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Mitä on inklusiivisuus?
Inklusiivisuus tarkoittaa mukaan ottamista ja 

sisällyttämistä (esim. englannin include). Sen 

vastakohta, eksklusiivisuus, tarkoittaa ulos sulkemista 

ja pois jättämistä (esim. englannin exclude). 

Tässä materiaalissa inklusiivisuudella on laaja 

merkitys. Se on mukaan kuulumista, mukaan ottamista 

ja tervetulleeksi toivottamista. Se on erilaisuuden 

huomioimista, ymmärtämistä ja kunnioittamista sekä 

mukaantulon mahdollistamista. Se on meitä ohjailevien 

rakenteiden ja ominaisuuksien tiedostamista.

Tämä materiaali pohjaa seuraavaan viiteen teesiin. 

Teesien tarkoitus ei ole lokeroida, vaan toimia 

apuna erilaisten tilanteiden hahmottamisessa. 

Ne ovat myös osin päällekkäisiä.

 t Inklusiivisuus ei tarkoita kaikkea kaikille. 
Kaikki pelit eivät välttämättä sovellu kaikille pelaajille. 

Inklusiivisuus asettaa pelisuunnittelulle monen tasoisia 

haasteita. Aina kaikkia asioita ei voida huomioida 

luopumatta pelin kokonaisvisiosta, mutta useimmiten 

ratkaisut ovat helposti toteutettavissa pelistä riippumatta. 

Esim. kymmenien kilometrien erämarssin sisältävä 

peli ei välttämättä sovi liikuntarajoitteisille pelaajille, 

mutta siinä voi olla ennakkoluulottomia ja mieluisia 

hahmoja kaikille sukupuolille ja etnisyyksille.

 t Inklusiivisuuden taso on pelinjärjestäjän 
valinta. Pelinjärjestäjä päättää, kuinka hänen pelissään 

toimitaan. Hän kommunikoi ja perustelee päätöksen jo 

ilmoittautumisvaiheessa. Hän myös vastaa päätöksen 

seurauksista: syrjivät käytänteet voivat aiheuttaa pahaa 

mieltä ja harmia, turvallisen tilan luominen taas voi 

synnyttää yhteenkuuluvuuden tunteen ja hyvää mainetta.

 t Etuoikeudet vaikuttavat. Yhteiskunnan rakenteet, 

ihmisen henkilökohtaiset ominaisuudet ja henkilöhistoria 

tekevät toisista etuoikeutetumpia kuin toisista. Tämä 

asema voi vaihdella eri tilanteissa ja eri seurassa, eikä 

se kerro mitään ihmisen arvosta tai luonteesta. Oman 

etuoikeuden tunnustaminen voi olla vaikeaa. Se on kuitenkin 

hyvä tehdä, ja toimia siitä käsin yhteiseksi hyväksi.

 t Kaikki tekevät virheitä. Virheiden tekemistä 

tai kritiikkiä ei kannata pelätä. Niiden kautta 

saa mahdollisuuden tehdä vielä paremmin. On 

hyvä olla armollinen toisille ja itselleen.

 t Inklusiivisuutta on monen tasoista. Alla listatut 

seikat eivät ole asioita, joita pelinjärjestäjän aina täytyy 

ottaa huomioon, mutta ne voivat olla osa hänen pelaajiensa 

identiteettiä ja toimintaa. Näiden huomioiminen 

mahdollisuuksien mukaan luo inklusiivisuutta. 

PE RUSPE R I A AT TE E T

 t Kerro pelistäsi etukäteen kaikki kerrottavissa oleva 
tieto. Peliin ilmoittautumisen kannalta oleellista tietoa 

ovat esim. pelin teemat, pelissä noudatettavat periaatteet, 

voimakkaat efektit, pelipaikan esteet sekä pelaajavalinnan 

ja hahmojaon menetelmät. Kerro niistä avoimesti.

 t Kysy, älä oleta. Jos et ole varma siitä, sopiiko 

jokin asia yksittäiselle pelaajalle, kysy häneltä. Näin 

annat hänelle itselleen mahdollisuuden päättää ja 

kertoa mahdollisista rajoitteistaan. Vain hän tietää, 

miten hänen rajoitteensa vaikuttavat pelaamiseen.

 t Puutu aina epäasialliseen kohteluun. Rasismi, 

seksismi, syrjintä, ahdistelu, kiusaaminen ym. eivät 

kuulu larppaamiseen. Jos sinulla ei ole kokemusta niistä, 

perehdy asiaan. Puutu rohkeasti ja hae tukea ympäriltä.

 t Tuo oma tilanteesi ja rajoituksesi pelinjärjestäjän 
ja kanssapelaajien tietoon. Olet paras asiantuntija. 

Jos tiedät jo valmiiksi itsellesi toimivia käytännön 

ratkaisuja, ehdota niitä samalla. Kerro myös, miltä 

osin antamasi tiedot ovat sinulle yksityisiä.



Keholliset rajoitteet ja 
mielenterveys

LIIKUNTARAJOITTEET / AISTIRAJOITTEET, ESIM. NÄKÖVAMMAISUUS, KUULOVAMMAISUUS / FOBIAT, 
TRAUMAT, TRIGGER WARNING -AIHEET / MASENNUS, AHDISTUNEISUUS YM. SAIRAUDET

Pelaaja, jolla on jokin kehollinen rajoite, esim. 

liikuntavamma, näkövamma tai kuulovamma, saattaa 

arkailla peliin lähtemistä ja miettiä, miten hän pärjää 

pelissä. Pelinjohtaja saattaa pohtia, millä tavalla hän osaa 

huomioida tilanteen ja soveltuuko peli kehorajoitteisille. 

Näitä rajoitteita voidaan usein helpottaa tai kiertää, kun 

niistä ollaan tietoisia ja etsitään ratkaisuja yhdessä.

Pelaaja tai pelinjohtaja saattaa kohdata vammaisen ihmisen 

ensimmäistä kertaa pelissä. Tämä voi hermostuttaa: miten 

toiseen pitäisi suhtautua? Mitä hän voi tai ei voi tehdä? 

Pitääkö toista erityisesti varoa, kun hänellä on jokin 

vamma tai sairaus? Kaikki tämä selviää, kun kohtaamme 

toisemme avoimella, uteliaalla mielellä. Vamman tai 
sairauden takana on ihan tavallinen ihminen. Hän 

vastaa yleensä mielellään “tyhmiinkin” kysymyksiin.

Kehollisen rajoitteen nimi ei vielä riitä kertomaan, 

millaista apua pelaaja voi tarvita. Esim. yksi 

näkövammainen näkee liikkua jonkin verran tutussa 

ympäristössä, kun taas toinen näkövammainen on 

kokonaan sokea. Ennen kuin siis oletat, että jokin asia 

ei onnistu, keskustele pelaajan kanssa suoraan.

Yleisiä mielenterveyden häiriöitä ovat esimerkiksi masennus, 

ahdistuneisuushäiriö, kaksisuuntainen mielialahäiriö, 

tarkkaavaisuushäiriö ja autismin kirjo (autismi ja asperger). 

Saman nimikkeen alle kuuluvat myös vähemmän yleiset 

häiriöt kuten skitsofrenia, dissosiaatiohäiriö ja erilaiset 

persoonallisuushäiriöt. Yksikään näistä häiriöistä ei 

automaattisesti estä ketään larppaamasta, ja niihin on hyvä 

suhtautua yhtä suvaitsevasti kuin muihinkin sairauksiin.

Häiriöitä on erilaisia: esim. pelaaja, jolla on 

tarkkaavaisuushäiriö, saattaa kaivata pelissä paljon 

enemmän virikkeitä ja juonia ratkottavaksi, kun taas 

ahdistuneisuushäiriöinen pelaaja saattaa kaivata 

enemmän tilaa ja vähemmän toimintaa. Autismin 

kirjoon kuuluvilla pelaajilla voi olla hyvin paljon 

erilaisia herkkyyksiä ja rajoitteita, joista yleisimpiä ovat 

aistiyliherkkyys (valot, äänet, hajut), sekä ongelmia 

sosiaalisessa kanssakäymisessä. Nämä ongelmat johtuvat 

usein vaikeuksista tulkita toisten käyttäytymistä ja 

tunneilmaisua. Nämä piirteet on hyvä huomioida 

erityisesti hahmojaossa ja hahmon kirjoittamisessa. 

Niitä harvemmin ajatellaan osana inklusiivisuutta. 

Mielenterveyden häiriöihin liittyy edelleen ennakkoluuloja. 

Niistä voi olla vaikea puhua: jotkut pitävät helpompana olla 

kertomatta oireistaan pelinjohdolle, vaikka ne saattaisivat 

häiritä heidän pelikokemustaan. Jos pelaaja kertoo 

oireistaan, tieto tulee pitää luottamuksellisena ja antaa 

pelaajan itsensä päättää, puhuuko hän siitä muille pelaajille.
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M ITÄ  VO I N  TE H DÄ  PE LI N J O HTA JA N A?

ENNEN PELIÄ

 t Kerro pelin sivuilla pelin ja pelipaikan 

esteettömyydestä (pelataanko sisällä vai ulkona, 

millaisissa tiloissa tai maastossa, onko vahvoja 

aisti- tai toimintapainotuksia (esim. paljon liikuntaa, 

tietoa kuvallisessa muodossa, vahvoja ääniä jne.). 

 t Tarjoa ilmoittautumislomakkeessa mahdollisuus 

kertoa rajoitteista ja sairauksista.

 t Jos pelaaja kertoo avuntarpeestaan, käykää 

yhdessä läpi käytännön asiat (missä asioissa tarvitaan 

apua, onko avustajaa, kuka sen hankkii jne.) 

 t Tarjoa pelimateriaalin olennainen tieto 

tekstimuodossa. Jos teksti on osana kuvaa, liitä sama 

teksti osaksi kuvan alt-tekstiä, sillä näkövammaisen 

ruudunlukuohjelma ei lue kuvamuodossa olevaa tekstiä.

 t Keskustele pelaajan kanssa siitä, onko hänen kehollinen 

rajoitteensa olemassa ingame ja mikä sen rooli silloin on. 

 t Kirjoita kehorajoitteisen pelaajan 

hahmo osaksi tiivistä ryhmää.

 t Rakenna juonia, joissa muut pelaajat tuovat 

tietoa ja toimintaa kehorajoitteiselle.

 t Jos jokin alue tai juoni pelissä on hankala 

pelaajalle, keksi korvaavaa tekemistä.

 t Mieti, mitä hyviä puolia tai elämyksiä kehollinen 

rajoite voisi tuoda peliin (esim. sokea on näkeviin 

hahmoihin verrattuna ylivertainen pimeässä).

PELIN AIKANA

 t Jos erityistarpeesta kerrotaan pelaajille, 

liitä se osaksi alkubriiffiä.

 t Käykää yhdessä pelaajan kanssa läpi kehollisen 

rajoitteen kannalta tärkeät asiat, esim. tilojen esteettömyys 

liikuntavammaiselle, pelipaikan reitit näkövammaiselle.

 t Autismin kirjoon kuuluvat henkilöt saattavat omaksua 

yllättävää, uutta tietoa huonosti. On siis hyvä varmistaa, 

ettei heidän tarvitse omaksua uutta tietoa liian nopeasti, 

tai informoida heitä erikseen yllätysten välttämiseksi.

M ITÄ  VO I N  TE H DÄ  K A NSSA PE L A A JA N A?

ENNEN PELIÄ

 t Kysy rohkeasti, millaista apua pelaaja tarvitsee 

ja miten voisit helpottaa hänen peliään.

 t Älä oleta, että sinun on erityisesti 

varottava vammaista pelaajaa.

 t Jos vastapelaajasi kertoo sinulle peliinsä vaikuttavia 

seikkoja esim. mielenterveyden häiriöstään, toimi 

kuten hän pyytää. Huomioi luottamuksellisuus.

PELIN AIKANA

 t Yritä muistaa oman pelisi pyörteissä pienet 

asiat, joilla voit helpottaa kaverisi peliä.

 t Kuulovammainen saattaa hyötyä siitä, 

että hänelle puhuu yksi ihminen kerrallaan, 

selkeämmin tai kovempaa kuin normaalisti. 

 t Näkövammainen pelaaja hyötyy siitä, että 

muistat kertoa hahmosi nimen, kun puhut 

hänelle: “Hei Ariel, Glenda tässä.”

PELIN JÄLKEEN

 t Vältä termiä “peldis” (PLD, post larp depression). 

Masennus on sairaus, pelin jälkeinen alakulo ei. 

Masennusta sairastavaa kunnioittava termi pelin 

jälkeisestä alakulosta on esim. post-low. 

 t Vältä myös muuta sellaista kielenkäyttöä, 

joka epähuomiossa väheksyy tai ivaa kehollisia 

rajoitteita tai mielenterveyden häiriöitä 

(esim. skitso, asperger, vammainen).



Identiteettikysymykset
SEKSUAALIVÄHEMMISTÖT / SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT / RODULLISUUS, ETNISET VÄHEMMISTÖT / 
 EETTISET JA POLIITTISET VALINNAT (ESIM. KASVISSYÖNTI) / USKONNOT

Pelaaja, joka kuuluu johonkin seksuaali-, sukupuoli- tai 

etniseen vähemmistöön, kohtaa usein arkielämässään 

toisten ihmisten ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä. Niiden 

ei tulisi antaa heijastua pelikokemukseen. Pelin sisäinen 
eli hahmoon kohdistuva rasismi, seksismi ja syrjintä 
tulee rajata selkeästi pelin sisälle. Pelin sisäinen 

kielenkäyttö karkaa helposti pelin ulkoisiin tilanteisiin 

vitsailuna ja kuittailuna, ja sitä kannattaa varoa. 

Oikean maailman rasismia ja ns. fantasiarasismia ei voi 

rinnastaa: haltian haukkuminen suippokorvaksi ei ole 

sama asia kuin n-sanan käyttäminen rodullistetusta 

ihmisestä. Hahmojen rodullistamista ja sen 

proppaamista onkin hyvä miettiä tarkkaan. Pelaajia 

kannattaa muistuttaa soveliaasta proppaamisesta 

ennen peliä ja tarvittaessa vielä pelipaikallakin.

Sitä nimitystä tai termiä, jota pelaaja haluaa käyttää 
sukupuolestaan tai seksuaalisuudestaan, tulee 
kunnioittaa ja käyttää, vaikka se tuntuisi vaikealta. 
Termit ovat usein tärkeitä henkireikiä ja symboleita. Pienillä 

sanavalinnoilla on merkitystä: pelaajista ja pelaajille 

puhuessa on hyvä ottaa huomioon, että sukupuolia ei 

ole vain kahta (“vastakkainen sukupuoli”, “naiset ja 

herrat”) ja että kaikki eivät ole heteroseksuaalisia.

Toistuva ja/tai tarkoituksellinen väärinsukupuolittaminen 

on henkistä väkivaltaa. Se myös särkee helposti 

immersion etenkin peleissä, joissa pelin sisäisessä 

maailmassa ei ole sukupuolten tai seksuaalisuuksien 

välistä epätasa-arvoa. Hahmon väärinsukupuolittaminen 

ja sukupuolisidonnaiset herjat (esim. “Taistelet kuin 

tyttö”) muistuttavat helposti pelaajaa siitä, että vaikka 

pelin sisällä maailmassa saattaa vallita tasa-arvo, pelin 

ulkopuolella näin ei ole, ja immersio peliin on särkynyt.

Sukupuolta ja seksuaalisuutta ei voi varmuudella päätellä 

mistään ulkoisista seikoista eikä niitä kannata olettaa. 

Jotkut sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat 

henkilöt eivät halua avoimesti korostaa omaa identiteettiään. 

Henkilön ilmoittamaa sukupuolta tai seksuaalisuutta 

ei tule kyseenalaistaa. Samoin tulee kunnioittaa sitä, 

jos henkilö ei halua keskustella asiasta tarkemmin.

Crossaavia pelaajia ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia 

pelaajia ei tule rinnastaa: sukupuolivähemmistöön 

kuuluva pelaaja saa hyvin todennäköisesti mediassa ja 

muutoinkin arkielämässä kuulla ”esittävänsä” sukupuoltaan. 

Sukupuolivähemmistöön kuuluva pelaaja voi halutessaan 

crossata, mutta häntä tulee silti pelaajana kohdella 

omana sukupuolenaan ja hahmona hahmon sukupuolena. 

Crossaavia pelaajia ja sukupuolivähemmistöihin 

kuuluvia pelaajia voi hyvin olla samassa pelissä.

Eettisten, poliittisten ja uskonnollisten valintojen 

kunnioittaminen on yhtä lailla tärkeää larpin järjestämisessä. 

Esimerkiksi tietynlaisen pukeutumisen tai käytöstapojen 

kunnioittamisen voi suurella todennäköisyydellä 

sovittaa larppiin jotenkin tai määrittää, ettei kyseinen 

seikka ole pelinsisäinen, mikäli tämä pelaajalle sopii. 

Näissä tapauksissa on tärkeää neuvotella pelaajien 

kanssa, miten peli saadaan onnistumaan parhaalla 

mahdollisella tavalla. Pelaajat eivät ole hahmojaan 
ja heidän hahmojensa suhtautuminen toisiinsa on 
eri asia kuin pelaajien suhtautuminen toisiinsa. 
Kaikissa tilanteissa sovintoa ei voida aikaansaada eikä 

keskustelua käydä, mutta aloite on tärkeää tehdä.
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M ITÄ  VO I N  TE H DÄ  PE LI N J O HTA JA N A

ENNEN PELIÄ

 t Julista peli syrjinnästä vapaaksi tapahtumaksi. 

Varaudu silti puuttumaan syrjivään käytökseen. Kerro 

selvästi, jos pelin teemoissa esiintyy syrjintää.

 t Mahdollista sukupuolen ilmoittaminen vapaassa 

tekstikentässä, ei pelkkänä valikkona.

 t Tarvitseeko pelinjohdon tietää pelaajan virallinen 

nimi vai riittääkö pelaajan itsensä suosima nimi?

 t Voiko pelaaja valita itse, mitä sukupuolta hän 

haluaa pelata? Jos ei, perustele miksi ei.

 t Varmista ettei pelimateriaali pyöri valkoisten, 

cisheteronormatiivisten mieshahmojen ympärillä.

 t Varmista, ettei hahmojako pönkitä 

olemassaolevia valtarakenteita (esim. rodullistetut 

pelaajat palvelijoina tai barbaareina).

 t Jos rodullistettuja hahmoja täytyy propata, 

ohjeista sopivista toteutuskeinoista. Muistuta pelaajia 

maailmansisäisen puheen soveliaista termeistä.

 t Tee selväksi, että hahmojaon jälkeen pelinjohtoon 

voi ottaa yhteyttä, mikäli mistä tahansa syystä hahmo 

on liian kaukana pelaajan omalta mukavuusalueelta.

 t Jos et tiedä tai ymmärrä, kysy. Perehdy 

tarvittaessa sanastoihin (esim. sanaston kohdasta 

Seksuaalisuus ja sukupuoli-identiteetti).

 t Onko pelaajan mahdollista noudattaa pelissä 

omaa ruokavaliotaan, uskontoaan tms., miten? 

Tarjoaako pelinjohto siihen tukea?

PELIN JÄLKEEN

 t Kuuntele pelaajia ja ota kaikki palaute huomioon, 

vaikka se tulisi pitkänkin ajan kuluttua pelin jälkeen.

 t Älä ole sävypoliisi. Identiteettiasioissa 

tunteet käyvät helposti kuumina.

 t Pyydä tarvittaessa anteeksi ja pyri olemaan rehellinen.

M ITÄ  VO I N  TE H DÄ  K A NSSA PE L A A JA N A

ENNEN PELIÄ

 t Kontaktoidu ennakkoluulottomasti 

erilaisten pelaajien kanssa.

 t Käytä kanssapelaajistasi niitä nimiä ja 

termejä, joita he haluavat sinun käyttävän.

 t Vältä kaikkea syrjivää huumoria. Pyydä anteeksi 

ja korjaa käytöstäsi, jos siitä huomautetaan. 

 t Ole ally eli liittolainen. Jos marginalisoituja 

pelaajia ei kuunnella, auta heitä pyydettäessä.

PELIN AIKANA

 t Kysy tarvittaessa kanssapelaajilta, tarvitsevatko 

he apua johonkin tilanteeseen. Älä kuitenkaan lähde 

puuttumaan tilanteeseen ilman lupaa. Älä päde.

 t Korjaa käytöstäsi, mikäli sinulle huomautetaan 

siitä. Pyydä tarvittaessa anteeksi.

PELIN JÄLKEEN

 t Tue aktiivisesti esim. erillisiä saunavuoroja 

ja muita järjestelyjä, jotka luovat turvaa sitä 

tarvitseville - vaikket niitä itse kaipaisikaan.

 t Muista bleedin vaikutus. Käy vastapelaajan kanssa 

läpi esim. syrjimistilanteet pelissä ja muistuttakaa 

toisianne siitä, että pelaaja on eri henkilö kuin hahmo. 

 t Kunnioita muiden palautetta vaikket täysin 

ymmärtäisikään, mistä siinä on kyse.



Sosioekonominen  
asema

TALOUDELLINEN TILANNE / KOULUTUSTASO / ASEMA TYÖELÄMÄSSÄ

Sosioekonominen asema tarkoittaa yleensä taloudellista 

tilannetta, koulutustasoa ja asemaa työelämässä. Heikko 

rahatilanne voi hankaloittaa osallistumista kiinnostavaan 

harrastustoimintaan. Mediassa on keskusteltu aiheesta 

mm. urheilu- ja musiikkiharrastusten yhteydessä. 

Larpeissa jo pelimaksu itsessään voi muodostua 

kynnyskysymykseksi heikossa taloudellisessa asemassa 

oleville pelaajille. Pelipaikalle matkustaminen ja 

pelin vaatteiden ja proppien hankkiminen saattaa 

usein lisätä kustannuksia huomattavasti. 

Ihmisillä on luonnollisesti erilaisia syitä sille, miksi 

taloudellinen tilanne on heikompi. Kaikki vähävaraiset 

eivät ole nuoria tai opiskelijoita, vaan taustalla voi olla 

esimerkiksi pitkäaikainen työttömyys tai sairaudesta 

johtuva työkyvyttömyys. Ei kannata tehdä oletuksia 
sen suhteen, paljonko jollakulla on rahaa käytössä 
tai onko pelimaksu tai jonkun propin hinta hänelle 
suuri vai pieni kustannus. Työssäkäyvän voi olla 

hankala muistaa, että tietty summa voi olla iso raha, 

ja niin pelinjohdon kuin kanssapelaajienkin kannattaa 

varoa holhoavaa kommentointia rahankäytöstä. 

Koulutus ja kokemus työelämästä ja opiskelusta vaikuttavat 

myös siihen, kuinka harjaantunut henkilö on omaksumaan 

tietoa teksteistä. Suurten tekstimassojen omaksumiseen 

perustuvat larpit saattavat olla haastavia niille, joilla 

ei ole runsaasti kokemusta tekstien opiskelusta, tai 

joilla on erilaisia oppimisvaikeuksia. On hyvä tiedostaa, 

että myös pelaajavalintoja tehdessä tekstipohjaisen 

ilmoittautumislomakkeen täyttäminen kattavasti on osalle 

pelaajista hankalampaa kuin toisille. Osa larppaajista 

on myös akateemisia pelitutkijoita, jotka voivat haluta 

tarkastella peliä myös teoreettisessa viitekehyksessä, osalle 

olennaisinta on peli kokemuksena. On hyvä huomioida, että 

akateeminen jargon voi olla vieraannuttavaa osalle pelaajista. 

Tämä pätee sekä pelien ns. viralliseen tiedotukseen 

että pelaajien vapaamuotoiseen vuorovaikutukseen. 
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M ITÄ  VO I N  TE H DÄ  PE LI N J O HTA JA N A?

ENNEN PELIÄ

 t Onko peliin mahdollista ilmoittautua myös muilla 

tavoin kuin täyttämällä runsaasti tekstin tuottamista 

edellyttävä ilmoittautumislomake? Mieti mahdollisuutta 

muunlaisiin, esim. suullisiin ilmoittautumisiin.

 t Onko mahdollista tarjota taloudellisesti heikommassa 

asemassa oleville pelaajille alennusta pelimaksusta ja 

mikäli kyllä, miten tämä käytännössä toteutetaan?

 t Pyri tukemaan ja kannustamaan pelaajia proppeihin 

liittyvissä huolissa ja selvitä jo ennakkoon, onko 

mahdollista tarjota vaatteita ja muita varusteita lainaksi. 

 t Paljonko tekstimateriaalia peliä varten tulee 

opiskella? Onko mahdollista saada hahmoinformaatiota 

muulla tavoin, esimerkiksi pelinjohtajan kanssa 

keskustelemalla tai äänitiedostona? 

 t Hahmonkirjoituksessa kiinnitä huomiota siihen, onko 

pelimateriaalissa selvästi ilmaistu olennaiset seikat hahmon 

keskeisistä juonista. Tämä hyödyttää kaikkia pelaajia.

PELIN AIKANA

 t Vierasperäisiä ja yleiskieleen kuulumattomia termejä 

ei kannata viljellä esimerkiksi alku- tai loppubriiffissä, 

ja larpin kannalta keskeiset käsitteet kannattaa selittää 

auki. Tämä palvelee myös esim. aloittelevia pelaajia. 

 t Huolehdi siitä, että joku pelinjohtajista on aina saatavilla 

vastaamassa pelaajien kysymyksiin hahmoista ja juonista.

PELIN JÄLKEEN

 t Huolehdi siitä, että kaikilla on kyyti myös pois pelistä.

 t Mikäli peliin liittyy jälkikäteen järjestettävä 

purku- tai kaatajaistilaisuus, pohdi, voisiko sen 

järjestää sellaisessa paikassa, jonne pääsystä ei 

tarvitse maksaa edes kahvin tai tuopin hintaa.

M ITÄ  VO I N  TE H DÄ  K A NSSA PE L A A JA N A?

ENNEN PELIÄ

 t Tarjoa aktiivisesti lainaproppeja ja kyytiä 

peliin kanssapelaajillesi jos mahdollista, 

myös entuudestaan tuntemattomille.

 t Tue ilmapiiriä, jossa jokainen pelaaja on yhtä 

arvokas riippumatta proppien hienoudesta.

PELIN AIKANA

 t Vältä pelipaikalla keskustellessasi niin tietyn opiskelualan 

kuin vain larp-sisäpiiriin kuuluvien ymmärtämää jargonia.

 t Tue muiden pelaajien pelaamista niin, että 

vahvistat muiden pelaajien hahmojen asiantuntijuutta. 

Näin kuka tahansa voi pelata tietyn alan 

asiantuntijaa pelaajan taustasta riippumatta. 

 t Mikäli peli pelataan kaupunkipelinä eli osin 

julkisilla paikoilla, pyri huomioimaan se, että kaikilla 

varakkaidenkaan hahmojen pelaajilla ei välttämättä ole 

rahaa kahvila-, ravintola- ja baarikäynteihin. Harkitse 

tarjoamista, jos mahdollista, tai ehdota herkästi 

vaihtoehtoista paikkaa esim. tietyn kohtauksen pelaamiselle.

PELIN JÄLKEEN

 t Vältä myös muihin peliin liittyviin tapahtumiin 

(purkutilaisuudet ym.) niin tietyn opiskelualan kuin 

vain larp-sisäpiiriin kuuluvien ymmärtämää jargonia.



Sosiaaliset 
rakenteet

IKÄ JA PELIKOKEMUS / KAVERIPIIRIN LAAJUUS / ASUINPAIKKA JA KIELITAITO / LUONTEENPIIRTEET, 
SOSIAALISET TAIDOT JA VALLITSEVAT KAUNEUSIHANTEET / VALTARAKENTEET

Jokaisella harrastajalla on erilainen historia sekä 

erilaisia taitoja ja ominaisuuksia. Niiden lisäksi meitä 

kaikkia koskettavat erilaiset rakenteelliset piirteet. 

Näitä ominaisuuksia ja piirteitä ovat esim. ikä, 

lapsuuskokemukset, pelikokemus, maine, sosiaaliset 

taidot, yleisesti arvossa pidetyt lahjakkuudet, ulkonäkö, 

verkostojen laajuus, sukupuoli, etnisyys, terveydentila, 

seksuaalinen suuntautuneisuus ja asuinpaikka. Vain 

osaan näistä voimme itse aktiivisesti vaikuttaa. Nämä 
ominaisuudet ja rakenteet vaikuttavat kuitenkin 
asemaamme ja mahdollisuuksiimme toimia. 

Meillä on myös erilaisia rooleja, jotka vaihtelevat 

tilanteen mukaan: kotona, työpaikalla, opiskeluryhmässä, 

harrastuksissa. Emme aina voi itse valita näitä rooleja, 

vaan ne osin lankeavat meille ympäröivän yhteiskunnan 

ajatusmallien, taitojemme ja ominaisuuksiemme perusteella. 

Tietynlaisissa rooleissa olevilla ihmisillä on enemmän 
valtaa ja helpompi pääsy osaksi erilaisia ryhmiä. 
Esimerkiksi paljon pelannut, perheetön, sosiaalisesti 

taitava, pääkaupunkiseudulla asuva miesharrastaja on 

erilaisessa asemassa kuin harrastusta aloitteleva, uutena 

porukkaan tuleva perheellinen, pienessä kaupungissa 

asuva naisharrastaja. Kummankaan asema ei kuitenkaan 

kerro mitään esim. heidän kyvyistään ja haluistaan 

pelaajana tai ryhmän jäsenenä, tai etenkään heidän 

arvostaan ihmisenä ja larppaajana. Kummallakin tulisi olla 

yhtäläiset mahdollisuudet osallistua, tulla otetuksi mukaan 

ja saada äänensä kuuluviin. Tämän vuoksi sosiaalisten 

rakenteiden ymmärtäminen ja tarkastelu on tärkeää.

Edellä mainitut yhteiskunnan rakenteet, henkilöhistoriamme 

ja ominaisuutemme tekevät osasta meistä etuoikeutetumpia 

kuin toisista. Etuoikeus ei ole välttämättä ansaittua 
tai itse hankittua. Se perustuu kulloinkin vallalla 

oleviin normeihin, jotka voivat olla tiedostettuja tai 

tiedostamattomia. Normeilla voi olla pitkä historia, 

tai ne voivat olla lainsäädännöllisiä. Usein ne ovat 

erityisen arvossa pidettyjä tai sosiaalisesti hyväksyttyjä 

ominaisuuksia (esim. sosiaalisuus, kauneusihanteiden 

mukainen ulkonäkö, terveys, karisma). 

Oman etuoikeuden tunnustaminen voi tuntua kiusalliselta 

tai epämiellyttävältä. Se on kuitenkin tärkeää, kun opettelee 

tunnistamaan asioita, joista itsellä ei ole kokemusta. 

Esimerkiksi naisiin kohdistuva häirintä ei useinkaan näy 

miehille. Halailuun tottunut pelaaja ei välttämättä ymmärrä 

toista, jolle koskettaminen ei ole luontevaa tai miellyttävää. 

Kaveriporukan keskipisteessä viihtyvä pelaaja ei aina 

huomaa sosiaalisesti epävarmemman larppaajan ongelmien 

olemassaoloa. Avaimena toisen kokemuksen ymmärtämiseen 

on kuunteleminen ja erilaisuuden hyväksyminen.
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M ITÄ  VO I N  TE H DÄ  PE LI N J O HTA JA N A?

ENNEN PELIÄ

 t Avaa pelaajavalinnan ja hahmojaon periaatteet 

(omat kaverit ensin, nimetön valinta tms.). Kerro 

myös, mitä odotat ilmoittautumisesta käyvän ilmi.

 t Järjestä pelaajille esittäytymiskierros (FB-

ryhmässä, pelaajatapaamisessa tms.).

 t Kerro etukäteen, mitä pelaajatapaamisessa tai työpajoissa 

tehdään. Muistuta, että on ok myös jättää harjoitukset väliin.

 t Tue erityisesti uuden tai aloittelevan pelaajan 

mukaantuloa. Tukihenkilö, aloittelijakiintiö? 

 t Sekoita offgame-klikkejä hahmojaossa. Riko 

typecast-kaavoja: näin luot uutta ja mahdollistat.

 t Valitse peliisi enemmän sellaisia osallistujia, jotka 

ovat jääneet usein valitsematta muihin peleihin.

PELIN AIKANA

 t Vältä yksittäisten pelaajien tai hahmojen 

nostamista peliyhteisön julkkiksen asemaan 

edes vitsin varjolla. Suhtaudu kaikkiin pelaajiin 

ja hahmoihin saman huomion arvoisina.

 t Jos pelissä on valokuvaaja, neuvotelkaa siitä, miten kuvia 

saataisiin tasapuolisesti kaikista, ei vain näyttävimmin 

propanneista tai tietynlaista kauneusihannetta edustavista.

 t Varmista, että pelaajien keskenään järjestämät 

kontaktoinnit, minipelit, tekstipelit, chatit ym. ovat 

avoimia mahdollisimman monelle pelaajalle. 

PELIN JÄLKEEN

 t Huolehdi, että debrief-tilaisuudessa pääsevät 

kaikki halukkaat tasapuolisesti ääneen. Luo 

ilmapiiri, jossa kaikenlaiset kokemukset pelistä ovat 

haluttuja, eivät vain hauskat ja myönteiset. 

 t Kerää palautetta, kuulostele kokemuksia ja 

huomioi ne jatko-osissa, uudelleenpeluutuksissa 

tai uusissa projekteissa. Puutu epäkohtiin heti.

 t Anna pelaajillesi palautetta. Voit myös 

kommentoida heidän palautettaan. 

M ITÄ  VO I N  TE H DÄ  K A NSSA PE L A A JA N A?

ENNEN PELIÄ

 t Tervehdi sinulle uusia ihmisiä ja esittäydy 

heille. Esittele ihmisiä toisilleen.

 t Keskustele kontaktien kanssa odotuksistanne 

ja siitä, miten voitte tukea toistenne peliä.

 t Tee peliä edeltävästä tai pelien välisestä 

suunnittelusta tai pelaamisesta muillekin avointa. 

 t Pyydä muita mukaan sosiaaliseen toimintaan 

(samaan pöytään, kyytiin pelipaikalle, 

pelaajachattiin, tekstiroolipeliin jne.). 

 t Käytä etuoikeuksiasi ja valtaasi 

heikommassa asemassa olevien hyväksi.

PELIN AIKANA

 t Tue kanssapelaajien peliä. Juonia voi torjumisen 

sijaan kehittää yhdessä eteenpäin.

 t Laajenna peliäsi offgame-tuttujen ulkopuolelle.

 t Tarjoa apua ja tukea offgame, jos toinen 

tuntuu tarvitsevan sitä. Kysyä voi aina.

PELIN JÄLKEEN

 t Anna positiivista palautetta kanssapelaajillesi.

 t Anna ääni hiljaisemmillekin. Kannusta heitä 

kertomaan omasta pelistään ja kuuntele sitä.

 t Keskitä yhteinen ajanvietto paikkoihin ja 

tilanteisiin, jonne kaikki voivat tulla, eli esim. 

saliin, ei saunaan. Pyydä muita mukaan hengailuun, 

erityisesti jos sinulla on enemmän valtaa.

 t Riko sukupuolittunutta työnjakoa (vain naiset 

auttavat siivoamaan tai toimivat tukihenkilöinä).

 t Anna pelinjohdolle palautetta.



Nuoriso
LAPSET / NUORET / ALOITTELEVAT JA KOKENEEMMAT NUORET PELAAJAT / JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Ilmoittautumisen avaaminen alaikäisille saattaa usein 

jännittää etenkin vastuiden näkökulmasta. Nuoren 

ihmisen elämänkokemus onkin usein ainakin jossain 

määrin aikuista vähäisempi. Tästä syystä onkin nuoren 

ihmisen kohdalla hyvä kiinnittää enemmän huomiota 

hahmojakoon, pelin alustukseen, ilmoittautumiseen 

ja purkuun. Myös erilaisten larp-kummien ja tuki- ja 

turvahenkilöiden merkitys korostuu. Vastuunäkökulmaa 

pohtiessa oleellisinta on, että alaikäisen pelaajan 

huoltaja on selvillä siitä, missä lapsi on, milloin, ja 

minkälaisesta tapahtumasta ja harrastuksesta on kyse.

Pelinjärjestäjä voi miettiä useita kysymyksiä 

suunnitellessaan pelinsä ikärajaa. Onko pelini aihe 

turvallinen tai mielekäs nuorelle ihmiselle? Onko minulla 

tai muilla järjestäjillä resursseja huomioida alaikäiset, 

ja aiheuttavatko he lisävaivaa? Onko pelissäni jotain 

käytännön asioita, jotka rajaavat alaikäiset pois? Entä ne 

vastuukysymykset? Mitä jos aftereilla on alkoholia? Entä jos 

joku vanhempi pelaaja alkaa pokailla alaikäistä pelaajaa? 

Todellisuudessa pelin mahdollistaminen alaikäisille on 

varsin yksinkertaista ja mahdollistaa myös laajemman 

hahmokirjon. Nuorta ihmistä ei kannata aliarvioida 
vesittämällä teemoja tai kohtelemalla heitä korostetun 
eri tavalla aikuisiin pelaajiin nähden. Nuoret ovatkin 

suurella todennäköisyydellä erittäin motivoituneita, 

valmistautuneita ja pystyviä pelaajia. Pohdinta ja järjestelyt 

parantavat todennäköisesti pelin turvallisuutta ja 

mielekkyyttä myös muille pelaajille - rajaamatta välttämättä 

pois rankkojakaan teemoja tai intensiivistä pelaamista. 
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M ITÄ  VO I N  TE H DÄ  PE LI N J O HTA JA N A?

ENNEN PELIÄ

 t Mieti teemoja alaikäisen näkökulmasta: rankkojakin 

aiheita on mahdollista käsitellä mielekkäästi ja 

rakentavasti alaikäisen kanssa, esim. niin, että ne 

sivuavat nuoren pelaajan hahmon elämää.

 t Informoi aikuisia pelaajia siitä, että pelissä 

on alaikäisiä. Järjestä esimerkiksi erillinen briiffi 

alaikäisille pelin alkuun - näin täysi-ikäiset 

saavat mahdollisuuden huomioida alaikäiset.

 t Ota yhteyttä alaikäisen huoltajaan peliin hyväksymisen 

jälkeen. Lyhyt puhelinkeskustelu tapahtuman luonteesta, 

teemoista ja käytännön järjestelyistä karkottaa 

yleensä sekä huoltajan että pelinjohtajan huolet - 

tämän tukena voi toimia esimerkiksi lupalappu. 

 t Sekoita kokeneita ja kokemattomia pelaamaan keskenään 

– kirjoita kuitenkin mahdolliset romanttiset suhteet vain 

suurinpiirtein saman ikäisten pelaajien hahmoille.

 t Muista erilaiset työpajat, ryhmäytykset ja mahdolliset 

larp-kummit ja turvahenkilöt. Ne mahdollistavat 

turvamekaniikkojen harjoittelun ja auttavat käsittelemään 

pelin aikana ja sen jälkeen tulevia tunteita ja ilmiöitä.

PELIN AIKANA

 t Larp-kummit, tuki- tai turvahenkilöt nuoren 

pelaajan tukena ja turvana pelin ajan.

 t Huomioi alkoholi. Järjestäjä on vastuussa 

siitä, että päihteitä ei välitetä alaikäiselle.

PELIN JÄLKEEN

 t Debrief ja purku: hahmoissa tapahtuneet konfliktit 

ja raskaat tunteet on hyvä keskustella auki

 t Erityisesti nuorille on tärkeää, että tehdään 

pesäero hahmon ja pelaajan välille. 

 t Huomioi alkoholi ja vastuusi myös pelin jälkeen: 

mahdolliset afterit ovat aina osa tapahtumaa. Päihtyneiden 

aikuisten juhlat eivät ole sopiva paikka alaikäisille.

 t Rohkaise nuorta ja huoltajaa olemaan 

yhteydessä tarvittaessa myös pelin jälkeen.

M ITÄ  VO I N  TE H DÄ  K A NSSA PE L A A JA N A?

ENNEN PELIÄ

 t Juttele nuoremmille pelaajille ja ota 

heidät mukaan kokeneempien piiriin - näin 

nuori kokee olevansa osa ryhmää.

 t Vapaaehtoistu larp-kummiksi ja ole nuorelle 

vertaistukena ennen peliä, sen aikana ja sen jälkeen. 

PELIN AIKANA

 t Huomioi pelaajan ikä: pidättäydy romanttisesta tai 

rajusta fyysisestä kontaktista nuoren pelaajan kanssa.

 t Pelin aikana voi myös kevyellä havainnoinnilla varmistaa, 

että nuorella ei ole tylsää, kurjaa tai ahdistavaa. Tarvittaessa 

asiasta voi huikata pelinjohtajalle tai turvahenkilölle.

 t Huomioi, että nuori voi olla herkempi 

ryhmäpaineelle tai unohtaa helposti omat 

tarpeensa (syöminen, juominen, lepo). 

 t Ole nuorelle kiva kanssapelaaja! Huomiointi, 

mukaan ottaminen ja esimerkin kautta peliin 

osallistaminen ovat kaikki hyviä tapoja mahdollistaa 

nuorelle onnistunut pelikokemus.

PELIN JÄLKEEN

 t Rohkaise nuorta pelaajaa debriefissä kertomaan 

kokemuksiaan, ja anna positiivista palautetta!

 t Ole turvallinen aikuinen ja tiedosta valtasi, sekä 

ryhmäpaineen vaikutus. Aikuisen on myös helppo 

jopa huomaamattaan käyttää sosiaalista, henkistä 

tai seksuaalista valtaa nuoreen ihmiseen. Se on 

ehdottoman väärin ja joissain tapauksissa rikos.



14HUOMIOI HELPOSTI

Sanasto
Afterit: Pelin jälkeen pelipaikalla tai muualla järjestettävä 

vapaamuotoinen sosiaalinen tilaisuus, jossa voi jatkaa 

keskustelua pelistä ja tutustua muihin pelaajiin.

Bleed: Ilmiö, jossa hahmon tunteet ja ajatukset 

“vuotavat” pelaajaan tai toisin päin.

Cisheteronormatiivisuus: Oletus, että kaikki 

ihmiset ovat cissukupuolisia (eli samaa sukupuolta 

kuin syntymässä on määritelty), heteroseksuaalisia ja 

mies-nais -vastakkainasettelun rooleihin sopivia.

Crossplay: Pelaaja pelaa eri sukupuolta olevaa 

hahmoa kuin mitä itse kokee olevansa.

Debrief: Pelin purkutilaisuus pelin jälkeen.

Etuoikeus: https://seta.fi/minako-etuoikeutettu/

Jargon: Tietyn ammatti- tai opiskelualan 

tai vaikkapa harrastuksen erityissanasto, jota 

ulkopuoliset tai vasta opiskelun/harrastuksen 

aloittaneet eivät välttämättä ymmärrä.

Kaatajaiset, kaato: Pelin jälkeen usein erikseen (useita 

päiviä myöhemmin) järjestettävä tilaisuus pelinjohdolle 

tai sekä pelinjohdolle että pelaajille, jossa fiilistellään peliä 

ja mahdollisesti käydään läpi pelistä saatua palautetta.

Kakkostyypin kiva: Pelisisältö, joka on hahmolle raskasta 

tai kurjaa mutta pelaajalle mielekästä ja haluttua pelattavaa.

Kaupunkipeli: Larppi, joka pelataan osin 

tai kokonaan julkisilla paikoilla, esimerkiksi 

kaduilla, puistoissa, kahviloissa ja baareissa. 

Opt in, opt out: Päättää, osallistuuko johonkin 

(esim. työpaja, harjoitus) vai jääkö pois siitä.

Post-low (pre-low, pre-high, post-high): 
Kuvaa peliä edeltävää tai pelin jälkeistä tunnetilaa, 

joka voi olla innostunut tai alakuloinen.

Proppi, proppaus: Hahmon vaatteet, asusteet ja 

mukana olevat esineet. Pelipaikan lavastus.

Rodullistaminen: Oletusten tai ennakkoluulojen 

liittäminen ihmiseen hänen etnisyytensä 

tai esim. Ihonvärinsä perusteella.

Seksuaalisuus ja sukupuoli-identiteetti:  
https://seta.fi/sateenkaarisanasto/ 

http://www.pirkanmaanseta.fi/seksuaalisen-

suuntautumisen-sukupuoli-identiteetin-ja-seksin-sanastoa/

Sävypoliisi: Henkilö, joka jättää muutoin asiallisen 

palautteen huomiotta, jos se on esitetty hänen mielestään 

väärään sävyyn (esim. liian vihaisessa tunnetilassa).

Typecast: Tilanne, jossa pelaajalle annetaan hänen omiin 

ominaisuuksiinsa sopiva hahmo, esim. karismaattiselle 

vaikutusvaltainen hahmo, nuoren näköiselle nuori hahmo 

tai miehelle johtajahahmo. Typecast on vahingollista, jos se 

estää mahdollisuuden kokea ja kokeilla uudenlaisia hahmoja. 

https://seta.fi/minako-etuoikeutettu/
https://seta.fi/sateenkaarisanasto/ 
http://www.pirkanmaanseta.fi/seksuaalisen-suuntautumisen-sukupuoli-identiteetin-ja-seksin-sanastoa/
http://www.pirkanmaanseta.fi/seksuaalisen-suuntautumisen-sukupuoli-identiteetin-ja-seksin-sanastoa/



