättyjä painopisteitä, joihin ne selvemmin keskittyvät.
○ Erilaisia painopisteitä, jotka usein asettuvat vastakkain:

■ Tarina ja käänteet vs. todellisuuden mallintaminen
■ Nopeus ja yksinkertaisuus vs. tarkkuus ja yksityiskohtaisuus
■ Abstraktius vs. konkreettisuus
■ Ryhmä vs. yksilöt



Mitä pitää osata jotta 
voi pöytäroolipelata?

● Uteliaisuus ja kokeilunhalu, heitä perfektionismi 
romukoppaan!

● Peruskohteliaisuus ja pelikavereiden kunnioitus 
● Heittäytymistä ja improvisointia: “kyllä ja..” -periaate

Tästä listasta puuttuu ihan tarkoituksella sääntöjen ulkoa 
osaaminen tai näyttelijän taidot, koska niitä ei 
aloittamiseen tarvita ja niitä oppii pelatessa!



Miten päästä peleihin mukaan 
tai kokeilemaan?



Miten päästä mukaan?

● Liveroolipelaaminen: 
○ Larp.fi -larppikalenteri ja perustietoa
○ Suomi Larp -Facebook ryhmä 

● Pöytäroolipelit: 
○ Etäpelipöytä (Roolipelit-Discord serverillä)
○ Facebook-ryhmiä: Roolipelaajan Suomi

● Tekstiroolipelit: 
○ Roperinki https://ropenet.fi/roperinki/ 

● Muita paikkoja:
○ Peliseuranhaku (roolipelit, figut, kortit, larp) Facebook-ryhmä
○ Roolipelikirjasto.fi ilmaisia pelejä ja valmisseikkailuja

https://ropenet.fi/roperinki/


Vinkkejä pelaamiseen!

● Yhteisen sävelen löytämiseksi pelityylistä on tärkeä keskustella 
yhdessä ennen peliä ja varata myös pelin aikana mahdollisuus 
jutella siitä onko peli menossa kaikkien mielestä mukavaan 
suuntaan

● Hyödynnä ilmaisia yleisiä tiloja, usein esimerkiksi kirjastoilta voi 
ilmaiseksi varata ryhmätyötiloja

● Ota vinkkejä SRS:n Aloita roolipelaaminen! -osiosta 
https://suomenroolipeliseura.fi/aloita-roolipelaaminen/ 

● Uusille pelinjohtajille vinkkimateriaali Roolipelikansio 
https://suomenroolipeliseura.fi/wp-content/uploads/2019/08/julk
aisuvalmis_Roolipelikansio.pdf 

https://suomenroolipeliseura.fi/aloita-roolipelaaminen/
https://suomenroolipeliseura.fi/wp-content/uploads/2019/08/julkaisuvalmis_Roolipelikansio.pdf
https://suomenroolipeliseura.fi/wp-content/uploads/2019/08/julkaisuvalmis_Roolipelikansio.pdf


Lukuvinkkejä
● Roolipelitiedotus.fi skenen tiedotuskanava, pienempiä 

uutisia myös Facebookissa
● Yhteisöblogi LOKI roolipeliloki.com juttuja 

pöytäroolipeleistä ja larppaamisesta
● Nörttitytöt blogi geekgirls.fi käsittelee laajasti erilaisia 

pelejä ja nörttiaiheita, erityisesti naisten ja tyttöjen 
näkökulmasta

● YouTubesta suomalaisia roolipeliaiheisia kanavia on 
esimerkiksi: Fate-Akatemia, Noppatuuri, Ropesatama, 
Lohikäärmeen Luola, Rope-setä, Ropecon



Suomen 
roolipeliseura ry:n 

yhteystiedot

● Discord-serveri on seuran 
pääasiallinen sisäisen 
viestinnän kanava ja se on 
kaikille avoin.

● Verkkosivuilta löydät tietoa 
yhdistyksestä ja sen projekteista, 
sekä toimijoiden yhteystiedot ja 
linkit kaikkiin 
viestintäkanaviin.

● Jos haluat mukaan johonkin 
projektiin, ota yhteys 
Tukitiimiin!

www.suomenroolipeliseura.fi

pj@suomenroolipeliseura.
fi
jasenvastaava@suomenroolipeliseura.fi
tiedotus@suomenroolipeliseura.fi
tukitiimi@suomenroolipeliseura.fi

Instagram, Facebook 
@suomenroolipeliseura 
#suomenropeseura


