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Yhdistys 

 
Eru on perustettu vuonna 1985 ja sen tarkoituksena on edistää live-
rooli-, rooli-, lauta- ja figuuripelien sekä näitä vastaavien tai sivuavi-

en alojen harrastusta. Lisäksi seura pyrkii tarjoamaan tietoa ja 
opastusta asiasta kiinnostuneille. Jäseniksemme ovat tervetulleita 

kaikki toiminnastamme kiinnostuneet. Jäseneksi voi hakea ottamal-
la yhteyttä sihteeriin sähköpostitse tai täyttämällä kotisivuillamme 

olevan hakemuksen. Jäsenmaksu vuonna 2012 on 20 €. 

 

 

Hallituksen yhteystiedot 

 
Yleiset yhteydenotot: 

hallitus@eru.fi 
 

Puheenjohtaja 
Joonas Selin 

pj@eru.fi 
gsm 040 583 7680 

 
Sihteeri 

Samu Kahila 
sihteeri@eru.fi 

gsm 040 415 6065 
 

mailto:sihteeri@eru.fi
http://www.eru.fi/yhteystiedot_jasenhakemus.htm
mailto:hallitus@eru.fi
mailto:pj@eru.fi
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Se olisi kesä kohta taasen. Suhteellisen var-

moina merkkeinä voitaneen pitää kalenterin 

täyttymistä kaiken maailman kissaristiäisillä, 

peleillä, illanvietoilla ja muulla sähellyksellä. 

Tämä tietenkin tarkoittaa myös sitä, että aktii-

visen talvikauden jälkeen karistetaan loputkin 

lumet niskasta ja kiihdytetään vaan tahtia. Epä-

säännöllisen säännöllistä vuorotyötä tekevän kalenteri harkitsee jo 

tässä vaiheessa harakirin suorittamista. 

Kesä on erulaisille ollut perinteisesti illanviettojen ja mökkireissujen 

aikaa, eikä tuleva suvi tee poikkeusta tähän. Kaikkien tapahtumien 

päivämääriä ei vielä ole tiedossa, mutta luvassa on vuosijuhlaa, 

viskin maistelua, lautapeli-iltamia sekä todennäköisesti liuta enem-

män tai vähemmän spontaaneja kokoontumisia. Viimeisin kuukau-

den kolmas keskiviikko ennusti jo osallistujamäärällään ja menon 

tasolla, tai sen tasottomuudella, suhteellisen vauhdikasta aikaa.  

 

Nyt siis viimeistään kannattaa perehtyä seuran foorumiin ja naama-

kirjaan ja tarkastaa mitä kaikkea sekopäistä on tarjolla. Vielä ehtii 

tunkea itsensä mukaan lähes kaikkeen mahdolliseen. Pistetään 

siis sauna tulille, juomat järveen, nopat pöytään ja kesä käyn-

tiin. 

Joonas Selin, Erun puheenjohtaja 
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Erun XXVII vuosijuhla 

 

Isojärven kansallispuisto kutsuu erulaisia juhlistamaan seuran 27. 

vuosijuhlaa. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita avecin kanssa 25.-

26.8. Lortikan majalla järjestettävään juhlahumuun. Tapahtumaa 

isännöivät Samu K ja Joonas S. Paikalle saapuvia pyydetään kan-

tamaan kortensa kekoon nyyttäripöydän täydentämiseksi. Itse ta-

pahtuma on totuttuun tapaan maksuton. 

 

Ohjelmaksi on luvassa tälle vuodelle monenmoista spektaakkelia 

elävästä viihteestä aina larppaamisen interaktiiviseen pyöritykseen. 

Sauna lämpiää ja makkaraa paistellaan lammen rannalla nuotiopii-

rissä. Larpin takia on erittäin tärkeää, että olet ilmoittautunut mu-

kaan menoon ajoissa. Osallistumisesta on pyydetty ilmoittamaan 

viimeistään kesäkuun aikana.   

 

Lautapeli-illat 

 

Pelivastaavamme Mikko T on pitänyt erulaiset hyvin pelien parissa. 

Seuraava suurempi lautapelitapahtuma on kesällä. Peli-illan ajan-

kohdasta on käynnissä äänestys ja avoin keskustelu.  

 

 

 

http://www.eru.fi/forum/index.php?topic=1269.0
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Roolipelit 

 

Suurempia roolipelejä pyörii ainakin puolisen tusinaa, mutta tästä 

huolimatta kiinnostuneita on koko ajan tarjontaa enemmän. Onko 

sinulla pöytälaatikossa tai mielesi sopukoissa ropeidea, jota et ole 

ehtinyt pelauttaa? Mainitse asiasta foorumilla. Pelaajia löytyy tällä 

hetkellä lähes jokaiseen genreen.  

 

Larpit 

 

Tommi A on ilmoitellut suunnittelevansa Vampire-aiheista larppia. 

Tästä kuullaan toivottavasti pian tarkemmin syksyn hämärän las-

keutuessa yllemme. 

 

BattleTech-turnaus Tampereella 

Tämän taktiikkapelien kuninkaan paluuta juhlistaaksemme olemme 

Erun mechisotureiden kanssa tuumailleet turnauksen järjestämistä 

Tampereella. Mukaan ovat tervetulleita kaikki halukkaat. Nyt on 

käynnissä turnauksen koon kartoitus. Toivomme, että kaikki edes 

mahdollisesti kiinnostuneet pelaajat ilmoittautuisivat asiasta Erun 

foorumilla. Vapaamuotoinen ilmoitus perusyhteystiedoilla riittää, ei-

kä tämä vielä sido sinua mihinkään. Kartoitus tehdään siitä syystä, 

että osaamme sovittaa pelitilan osanottajien mukaiseksi. Kun osan-

ottajamäärä on selvinnyt, lähetämme kiinnostuksestaan ilmoittaneil-

le viestin mahdollisen turnauksen ajankohdasta ja paikasta. On aika 

sulkea ohjaamo ja astua ulos dropshipistä! 

http://www.eru.fi/forum/index.php?board=8.0
http://www.eru.fi/forum/index.php?topic=1274.0
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Kirjoittanut: Mikko Turja  

Dark Conspiracy (myöhemmin DC
1
) on Game Designers' 

Workshopin (myöhemmin GDW) vuonna 1991 julkaisema roolipeli. 

Peli yhdistelee mielenkiintoisella tavalla toimintaa, kauhua ja cyber-

punkia. DC:llä onkin tällä tasolla monia yhteneväisyyksiä Call of 

Cthulhun kanssa, mutta se on kuitenkin selvästi omaleimainen ko-

konaisuus. Tästä pitävät huolen 

erilaiset empaattiset taidot, luo-

tien määrä sekä retrofiilis kyber-

punkahtavalla hienosäädöllä.  

Erun kuulumiset sai nyt käsillä 

olevan kolmannen laitoksen jul-

kaisun kynnyksellä haastattelun 

kahdelta paluun takana olevalta 

mieheltä Lee Williamsilta sekä 

Norm Fenlasonilta. Samalla 

luomme yleissilmäyksen tämän 

seurassamme yhä aktiivisessa 

pelautuksessa olevan roolipelin 

historiaan.  

                                  
1
 bradleykmcdevitt.net/ (DC 3.0 kuvittajan kotisivut) 

farfuture.net/ (DC:n PDF ja CD-levyjen myyjä) 
kinstaffmedia.com/3hombres/ (DC 3.0:n kotisivut) 
 

http://www.bradleykmcdevitt.net/
http://www.farfuture.net/
http://www.kinstaffmedia.com/3hombres/
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Tumman salaliiton maailma 

Dark Conspiracy on edesmenneen legendaarisen GDW:n luoma 

roolipeli synkästä lähitulevaisuudesta. Pelin maailmassa suuret yh-

tiöt ovat alkaneet syrjäyttää eri maiden hallituksia ja sotia käydään 

yhtiöiden välillä. Ilmastonmuutos, saasteet, nälänhätä ja työttömyys 

ovat kasvussa. Koko maailma rypee laman kourissa. Kaiken tämän 

keskellä maailmaan on alkanut ilmetä telepaattisesti lahjakkaita ih-

misiä. Heitä pelätään ja vainotaan tavallisen kansan toimesta ja toi-

saalta himoitaan yhtiöiden palvelukseen synkin uhkauksin. 

 Pelaajat ovat kaiken tämän keskellä eläviä normaaleja ihmisiä jotka 

ovat huomanneet kurjuuden kasvavan vuosi vuodelta. Pelkkä ihmi-

sen ahneus enää riitä selitykseksi tapahtumille. Kaiken takaa pal-

jastuukin pikkuhiljaa koko ihmiskuntaan uhkaava pimeiden voimien 

salaliitto. Legendojen hirviöitä sikiää ”demonimailla” ja muukalaisia 

avaruudesta kulkee keskuudessamme. Viimeisenä keinona pelaajat 

tarttuvat aseisiin pelastaakseen ihmiskunnan synkältä kohtalolta.  

Teknologisesti pelimaailma tarjoi-

lee jotain jokaiselle. Perustuotanto 

on siirretty halvan työvoiman mai-

hin. Moni asia on palannut 50-

luvun muotiin: pikaruoka tulee 

mikron sijaan leivänpaahtimesta 

ja televisio on mustavalkoinen ku-

vaputkihirviö. Tämän tavallisen 

tallaajan saatavilla olevan tekno-

logian vastapainona löytyy metro-

polien "unelmamaailma" paikka 

jossa rikkaat asuvat. Sieltä on 

mahdollista löytää edistyksellistä 

teknologiaa kuten hologrammeja, 
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Dark Conspiracyn GDW:n aikainen materiaali 
 
Gathering Evil (novelli) 1991 
Heart of Darkness (seikkailu) 1991 
Darktek (lisäosa) 1991 
New Orleans (seikkailu) 1991 
Evil Ascending (novelli) 1991 
Hellsgate (seikkailu) 1992 
PC Booster Kit (lisäosa) 1992 
Ice Daemon (lisäosa) 1992 
Minion Hunter (lautapeli) 1992 
Dark Races (lisäosa) 1992 
Among The Dead (seikkailu) 1992 
Evil Triumphant (novelli) 1992 
Minion Hunter Folio (lautapelin lisäosa) 1992 
Nightsider (seikkailu) 1992 
Empathic Sourcebook (lisäosa) 1993 
Proto Dimensions (lisäosa) 1993 

 

ruumiinjäsenten uudelleenkasvatusta ja robotteja. Ilma on puhdis-

tettua, mutta kaikkea tätä valvovat megakorporaatioiden etua val-

vovat henkilökohtaiset armeijat. 

Dark Conspiracyn ensimmäinen painos toimi käytännössä Twilight 

2000 toisen laitoksen esimuodolla. Hahmot luodaan uramoodilla jo-

ka etenee neljän vuoden sykleissä. Kullakin sykliltä valitaan omat 

taitosettinsä ja kontaktit. Erona Twilightiin DC toimii d10-

systeemillä. Säännöt ovat monelta osin todella yksinkertaiset. Toi-

saalta ne sortuvat joissain kohtaa liiallisen monimutkaiset. Selvim-

min tämä tulee esiin tulitaisteluissa. Tarvittavien noppien määrä 

paisuu pahimmillaan uskomattomiin mittoihin. 

 

GDW-vuodet 

Lester Smithin suunnit-

telema ja legenda Larry 

Elmoren kuvittama en-

simmäinen laitos oli hy-

vässä nousukiidossa. 

Julkaisija GDW suljettiin 

kuitenkin monien pelien 

ystävien murheeksi 1996. 

Näin ensimmäisen laitok-

sen elinkaari jäi vain vii-

den vuoden mittaiseksi. 

Tämä ei ollut omiaan 

nostamaan DC:ä suuren 

yleisön suosikiksi. Mikäli 

GDW olisi pysynyt pys-

tyssä vielä muutaman 

vuoden pidempään niin 
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DC:n kehitys olisi jatkunut eteenpäin. Näin se olisi saavuttanut var-

masti huomattavasti nykyistä suuremman fanipohjan. Ensimmäisen 

laitoksen elinkaaren aikana julkaistiin pelille useita seikkailumoduu-

leita, sääntölaajennuksia ja lähdekirjoja. Merkittävä päivitys oli ”PC 

Booster Kit” (1992), joka muutti koko pelijärjestelmän d10-

säännöstöstä d20-pohalla. Julkaisujen joukkoon mahtui myös kol-

miosainen Michael A. Stackpolen kynäilemä novellisarja. Nämä kir-

jat olivatkin korvaamatonta materiaalia "virallisen" DC:n tulkinnassa, 

maailmankuvaus kun oli jäänyt peruspelissä varsin avoimeksi. 

Mielenkiintoisena yllätyksenä, GDW julkaisi DC:stä myös lautapelin 

"Minion Hunter". Painos ei ollut suuri ja nykyään peli kuuluu keräily-

harvinaisuuksien joukkoon. Lautapelissä ajettiin ajoneuvoilla ristiin 

rastiin pitkin Amerikan mannerta tehden samalla selvää pimeyden 

palvelijoista ja selvittäen korteista paljastuvaa pelistä toiseen vaih-

tuvaa juonta.  

 

Uudelleenjulkaisu 

Dynasty Presentations (myöhemmin DPI) osti DC:n lisenssin 

vuonna 1998. Pelin uudelleenjulkaisua varten siitä tehtiin laajasti 

uudistettu toinen laitos. Aiempaa materiaalia niputettiin laajalti pe-

ruskirjaan ja käyttöön otettiin ”PC Boster Kitin” d20-säännöt. Samal-

la itse sääntökirja jaettiin pelaajien ja pelinjohtajan kirjaksi. Näistä 

julkaistiin hämmentävästi kaksi erilaista versiota. Perusversio sisälsi 

vain kriittisimmät pelisäännöt siinä missä "Masters Edition" kattoi 

laajalti GDW:n julkaisemat lisäosat. Siivumääräisesti yhden kirjan 

ero oli näin pahimmillaan lähes 300 sivua. Päänvaivaa syntyi siitä, 

että myöhemmin DPI:n julkaisemissa lisäosissa ohjattiin pelaajia 

tarkistamaan tietoa ainoastaan mestarilaitoksesta. Tilannetta pa-

hensi entisestään kirjojen tarvepainatustoimintamallia. Myyjät jou-

tuivat odottamaan tuotteita toisinaan pitkiäkin aikoja.  
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Dark Conspiracyn ensimmäinen versio kärsi 
tunnetusti ongelmista nidosliiman kanssa. 
Leikkimielisesti onkin sanottu, että mikäli kat-
soit kirjaa liian ilkeästi, se hajosi käsiisi. 
 DC:n toinen laitos ei saanut kovin ruusuista vastaanottoa sarjan fa-

neilta. Opukset olivat täynnä kirjoitusvirheitä. Alkuperäisistä GDW:n 

kirjoista lainatut kuvat olivat uudessa painoksessa mustavalkoisia. 

Parhaimmillaan ne olivat rakeisia kopioita ja huonoimmillaan kum-

mallisesti irti leikattuja paloja isommista esikuvistaan. Pian uusinta-

painoksen julkaisun jälkeen DPI vaihtoi alaa ja DC:n tulevaisuus 

näytti sinetöidyltä. 

 

Valoa tunnelin päässä 

Muutama vuosi DPI:n kadottua maan alle, DC yritti murtaa tiensä 

pinnalle useammassakin eri muodossa. Kehitteillä oli tietokonepeli 

ja ainakin yksi uusi roolipeli. Molemmat kaatuivat tekijänoikeuskiis-

toihin. Lopulta DC löysi kuitenkin uutta eloa pitkäaikaisten faniensa 

kautta. Näistä kenties kuuluisin oli E-zine Demongrounds. Demon-

grounds oli kauhuroolipeleihin erikoistunut julkaisu. Sen sivuilta löy-

tyy yhtä arkistoituna muun muassa DC:n uusia seikkailuja, lähde-

materiaalia ja vaihtoehtoisia sääntöjä.  

Vaikka Dark Conspiracyn painettujen julkaisujen määrä olikin varsin 

suuri, ei sitä DPI:n jälkeen enää juuri löytynyt paikallisista pelikau-

poista. Tähän hätään vastasi Far Future Enterprises (myöhemmin 

FFE). FFE alkoi julkaisemaan GDW:n roolipelejä joille oli selvästikin 

vielä kysyntää PDF-muodossa. DC:n kaikkia osia myydään tänäkin 

päivänä FFE:n kotisivuilla. Fanien suruksi materiaali on edelleen 

saatavilla vain sähköisessä muodossa. Kynyneleitä kuivaa CD-
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Ne jotka teistä lukijoista muistavat ZZ Topin, 
niin kyllä, 3 Hombresin nimi on tullut heidän 
albumiltaan. 

paketeilta löytyvät DC:n lisäosat ja epävirallinen päivitys DC 2.2. 

FFE:n CD-kokoelmien lisäksi kaikki DC:n osat ovat saatavilla erik-

seen ainakin Drive Through RPG -nettikaupasta. 

 

Uljas uusi Dark Conspiracy 

DC on näkemässä uutta valoa "3 Hombres Games" (myöhemmin 

3H) nimisen uunituoreen julkaisijan suojissa. Kolmannes painos lu-

pailee uudistetun sääntösysteeminsä lisäksi päivitetyn maailmanku-

van. Tällä korjataan vuoden 1991 laitoksessa osittain pahasti aliar-

vioitua tulevaisuuden teknologia. 3H on julkaissut tähän päivään 

mennessä aiempien DC versioiden kanssa yhteensopivia  lisäosia, 

jotka ovat ensimmäiset uudet tuotteet tähän roolipeliin sitten vuoden 

1998. Nämä ovat saatavilla paitsi heidän kotisivujensa kautta, myös 

useiden verkkokauppojen kautta.  

Uutta julkaisua onkin seurat-

tu myös Erun piireissä, ja 

muutamien viestinvaihtojen 

jälkeen Erun kuulumiset sai-

vat kaksi 3 Hobres Game:n 

päällikköä, Lee Williamsin 

sekä Norm Fenlasonin 

haastateltavaksi tämän mo-

nille roolipelaamisen naava-

parroille tutun uudispainok-

sen tienoilta.  
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Could you tell our read-

ers a little about yourselves? 

Norm Fenlason: I am an Aer-

ospace engineer by training 

and vocation, but I have been 

playing RPGs and war games 

since 1972. I was handed my 

hind-end by an experienced 

gamer playing Operation Bar-

barossa (SPI). Even though I 

lost in two turns I was addict-

ed to gaming for life. 

Lee Williams: I am from 

more or less the middle of 

England. Always been into 

science fiction, fantasy, 

thrillers and so forth. A 

parently I could read 

aided without talking out 

loud from the age of 3 or so, 

which has to have some bear-

ing on my lifelong love of read-

ing and general creativity. 

How did you guys got into 

the whole RPG scene & what 

was the first RPG you 

played? 

Norm Fenlason:I got into role-

playing games playing Chain-

mail with miniatures. My little 

group played heroes and wiz-

ards in that game for a couple 

of years. We bashed and 

mashed the rules to do all sorts 

of things with our little heroes 

and anti-heroes including un-

dead armies (zombies) and 

skeletons. I 
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played DnD (LWBs) for a cou-

ple of years in the service 

(USAF). But the first RPG that I 

bought was Traveller (LBBs). 

Between the LWBs and the 

LBBs I drew maybe 500 pages 

of graphed dungeon crawl lay-

outs. All lost while moving 

around from station to station, 

I'm afraid. 

Lee Williams: I was in a war-

gaming club as a teenager, 

and one day I saw this bunch 

of people sat around a table 

talking their way through a fight 

rather than shifting models 

around. This intrigued me 

greatly, so the following week I 

had a chat with one of the guys 

and he explained what it was 

all about. Soon, I couldn’t get 

enough roleplaying! The very 

first session I was in was origi-

nal AD&D, and somewhere I 

still have the character sheet. 

He was a second level fighter I 

think. Not long after this, I pur-

chased my very first RPG, 

which was the classic Traveller 

three-books-in-a-box. Never 

looked back since! This would 

have been around 1979 or 

1980. 

What is your favourite RPG? 

What aspects of it do you 

like? 

Norm Fenlason: Actually, my 

favorite all-round role playing 

game is Dragonquest--the orig-

inal SPI version, which I still 

have. I tend toward rules-heavy 

systems due to my simulation-

ist background. What I like 

about that system is progres-

sion in specific capabilities and 

a statistical basis of success. 

That and the riposte. A sword 

master with an epee can wipe 

out a horde of lower class 

thugs quite easily. In other sys-

tems, they can drag you down. 

I read a lot of Robert Howard 

and the idea of a skilled and 

physically capable swordsman 

heroically saving the day was 

very attractive to me. Most 

players now days would shy 

away from the math involved. 

Lee Williams: Quite simply, 

Call of Cthulhu. I think this is 

because I have been lucky 

enough to have played in 
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games with many of the people 

who write for the game and its 

derivatives. The rules are just 

complex enough to be interest-

ing without interfering with 

gameplay.’ 

If you would have to name a 

single best memory from 

playing or running RPG´s 

what would it be? 

Norm Fenlason: After slaying 

a black dragon with a "bor-

rowed" dragonslayer sword at-

tack from behind, my halfling 

thief had to scramble up a tree 

to avoid stampeding cattle. He 

attempted to leap from one 

branch to another and fell kill-

ing the character in the milling 

throng below. DEX 18 only 

goes so far, I guess. 

Lee Williams: That's difficult! I 

have far too many to tell you 

about...best game session I 

ever played in was at Continu-

um 2006, a multiple table 

Cthulhu game run by the Kult 

of Keepers. Each table were 

playing the same scenario but 

when certain trigger events 

happened, the person who 

caused the event was taken by 

the organisers to a different ta-

ble...a sort of parallel-universes 

game. The guys from Chaosi-

um were playing in the game 

too. It's a shame the Kult have 

split up since then. 

In your opinion, what direc-

tion is the RPG scene going? 

Are the glory days of 80-90´s 

behind it? Or, has the 

amount of players actually 

increased since those days? 

Norm Fenlason: I think that 

the current level of online ac-

cess is creating a renaissance 

of the 80-90s. In its heyday, 

players had to wait patiently to 

get a book delivered to their lo-

cal store, if they had one. I 

have lived where the closest 

retailer was 70-80km away. 

Would-be publishers had to 

come up with a significant in-

vestment to get into distribution 

channels. Materials now are 

more available than they have 

ever been--as long as you 

don't mind electronic formats. 

Then again, online ordering 

and delivery with print-on-

demand makes distribution 
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very easy. But what is perhaps 

the most important factor in the 

renaissance is the community. 

Social networking, blogging 

bring the players, au-

thors/artist, and publishers to-

gether as never before. Really! 

In 1996 when the Dark Con-

spiracy Mail List first started (I 

think it was 96), it was the first 

time I realized that US games 

were popular overseas. Now 

here we are. 3Hombres Games 

does business internationally 

with members of our organiza-

tion in various countries (and 

continents for that matter). 

Lee Williams: In the past five 

years or so I have discovered 

that a lot of my younger friends 

are gamers. With me being in 

my mid-forties and some of 

them being in their early twen-

ties they look on me as a wise 

uncle figure. The odd thing is I 

already knew some of them 

from my previous job as a 

barman, but the topic never 

came up in conversation. I 

would say the number of gam-

ers in general is rising. As for 

the market, I suppose we will 

find out soon enough! 

Back when the RPG´s were 

considered a new thing, the 

player base was largely con-

sidered to be just nerds. The 

line began to blur back in the 

90´s. People who were con-

sidered jocks started to ap-

pear in RPG groups. Have 

you seen this same phenom-

enon in the States? 

Norm Fenlason: Funny! I was 

a jock in school. Now I consid-
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er myself a nerd and am proud 

of it. Yes, role playing has 

moved to include more than 

what was considered fringe el-

ements--nerds. My last gaming 

group (I am between groups at 

the moment) were all what one 

would call "mainstream"...guys 

with jobs and families. I think 

this is the paradigm now. It is a 

hobby that is accepted and the 

stigma of role-playing's early 

roots is fading. 

Lee Williams: I'm British so I 

wouldn't know, sorry! I don't re-

call that separation ever being 

major over here though. 

Horror RPG´s seem to be in 

high demand at the moment, 

and most players know Call 

of Cthulhu by Chaosium. 

How does Dark Conspiracy 

differ from that game? 

Norm Fenlason: DC has been 

put down because their was 

too much gun-fondling in it. 

Well, yeah! The biggest differ-

ence between DC and CoC is 

that the players get to win in 

DC. Well designed scenarios 

require some pretty serious in-

vestigation. But when it is all 

said and done, break out the 

magazines! Like the old Conan 

stories, "if it bleeds, it can be 

killed." players know that going 

in. 

Lee Williams: The best de-

scription I ever heard of the dif-

ference was on the old Dark 

Conspiracy Sunday chatroom. 

A fellow Brit, Roger Burton 

West, came up with this: "In 

Dark Conspiracy, guns CAN 

make a difference. Sometimes. 

Maybe." I also recall when I 

was helping out on De-

monground magazine Mike 

Marchi told me that Lester 

Smith, the original game's au-

thor, once used the phrase 

"monsters blow up real good" 

when he was asked the same 

question! 

Now, we have read that you 

are both working on a new 

edition of Dark Conspiracy. 

Most of our readers are likely 

to know what DC is all about. 

The first edition appeared in 

1991 and the second edition 

in 1997, and lets face it 14 

years is a long time for any 
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RPG. How would you de-

scribe DC to someone who 

has never played or heard 

about it? 

Norm Fenlason: DC is like 

Conspiracy X. For every con-

spiracy theory out there, there 

is a DC equivalent. Only in DC 

it is never what you think it is. It 

is always a little twisted. In a 

dystopian alternate future, 

players get to do the right thing 

and hopefully save humanity 

from being consumed by evil. 

Lee Williams: Imagine if eve-

rything that is wrong with the 

real world (such as pollution, 

economic decline, constant in-

ternational warfare and corpo-

rate greed) carried on un-

checked. Then throw in a hole 

in the universe's fabric through 

which unimaginable creatures 

fall and some insane extra-

terrestrials...oh, and a sudden 

unexplained increase in reports 

of psychic powers. 

What changes have you 

made to Dark Conspiracy 

and have you modernized it 

in any way? For example 

technology has changed 

quite a bit since 1998. Have 

you done anything to reflect 

that change?  

Norm Fenlason: Our mandate 

is t bring the DC system level 

with the GDW house system as 

defined in Traveller: The New 

Era and Twilight 2000 v2.2. So 

the game mechanics will still 

be heavy (as heavy as DnD) 

and totally compatible with 

TNE and T2k. This allows the 

use of a lot of support material 

and with some modification ex-

isting 1st and 2nd edition mate-

rial. Weapons will mostly be 

updated as will vehicles. How-

ever, in Traveller Tech Level 

terms, the general population 

will have access to TL5 while 
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the Nomes will have access to 

TL9 or TL10 and maybe in se-

lect ET technologies higher. 

But you do not have to know 

TNE or T2k to play. The setting 

is being modernized. The origi-

nal authors did not have the 

non-polarized world political 

situation that exists today. The 

lack of background material 

was the biggest complaint of 

1st and 2nd editions. Hopeful-

ly, we can remedy that. 

Lee Williams: The tech in our 

version is  pretty much the 

same, in fact the difference in 

what the various social classes 

can afford is one of the main 

things that adds extra colour to 

our version. I have had a lot of 

fun in the past with the retro-

tek when running DC! There 

are some things we have 

changed simply because the 

world hasn't gone the way the 

original writers thought it 

would, but not very much. 

Some of us can't wait to get 

our hands on the upcoming 

edition of DC. Can you give 

any clues on the possible re-

lease? 

Norm Fenlason: We are doing 

two books. The first will be an 

almost generic set of modern 

conspiracy rules based on the 

original DC with TNE and T2k 

updates. There are sufficient 

rules, including character gen-

eration and combat (the two 

primary components of DC) in 

that book to create one's own 

setting: horror, secret agent, 

modern fantasy, etc. It is called 

Conspiracy Rules and we are 

hoping to get that one out this 

summer, which is bearing 

down on us very quickly. The 

second book is the setting 

book. This is where the classi-

cally DC-ish material will re-

side. This one is called Con-

spiracy Lives and contains the 

basics of the DC setting, ex-

tensions to character genera-

tion, new Dark Races and 

Beasties. That one is targeted 

for the Fall. 

Lee Williams: Right now we 

don't have a definite date, sorry 

During the every summer in 

Helsinki there is a RPG cen-

tered Con called "RopeCon". 

Have you heard of it? Would 
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Lee on osoittamamme kiinnostuksen pohjalta vihjaillut, että 
Eru saattaa kuulua Dark Conspiracy kolmannen laitoksen 
testaajiin. 

you guys consider attending 

it some year, maybe to pro-

mote Dark Conspiracy? 

Norm Fenlason: That sounds 

like a lot of fun! It has been a 

while since I have been in Eu-

rope and I never got past 

Stockholm. Real life will keep 

me away this year, but 2013 

would be great...assuming 12-

12-12 isn't the end. 

Lee Williams: I have heard of 

it though Dork Tower cartoonist 

and game illustator John Ko-

valic. He had a really great 

time at RopeCon a few years 

back. I would love to attend 

some time but it won't be for a 

while. 

Finally, there are many GM´s 

with their own home brewed 

RPG´s that are considering 

publishing them in one for-

mat or another, is there any 

advice you can give them? 

Norm Fenlason: I say go for it. 

Tools for layout and production 

have never been more availa-

ble. There are a lot of artists 

that may let you use their work 

for free. Sometimes all you 

have to do is ask. Check out 

deviantArt or other online artist 

hangouts. Key is to find some-

one with a strong command in 

the language you are publish-

ing in and have them proof-

read. When they are done, 

have someone else proofread 

it again. A great idea will never 

get past a crappy execution. 

Above all and to steal 

someone's motto: JUST DO IT. 

It may not sell, but you will feel 

good when it is done. 

Lee Williams: This is the first 

actual product I have ever 

been involved with, but I can 

definitely say people should do 

it. Even if others don't like it do 

it for yourself - you might find 

that you enjoy it! Finally I want 

to say thanks to Mikko Turja for 

asking us to participate. Keep 

on gaming! 
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Kirjoittanut: Samu Kahila 

Erun kuulumisten toimitus osallistui AreaNetin kehittämään Guild 

Wars 2 (myöhemmin GW2) mmorpg:n betatestaukseen. Testausvii-

konlopun jälkeen tuntui ryhmässämme vallitsevan selkeä konsen-

sus siitä, että käsillä on todella kovan luokan peli joka paitsi uudis-

taa genreä innovatiivisesti niin on varsin onnistuneesti koonnut yh-

teen aiemman osansa ja muiden genren pelien parhaat puolet. On 

aika luoda tarkempi silmäys ensikosketuksen tarjoamaan kokemuk-

seen, jotka pari testiviikonloppua antoivat.  

Alkuperäinen Guild Wars voidaan kiteyttää kahteen hyvin keskei-

seen tekijään. Ensinnäkin peli on heti ostamisen jälkeen kuukausi-

maksuton. Liiketoimintamalli oli uusi ja kantoi hedelmää nostaen tu-

lokkaan kilpailemaan heti isojen poikien seuraan. Toinen keskeinen 
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tekijä oli taitopohjainen PvP-painotteisuus. Kaikki kilpailivat samalla 

viivalla eikä grindatuilla varusteilla tai euroja pöytään iskemällä voi-

nut hankkia itselleen mitään etua näissä taisteluissa. GW2 on säilyt-

tänyt nämä molemmat piireet ja tietysti lisännyt aimo annoksen uut-

ta. 

Kaikki alkaa hahmosta. Sen luominen on nopeaa ja sisältää genren 

perusominaisuudet kauniissa paketissa. Rotuja on valittavana viisi 

ja ammatteja kahdeksan. Kosmeettisten valintojen käyttöliittymän 

väripaletit on jaettu ikävästi usealle sivulle. Valinta olisi voitu tehdä 

paljon helpommaksikin, mutta ehkä kyseessä on betavaiheen huo-

limattomuus. Avataarin ulkomuodon valitsemisen jälkeen seuraa 

joukko kysymyksiä. Minulle näistä hahmon taustatarinan, kumppa-

nien ja luonteen määrittävistä valinnoista tuli mieleen Ultima-sarjan 

vanhempien pelien 

hahmonluonti positiivi-

sessa mielessä. Kysy-

myksiä on vain viisi, 

mutta sekin tuo muka-

vasti vaihtelua ja sy-

vyyttä peliin. Valintojen 

vaikutus näkyy koko 

pelin ajan esimerkiksi 

henkilökohtaisessa 

juonessa sekä ei-

pelaajahahmojen kans-

sa käytävissä keskus-

teluissa. Toivottavasti 

mmorpg-genren muutkin 

pelit alkavat syventä-

mään  hahmojen tausto-

ja. 
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Valmis hahmo temmataan heti keskelle sankarillista rotukohtaista 

aloitusseikkailua. Parissa minuutissa huomaa joutuvansa massiivi-

siin taisteluihin ja kohtaa ensimmäisen huomattavasti suuremman 

kokoluokan vastustajan. Räväkkä alku potkaisee homman lennok-

kaasti käyntiin ja imaisee pelaajan mukaan pelin maailmaan.  

PvE:n puolella koko skaalaa ollaan tuotu huomattavasti lähemmäksi 

valtavirtaa. Kokemus on pyritty tekemään pelissä paljon edeltäjään-

sä syvemmäksi. Henkilökohtaisesti olen aina ollut ensin PvP:n ys-

tävä ja sitten suonut pienen mahdollisuuden PvE:lle. Olinkin erittäin 

yllättynyt, kun huomasin käytäväni ensimmäisestä avoimesta testi-

viikonlopusta pitkälti yli puolet PvE:n parissa. Osansa oli varmasti 

kauniilla graafisella ulkoasulla sekä retro-fiilisitelyllä vanhoista pe-

leistä tuttujen paikkojen ja tarinoiden osuessa eteen yksi toisensa 

jälkeen. Dynaaminen maailma oli kuitenkin merkittävin lumoava te-

kijä. Avoimet tehtävät toimivat erinomaisesti jo Warhammer Onli-

nessä. Ne eivät vaadi hidastempoista ryhmien muodostamista vaan 

Kookkaat vastustajat ovat suuria heti alusta alkaen 
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paikalla juuri asioiden tapahtuessa olevat pelaajat ovat kaikki mu-

kana samassa sopassa automaattisesti. GW2 on kuitenkin panos-

tanut melkoisesti siihen, että tapahtumat näkyvät ja kuuluvat. Pelaa-

jan ei tarvitse pysähtyä lukemaan tehtävän kuvausta arvatakseen 

mitä seuraavaksi odottaa vaan kaikki näkevät rosvolauman hyök-

käävän ja asiaan puuttuminen on kunkin oma päätös. Tuolla pää-

töksellä pitäisi hypetyksen mukaan olla kauemmaksi kantavat seu-

raamukset, mutta näin ei ikävä kyllä ole. Maatilan palaessa olisi 

mukavaa, että sitä ei olisi rakennettu uudestaan jo parissa tunnissa 

kuten nyt käy. Toivottavasti asia korjaantuu tarinan kaaren edetes-

sä, sillä alkutasojen maailma tuntuu palaavan alkutilaansa aivan lii-

an nopeasti.  

Liikkumisen vapauteen 

on pyritty panosta-

maan. Vedenalainen 

maailma ei ollut tutkit-

tavissa pelin aiemmas-

sa osassa. Nyt tähän 

on satsattu kuulemma 

paljon ja viitteitä tästä 

on nähtävillä jo pelin 

alkupuolella. Hehkutuk-

seen nähden kokemus 

oli aika vaisu eikä aina-

kaan toistaiseksi tarjoa 

mitään merkittävää, mi-

tä muissa peleissä ei 

olisi jo nähty. Hahmon 

hyppimiskyky ja aktiivi-

nen väistely taisteluissa 

ovat paljon kaivattuja 
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piirteitä. Näistä jälkimmäinen on toteutettu erinomaisesti ja sen suu-

rin vaikutus näkyykin PvP-puolella.  

Pelin tarinaan on saatu monelta osin imua, mutta todellinen vau-

efekti oli pelissä jatkuva kolmen eri serverin välillä käyttävä WvW-

sota jossa matalatasoisetkin hahmot skaalataan maksimitasolle. 

Sotamenestyksestä seuraa konkreettisia hyötyjä serverin pelaajille. 

Taistelu käydään omalla kartallaan joka on massiivinen ja sisältää 

useita eritasoisia kohteita. Mukana ovat piiritysaseet joita kukin 

osapuoli voi resursseja haalimalla ja suojelemalla rakentaa. Ilman 

apuvälineitä 

suurimmat 

linnat jäävät 

vain etäiseksi 

unelmaksi 

puolustuksen 

kaataessa 

kiehuvaa öljyä 

portilla me-

luavien hyök-

kääjien nis-

kaan. Mikä 

tärkeintä peli 

ei ala tökki-

mään vaikka useam-

pi velho pistää koko 

arsenaalinsa kehiin yhtä aikaa. Tämä on huomattava parannus ai-

emmin samansuuntaisella idealla leikkineiden peleihin nähden. 

Grafiikan maksimiasetuksilla huomaa tietysti melko pian onko näy-

tönohjain kuinka vanha. Pienellä säädöllä alaspäin peli jatkuu iloi-

sesti ja yhä uskomattoman kauniina parikin vuotta vanhalla kortilla, 

mikä on mielestäni varsin kunnioitettava saavutus silmiä hiveleväs-

sä ympäristössä. 



Erun kuulumiset 1/2012 

27 
 

Avoimen sotamuodon lisäksi on tarjolla rakenteellinen PvP, jossa 

voi pelata satunnaisen ryhmän mukana tai tavoitella tosissaan sijoi-

tusta kuukausi- ja vuositason kilpailussa. Killat voivat myös järjestää 

itse omia turnauksiaan. Nämä taistelut ovat nopeatempoisempia ja 

saumatonta ryhmätyötä vaativia. Sen lisäksi, että oma ammatti 

osaa useita eri taitoyhdistelmiä voi usea taito muuntua vielä tehok-

kaammaksi tai täysin uudeksi mui-

den ammattien taitojen  avustuksella. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, et-

tä elementalisti voi piirtää maahan 

tuliseinän jonka takana oleva samoa-

ja saa nuoliinsa maagiset tulikärjet 

nuolten läpäistessä liekit. Yhdistel-

mien kirjo on huikean laaja. Tämä 

lisää pelin monipuolisuutta paljon. 

Parhaiksi janoavilla joukkueilla ei 

olekaan varaa olla käyttämättä näitä. 

Tämä piirre korostaa vielä entuudes-

taan pelin hyvin yhteistyöpitoista 

yleisolemusta. Rakenteellisen PvP:n 

rehentelyoikeuksien lisäksi palkkiona 

on kunniapisteitä joilla voi hahmolle 

hankkia kosmeettisia varusteita. 

Nämä on sidottu kumulatiiviseen pis-

temäärään, jolla voi halutessaan 

osoittaa muille tämän puolen koke-

mussaldon. 

 

Lukemien skaalaus alueen 
mukaiselle tasolle. 
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Killat ovat keskeinen 

osa peliä kuten pelin 

nimikin hieman vihjaa. 

Ne tarjoavat monenlais-

ta hyvää jäsenilleen 

edellyttäen, että jäsenis-

tö on pelaillut peliä ja 

näin hankkinut killan va-

luuttana toimivaa vaiku-

tusvaltaa. Mikä parasta 

jokainen hahmo voi kuu-

lua useampaan kiltaan 

yhtä aikaa. Tilanteen 

mukaan voi valita mitä 

kiltaa haluaa juuri kysei-

sellä hetkellä edustaa. 

Tämä on upea tapa tu-

kea varsinkin pienempi-

en kaveriporukoiden pe-

rinteisiä muiden kuin 

päähahmojen kiltoja. 

Pelistä saa paljon irti pe-

latessa yksinkin, mutta 

GW2 on peli, jossa soo-

loiluun ei kannata sor-

tua. Yhdessä on aina 

hauskempaa. Testivii-

konlopun aikana törmä-

sin lukuisiin uusiin ja 

vanhoihin tuttavuuksiin. 

On ilo päästä vastaa-

maan pelin tarjoamiin 

todellisiin haasteisiin jul-
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kaisun jälkeen näiden ihmisten kans-

sa tai heitä vastaan!  

Käsityötaidot eivät olleet mukana ol-

lenkaan alkuperäisessä pelissä. GW2 

on ottanut ne mukaan luultavasti fa-

nipainostuksen alla. Ikävä kyllä ensi-

vaikutelma on hieman päälle liimatun 

oloinen. Systeemi toimii ja pyrkii jopa 

näennäisesti puoli-innovatiiviseen re-

septien kehittelyyn raaka-aineita yh-

distelmällä, mutta ei kuitenkaan tuo 

genreen mitään uutta. Aikaa systee-

min oppiminen tulee viemään paljon 

ja mieleen tuleekin ajatus onko koko 

ominaisuus lisätty peliin vain ime-

mään aikaa ja kultaa. Sosiaali-

seen puolen, lähinnä hahmojen 

vaatetukseen, osalta käsityötai-

doilla saattaa olla jonkinasteinen 

tilaus. Hahmoissa kun on kiva 

pikku ominaisuus, jolla voi len-

nosta vaihtaa ”kaupunkivaat-

teet” päälle ja näin siirtyä vaik-

ka roolipelaamaan. 

Sosiaalista pelaamista on pyrit-

ty tukemaan GW2:ssa monin 

muinkin tavoin. Merkittävin 

jä kiltojen jälkeen on lienee 

sojen skaalaus. PvP:n yhtey-

dessä mainittiinkin jo skaalaus 

ylöspäin, muta homma toimii 

tä tehokkaasti toiseen suuntaan. 
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Mikäli suuntaat kehittyneellä hahmolla aloitusalueilla ja suunnittelet 

juoksevasi vaivatta hirviölaumojen läpi on loppu käsillä varsin no-

peasti. Testiryhmällä etenimme kolmattakymmentä tasoa olevilla 

hahmoilla vanhan Ascalonin alueella sijaitsevaa salaista hyppely-

pulmaa etsien. Matkamme kulki charr-rodun matalatasoisten aloi-

tusalueiden läpi. 

Hahmojemme 

matka-

nopeustaidoista 

huolimatta satun-

naiset nuolet ja 

ilmojen halki len-

televät myrkkypii-

kit saivat osuma-

pisteet loppu-

maan. Syykin 

selvisi pian. Hah-

momme olivat nyt 

ominaisuuksiltaan 

tasolla 3, joten 

alueen läpi oli tahkot-

tava samalla varovaisella asenteella, mitä 

hetkeä aiemmin pelin vaikeimmilla auki olevilla alueilla. Erikois-

maininta täytyy antaa siitä, että kaupungit, linnoitukset ja kylät pe-

lissä ovat huolella suunniteltuja ja luovat kohtalaisen hyvin illuusion 

elävästä maailmasta. Kaupunkien järkälemäinen koko ja tunnelmal-

linen ulkoasu ovat omassa luokassaan mmorpg-pelien parissa. 
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Lion’s Arc-kaupungin suihkukaivo yöllä. 

Valuuttana pelissä käytettään kolikoiden ja aiemmin mainittujen vai-

kutusvallan sekä kunnian lisäksi karma. Tätä pystyy ansaitsemaan 

osallistumalla avoimiin tapahtumiin sekä suorittamalla omaa tai aut-

tamalla toisia pelaajia näiden henkilökohtaisen tarinan kanssa. Ja-

lokivet eivät puolestaan ole enää pelkkää valuttaa vaan niitä voi 

hankkia oikealla valuutalla. Pelissä on näin mikromaksutyylinen 

systeemin monenmoisen kosmeettisen tai elämää helpottavan asi-

an ostamista varten. 

Mukaan mahtuu genrelle tavaksi tulleita täyteominaisuuksia. Kirjava 

joukko minipelejä edustaa tätä puolta, mutta näihin toimitus ei rehel-

lisesti ehtinyt liiemmin paneutumaan tämän testirupeaman aikana. 

Näillä on mitä luultavimmin osuutensa kuulemamme mukaan useita 

kertoja vuodessa pelissä viettävien erikoisteemajuhlien osana.  
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Osa tehtävistä on minipe-

lejä. Tässä sankari sika-

na etsimässä tryffeleitä 

sammakkovelholle. 

Aluksi meitä ei ollut paikalla montaakaan, mutta pupua kaatamaan 
saapuivat kaikki kynnelle kykenevät. 

Ensimmäinen avoin betatestaussessio tavataan päättää isompaan 

tapahtumaan.  ArenaNetin ratkaisu tällä kertaa oli yhden pelialueen 

tyhjentäminen vihollisista stressitestin henkeen ”suuri olentometsäs-

tys” -nimisen dynaamisen tapahtuman alla. Aiemmasta versiosta 

tutun ja Monty Pythonin hullu maailma elokuvasta, nyt legendaari-

seksi korotetun, valkoisen pupun hyökkäys oli tapahtuman koho-

kohta. Tätä seurasi vielä mo-

nenmoisten erikoisolentojen in-

vaasio jossa mukana oli kaik-
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Toimittajan päähahmo tunnetaan nimellä Xeroth Celem jo pelin aiemmasta 

osasta. Sukunimi on viittaus Erun klassiseen liveroolipelisarjaan.  

Artikkelin kaikki kuvat ovat ruutukaappauksia pelin betavaiheesta. 

 

kea mahdollista tappajarotista mustiin moa-lintuihin. Tapahtuma oli 

viihdyttävä heille, jotka ymmärsivät viittaukset, mutta moni vaikutti 

olevan autuaan tietämätön näistä.  

Guild Wars 2 lunastaa suurimman osan lupauksistaan erinomaisesti 

jo betavaiheessa. En epäile lainkaan, etteikö tästä tule jälleen yksi 

genren merkkipeli ajan myötä. Peli tarjoaa jokaiselle jotakin. Vaikka 

pääpaino on yhä hitusen kallellaan taitopohjaiseen PvP-mittelöintiin 

on tällä kertaa PvE-pelaajat otettu huomioon todella hyvin. Nähtä-

väksi jää noustaanko näillä eväillä genren kärkisijalle tällä het-

kellä. Mahdollisuuksia moiseen on selvästi. 

Minut löytää pelistä hahmolla Xeroth Celem. Betassa olemme pe-

lanneet Desolation-serverillä. Tule ihmeessä juttusille pelissä.  
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”…onnistui hankkimaan itselleen 
yliopistotasoisen tutkinnon --- 

pääaineenaan magia.” 

Kirjoittanut: Aki Vainio 

 

 Isaac Bonewits oli kiehtova hahmo. It-

se tunnen hänet parhaiten henkilönä, 

joka onnistui käyttämään UC Berke-

leyn sääntöjä hyväkseen siten, että 

onnistui hankkimaan itselleen yli-

opistotasoisen tutkinnon (Bachelor 

of Arts) pääaineenaan magia. Ber-

keley paikkasi tuon mahdollistaneet aukot 

niin nopeasti, että kukaan muu ei ole koskaan 

samaa onnistunut tekemään. 

Authentic Thaumaturgy on hänen Chaosiumille kirjoittamansa 

kirja, jonka tarkoitus on esittää “todellinen” taikuus tavalla, jota voi-

taisiin helposti soveltaa peleissä. Oma versioni on Steve Jackso-

nin uusittu laitos vuodelta 1998. Bonewits onnistuu osin tavoittees-

saan, mutta ehkä 

johtuen omasta 

ateismistani en voi 

olla pitämättä suu-

rinta osaa kirjasta 

vitsinä. 
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Tuntuu siltä, että Bonewitsin salattu tai alitajuinen tavoite on osoit-

taa oma ylivoimaisuutensa suhteessa muihin. Ehkä tavoitteena on 

rekrytoida lukijoita hänen omaan uskontoonsa. Jossain sen jälkeen 

kun hän on kertonut meille olevansa täydellisessä kunnossa sekä 

ruumiillisesti, että henkisesti, vakuuttanut meidät kaikki aktiivisesta 

seksielämästään ja todennut ymmärtävänsä maailmaa paremmin 

kuin me sokeat tiedeuskovaiset, kirjassa on asiaakin. Ainut asia, jo-

ta hän ei väitä hallitsevansa täydellisesti, on pelisuunnittelu, mutta 

kirjassa on paljon käyttökelpoista materiaalia. 

Ydin on siinä, että Bonewits toteaa, että magia ei saa olla vain 

toisenlainen laserpistooli, vaan sen pitää olla kiehtovaa ja sii-

hen pitää liittyä filosofia, vaikka se filosofia olisikin vain pelaa-

jan päässä. Bonewits menee kuitenkin liian pitkälle. Kirjassa on 

muun muassa kaava manan muuntamiselle eri energiamuotoihin (1 

piste manaa on Bonewitsin mukaan 0,000001 kilowattituntia eli 1 

milliwattitunti). Kukaan ei halua mennä pelissään niin pitkälle, että 

lähtisi näitä asioita laskemaan, vaikka ne löytyisivätkin mukavasti 

taulukoista. 

Tavallaan pidän kirjan lähestymistavasta, jossa ei sitouduta loitsui-

hin, vaan magia on enemmänkin energian suuntaamista eri ta-

voilla ja näitä tapoja voidaan käyttää eri tilanteissa työkaluina halu-

tun lopputuloksen saavuttamiseksi.  

Kaiken kaikkiaan en oikein tiedä oliko kirjan lukemisesta lopulta mi-

tään iloa. Niin monet siinä käsitellyt asiat ovat jo osa yleistä lähes-

tymistapaa magiaan, että nykypelisuunnittelija on varmaan ne jo 

hahmottanut, jos on viitsinyt tutustua peleihin, joissa on hyvin suun-

niteltu magiajärjestelmä, kuten Magen eri versiot tai Ars Magica. 

Kirjan pseudotieteellinen lähestymistapa tuntuu itsestäni lähinnä 

karkottavalta elementiltä. 

Kirjan lopussa on myös mukana skenaario. En oikein tiedä miten 

suhtautua siihen. Se tuntuu pohjimmiltaan vitsiltä. Se perustuu Caf-
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feinan, tietoisuuden jumalan, palvonnalle. Bonewits kertoo keksi-

neensä kultin 70-luvun puolessavälissä ex-vaimonsa kanssa. Jos 

hän voi kertoa avoimesti vain keksineensä tuollaisen kultin, 

niin mitä se tekee hänen uskottavuudelleen? Ei sillä, että hänel-

lä oli minun silmissäni muutenkaan mitään uskottavuutta... 

Kirjoittanut: Mikko Turja 

Monesti kiinnostus tiettyihin peleihin syntyy vasta vuosia niiden jul-

kaisun jälkeen. Tällä välin niiden julkaisija on saattanut ehtiä lopet-

tanut toiminnan syystä tai toisesta. Kysynnän noustessa ilman uutta 

markkinoille tulevaa materiaalia asiasta kiinnostunut on helposti 

hieman eksyksissä. Tämä opas onkin tarkoitettu helpottamaan näi-

den loppuneen painoksen (engl. out-of-print) tuotteiden etsimiseen. 

Oma loppuneen painoksen keräilyni alkoi Battletech-tuotteiden et-

sinnästä. Monien muiden lailla tein alussa kaameita virheitä ostok-

sissani. Toivonkin, että tämä artikkeli auttaa välttämään ainakin 

suurimpia sudenkuoppia. Näissä tuotteissa liikkuvat joissain tapa-

uksissa merkittävät rahasummat.  

”Avaamattoman figuurin hinta liikkuu tänä 
päivänä 600 $ paikkeilla.” 



Erun kuulumiset 1/2012 

37 
 

eBay:n sivuilta kuvakaapattu esimerkki.  

 Mikäli esimerkiksi tiettyjen artikkelien valmistus on lopetettu jo aiko-

ja sitten tai niitä ei koskaan valmistettu montaa, voi hinta hipoa usei-

ta satoja dollareita. Otetaan esimerkiksi INFOCOM Phoenix Hawk 

LAM -figuuri. Sitä myytiin ainoastaan erään BattleTech PC -pelin 

kylkiäisenä. Avaamattoman figuurin hinta liikkuu tänä päivänä 600 $ 

paikkeilla. 

 

Korkeat kappalehinnat vetävät markkinoille väärentäjiä. Heitä löytyy 

eniten eBayn syövereistä. Valveutunut ostaja voi välttää väären-

nökset helpoiten googlaamalla myyjän nimimerkin. Petollisesta 

myyjästä löytyy  useistakin foorumeista varoittavia säikeitä. Nyrkki-

sääntönä pätee vanhaa sanontaa: "Jos se näyttää liian hyvältä ol-

lakseen totta, se yleensä on." 

 

Ostokoset eBayn kautta 

Ostaessasi loppuneen painoksen tuotteita kannattaa aina katsoa 

millä statuksella tuotetta myydään. 

Collectible, eli keräilyesineen, statuksen omaavat tuotteet ovat ai-

na kalliimpia. Tämä johtuu siitä, että ne ovat alkuperäistä tuotantoa, 

tulevat alkuperäisissä pakkauksissa ja ne ovat yleensä uutta vas-

taavassa kunnossa. Keräilijät haluavat ostaa kaikki tuotteensa ensi-

sijaisesti tässä kunnossa. Tämän kategorian tuotteiden hinta muo-

dostuu juuri avaamattomuudesta eikä artikkelin hinnasta. Näiden 

ostamista ei voi suositella, mikäli ei etsi tuotetta jonka hinta saattaa 
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ajan kuluessa nousta ja se aiotaan säilyttää koko tämä aika avaa-

mattomana. 

Used, eli käytetty, statuksen alla olevat tuotteet ovat huokeampia. 

Poikkeuksiakin toki löytyy. Nämä ovat käyttötavaraa kuten figuurit 

pelattaviin peleihin, eikä niistä enää saa keräilyesinettä.  

Reprint, eli uusintapainos, tuotteet ovat vanhojen kirjojen uudistuo-

tantoa. Ne ovat usein hieman uudistetussa ulkoasussa, mutta sisäl-

löltään nämä ovat lähes identtisiä alkuperäisten kanssa. Reprint 

tuotteita myyvät yritykset ovat usein hieman hankalia löytää, mutta 

hakukone on tässä etsinnässä verraton työkalu. 

 

Ota selvää siitä mitä etsit  

Tee taustatutkimuksesi huolella. Tässä ovat parhaita apuja pelien ja 

niiden tarpeiden kohdalla Wikipedia sekä Board Game Geek. Tä-

mä voi tuntua turhalta ensiaskeleelta ajatellen: "eBaystähän noi 

kaikki löytyy." Tämä pitää jopa usein paikkansa, ehkäpä 4/5 toden-

näköisyydellä. Hinta onkin sitten jo aivan toinen asia. Etsi tuotteen 

julkaisijan nimi. Tee sama oheismateriaalien kuten figuurien kohdal-

la. Näillä tiedoilla tuote voi löytyä monesta muustakin paikasta ja 

usein huokeampaan hintaan.  

 

Maksutavat 
Kauppavälineinä suosittelen käyttämään ensisijaisesti PayPallia jo-

hon on liitetty luottokortti. Tämä yhdistelmä takaa sen, että ostokse-

si ovat tuplaturvattuja PayPallilla sekä luottokorttien myöntäjillä on 

omat ostajan turvaavat mekanismit joiden kautta saat mahdollisen 

huijauksen yhteydessä rahasi takaisin lähes 100% todennäköisyy-

dellä. Rehelliset kauppiaat käyttävät lähes poikkeuksetta PayPallia. 
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Suoraa rahansiirtoa käyttävät harvat rehellisistä myyjistä saati osta-

jista, joten tämä on yksi seikka jonka pitäisi herättää epäilyksiä. 

  

Ostokset muualta kuin eBaystä 

Mikäli peli on aikoinaan ollut menestynyt, löytyy siltä melko varmasti 

vieläkin aktiivisia foorumeita. Näillä foorumeilla on yleensä kauppa-

alue ”Trade & Sell”, josta kannattaa kysellä tuotteita. Kannattaa ai-

na varmistaa postitusehdot huolella. Yleisesti ottaen Suomeen pos-

tittaminen ei ole myyjille ongelma, mutta asia kannattaa aina var-

mistaa etukäteen.  

Mikäli teet PayPal ostoksia yksityisen henkilön kanssa, tulee muis-

taa seuraavat asiat. 

a) Älä koskaan lähetä rahaa lahjana tai minään muuna siirtona, 

vaan myyjä lähettää sinulle laskun eli ”invoicen", jonka mak-

samisella kauppa hoituu.  

b) Pyydä myyjää kirjoittamaan laskun yhteyteen ostamasi tuot-

teen nimi ja hinta. Tämä auttaa mahdollisten ongelmien ilme-

tessä viranomaisia selvittämään tilannetta. Lisäksi tämä hel-

pottaa tullissa asiointia. 

c) Säilytä ostoksestasi siihen liittyvät sähköpostit ja kuitit. Nämä 

ovat tärkeitä mikäli myyjä osoittautuu huijariksi. 

 

Muista kunnioittava asenne 

Loppuneen painoksen tuotteiden myynnissä ja ostamisessa on 

mukana lähes aina myös tunnetason tekijöitä. Tämä kannattaa 

muistaa asioidessasi mahdollisten myyjien ja ostajien 

sa.  Mikäli tuotteen hinta esimerkiksi tuntuu sinusta kohtuuttomal-

ta, voi se johtua myyjän osittaisesta haluttomuudesta myydä tuo-
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te. On toki mahdollista, että myyjä on täysin tietämätön myymi-

ensä tuotteiden hinnoissa. Kysy asiasta kohteliaasti, mutta ota 

selvää mitä kyseinen tuote maksaa loppuneen painoksen tuottei-

ta myyvässä liikkeessä ennen myyjän hinnoittelun haastamista. 

 

Kun epäilet että sinua huijataan 

Niin PayPal kuin luottokorttiyrityksetkin antavat ostajalle suojaa. 

Väärentäjien ja huijareiden yleisin toimintatapa on ottaa rahasi ja 

sanoa että tuote on postitettu vaikka todellisuudessa näin ei ole. 

Myyjä jatkaa viesteihisi vastaamista rauhoitellakseen sinua. Näin 

he pelaavat aikaa. PayPal ostajasuoja raukeaa kolme viikkoa 

maksupäivästä, mutta esimerkiksi Visalla ostajasuoja on kaksi 

kuukautta. Mikäli myyjä alkaa välttelemään sinua, eikä vastaa 

viesteihisi,ota yhteys PayPal:iin ja tee tapauksesta valitus. Tä-

män tehtyäsi voit ottaa yhteyttä luottokorttiyhtiöösi ja kertoa tapa-

uksesta heille. 

 

Postitus 

Ostaessasi tuotteita yksityishenkilöiltä, suosittelen että pyydät lä-

hetyksen jäljitysnumerollisena kuriiripostina. Yhdysvalloista tämä 

tarkoittaa esimerkiksi USPS:n tai UPS:n palveluita. Jäljitysnume-

rolla voit seurata yrityksen kotisivuilta pakettisi liikkeitä maailmal-

la. Seurattavissa olevaa postilähetystä tulee pyytää erikseen en-

nen ostohetkeä. Kaikki myyjät eivät automaattisesti sitä ota sillä 

se maksaa. Kustannukset postituksesta tulevat yleensä aina ti-

laajalle.  
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Tulli 
Tulli voi monelle ostajalle tuntua melkoiselta möröltä. Käytännös-

sä kirjallisuudesta ja figuureista joutuu maksamaan veroja hyvin 

vähän. Kun lähetys saapuu saat kirjeen ystävälliseltä tullilta. 

Printtaa mahdolliset PayPal-kuitit joista näkyy sekä euroissa 

maksettu hinta, että alkuperäisen valuutan hinta. Tämän jälkeen 

on ajankohtaista vierailla kirjeessä ilmoitettua tullauslaitosta. 

Vaihtoehtoisesti Itella hoitaa tullauksia erillisestä maksusta. Tä-

mä palvelu maksaa normaalien tullausten lisäksi 20 €, joten aika 

harvoin moiseen tulee turvauduttua.   

 

Ostosten pariin mars! 

Toivottavasti tämä pieni opas auttaa alkuun ostosten tekemises-

sä ja vältät ikävät yllätykset. Terveellä harkintakyvyllä ja maalais-

järjellä pääsee pitkälle. Mikäli joku asia askarruttaa niin aina voi 

kysyä neuvoa alan harrastajilta. Meitä löytyy esimerkiksi Erun 

foorumilta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loppuneen painoksen myymälöitä: 

nobleknight.com 

alibris.co.uk 

farfuture.net 

 

http://www.nobleknight.com/
http://www.alibris.co.uk/
http://www.farfuture.net/
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Erun kuulumisten pääasiallinen tarkoi-

tus on toimia seuramme jäsenlehtenä. 

Se on kuitenkin saavuttanut merkittä-

västi laajemman lukijakunnan harras-

tajien piirissä. Kunkin numeron luki-

jamäärät liikkuvat nykyisin jopa tu-

hansissa. Jäsenistömme ylittäessä 

sadan hengen rajan vain vaivoin tä-

hän joukkoon mahtuu siis paljon leh-

den yleisestä sisällöstä kiinnostuneita 

vieraita. Sama on ollut havaittavissa 

palautteen saralla. Toimituksen saamasta postista vain neljännes 

tulee enää omalta jäsenistöltämme. Viidakkorumpu on siis soinut. 

 

Tällä hetkellä Erun kuulumiset on ilmainen, mainosvapaa ja kaikille 

avoin julkaisu. Useampi lukija on ilmaissut olevansa valmis maksa-

maa sisällöstä, mikäli siirtäisimme formaatin vielä piirun verran 

ammatillisempaan suuntaan. Ikäväkseni minun täytyy todeta, että 

ainakaan toistaiseksi emme harkitse moiseen ryhtymistä. Tähän on 

kolme syytä. Ensinnäkin koko lehden päätarkoitus on tarjota juuri 

Erun jäsenille tietoa ja siinä sivussa viihdettä. Muiden lukijoiden ta-

voittaminen on mukava lisä, mutta ei päätarkoitus. Toiseksi moni 

toimituksen jäsen tekee leipätyökseen hyvinkin samankaltaisia töitä. 
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Haluamme pitää tämän lehden tekemisen hauskana talkootoiminta-

na. Harva toimituksen jäsen pystyisi tai haluaisi sitoutua vallitsevan 

hyvin kiireellisen elämäntilanteensa keskellä kaupalliseen projektiin. 

Kolmanneksi alan julkaisuja on ollut Suomessa aiemminkin kaupal-

lisina. Yksikään niistä ei ole menestynyt taloudellisesti. Viime yrityk-

sen kaatumisesta ei ole kulunut vielä kolmeakaan vuotta, joten on 

vaikea uskoa tilanteen muuttuneen tältä osin vielä merkittävästi.   

 

Seuraamme toki tilannetta. Päätoimittajan toimi on koko ajan avoi-

messa kierrossa halukkaille Erun jäsenille. Toisen kapteenin ko-

mennossa kurssinmuutos voi olla aivan tapahtumahorisontin rajalla. 

Tällä hetkellä kaukoputkessa siintää kuitenkin tyhjä kesäisen kirkas 

taivas vailla ensimmäistäkään kauppalaivaa tai merirosvoa. Muu-

tosten tuulten suurin voima on varmasti lukijoiden palaute, joten jat-

kakaa samaan malliin ja antakaa palautteen pullistaa purjeet. 

 

Omasta puolestani tahdon toivottaa kaikille lukijoille mitä par-

hainta kesää! 
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