
Yö
Roolipeli pimeyden vaaroista

Yö on  arcade-tyylinen  roolipeli  hahmoista  jotka  joutuvat  kestämään  läpi  pitkän  Yön  selvitäkseen 
hengissä.  Peli  kestää  ennalta  sovitun  määrän  kohtauksia  joiden  aikana  hahmot  kohtaavat  erilaisia 
haasteita.  Jokainen kohtaus on oma haasteensa jonka suorittamisesta pelaajat saavat jotain hyötyjä. 

Pelivalmistelut:
Peliä varten tarvitaan muutamia 12-sivuisia noppia, ainakin kaksi pelaajaa sekä tulostettu pelilauta ja 
hahmolomakkeita.  Pelilautaa varten tarvitaan myös pari  merkkiä,  esimerkiksi  kolikot  kelpaavat  tätä 
tarkoitusta varten oikein hyvin.

Yksi  pelaajista  toimii  Tarinankertojana,  eräänlaisena  pelin  johtajana  jonka  vastuulla  on  maailman 
kuvaileminen  ja  tarinan  johdattaminen  eteenpäin.  Tarinankertojan  vastuulle  jää  myös  pelilaudan 
hoitaminen ja kohtausten tulkitseminen. Vaikka Tarinankertojan rooli on pelissä tärkeä, mikään ei estä 
Tarinankertojaa pelaamasta myös jotain yksittäistä hahmoa.

Ennen peliä  pelaajat  sopivat  yhdessä  minkälaisen  asetelman  he  peliltään  haluavat.  Se  ei  ole  kovin 
hankalaa, eikä vie kovin kauaa. Oleellista on päästä yhteisymmärrykseen pelin

• tapahtumapaikasta (esimerkiksi tuhoutunut New York, erään hahmon kesämökki)
• ajankohdasta (esimerkiksi 1800-luku, nykyaika, tulevaisuus)
• genrestä (esimerkiksi fantasia, scifi, pulp)

Pelin pituus määritellään Tunteina, ja pelin tapahtumat etenevät Tunti kerrallaan. Pelaajien tulee sopia 
yhdessä  pelin  kesto,  mutta  tyypillisimmät  pelit  kestävät  viidestä  (5)  kahdeksaan  (8)  Tuntia.  Pelin 
vaikeus  määritellään  tarvittavalla  Pistemäärällä joka  pelaajien  tulee  saavuttaa  selvitäkseen  Yöstä 
hengissä. Joka Tunti pelaajat kohtaavat jonkinlaisen  Haasteen,  josta heidän tulee selviytyä. Haasteita 
suorittamalla pelaajat saavat pisteitä, jotka kuvaavat heidän selviytymistaistelunsa nykyhetkeä. Haaste 
kerrallaan hahmot lähestyvät lopullista vapautta, kunnes lopulta he joko onnistuvat selviytymään tai 
joutuvat Yön uhreiksi.

Hahmonluonti:
Kukin  pelaaja  määrittelee  millaista  hahmoa  hän  pelaa.  Hahmoja  suunniteltaessa  olisi  hyvä  ottaa 
huomioon että hahmot sopivat pelin asetelmaan ja tyyliin, mutta muuten hahmonsa saa luoda täysin 
vapaasti.

Hahmoilla on neljä Ominaisuutta jotka kuvaavat hahmon eri piirteitä:
Voima - hahmon fyysinen voima ja lihastenhallinta
Kunto - hahmon fyysinen kestävyys ja kivunsieto
Taito - hahmon kokemus ja kyvyt
Tieto - hahmon tietämys ja ymmärrys

Hahmoa luotaessa pelaaja määrittää missä hahmo on hyvä ja missä huono. Tämä tapahtuu jakamalla 
ominaisuuksille arvot Erinomainen (10), Hyvä (8), Tyydyttävä (6) ja Huono (4). Esimerkiksi sotilaalla voi 
olla Erinomainen Kunto (10),  Hyvä Taito (8),  Tyydyttävä Voima (6)  ja  Huono Tieto (4).  Vastaavasti 
lukio-opiskelijalla  voisi  olla  Erinomainen Tieto  (10)  Hyvä Kunto (8)  Tyydyttävä  Taito  (6)  ja  Huono 
Voima (4).

Hahmolomakkeessa on myös tilaa muistiinpanoille hahmon luonteesta tai suhteista muihin hahmoihin. 
Vaikka  tämä  ei  ole  pelin  kannalta  välttämätöntä,  voi  silti  olla  hyötyä  kirjoittaa  hahmosta  jotain 
konkreettista, sillä se helpottaa usein vision selkeyttämistä.



Pelin kulku:
Peli alkaa Tarinankertojan lyhyellä avauksella jonka aikana hän kuvailee pelin lähtötilanteen. Pelaajat 
voivat tässä vaiheessa myös esitellä omat hahmonsa. Jokaisen Tunnin alkaessa määritellään kyseisen 
kohtauksen Haaste joko arpomalla listasta tai sitten pelaajien yhteispäätöksellä. Listatut Haasteet ovat 
esimerkkejä  joista  on  helppo  poimia  sopivia  Haasteita,  mutta  kokeneet  pelaajat  voivat  keksiä 
mielenkiintoisia Haasteita itsekin.

Pelin aikana hahmot voivat joutua tekemään erilaisia Ominaisuus-testejä selvitäkseen kohtaamistaan 
Haasteista. Nämä testissä pelaaja heittää d12-noppaa ja vertaa saatua tulosta hahmon ominaisuuteen. 
Mikäli tulos on sama tai alle ominaisuuden arvon, hahmo onnistuu testissään. Kaikki Haasteet eivät 
myöskään  selviä  yhdellä  testillä  tai  ne  vaativat  kaikkien  hahmojen  onnistumista  jotta  tilanteesta 
selvittäisiin.  Lopullinen  päätös  tästä  on  Tarinankertojan  harteilla,  mutta  yleensä  tarina  ja  tilanne 
kertovat  milloin  yksittäinen heitto  riittää  tavoitteen saavuttamiseen.  Nyrkkisääntönä  voisi  kuitenkin 
pitää että mitä suurempi Palkinto kyseessä on, sitä useamman heiton Haasteen voittaminen tarvitsee.

Jotkut tilanteet voivat olla hengenvaarallisia, ja esimerkiksi ihmissusien hyökkäyksen kohteeksi joutunut 
hahmo voi loukkaantua vakavasti. Tällöin Tarinankertoja voi päättää epäonnistuneen testin tarkoittavan 
hahmon Haavoittumista. Haavoittunut hahmo menettää jostain ominaisuudestaan taitotestin erotuksen 
verran pisteitä. Esimerkiksi jos Ominaisuus on 6 ja heitto on 8, hahmon ominaisuus vähenee erotuksen 
verran eli kahdella. Tällöin Ominaisuuden uudeksi arvoksi tulee 4.

Haasteet:
Haasteet määräytyvät pelin asetelman mukaan. Tyypilliseen zombie-peliin sopisi esimerkiksi sähkön 
äkillinen katkeaminen tai  vaikka zombien syöksyminen ovesta  sisään.  Virusten mutatoimat  eläimet, 
vampyyrit, ihmissudet tai avaruusoliot tarjoavat kaikki omanlaisiaan Haasteita, eikä parane myöskään 
unohtaa ympäristön tuomia ongelmia.

Alla on listattu joukko Haasteita joita pelaajat voivat käyttää tarinan luomiseen:

# Kuvaus: Testit: Palkinto:
1 Sähköt katkeavat/valot sammuvat äkillisesti Tieto tai Taito (valon aikaansaaminen) 2 pistettä
2 Hahmot pakenevat Yön olentoja Voima tai Kunto (olentojen välttäminen) 4 pistettä
3 Varusteet loppuvat kesken Tieto tai Taito (varusteiden löytäminen) 3 pistettä
4 Hahmot tekevät ansan Yön olennoille Tieto tai Voima (ansan tekeminen) 5 pistettä
5 Sortuma tukkii hahmojen reitin Voima tai Taito (uuden reitin etsiminen) 2 pistettä
6 Hahmot estävät Yön olentoja etenemästä Tieto tai Taito (olentojen estäminen) 4 pistettä
7 Yön olennot väijyttävät hahmot Voima tai Taito (olentojen surmaaminen) 5 pistettä
8 Vaarallinen reitti hidastaa hahmoja Kunto tai Taito (reitin kulkeminen) 3 pistettä
9 Hahmot varustautuvat kohtaamaan olennot Tieto tai Taito (varusteiden valmistelu) 3 pistettä
10 Hahmot tutkivat Yön olentoja Tieto tai Taito (olentojen tutkiminen) 4 pistettä
11 Hahmot etenevät nopeasti välttäen vaarjoa Kunto tai Tieto (vaarojen välttäminen) 2 pistettä
12 Hahmot pelastavat muukalaisen olennoilta Voima tai Taito (kohteen pelastaminen) 5 pistettä

Haasteissa onnistuttuaan Pelaajat voivat myös sopia vaihtavansa pisteitä väliaikaisiin hyötyihin, jolloin 
he voivat  jakaa saadut  pisteet  hahmojen Ominaisuuksien kesken.  Tämä mahdollistaa myöhemmissä 
Haasteissa onnistumisen, mutta on pois hahmojen lopullisesta selviytymisestä.



Esimerkkipeli:
Kammottavien Koe-eläinten Yö

Pelin kesto: 5 tuntia

Tarvittavat pisteet: 12 pistettä

Asetelma:
Hahmot ovat nuoria opiskelijoita jotka ovat viettämässä kesälomaa erään hahmon mökillä. Läheisessä 
tutkimuslaitoksessa on tehty jotain outoja kokeita eläimillä. Eräänä yönä nämä koe-eläimet karkaavat 
häkeistään kylväen tuhoa maaseudulla.

Ensimmäinen Tunti:
Hahmot istuvat ulkona nuotion ääressä kun eläimet syöksyvät yhtäkkiä metsästä yrittäen hyökätä 
hahmojen kimppuun. Kukin hahmo joutuu tekemään Voima tai Taito-testin kamppaillakseen 
hyökänneitä eläimiä vastaan. Epäonnistuneet hahmot Haavoittuvat ikävästi. Mikäli yli puolet 
hahmoista onnistuu, hahmot saavat 5 pistettä.

Toinen Tunti:
Hahmot yrittävät paeta mökille vältellen koe-eläinten hyökkäyksiä. Kukin hahmo joutuu tekemään 
Voima tai Kunto-testin välttääkseen koe-eläinten teräviä kynsiä ja hampaita. Epäonnistuneet hahmot 
Haavoittuvat ikävästi. Mikäli yksikin hahmo onnistuu, pelaajat saavat 4 pistettä.

Kolmas Tunti:
Hahmot pakenevat eläinten hyökkäystä takaisin sisälle vain huomatakseen sähköjen katkenneen. 
Hahmot tietävät että mökillä on sähkökatkojen varalle polttoaineella toimiva generaattori, mutta se 
pitäisi saada toimimaan. Onnistuakseen Haasteessa yhden hahmon täytyy onnistua Tieto tai Taito-
testissä, mutta pelaajat saavat päättää kuka yrittää suoriutua Haasteesta. Mikäli hahmo onnistuu, 
hahmot saavat 2 pistettä.

Neljäs Tunti:
Hahmot huomaavat ulkona heidän mökkinaapurinsa kamppailemassa koe-eläinten kanssa. Hahmoilla 
on mahdollisuus joko jättää naapuri oman onnensa nojaan tai auttaa häntä. Mikäli pelaajat päättävät 
auttaa naapuria, jonkun hahmoista tulee onnistua Voima tai Taito-testissä jotta he saavat naapurin 
pelastettua. Epäonnistuneet hahmot Haavoittuvat ikävästi. Jos hahmot onnistuvat pelastaamaan 
naapurin, he saavat 5 pistettä.

Viides Tunti:
Hahmot yrittävät tukkia mökin ovet ja ikkunat estääkseen koe-eläimiä pääsemästä sisään. Hahmot 
tekevät Tieto tai Taito-testejä kunnes he saavat joko kolme onnistumista tai kolme epäonnistumista. 
Mikäli he saavat kolme onnistumista, heidät palkitaan 4 pisteellä.

Lopputulos:
Mikäli pelaajat saivat kerättyä vähintään 12 pistettä, he onnistuvat selviämään hengissä Kammottavien 
Koe-eläinten Yöstä ja tutkimuslaitoksen henkilökunta saapuu paikalle keräämään loput koe-eläimistä 
takaisin karanteeniin. Hahmoja mahdollisesti kuulustellaan tapahtuman tiimoilta, mutta kaikki on 
kuitenkin lopulta hyvin.

Mikäli pelaajilla on vähemmän kuin 12 pistettä, he eivät selviä koe-eläinten lopullisesta hyökkäyksestä 
vaan joutuvat nälkäisten koe-eläinten kitaan.


