PELIEN KIRJO ENNEN JA NYT -LAUTAPELAAMISEN PITKÄ HISTORIA LYHYESTI



Monenlaisia pelejä on pelattu tunnetun historian ajan, eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa. Arkeologisissa kaivauksissa on löydetty jopa 40 000 vuotta vanhoja noppia. Pelit ovat aikojen saatossa levinneet ja muuttaneet muotoaan, monien muiden kulttuurivaikutteiden tavoin, mutta moni hyvin vanhakin peli on yhä suosittu. Monet pelit ovat olleet alkujaan ylhäisön harrastuksia, mutta pelejä on ajan mittaan päätynyt muidenkin pelattavaksi. Tässä pienoisnäyttelyssä esitellään monenlaisia lauta- ja seurapelejä, joita tunnetaan ja on ympäri maailmaa pelattu. Kokoelma ja esittely ei ole kattava (kuinka voisikaan, pelejä on julkaistu ajan saatossa valtavasti), vaan pikemminkin aiheeseen johdatteleva.


Shakki

Shakki on maailman tunnetuimpia ja suosituimpia lauta-strategiapelejä, joka on saanut laajan ja arvostetun aseman mm. urheilupiirien keskuudessa. Shakkiseuroja toimii lähes kaikkialla ja shakkia pelataan ammattilaistasolla ympäri maailmaa. On arvioitu, että maailmanlaajuisesti 650 miljoonaa ihmistä osaa pelata shakkia, shakkijärjestöjä toimii yhteensä 160 valtiossa. Vanhin suomalainen shakkikerho, Helsingin shakkiklubi perustettiin vuonna 1886. Alkunsa shakki on saanut ennen ajanlaskun alkua Aasiassa, tosin kiistelyä on siitä, onko peli saanut alkunsa Persiassa, Intiassa vai Kiinassa. Peli on levinnyt aikojen saatossa mm. kaupankäynnin ja sodankäynnin mukana, Eurooppaan shakki päätyi 700-800 -luvulla alkujaan arabien tuomana. Peli on kokenut ajan kuluessa muutoksia, nykymuotoonsa shakin arvioidaan kehittyneen 1400-luvulla Italiassa. Tuosta lähtien peli on kokenut vain pienempiä muutoksia. Kiinassa sikäläinen shakki eroaa länsimaissa tunnetusta mm. siten, että pelilaudan keskellä kulkee joki, osa nappuloista on erilaisia ja ne kulkevat eri tavoin. Kyse on kuitenkin melko samasta pelistä, vaikka eroja onkin tuntuvasti.

Shakilla on ollut vielä 1900-luvunkin kulttuurihistoriassa suuri merkitys, juuri kyseinen peli oli pitkään todiste siitä, ettei tietokone voi älyllisissä haasteissa peitota ihmistä. Musertava tappio tuli vasta 1990-luvulla, kun Deep Blue-shakkitietokone peittosi maailmanmestari Garri Kasparovin pelissä. Onneksi Afrikan tähdessä tai Kimblessä ei ole vastaavaa nöyryytystä vielä tullut.

Shakkia on populaarikulttuurissa tuotteistettu mm. siten, että perinteistä peliä on varustettu eri teemoin. Sääntömuutoksia näissä ei kuitenkaan yleensä mukana ole. On julkaistu mm. Star Wars-shakki, Taru Sormusten herrasta -shakki jne. Myös suklaa-shakkipelejä on valmistettu, suklaisin pelinappuloin, mutta tähän näyttelyyn niitä ei ole säästynyt (röyh.) 


Backgammon

Backgammon on yksi vanhimmista lautapeleistä, mitä tunnetaan. Pelin on arvioitu olevan lähtöisin Persian alueelta, tuhansien vuosien takaa. Pelin aikalaisversio oli suosittu mm. keskiajan Euroopassa, ja pelin pelaaminen on suosittu aihe aikakaudelta olevissa piirroksissa. Backgammon on pelinä on kahden pelaajan välinen pelinappula-kilpajuoksu siitä, kumpi saa pelinappulansa nopeammin liikutettua perille ja poistettua laudalta. Vaikka pelissä käytetäänkin noppaa, on pelissä myös taktiikalla hyvin suuri merkitys. Peli on suosittu yhä edelleen ja Suomessa toimii myöskin Backgammon-yhdistys.


Mylly, Tammi, Go, Halma, Othello, Mah-jong

Mylly on vanha strategiapeli, jossa tavoitteena on liikutella omia pelinappuloita siten, että vastustajan pelinappulat poistuvat pelilaudalta. Englanninkielisissä maissa peli tunnetaan nimellä Nine Men's Morris. Peliä on pelattu ainakin pari tuhatta vuotta, ja peli on ollut suosittu mm. Rooman valtakunnassa. Keskiajan Euroopassa, erityisesti Englannissa peli oli hyvin suosittu. Suomessa peliä on pelattu mm. Miilu-nimellä.

Myllyn tavoin myös Tammi on vanha lautapeli, jota tiedetään pelatun Ranskassa jo tuhat vuotta sitten keskiajalla, mutta mahdollisesti aiemminkin. Pelin juurien arvellaan juontavan shakkiin, jota olisi yksinkertaistettu ja näin aikaansaatu uusi peli. Pelin ranskankielinen nimi oli "jeu de dames" (daamien peli), josta suomen "tammi" on muunnelma. Peliä pelataan shakin tavoin 8 x 8 -kokoisella pelilaudalla, ja tavoitteena on syödä kaikki vastustajan pelinappulat tai ajaa vastustaja tilanteeseen, missä tämän siirrot eivät ole enää mahdollisia.

Go on Kiinassa kehitetty kahden hengen lautapeli, jonka juuret vievät parin tuhannen vuoden taakse. Tarkkaa ajoitusta pelin synnylle ei ole pystytty antamaan. Peli on kuitenkin tiettävästi hyvin vanha ja se on pysynyt säännöiltään melko muuttumattomana nykypäivään asti. Gon säännöt ovat yksinkertaiset, mutta peli tarjoaa paljon haasteita ja vaatii strategista silmää kuten shakkikin. Pelin tavoitteena on omilla pelinappuloilla vallata suurempi ala pelilaudasta kuin vastapelaaja, samaten vastustajan nappuloiden vangitseminen on myös tavoitteena. Peli on erityisen suosittu Japanissa, Kiinassa ja Etelä-Koreassa, mutta Go on melko suosittu peli myös Suomessa, maassamme toimii useita Go-kerhoja, ja Go-pelin harrastajia arvioidaan olevan täällä yli tuhat.

Halma lautapelinä on huomattavasti uudempi lautapeli kuin aiemmin esitellyt, mutta pelinä sekin sijoittuu tavallaan historialliseen jatkumoon. Halma eroaa aiemmista peleistä myös siten, että pelille on nimettävissä kehittäjänsä. Pelin kehitti englantilainen kirurgi Howard Monks vuonna 1883. Pelilaudan koko on 16 X 16 ruutua. Pelin tavoitteena on siirtää omat nappulat pelilaudan vastakkaiselle puolelle, ennen kuin vastustaja ehtii tehdä saman. Monista aiemmista peleistä peli eroaa nappulaystävällisyydellään, eli pelinappuloita ei syödä tai poisteta pelilaudalta. Niin sanottu "Kiinanshakki", eli eri asia kuin aiemmin mainittu kiinalainen shakki, on Halman variaatio, ja se tunnetaankin nimellä "tähtihalma".

Othello on Halman ohella huomattavasti "uudempi" peli, sen kehitti kaksi englantilaista, Lewis Waterman ja John W. Mollet 1880-luvun saatossa. Pelilaudan koko on 8 X 8 ruutua. Pelin tarkoituksena on saavuttaa omilla nappuloillaan enemmistö kaikista pelin nappuloista pelin päättyessä. Tässäkään pelissä ei vastustajan nappuloita syödä, sen sijaan ne käännytetään eli muutetaan omiksi nappuloiksi. Othello on suosittu peli sekä Suomessa että ulkomailla, ja peliä pelataan mm. Suomenmestaruus- ja maailmanmestaruustasolla.

Mah-jong on Kiinasta lähtöisin oleva neljän hengen taktiikkapeli, jota pelataan ilman lautaa, mutta pöydän äärellä. Pelin pelaajan tavoitteena on rakentaa käteen pelipalikoista "voittokäsi". Yhtäläisyyksiä kortti-peleihin on olemassa, ja vaikka tarinoiden mukaan peli olisikin oikein vanhoja pelejä, on sekin saanut alkunsa luultavimmin 1800-luvun loppupuolella. Mah-jongia on pelattu usein uhkapelinä. Mah-jong on erityisesti Kiinassa hyvin suosittu, mutta peliä harrastetaan laajalti myös muualla.


Bridge ja muut korttipelit

Myös korttipelien historia on pitkä, samoin pelivariaatioita tunnetaan runsaasti. Uudella ajalla eli 1500-luvulta lähtien suosituimpia ja arvostetuimpia korttipelejä on ollut bridge, varsin haastava ja monimutkainen korttipeli. Peli on suosittu korttipeli yhä edelleen. Pelin säännöt ovat toki kokeneet muutoksia, nykyiset säännöt ovat 1900-luvun alkupuolelta. Suomessa toimii useita bridge-yhdistyksiä, mm. Hämeenlinnan bridgekerho, joka on perustettu vuonna 1948.

Nykymuotoinen korttipakka on peräisin 1500-luvun Ranskasta. Samoin pelivariaatioita on esiintynyt ajan saatossa monia.


Biribi, uhkapelien vähemmän tunnettu edustaja

Uhkapelejä on esiintynyt ajan saatossa monenlaisia, rahasta on lyöty vetoa niin nopilla, korteilla, ruletilla kuin muillakin pelivälineillä. Ensimmäisen Rulettipelin kehitti 1600-luvulla ranskalainen matemaatikko Blaise Pascal. Uhkapelejä on kautta historian paheksuttu, rajoitettu, säännöstelty ja kielletty eri maissa ja erilaisin toimin. Suosiota on uhka- eli rahapeleillä kuitenkin riittänyt. Eräs nykyisin vähemmän tunnettu, mutta aikanaan harjoitettu uhkapelimuoto oli Italiassa 1500-luvulla kehitetty Biribi. Tähän näyttelyyn Biribi sopii erityisen hyvin, sillä Biribissä käytettiin pelilautaa ja pelinappuloita. Tämä arvontaan eli onneen pohjautuva uhkapeli oli erityisesti säätyläisten suosiossa 1500-luvulta 1800-luvulle, ja myöskin suomalaiset ja ruotsalaiset harjoittivat biribin pelaamista. Biribin pelaamista koetettiin myös rajoittaa, ja peli kiellettiin monissa maissa, myös Ruotsin valtakunnassa. Pelistä ja pelilaudasta oli paikallisia versioita, ja nyt näyttelyssä oleva näköispainos pohjautuu Louhisaaren kartanosta löydettyyn Biribi-pelilautaan ja pelimerkkeihin. Pelin arvellaan olleen Mannerheimin suvulta lähtöisin, omistihan Mannerheimit kyseisen kartanon koko 1800-luvun ajan. Pelin näköispainos on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran julkaisema.


Arpakuution armoilla - nopanheittoon pohjautuvat kilpajuoksu -lautapelit

1900-luvun kuluessa on kehitelty lukuisia lauta- ja seurapelejä, joiden peruskaava oli hyvin yksinkertainen. Edetään jonkun teeman mukaisesti varustetulla ja kuvitetulla pelilaudalla nopan arpoman silmäluvun verran. Pelit olivat yksinkertaisia, eikä niissä ollut kovin paljoa tilaa taktikoinnille. Näitä pelejä ovat kehittäneet niin lukuisat yritykset kuin yhdistykset ja yksityishenkilötkin. Vanhoja pelejä suotta ylenkatsotaan, sillä useasti nekin ovat yksinkertaisuudestaan huolimatta ihan sympaattisia, koko perheen viihteeksi ja huvitukseksi suunniteltuja.


Munchausen ja Vuorenkuninkaan sokkeloissa

1900-luvun puolivälissä Kuvataide ja mahdollisesti muutama muukin painotalo julkaisi paperisia tai pahvisia lauta- eli seurapelejä, jotka oli varustettu jollakin sopivalla teemalla. Pelejä julkaistiin useita, ja osa oli tekniikaltaan hyvin yksinkertaisia, osa monimutkaisempia ja monipuolisempia. Näyttelyssä olevat Munchausen ja Vuorenkuninkaan sokkeloissa ovat molemmat perinteisiä kilpajuoksu-seurapelejä, eli maalia kohden pyritään noppaa heittämällä. Pelin tekijät eivät erityisesti panostaneetkaan niinkään sääntöihin, vaan pikemminkin teemaan, sen mukaiseen pelilaudan kuvitukseen ja tapahtumakuvausten kehittelyyn. Pelit ovatkin sekä visuaalisesti että tarinallisesti varsin vaikuttavia ja hienoja, vaikka eivät kovin taktisia siis olekaan. Molemmissa peleissä on myös vaihtoehtoisia reittejä, ja pelistä pois tippumisen mahdollisuus, pelihahmon kuollessa tai joutuessa vangiksi. Pelit hyödyntävät historiallisia ja kirjallisia seikkailuja, kuten myöskin satujen ja myyttien tutuksituomia hahmoja, paikkoja ja olentoja. Samankaltaiseen tarinoiden ja satujen hyödyntämiseen ovat perehtyneet pelisuunnittelijat ja tekijät aikojen saatossa, näihin päiviin saakka.


Afrikan tähti

Ylivertaisesti tunnetuin ja suosituin suomalainen lautapeli on Afrikan tähti. Pelin kehitti suomalainen Karl Mannerla vuonna 1951, ja tuosta lähtien peli onkin kuulunut monien suomalaiskotien pelivalikoimaan. Peli ei ole juurikaan kokenut muutoksia, ainoa tiedossa oleva sääntömuutos tapahtui vuonna 2005, kun merimatkaaminen ilman rahaa sallittiin. Lisäys olikin tarpeeseen, tuohon asti oli ollut mahdollista jäädä jumiin ja eristyksiin saarelle, ilman rahaa ja toivoa poispääsystä. Pelin suosiosta kertoo mm. sekin, että myös Afrikan tähdestä on järjestetty omia kisojaan ja maailmanmestaruuskisoja, jopa. Oletettavasti yhtä vakavasti ei mainittuja kisoja oteta kuin vaikka shakin mestaruuskisoja. Afrikan tähti -pelin pohjalta on kehitetty myös korttipeli-versionsa, joka samasta aiheesta huolimatta on kuitenkin oma itsenäinen pelinsä.


Monopoli

Monopoli syntyi Yhdysvalloissa 1900-luvun alkupuolella, kehittelijöitä oli useampia. Pelin patentoi aikanaan Charles B. Darrow, mutta pelin syntyyn on vaikuttanut muitakin, mm. Elizabeth Magie, jota pidetään nykyisin pelin kehittäjänä. Hänen Monopolia suuresti muistuttava pelinsä The Landlord's Game julkaistiin jo vuonna 1904. Suuren yleisön tietoisuuteen peli saapui vuonna 1935 peliyhtiö Parker Brothersin levityksellä. Kun peli saapui Suomeen, se lokalisoitiin vaihtamalla kadunnimet Helsingin kaduiksi. Monopolista on julkaistu aikojen saatossa monia versioita. Myös suklaaversiota on julkaistu muutama vuosi sitten, tähän näyttelyyn sellaista ei ole säästynyt. (jälleen röyh.)  Monopolista käydään kilpailuja myös maailmanmestaruus-tasolla. Pitopaikka on ollut Las Vegasissa, rahasta pelaamisen mekassa.


Pane miljoona menemään

Vuonna 1965 julkaistu Pane miljoona menemään (Go For Broke!) edusti vastakkaista suuntausta Monopolille. Siinä missä Monopolissa koetettiin kerätä rahaa, tässä pelissä koetettiin tuhlata rahaa mahdollisimman paljon. Peli oli kenties kerskakulutuksen hienoa parodiointia, tai sitten muuten vain viihdyttävä peli perinteisestä eroavan näkökulman kanssa.


Kimble

Kimble kehitettiin Suomessa vuonna 1967 amerikkalaisen Trouble -pelin pohjalta. Peli oli yhdistelmä perinteistä takaa-ajopeliä, modernia muovisuunnittelua ja kiinteää noppaa. Aikaan saatiinkin peli, jossa ainakaan noppaa ei voi hukata. Nimensä peli sai 1960-luvulla esitetystä Takaa-ajettu-sarjasta, päähenkilö tohtori Kimblen mukaan. Peli on säilyttänyt suosionsa läpi vuosikymmenten, eli jotain kiehtovaa täytyy tässä nopanpoksuttelu-pelissä olla. Osansa on myös pienimuotoisella taktikoinnilla, sillä jokaisella pelaajalla on useampia pelinappuloita, joista valita, mitä kulloinkin siirtää. Myös Kimblestä on järjestetty kilpailuja, Suomenmestaruus -tasolla.


Muumipeli

Lautapeleissä on pelilautataide ja pelikorttien taide aina ollut oma osansa pelien viehätystä. Taiteilijoita onkin osallistunut pelien suunnitteluun ja toteutukseen. Taiteilijasisarukset Tove ja Lars Jansson julkaisivat myös oman pelinsä. Muumi-peli on osaltaan perinteinen kilpajuoksupeli, toisaalta mukana on tässäkin pelissä tapahtumakortteja sekä mahdollisuuksia pienimuotoiseen taktikointiin. Pelin ohjeiden mukaan voittajan pitäisi saada hillovoileipä, ja muutenkin sävy on hyväntuulisen humoristinen. Peli julkaistiin alkujaan 1950-luvulla, pelistä on sittemmin tehty pari uusintapainosta.


Trivial Pursuit ja muut tietokilpailu-pelit

1900-luvun jälkipuoliskolla on kehitetty lukuisia pelejä, joissa arpaonnea tärkeämmällä sijalla on yleistiedot ja knoppitiedot alalta jos toiseltakin. Tuuri voi toki vaikuttaa siihen, kuinka tuttu tai helppo kysymys kohdalle osuu. Näissä peleissä on usein myös pelilauta, jolla liikkuen jahdataan kysymysalueita, ja palkinnoksi saatavia merkkejä. Peleistä tunnetuin on Trivial Pursuit, jonka kehitti vuonna 1979 kanadalainen Scott Abbott, peli julkaistiin kaksi vuotta myöhemmin, 1981. Peli onkin ollut tuosta lähtien maailman suosituimpia pelejä. Yleistietopelissä menestyäkseen oli tarpeen hallita tietoja monilta eri osa-alueilta. Pelistä on julkaistu lukuisia eri versioita. Monia muitakin tietokilpailupelejä on julkaistu sekä Suomessa että maailmalla.


Scrabble ja Alias

Scrabble on vuonna 1938 kehitetty sananmuodostuspeli, jossa kukin pelaaja koetti hankkia pisteitä omia sanoja pelilaudalle muodostamalla. Peli on ollut suosittu tuosta lähtien ja siitä on julkaistu useita versioita. Toinen kielitaitoa nostattava peli on suomalaista tekoa oleva Alias, jossa pelaajien tehtävänä on selittää sanoja toisilleen. Tässä pelissä pelilauta ajaa lähinnä pistelaskurin virkaa, kuten monissa muissakin pisteiden keräämiseen keskittyvissä peleissä. Alias kehitettiin 1990-luvun alussa, esikuvana on ollut mahdollisesti Taboo-niminen peli.


Arvaa kuka? ja Cluedo

Arvaa kuka? on Iso-Britanniassa vuonna 1979 julkaistu kahden hengen lautapeli, jossa pelaajat esittämällä vuoron perään toisilleen kysymyksiä koettavat saada oikean henkilön selville. Vaihtoehtojen poisrajaaminen vaatii jonkin verran hoksottimien käyttöä. Astetta vielä taktisempi ja vaativampi päättelypeli on Cluedo, joka kehitettiin jo vuonna 1949, Englannissa sekin. Pelissä pelaajat liikkuvat pelilaudalla, ympäri kartanoa, ja koettavat vihjeitä keräämällä selvittää murhan yksityiskohdat. Tässäkään pelissä ei siis ole maalia, vaan pelaaja voi koska hyvänsä kertoa ratkaisseensa tapauksen, jolloin peli päättyy siihen edellyttäen, että pelaajan kertomat tiedot ja päätelmät ovat oikein. Cluedo on pysynyt suosittuna ja siitä on tehty eri versioita, mm. helposti mukanakulkeva matkaversio.


Nojatuolikenraalien suosikit - strategia- ja taktiikkapelien nousu

1900-luvun mittaan yleistyivät sotastrategia-pelit, joissa kaksi tai useampi osapuolta ohjasti omia armeijoitaan joko taistelukentällä tai laajemmalla kartalla. Osa näistä peleistä keskittyi diplomatiaan, osa suuriin strategisiin päätöksiin ja osa suoranaiseen taisteluun joukko-osastojen tai yksiköiden tarkkuudella. Pelimuodolla on esikuvansa jo 1800-luvulla, tuolloin esiintyi sotapelejä, joissa pelaajat ohjastivat pienoismallien ja figuurien muodostamia armeijoitaan. Näiden sotapelien ja figuuripelien tunnetuimmat nykyiset edustajat ovat Games Workshopin miniatyyripelit Warhammer ja Warhammer 40.000. Edellinen on fantasiaversio, jälkimmäinen scifi-peli. Mainitut pelit on kehitetty alkujaan 1980-luvulla, ja niitä valmistava Games Workshop valmistaa edelleen joka vuosi suuret määrät lisäosia. Myös tiukasti todellisessa historiassa pitäytyviä miniatyyri- ja sotapelejä on julkaistu ja pelattu 1900-luvun mittaan. Osassa näistä peleistä on ollut pienoismalleja ja figuureja, suuressa osassa on pärjätty ilman.

Näyttelyssä sotapelejä edustaa tunnettu sotapeli Risk, joka kehitettiin vuonna 1957 Ranskassa. Tuossakin pelissä tavoitteena on maailmanvalloitus omien armeijoiden avulla. Pelistä on julkaistu monia eri versioita ajan saatossa, mm. Risk Transformers, Sormusten herra, Tähtien sota, Halo wars... Narnia jne.. Pelin julkaisivat ovat siis hakeneet suosio-apua eri fiktioiden puolelta. Samaa toimintatapaa ovat kokeilleet monet muutkin pelivalmistajat.

Sotapelien keskuudessa diplomaattisempaa lähestymistapaa edustaa Diplomacy, jossa pelaajien välinen neuvottelu, juonittelu ja suoranainen selkäänpuukottaminen oikealla hetkellä näyttelevät suurempaa roolia. Diplomacy kehitettiin vuonna 1959, ja peli on ollut suosittu maailmalla ja Suomessa. Suomessa on toiminut pitkään Suomen Diplomacy Seura. Diplomacyn pohjalta on kehitelty myös tietokonepeli.

1990-2000-luvulla, uusien lautapelien kehittelyn yhteydessä, uusia sotapelejä on julkaistu suunnattomat määrät. Vanhat klassikotkin ovat kuitenkin myös säilyttäneet suosionsa pelaajien keskuudessa.


1980-1990-luku, pelien julkaisun ja tuotteistamisen vilkas kausi

Mainittuina vuosikymmeninä peli-alan edelleen kaupallistuessa ja voimakkaasti kasvaessa tarjolle tuli yhä enemmän uusia lautapelejä. Pelilaatikoiden koko kasvoi, säännöt monimutkaistuivat ja laatikoissa oli mukana yhä enemmän kaikkea sälää pelilaudan ja sääntöjen ohella. Myös aiheiden ja teemojen valikoima oli suurta. Osa peleistä oli perinteisiä takaa-ajo tai kilpajuoksupelejä, osa tarjosi pelaajille enemmän vaihtoehtoja ja taktisempaa silmää. Eräs mainetta niittänyt peli oli Hotelli, Monopoli-pelin eräänlainen muunnelma, jossa pelaajat rakentavat hotelleja ja ajavat kilpailijansa vararikkoon näiden yöpyessä hotelleissa.

1980-luvun loppua kohden pelaajien saatavilla oleva pelivalikoima monipuolistui monin tavoin. Aiempien lautapelien ohelle ja rinnalle ilmaantuivat melko samaan aikaan mm. yksinpelikirjat, tietokonepelit, roolipelit, uudet miniatyyri-sotapelit sekä näiden välimuodot. Myös vanhat pelit alkoivat saada lisää näyttävyyttä, mm. muoviset osat mahdollistivat aiempaa näyttävämmät peli-asetelmat ja kokoonpanot. 1980-luvulla alkoi suoranainen fantasiabuumi, joka ilmeni mm. lukuisina fantasiakirjoina sekä fantasiaelokuvina ja televisiosarjoina. Tämän fantasia-buumin aikaan myös pelirintamalla tapahtui. Fantasiapelejä julkaistiin suomeksikin useita, mm. strategiapeli Marnon, taikurien taikakilpailu Warlock sekä seikkailupelit Velhovuoren aarre sekä Talisman. Myös Heroquest ja Space Crusade julkaistiin suomeksi vuosina 1990 ja 1991. Näiden julkaisu tapahtui samaan aikaan roolipelien ilmaantumisen ja suosion kasvun aikoihin. Jälkimmäiset pelit nauttivat kulttisuosiota yhä edelleen, varttuneempien pelaajien keskuudessa.


Pelaaminen ilman pelilautaa, eli roolipelien ilmaantuminen

Ensimmäiset kaupalliset roolipelit ilmaantuivat pelaajien ulottuville 1970-1980-lukujen kuluessa. Suomessa ensimmäisiä roolipelejä julkaistiin 1980-luvun loppupuolella. Roolipeleissä yksi pelaajista toimii pelinjohtajana, joka toimii osin kertojan ja tuomarin tavoin, ohjaten peliä eteenpäin. Muilla pelaajilla on oma kuvitteellinen mutta kunkin pelin sääntöjen mukaisesti luotava pelihahmonsa, jota pelaaja ohjastaa. Pelilautaa ei käytetä, vaan pelin tapahtumien kuvailu pohjautuu mielikuvitukseen. Ensimmäiset roolipelit olivat fantasia-aiheisia ja seikkailullisia, sittemmin roolipelejä on julkaistu hyvin moninaisista aiheista. Niin tieteisfiktio- kuin arkielämä-roolipelejäkin on olemassa. Ensimmäiset roolipelit Suomessa olivat käännöksiä ja maahantuontitavaraa, mutta sittemmin roolipelejä ovat suunnitelleet ja julkaisseet myös suomalaiset pelinsuunnittelijat. Nykyisin tunnetuimpia suomalaisia roolipelejä ovat Stalker ja Heimot, joilla on ollut myös kansainvälistä menestystä. Omakustanteita on myös julkaistu paljon, samaten roolipeli-teemaisia lehtiä on julkaistu 1980-luvun lopulta lähes tähän päivään saakka. Viimeisin roolipeli-alan lehti, Roolipelaaja, lakkasi ilmestymästä muutama vuosi sitten, mutta sekä roolipeliala että roolipelien julkaisu ei ole osoittamassa hiipumisen merkkejä. Roolipelaajat pelaavat nykyisin sekä uusia pelejä, kuten myös vanhoja klassikoita.


Pelaaminen ilman peliseuraa eli soolopelikirjojen aika

1980-luvulla kehitettiin pelikirjoja, joissa oli pelillisiä elementtejä. Nämä kirjat olivat eräänlaisia pelejä, joita saattoi lukea ja pelata itsekseen, ilman peliseuraa. Pelikirjoissa oli useita vaihtoehtoisia etenemisreittejä ja vaihtoehtoisia loppuja. Kirjat jakautuivat lukuisiin pieniin kappaleisiin, joiden välillä edettiin järjestysnumeroinnin mukaan. Osa näistä kirjoista oli lähinnä monivalinta -tarinoita, ilman erityisempää sääntömekaniikkaa, osassa oli mukana pelihahmo ominaisuuksineen, pelin kuluessa vaihtelevine tarvikkeineen sekä säännöt tiettyjen erityistilanteiden ratkaisemiseen. Osassa näistä pelejä pelikirjan ohelle tarvittiinkin noppa sekä kirjoitusvälineitä. Pelikirjoja julkaistiin Suomessa jonkin verran, mm. Valitse oma seikkailusi - sekä Taistelupeli -kirjasarjoissa. Muitakin pelikirjoja on ollut. Kotimaista tuotantoa ei pelikirjoissa tiettävästi ollut. Kyseisiä pelikirjoja on julkaistu maailmalla suuret määrät. Mm. Fighting Fantasy -sarjassa on julkaistu kirjoja lähemmäs sata. Choose your own adventure -sarjassa siinäkin on kirjoja parisen sataa, vuodesta 1979 2000-luvulle saakka. Myös roolipeli-julkaisijat ovat julkaisseet omia yksinpeli-kirjojaan. Pelikirjojen suurempi suosio jäi 1980- ja 1990-luvuille, jolloin julkaisuja eniten tapahtui. Formaattia on myöhemminkin kokeiltu eri julkaisijoiden toimesta.


Keräilykorttipelit

Roolipelien ja miniatyyripelien vanavedessä julkaistiin vuonna 1993 keräilykorttipeli Magic the Gathering, jonka suosio pelaajien keskuudessa oli huikea, nykyisin pelin pelaajia arvellaan olevan maailmanlaajuisesti noin kuusi miljoonaa. Osa peliä pelaavista pelaavat korttipeliä lähes ammattimaisesti, turnauspalkkioiden ollessa huomattavia. Myös Suomessa Magicia pelataan paljon. Magicin perässä julkaistiin myös monia muitakin keräilykorttipelejä, joista suosituimpia ja tunnetuimpia ovat mm. japanilaiseen lasten televisiosarjaan pohjautuva Pokemon sekä Sormusten herra-kirjasarjaan pohjautuva korttipeli. Monet näistä keräilykorttipeleistä ovat suosittuja yhä edelleen ja peleillä on oma innokas kannattajakuntansa. Mm. Magiciin julkaistaan yhä edelleen jatkuvasti uusia pakkoja ja korttisarjoja.


Pois pöytien äärestä, ylös, ulos ja... Liveroolipelien saapuminen Suomeen ja nykytilanne

Maailmalla ja Suomessa sai 1980-luvun kuluessa alkunsa roolipelaamisen muoto, jossa pelihahmoa ei vain pelata pöydän ääressä, vaan aktuaalisilla tapahtumapaikoilla, kuten tavernoissa, metsissä, linnoissa jne. Pelaaja pelaa pelihahmoaan kokonaisvaltaisesti eläytyen, sekä mm. pelihahmonsa mukaisesti pukeutumalla. Liveroolipelejä on kutsuttu toisinaan myös mm. improvisaatioteatteriksi tai näytelmäroolipeleiksi, mutta liveroolipelaaminen tai larppaus ovat ne vakiintuneimmat ilmaukset. Monissa liveroolipeleissä panostetaan ympäristön autenttisuuteen siten, että pelipaikka olisi mahdollisimman aidon ja uskottavan näköinen ja tuntuinen. Liveroolipelejä on niin maailmalla kuin Suomessakin järjestetty hyvin monella teemalla, osa peleistä sijoittuu tulevaisuuteen, osa menneisyyteen, osa fantasiamaailmoihin jne. 1990-luvun kuluessa liveroolipelien suosio kasvoi toden teolla ja vuonna 1994 perustettiin Suomen liveroolipelaajat ry, Suoli. Suomessa liveroolipelejä järjestetään vuosittain lukuisia eri puolella maata. Rajakatse Fantasia ry aloitti liveroolipelien järjestämisen vuonna 1995, ja pelejä järjestetään nykyisinkin useita vuodessa. Suurin osa Rajakatseen liveroolipeleistä sijoittuu samannimiseen fantasiamaailmaan, mutta muitakin pelejä järjestetään. On ollut mm. historiallisia liveroolipelejä, nykyaikaan sijoittuvia pelejä ja mm. Star Wars -teemainen peli. Suurin osa liveroolipeleistä pelataan keväällä, kesällä tai syksyllä, mutta talvipelejäkin Suomessa pelataan jonkin verran. Monet liveroolipelit ovat hyvin aloittelijaystävällisiä. Nykyisin pelaajien ikäskaala vaihtelee nuorista teineihin ja keski-ikäisiin ja ikäihmisiin saakka, tervetulleita mukaan ovat siis kaikenikäiset harrastuksesta kiinnostuneet. 


Uudet lautapelit:

1990-luvun lopulla ja 2000-luvulla on kehitetty paitsi uusia versioita vanhoista peleistä, niin myös mittava määrä kokonaan uudenlaisia, tietyllä teemalla varustettuja taktiikka- ja strategiapelejä. Peliala onkin lautapelirintamalla kasvanut suuresti 2000-luvun aikana. 2000-luvulla ympäri maailmaa levinneitä uusia, suosittuja ja kuuluisiksi tulleita lautapelejä ovat mm. Catanin uudisasukkaat, Carcassone, Alhambra jne. Uusia lautapelejä julkaistaan joka vuosi mittava määrä, monin eri teemoin. Monet uudet pelit panostavat taktikointiin ja valinnanvaraan, myös pelaajien välinen sosiaalinen taktikointi ja neuvottelu on uusissa peleissä oleellisempaa kuin isossa osassa vanhoja pelejä. Ikään kuin se aiemmin olisi muka loistanut poissaolollaan. No, uusia pelejä julkaistaan joka vuosi huikeat määrät, ja pelikeräilyn myötä joillekin fanaattisimmille peliharrastajille kertyy helposti kymmeniä tai jopa satoja uusia pelejä kokoelmiinsa. Eräs kaikkein tuotteliaimmista pelisuunnittelijoista on saksalainen Reiner Knizia, joka on suunnitellut yli 500 (!!!) julkaistua peliä. Pelien suunnittelijat ja julkaisijat ovat hyvin ajan hermolla ja mm. uudet tv-sarjat, elokuvat tai tietokonepelit saavat nopeasti samanteemaisia lautapelejä rinnalleen. Mm. Game of Thrones-, Twilight- ja Harry Potter -sarjoista on kehitelty lautapelejä. Vanhat klassikot ovat silti sinnitelleet mukana paitsi alkuperäisinä, niin myös monenlaisina muunnelmina. Pelien kirjo ja aihe vaihtelee suuresti. Muun muassa on julkaistu sota- ja taktiikkapelejä, villin lännen pelejä, taidegallerian pitämispelejä jne. Myös poliitikan saralta on poimittu peliaiheita, yhtenä esimerkkinä vuodelta 2009 oleva suomalainen peli Politix, jossa kilpaillaan äänestäjien suosiosta. On myöskin uudempia rikosmysteeri-pelejä, mm. CSI-pelit, joissa ratkotaan tv-sarjasta tutuin menetelmin saatuja todisteita.

Kaupallisten tuotteiden ja julkaisujen ohella myös monet yhdistykset ja yksityishenkilöt ovat kehitelleet ja julkaisseet monia omia pelejään omakustanteina. Painosmäärät ovat yleensä olleet melko pieniä, mutta pelit ovat usein persoonallisia ja omaleimaisia, eivätkä aina niin tuotteistetun laskelmoituja kuin kaupalliset vastineensa. Myös Rajakatse Fantasia ry:n aktiivit ovat julkaisseet omia pelejä, tällaisia pelejä ovat Juha Pereen ja Petri Pohjanmiehen luomat strategia/taktiikkapelit Hiki ja Kasvoton vihollinen. Jälkimmäinen peli sai kaupallisen muotonsa muutama vuosi sitten, pelin ulkoasu ja taide on Wille Ruotsalaisen käsialaa.


Lopuksi:

Taloudellisesta taantumasta huolimatta peliala ei ole kokenut kovin kovia kolhuja. Uusia lautapelejä julkaistaan edelleen nopealla tahdilla. Tämä aikaansaa ainakin sen, että valikoima on nykyisin hyvin laaja ja monipuolinen, ja kaikille uskoisi löytyvän jotakin kiinnostavaa. Itseään ei tarvitse myöskään maksaa kipeäksi, sillä pelejä myydään useasti myös käytettynä, muutamalla eurolla, lisäksi kirjastoilla ja peliseuroilla on pelejä lainattavanaan. Lisäksi usein riittää, että jollakin kaverilla on peli, kaikkien ei toki tarvitse pelejä mahdottomasti haalia. Pelaajaverkostoja ja yhdistyksiä on ympäri Suomea lukuisia, ja mukaan pääsee helposti, kun vain rohkenee lähestyä ja ottaa yhteyttä.

Useimmilla mainituilla peleillä on yhä edelleen innokkaat harrastajansa, on peli sitten shakki, backgammon, go, bridge, Diplomacy, Monopoli, Risk, Warhammer, Pokemon tai mikä hyvänsä. Pelit tarjoavat hyvän mahdollisuuden mukavaan seuranpitoon ja vapaa-ajanviettoon. Voittaminen ei ole pelaamisessa tärkeää, pikemminkin rehti ja mukava ja leppoisa pelaaminen. Poislukien ne pelit, joissa pyritään vastustajien jatkuvaan kampittamiseen, mutta viihdyttäviä nuokin pelit ovat, siitä riippumatta, voittaako väi häviääkö. Yleisohje peleihin onkin: Älä ota pelejä liian vakavasti, niin saat niistä eniten irti. 
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