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Vuoden 2012 FiWA:n SM-kisat pelattiin Helsingin Pikku Huo-
palahdessa. Tällä kertaa taisteluihin otti osaa 11 pelaajaa. SM-
kisoissa oli ensimmäistä kertaa käytössä FiWA:n jäsenten ke-
hittämät SWR-Ancients säännöt. Kyseiset säännöt voi ladata 
ilmaiseksi osoitteesta http://www.ancientwargame.com ja 
FiWA:n tulevaisuuden suunnitelmissa on julkaista myös suo-
menkielinen versio.

Turnaus pelattiin kahtena päivänä ja kumpikin päivä sisälsi 
kaksi kierrosta. Ensimmäinen päivä alkoi heti tiukoilla peleillä. 
Kärjen viisi parasta pelaaja olivat päivän päätteeksi 5 pisteen 
sisällä, joten toiselle päivällä oli luvassa jännittäviä pelejä.

Toisen päivän ensimmäisellä kierroksella ratkottiin asetelmaa 
viimeisen kierroksen kärkitaistoja varten. Kärkipelissä kohtasi-
vat Niilo Kalakoski ja Kimmo Ylinen. Pelissä nähtiin erikoinen 
tilanne taistelun sään muuttuessa tukahduttavan kuumaksi. 
Tämä tiesi vaikeuksia Niilon raskaalle ja huonosti huolletulle 
jalkaväki armeijalle, kun taas Kimmon kevyt armeija pystyi 
toimimaan helpommin paahtavassa helteessä. Lopputuloksena 
Kimmo onnistui saartamaan vastustajan ja murtamaan tämän 
11 kierroksessa.

Kärkipelin venyessä 11 kierroksen mittaiseksi pystyi Joona 
Tervonen hyödyntämään tämän ottamalla voiton lyhyemmässä 

ajassa Tapani Kilposen makedonialaisista. Turnauksessa peli 
päättyy 25-0 tulokseen, mikäli peli ratkeaa viidessä kierrokses-
sa. Tämän jälkeen voittajalta siirtyy yksi piste puolustajalle jo-
kaisesta vuorosta 5. vuoron lisäksi. 15 vuoron jälkeen peli pää-
tetään tasapeliksi 10-10. Viimeiselle kierrokselle lähdettiin siis 
tilanteesta, jossa ykköspöydässä kohtasivat Kimmo ja Joona. 
Kakkospöytään Niilon vastustajaksi nousi Chris Smith.

Ykköspöydän pelissä nähtiin kovaa taktikointia, kun Kimmo 
valitsi “Defend”-strategian taisteluun. Tällä strategialla pelaaja 
saa paremmat pisteet pelin päättyessä tasan ja nämä lisäpisteet 
riittäisivät Kimmolle nousemaan Joonan ohi. Niilon oli pakko 
pelata riskillä, mikäli haluaisi nousta turnausvoittoon ykkös-
pöydän ohi ja hakea nopeaa ratkaisua. Agressiivinen pelityyli 
palkittiin ja Niilo otti nopean voiton seitsemässä kierroksessa 
(23-2) Chrisistä säilyttäen mahdollisuudet nousta vielä toisek-
si turnauksessa. Kärkipeli säilyi tiukkana viimeisiin kierroksiin 
asti. Joonan oli pakko yrittää ratkaista peli voitoksi, jotta Kim-
mo ei nousisi tasapeliedun turvin ohi kokonaispisteissä. Joona 
onnistui aiheuttamaan Kimmolle suuret tappiot ja tuhoamaan 
myös leirin. Kimmon tarkka pelaaminen esti kuitenkin armei-
jan murtumisen ja peli päättyi tasan 15 pelatun kierroksen jäl-
keen. FiWA:n SM-pokaali sai siis uuden nimen kylkeensä.
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Heti uuden numeron aluksi joudumme 
myöntämään, että emme ole onnistuneet 

pysymään luvatuissa aikataulutavoitteissa. Ai-
kaisemmin asetimme tavoitteeksi neljän lehteä per vuosi, mutta 

koska tästä koituva työmäärä osoittautui liian suureksi harrastustoi-
mintana, niin olemme tiputtaneet tavoitetta kahteen numeroon per 
vuosi. Tällä tavoin varmistamme, että lehtemme taso pysyy niissä 
tavoitteissa, joita alun perin sille asetimme.

Tässä numerossa esittelemme uuden artikkelisarjan, jossa Taistelu-
lähetti haastattelee strategiapelien pelisuunnittelijoita. Tarkoituk-
sena on monipuolistaa lehden sisältöä ja tarjota lukijoille mahdol-
lisuutta tutustua myös pelin sääntöjen taustoihin. Ensimmäisenä 

TOIMITUKSEN 

TERVEHDYS

Lataa edellinen ja seuraava numero osoitteesta:
WWW.STRATEGIAPELIT.ORG

Toimitus: Hannu Uusitalo (HU), Niilo Kalakoski (NK) ja Kim Paqvalin (KP)

SM-kisat 2012. LOPPUTULOKSET
1. Kimmo Ylinen 64 pistettä 
Canaan and Syrian City States 1700 BC – 1200 BC

2. Joona Tervonen 62 pistettä 
Roman Republic 58 – 51BC

3. Niilo Kalakoski 61 pistettä 
Swiss 1400 AD – 1522 AD

4. Tapani Kilponen 59 pistettä 
Greek Soldier of Fortune Army c. 300 BC - 270 BC

5. Chris Smith 50 pistettä 
Kingdom of France 1445 AD – 1503 AD

5. Jaakko Snicker 50 pistettä 
State of the Teutonic Order 1295AD – 1525 AD

7. Antti Pakarinen 47 pistettä 
Hundred Years’ War English 1337 AD – 1453 AD

8. Hannu Uusitalo 46 pistettä 
Roman Republic in the SMW 200BC – 196BC

9. Mikko Vasko 31 pistettä 
Seljuk Sultanate of Rum (Late) 1211 AD – 1256 AD

10. Sampo Mäntylahti 14 pistettä 
Normans in Italy and Sicily 1041 AD - 1130 AD

11. Kim Paqvalin 11 pistettä 
Gallic tribes 58 – 51BC

1.kierros
Kimmo Ylinen – Chris Smith  .................. 10 – 10
Joona Tervonen – Antti Pakarinen  .......... 22 – 3
Niilo Kalakoski – Sampo Mäntylahti  ........ 22 – 3
Tapani Kilponen – Jaakko Snicker  .......... 23 – 2
Mikko Vasko – Kim Paqvalin  .................... 19 – 6

2.kierros
Kimmo Ylinen – Kim Paqvalin  ................. 20 – 5
Joona Tervonen – Niilo Kalakoski  ......... 10 – 10
Chris Smith – Mikko Vasko  ...................... 16 – 9
Jaakko Snicker – Sampo Mäntylahti  ........ 24 – 1
Antti Pakarinen – Hannu Uusitalo  ........... 19 – 6

3.kierros
Kimmo Ylinen – Niilo Kalakoski  ............... 19 – 6
Joona Tervonen – Tapani Kilponen  ......... 20 – 5
Chris Smith – Antti Pakarinen  ................. 22 – 3
Jaakko Snicker – Mikko Vasko  ................. 24 – 1
Hannu Uusitalo – Sampo Mäntylahti  ....... 19 – 6

4.kierros
Kimmo Ylinen – Joona Tervonen  ........... 15 – 10
Niilo Kalakoski – Chris Smith  .................. 23 – 2
Tapani Kilponen – Hannu Uusitalo  .......... 16 – 9
Antti Pakarinen – Mikko Vasko  ................ 22 – 3

Taistelulähetin haaviin joutui Finnish Trilogy pelisarjan kehittäjä 
Mikael Grönroos.

Taistelulähetin tiedustelupartio suoritti myös retken Essenin pelimes-
suille. Lehden teeman mukaisesti messuilta etsittiin hieman tunte-
mattomampia strategiapelejä, joita löytyikin muutama kappale.

Kommentit ja toiveet artikkeleista ovat edelleen enemmän kuin 
tervetulleita. Helpoin tapa antaa palautetta on FiWA:n nettisivut 
www.strategiapelit.org tai Taistelulähetin facebook-ryhmä.

Kevät terveisin,
Hannu Uusitalo

vuodeN 2014 aikana 
julkaistaan SWR-ancients 

säännöistä painettu versio 
joka sisältää sääntöjen 
lisäksi skenaarioita ja 

harrastetietoutta.
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Taistelulähetin tiedustelupartio teki marraskuussa 2012 retken Sak-
saan Essenin lautapelimessuille. Messut järjestetään Essenin messu-
keskuksessa, kestävät neljä päivää, ja ovat laajuudeltaan valtavat. Jär-
jestäjän kotisivujen perusteella kävijämäärä on noin 150 000 ihmistä!

Taistelulähetin matka alkoi lennolla Düsseldorfiin, josta olim-
me varanneet hotellin. Ensimmäisen päivän olimme varanneet 
Düsseldorfissa kiertelyyn ja kaksi seuraavaa Essenin messuille. 
Düsseldorfista löytyi muutama pelikauppa, joita kävimme tut-
kailemassa, mutta rahat säästyivät kuitenkin messuille.

Ensimmäisenä messupäivänä, torstaina, päätimme suunnata 
hyvissä ajoin kohti messukeskusta. Essenin rautatieasemalla 
saatiin jo ensi tuntumaa messujen suuruuteen, kun yli puoli 
tuntia ennen messujen aukeamista metrot messukeskukselle 
olivat jo niin täynnä ettei kyytiin enää mahtunut.

Strategiapelien ystävinä olimme luoneet jo ennakkoon tarkan 
strategian messuille. Ensimmäisenä päivänä kierrämme kaik-
ki hallit läpi ja merkitsemme karttaan pelit joihin haluamme 
tutustua tarkemmin. Toisena päivänä sitten yritämme päästä 
kokeilemaan näitä.  Messujen päätarjonta ei kohdistu sotastra-
tegiapelien harrastajille, mutta messuilta löytyi kuitenkin usei-
ta strategiapelejä.Tässä kuitenkin muutama esittely messujen 
sotapelipuolelta.

Ruthenia
Ruthenia oli Taistelulähetin ykköskohde toisena messupäivänä. 
Onnistuimme ujuttautumaan pelipöytään kokeilemaan peliä. 
Peli on ukrainalaisen Two Geeks nimisen yrityksen tekemä peli, 
joka käsittelee itäisen Euroopan sotia 700 – 900 lukujen ajalta. 
Pelissä on neljä eri osapuolta, joita pelaajat pelaavat: Bysantti, 
Bulgaria, Khazaarit ja Kiev. Peli on aiheeltaan mielenkiintoinen 
ja heti ensimmäiseksi on todettava että pelin grafiikat olivat ai-
van uskomattomat hienot, varsinkin joukkokorttien kuvitus.
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Peli kestää viisi vuoroa. Pelaajalla on 
kädessään joukkokortteja (jalkavä-
keä, ratsuväkeä, tykistöä yms.) joissa 
kaikissa on eri ominaisuuksia. Vuoron 
alussa jokainen pelaaja jakaa nämä 
kortit neljään eri armeijaan: kenraalin 
armeija, amiraalin armeija, kuninkaan 
armeija ja linnoitukset. Pelikentällä 
jokaista armeijaa edustaa yksi nappi, 
joka yleensä liikkuu yhden ruudun 
vuorossa. Armeijoiden kohdatessa 
pelaajat jakavat armeijan joukkonsa 
keskustaan, vasempaan sivustaan ja oi-
keaan sivustaan. Tämän jälkeen nämä 
paljastetaan vastustajalle ja katsotaan 
kumpi voitti. Tämä on pelin kulmakivi 
ja on toteutettu hyvin. Ongelma vain 
on että tämä toistuu noin 12 kertaa 
vuorossa. Säännöt rajaavat hyvin tar-
kasti miten joukot saa jakaa armeijoi-
den kesken. Tämä johtaa käytännössä 
aina tasavahvoihin armeijoihin ja Tais-
telulähetin myöhemmissä testipeleissä 
huomattiin että pelaajat eivät jaksa 

enää kolmannen kierroksen jälkeen edes miettiä armeijoiden 
kokoonpanoja vaan valitsevat ne satunnaisesti.

Pelin ehkä suurin ongelma on täysin symmetriset alkuasetelmat. 
Tämä tekee vaikeaksi tai lähes turhaksi neuvottelut pelaajien vä-
lillä pelin ensimmäisillä vuoroilla. Eli viholliset valitaan lähinnä 

pärstäkertoimella eikä niinkään kartalla olevan tilanteen perus-
teella. Toinen liiallista tasapainoa peliin tuova asia on armeijoi-
den kehittyminen. Hävityn taistelun jälkeen armeija muuttuu 
paremmaksi. Eli hävinnyt vihollinen luultavasti tasoittaa tilan-
teen seuraavalla vuorolla. Hyvää pelin alkua ei pidä kuitenkaan 
täysin tuomita. Toivottavasti tekijä julkaisee joskus uuden versi-
on säännöistä, joka perustuisi saatuun palautteeseen. Kompo-
nentit ovat hyvät ja pelilauta on hieno, joten kehittyneemmillä 
säännöillä tästä saisi varmasti hyvän pelin.

Esittelypelin veti meille itse pelin kehittäjä. Vuoron alussa pelaa-
jat valitsivat salaa toimintojaan, jonka perusteella sitten toimivat 
myöhemmin vuorollaan. Toimintoja oli esimerkiksi naapurialu-
een ryöstäminen tai naapurialueen valloitus. Pelaajat rakentavat 
armeijansa nimettyjen johtajien ympärille. Johtajia tulee vuoro-
jen kuluessa lisää ja niitä saa myös valtaamalla tiettyjä alueita.

Taistelumekaniikka olikin sitten hieman sekavampi 
tai ainakin siltä se testitilanteessa vaikutti. Tämä saat-
toi johtua myös siitä, että ruokailut oli jäänyt väliin 
messuhuumassa ja monimutkaisten asioiden sisäistä-
minen ei enää onnistunut. Pelin kokonaisuudesta jäi 
kohtuullisen sekava kuva. Pelissä oli useita erilaisia 
mekaanikoita, joista osa vaikutti hyvin suunnitelluil-
ta ja osa taas tuntui turhalta täytteeltä. Esimerkiksi 
paimentolaiskansojen vaellukset oli otettu mukaan 
hienosti. Pakasta nostettiin kortteja, jotka näyttivät 
kansainvaelluksien reittejä. Näitä reittejä pystyi sit-
ten muuttamaan uhraamalla rahaa asian eteen. Pelin 
sekavuutta kuvaa hyvin, että pelissä oli useita kortti-
pakkoja, joista nosteltiin kortteja. Toimintakortit si-
sälsivät pitkiä sepustuksia, joten testipelissä niistä ei 
saanut kattavaa kuvaa. Strategiapelin fiilis hieman lai-
menee ”kerää kaikilta pelaajilta yksi raha”-korteista.

Peli ei jäänyt messuilta Taistelulähetin haaviin, joten 
tarkempi testaus messuilla tehtyjen kommenttien tu-
eksi jäi saamatta.

Autokrator
Autokrator on kreikkalaisen Diachron Gamesin tekemä peli eu-
rooppalaisten ja muslimien välisistä sodista keskiajalla. Peli vaa-
tii käytännössä neljä pelaajaa, vaikka sääntökirja tarjoaakin opti-
on kahdelle pelaajalle. Pelissä on neljä eri kansaa (yksi jokaiselle 
pelaajalle): frankit, maurit, saraseenit ja bysanttilaiset. Pelin ul-
koasu näyttää erittäin hyvältä, mutta valitettavasti on todettava 
että sisäinen kauneus ei tässä tapauksessa sytytä strategiape-
laajaa. Tekijä on rehellisesti luokitellut pelin ”eurosotapeliksi”, 
mutta tämäkään ei vielä kerro koko totuutta. 

HU
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Ruotsalainen Mikugames on jo pidemmän aikaan kehittänyt val-
tavaa kolmen pelin FinnishTrilogy-sarjaa, joka kattaa talvi-, jat-
ko- ja Lapin sodan. Pelien kehitystä on saanut seurata vuosien 
varrella Mikugamesin kotisivuilta ja moni pelaaja odottaakin jo 
kärsimättömänä päästäkseen kokeilemaan kyseisiä pelejä. Nyt 
pelit ovat valmiita ja vaativat enää riittävän määrän ennakkoti-
lauksia päästäkseen painokoneeseen. Taistelulähetti onnistui 
saamaan pelien kehittäjän, Mikael Grönroosin haastateltavaksi.

Mistä sait alun perin idean lähteä kehittämään 
Finnish Trilogy pelisarjaa?
Vaikea sanoa tarkkaan, mutta noin 10 vuotta sitten minun 
lautapeli kiinnostukseni alkoi taas kasvamaan monien vuosien 
jälkeen. Aikaisemmissa tehdyissä peleissä, jotka käsittelevät 
kyseisiä sotia,oli paljon virheitä ja puutteita, joten rupesin 
ajattelemaan jos tekisin itse paremman, tai ainakin tarkemman 
pelin ;-). Alun perin oli kuitenkin tarkoitus kehittää peli vain 
Talvisodasta, mutta eräs kaveri sai minut puhuttua ympäri 
tekemään pelit myös Jatko- ja Lapin sodista.

Mitkä ovat pelaajan tärkeimmät tehtävät pelissä?
Hyökkääjällä on ”Prestige” sääntö ja puolustajalla on Moraali 
sääntö. Molemmat ovat jaettu viiteentasoon: ”Very High”, 
”High”, ”Average”, ”Low” &”Very High”. Alku taso on molem-
milla aina “VeryHigh”. Pelissä hyökkääjä osapuolen täytyy 
mahdollisimman nopeasti saada niin paljon pisteitä kuin mah-

dollista, koska muuten “Prestige” taso voi laskea. 
Jos taso laskee liian alhaiseksi, niin hyökkääjän 
täytyy heittää arpakuutiota pelin jatkamisesta. 
Pisteitä saa vihollisen kaupungeista, tehtaista 
ja tuhoutuneista esikunnista. Mitä enemmän 
pisteitä hyökkääjä saa, sitä heikommaksi menee 
puolustajan moraali. Alhainen moraali pakottaa 
puolestaan puolustajan heittämään arpakuu-
tiota pelin jatkamisesta. Molempien osapuolien 
täytyy käyttää hyväksi omien joukko-osastojen 
eri aselajien erikoisominaisuuksia oikealla tavalla, 
jotta niiden arvot liikkumisessa ja taistelemisessa 
olisivat mahdollisimman korkeat. Myös huollon 
toimittaminen on hyvin tärkeää. 

Joukkojen siirtäminen on tarkkaa hommaa, koska 
jokainen hexa pelikentällä on tärkeä. Tiellä tai 
rautatiellä liikkuminen on yleensä huomattavasti 
nopeampaa kuin metsässä tai suossa. Eri sää-
olosuhteet vaikuttavat myös paljon sekä maavoi-
mien, ilmavoimien, että merivoimien liikkumi-
seen. Pelissä on viisi eri säätilaa: ”Snow”, ”Thaw”, 
”Clear”, ”Mud” ja ”Frost”. Tämän lisäksi katso-
taan joka pelivuoroonko sää pilvistä, aurinkoista 
tai jopa erittäin huonoa. Näillä on ensisijaisesti 
vaikutusta ilmavoimien toimintaan..

Miten olet kehittänyt pelimekaanikoita? Oletko kehittänyt 
uusia ideoita ja/tai kopioinut muista peleistä ajatuksia?
Sekä että. Noin puolet säännöistä on ”lainattu” muista peleistä, 
ja loput ovat omia ideoita. Esimerkiksi maa- ja ilmavoimien 
taistelusäännöt ovat pitkälti ainutlaatuisia ja vaativat erikois-
arpakuutioita. Myös nämä aikaisemmin mainitut Moraali ja 
Prestige säännöt ovat osittain ainutlaatuisia. Taistelujärjestyk-
set poikkeavat myös suuresti kaikista muista pelistä, koska olen 
halunnut kirjoittaa kaikki joukko-osastot oikeilla (oman maan) 
lyhennyksillä ja esittää myös miten joukko-osastot olivat histo-
riallisesti organisoitu. Taistelujärjestyksistä löytyy myös hyvin 
paljon yleistä informaatiota eri joukko-osastoista ja muitakin 
kyseisiin sotiin liittyvistä asioita. Näin ollen voisi sanoa että 
TheFinnishTrilogy1939-1945 on paljon enemmän kuin pelkäs-
tään kolme peliä. Niistä oppii myös jonkun verran historiaa 
Suomen taisteluista toisessa maailmansodassa.

Kun aikoinaan kehitit ensimmäisen version säännöistä, 
kuinka paljon lopullinen sääntökirja on muuttunut 
näistä ensimmäisistä ajatuksista?
Vähän.Eniten ovatmuuttuneet taistelujärjestykset, koska olen 
halunnut antaa pelaajille enemmän valtaa päättää eri asioita, 
kuten esimerkiksi mistä lisävoimat saapuu pelikentälle tai 
miten määrättyjä joukko-osastoja saa perustaa. Taistelujärjes-
tykset ovat näin paljon dynaamisempia.
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Kuinka paljon olet käyttänyt aikaa taustatiedon hank-
kimiseen ja mitkä ovat olleet parhaat lähteet tiedon 
hankkimiseen?
Valtavasti aikaa. Huomasin noin puolessa välissä projektia, että 
minulla ei ollutkaan tarpeeksi hyviä kirjoja. Tämä johti siihen, 
että rupesin tilaamaan suuria määriä kirjoja Suomesta eri an-
tikvariaateista. Parhaat kirjat aiheesta ovat suomalaisia, kuten 
Talvi- ja Jatkosodan Historia kirjasarja ja Suomen Sota 1941-45 
sarja. Suosikkikirjailijoita ovat mm: Ohto Manninen, Hannu 
Valtonen, Carl-Fredrik Geust, Kalevi Keskinen, Kari Stenman, 
Ari Raunio, Juri Kilin, ja Carl von Clausewitz.

Kuinka tärkeätä historiallinen tarkkuus on sinulle?
Hyvinkin tärkeätä. Olen alusta alkaen halunnut tehdä nämä 
pelit tarkemmiksi kuin mikään muu aikaisemmin tehty peli-
kyseisistä sodista. On huomioitava, että nämä pelit ovat hyvin 
tarkkoja kaikkien osapuolien kannalta, eli sekä suomalaisten, 
saksalaisten että venäläisten joukko-osastojen kannalta (maa-, 
ilma-, ja merivoimien). Objektiivisuus on ratkaisevaa hyvän 
tasapainon saavuttamiseksi peleissä.

Miten pelin sääntöjä on testattu?
Sääntöjä olen testannut sekä itse että muutamassa eri pelites-
tausryhmässä, mutta valitettavasti pelejä ei ole testattu tar- 
peeksi, varsinkaan pääkampanjoita. Tuskin näin suurta 
pelisarjaa saa koskaan testattu tarpeeksi. Suoritan pelitesta-
ustakoko ajan kuitenkin niin paljon kuin vain mahdollista sekä 
ajatuksellisesti että fyysisesti, joka tapahtuu nykyään melkein 
vallan tietokoneella. Ennen julkaisua annan vielä muutaman 
testiryhmän käydä läpi kaikki skenaariot ja pääkampanjat

Peli kuvaa sotaa isossa mittakaavassa, mutta kuinka 
pieniä detaljeja säännöissä on?
Vaikka detaljeja on melko paljon peleissä, olen yrittänyt 
myös ottaa huomioon että näitä pelejä täytyy myös pystyä 
pelaamaan. Määrättyjä erikoistilanteita peleissä kyllä löytyy, 
vaikka mittakaava onkin operatiivisella tasolla (enimmäkseen 
pataljoonan ja rykmentin suuruisia joukko-osastoja).

Miten satunnaisuus ja tuuri ovat mukana säännöissä? 
Onko pelissä jotain osia, joista olet halunnut rajata 
tuurin pois (esim. täydennykset, liikenopeudet yms.)? 
Millä kaikilla ”tasoilla” satunnaisuudella on vaikutusta? 

Onko pelissä satunnaisuus voimakkaasti mukana, vai 
eteneekö peli enemmän saman kaavan mukaan?
Peleissä on paljon satunnaista, eli arpakuution heittämistä. 
Näin peleihin on saatu aikaan enemmän dynamiikkaa. Liikku-
minen ei vaadi arpakuution heittoa mutta kaikki taistelu vaati 
sen, vaikka siihenkin voi vaikuttaa eri tavoin, esimerkiksi käyt-
tämällä niin montaa pääryhmää kuin mahdollista. Maavoimat 
ovat jaettu neljään pääryhmään: jalkaväki, tykistö, panssarit, 
ja esikunta. Arpakuutiota heitetään myös esimerkiksi seuraa-
vissa tilanteissa: Sään päättämisestä, määrättyjen lisävoimien 
tulemisesta tai poistumisesta (esim. saksalaisia lisävoimia voi 
myöhästyä tai niiden suuruus on pienempi kun ne saapuvat 
Suomeen), eri rakentamisten onnistumisesta, ja satunnais-
tapahtumista (vapaaehtoinen sääntö jossa voi tapahtua 
ei-toivottuja tilanteita, kuten lento- tai laivaonnettomuuksia, 
vihollisen propagandaan liittyviä asioita, yms.).

Kuinka laaja mahdollisuus pelaajilla on kokeilla jotain 
aivan täysin historiasta poikkeavaa, vai eteneekö pelin 
tapahtumat historiaa noudattaen?
Kyllä niitä löytyy, esimerkiksi venäläiset voi yrittää tehdä 
maihinnousun mihin rannikko-osaan tahansa Suomessa tai 
Ahvenanmaalle.Talvisodassa on mukana myös mahdollinen 
”Foreign Intervention”, jossa brittiläisiä, ranskalaisia, kanada-
laisia, puolalaisia, ja muita kansalaisuuksia voi saapua Suomen 
avuksi. Saksalaisia joukko-osastoja voi saapua lisää Suomeen 
jatkosodassa (5.Gebirgs Divisioona ja lisää StuG-Prikaateja).
Suomalaiset voivat ostaa Saksasta lisää sotasaalis/saksalaisia 
lentokoneita (MiG-3; FW 190; Me Bf 110).

Luettele muutama oma suosikkipelisi?
En ole valitettavasti ehtinyt pelaamaan muita pelejä pitkään 
aikaan, mutta kun niitä aikaisemmin pelasin, niin seuraavat 
vanhemmat pelit olivat suosikkeja: Fire in the East (GRD), 
Raid on S:tNazaire, Russian Campaign, Squad Leader, 
Up Front jaRichthofen’s War (kaikki Avalon Hill).
Minulla on myös paljon pelejä jota haluaisin jossakin vaiheessa 
päästa pelaamaan kuten: Combat Commander,The Battle for 
Normandy, ja Red Winter (kaikki GMT).

Jos pitäisi verrata jotain markkinoilla olevaa peliä 
sinun peliisi, mikä se olisi?
“Europa”-sarjatuleeenitenmieleen (Fire in the East; Scorched 
Earth ja A Winter War).

Finnish Trilogy-pelisarja sisältää kolme operatiivisen tason peliä: talvisota, jatkosota ja Lapin sota. Pelien ennakkotilaus 
on käynnissä Mikugamesin kotisivuilla osoitteessa www.mikugames.com. Mikäli koko sarjan tilaaminen tuntuu liian 
raskaalta, niin Mikugames tarjoaa myös mahdollisuuden tilata yksittäisiä pelejä. Kyseisiltä sivuilta löytyy paljon lisätietoa 
peleistä, kuvia pelikentistä ja nappuloista sekä muuta materiaalia.

HU
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La Bérézina 181 2 
Jours de Gloire

Jours de Gloire-sarjan uusin peli käsittelee Napoleonin peräänty-
mistaisteluita Berezina-joen ylitykseen liittyen. Jours de Gloire on 
ranskalaisen pelisuunnittelijan Frederic Bey:n kehittämä hexape-
lisäännöstö Napoleonin sotien taisteluihin. Ensimmäinen peli on 
julkaistu 1997 ja tämän jälkeen taisteluita on julkaistu yli 20.

Yksi peli kuvastaa aina yhtä taistelua tai pienempien taisteluiden 
sarjaa. Yksi peli saattaa sisältää kuitenkin useita skenaarioita, 
jotka käsittelevät osia pelin kuvaamasta taistelusta. Pelikentäl-
lä yksi hexa vastaa 500 metriä ja yksi vuoro kuvastaa 1h 45min 
mittaista aikaa taistelusta. Yhden counterin esittämä miesmäärä 
vaihtelee reilusti noin 500 ja 2000 välillä. Tykistön osalta yksi 
counteri kuvaa noin 10 tykkiä ja niiden miehistöä.

Joka tammikuu Pariisissa järjestetään Trophée du Bicentenaire-
turnaus, jossa pelataan Jours de Gloire-sarjasta juuri kyseisen 
vuoden taistelu. Turnaus on aivan omaa luokkaansa, sillä en-
simmäisen kerran se järjestettiin 1998 ja viimeisen kerran 2016. 
Tämän jälkeen koko spektaakkelin voittajana palkitaan pelaaja, 
joka on kerännyt pisteitä eniten kaikista turnauksista yhteensä. 
Vaikka kilpapelaaminen ei niin välittäisikään, niin tämä tarkoit-
taa kuitenkin, että sääntöjen takana on paljon testausta ja ko-
kemusta.

Berezina 1812 on ulkoasultaan tyypillinen hexapeli. Pelin hinta 
on alle 30€ ja se toimitetaan ilman laatikkoa (pussissa). Peli si-
sältää viisi skenaarioita ja muutamia ”what-if” variantteja niihin. 
Skenaarioiden koko vaihtelee reilusti. Skenaario kolme sovel-
tuu hyvin sääntöjen opetteluun ja myös yksinpeliin. Skenaari-
ossa Napoleonin pääjoukot ylittävät Berezina-joen. Venäläisten 
vähäisistä joukoista ei ole vastusta ja kyseessä on lähinnä opti-
mointitehtävä, jossa joen yli pitää saada mahdollisimman paljon 
ranskalaisia joukkoja. 

Pelin mekaniikka perustuu paljolti johtajiin ja joukkojen pitämi-
seen kasassa. Yksiköt kuuluvat aina tietyn johtajan alaisuuteen. 
Kyseinen johtaja voi komentaa vuorossa yhtä ”ryhmittymää”. 
Joukot katsotaan olevan samassa ryhmittymässä, mikäli ne ovat 
ketjussa, jossa ne eivät ole yli 2 hexan päässä toisistaan. Jos 
saman johtajan joukot ovat liian hajallaan ja muodostavat use-
amman ryhmittymän, niin pelaaja joutuu vuoron alussa valitse-
maan, mitä näistä ryhmittymistä johtaja komentaa. Muut joukot 
tämän ryhmittymän ulkopuolella toimivat hieman heikommin 
kyseisellä vuorolla. Valinnat tehdään vuoron alussa salaa, jolloin 
vastapuolelle selviää vasta vuoron edetessä valinnoista. 

Peli vuoro on yhteinen ja molemmat pelaajat siirtelevät joukko-
jansa satunnaisessa järjestyksessä vuoron aikana. Yleensä jokai-
sen johtajan joukot saavat toimia kaksi kertaa vuorossa (liikkua, 
ampua jne.). Vuoron alussa laitetaan kuppiin kaksi aktivointi-
merkkiä jokaista johtajaa kohden. Näitä vedetään esiin yksi ker-
rallaan ja johtaja kenen aktivointimerkki nousi kupista suorittaa 
joukkoinensa vuoronsa. Poikkeuksena on, että viimeinen akti-
vointimerkki jää pelaamatta. Lisäksi myös strategisen aloitteen 
omaava pelaaja saa valita mikä aktivointimerkki pelataan vuoron
ensimmäisenä.

Pelissä on myös skenaarioista riippuvaisia erikoisaktivointi-
merkkejä. Pelaaja voi halutessaan laittaa erikoismerkin kuppiin 
muiden aktivointimerkkien sekaan. Esimerkiksi ranskalaisille on 
tarjolla ”Tenir!”-merkki, jonka noustessa kupista ranskalaiset pa-
kenevat joukot saavat välittömästi yrittää ryhmittyä uudestaan. 
Suurin osa erikoismerkeistä on kertakäyttöisiä, joten pelaajan 
tulee pohtia sopivaa ajankohtaa tarkasti. 

Liikkumisen ja taistelun osalta säännöt eivät tarjoa mitään eri-
tyisiä uusia ideoita, mutta toimivat moitteettomasti. Joukoilla on 
tietty liikemäärä, jonka ne voivat käyttää yhdessä aktivaatioissa. 
Erityyppiset maastot kuluttavat eri määrän liikkeitä ja kaukana
vihollisesta voi liikkua nopeammin. Joukot, jotka eivät ole johta-
jan komennossa liikkuvat hitaammin. Johtaja voi yrittää hoput-
taa näitä, mutta tuloksena saattaa olla, että joukko ei liiku ollen-
kaan aktivaation aikana. Taistelumekaniikka pyörii D10-nopan
ympärillä. Taistelussa hyökkäävä osapuoli heittää yhtä D10 nop-
paa. Aktivaatiota suorittava yksikkö voi liikkeen lopuksi päättää 
hyökätä. Jalkaväki ja ratsuväki taistelevat viereiseen ruutuun, 
tykkien kantama on 2-3 hexaa. Nopan heittoon tulee plussia ja 
miinuksia oman ja vihollisyksikön vahvuuksien suhteesta, ko-
heesion tasojen suhteesta sekä joukkotyypeistä ja maastosta.

Skenaarioiden voittotavoitteet ovat määritelty skenaariokoh-
taisesti ja skenaarioissa pelataan aina tietty määrä vuoroja. Be-
rezinan taisteluiden osalta tämä toimii, koska monessa kohtaa 
taisteluiden tavoite oli viivyttää vastapuolta riittävän pitkään. 
Yleisemmin toivoisi kuitenkin näkevän jonkun muun ratkaisun 
taistelun loppumiseen, kuin tietty vuoromäärä.

Kokonaisuutena Berezina 1812 tarjoaa strategiapelaajille hyvän 
paketin edulliseen hintaan. Kartta ja nappulat ovat grafiikaltaan 
hienoja, pelattavaa riittää useammaksi illaksi ja sääntöjen takana 
on paljon kokemusta ja asiantuntemusta. 

PELIESITTELY 

Battles for the Bridges

HU
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MAALIPENKKI
Erilaiset maalaustilanteet tarvitsevat 
työlle sopivan pensselin ja näin on mo-
nenmoista sutia tullut hankittua armeijoi-
ta sekä maastoja maalatessa. Aina sivel-
timien ei tarvitse olla kovin laadukkaita 
tai kalliita, jos ne tulevat satunnaiseen tai 

johonkin kovaan käyttöön. Esimerkiksi 
maaston rakentelussa, jossa maalataan 
suuria pintoja sekä usein kuivaharjataan, 
ei pensselien tarvitse olla kaksisia.

Figuja maalatessa tilanne on toinen. Täl-
löin minulle tärkeää siveltimessä on luo-
tettavuus. Haluan että sivellin pitää aina 
muotonsa maalatessa. Siveltimessä ei saa 
olla käpristelyä tai harottavia harjaksia. 

Pienellä vaivannäöllä siveltimiä hankki-
essa sekä kiinnittämällä huomiota niiden 
kunnossapitoon saa parempia ja luotetta-
vampia siveltimiä. Tämän lisäksi muuta-
man hinnakkaan mutta hyvän siveltimen 
hankkiminen on aina kannattavampaa 
kun nipun halpoja, joista ei ole kuin pään-
vaiva muutaman maalaus kerran jälkeen.

Yleinen käsitys voi olla, 
että figuureiden maa-

laamiseen tarvitaan mahdollisimman 
pieni sivellin. Peruspensselissä ei kui-
tenkaan ole kyse kuinka paljon ”nol-
lia” tai vähän harjaksia siveltimessä 
on vaan siitä kuinka siveltimen terä 
muotoutuu. Itse käytän suurimman 
osan ajasta 1, 2 tai 3 koon pensseleitä. 
Nämä voivat kuulostaa isolta sivelti-
miltä erityisesti pienenpieniä yksityis-
kohtien maalaamista ajatellen, mutta 
kun siveltimen terä muotoutuu oikein 
neulan teräväksi, pääsee sillä maalaa-
maan pienetkin nyanssit.

Sivellintä valitessa katson tarkkaan 
että sen muoto on ehyt. Sukimalla hie-
man terää huomaa jos pinkasta irtaan-
tuu yksittäisiä harjaksia. Kostuttamalla 
hieman sormenpäitä ja kokeilemalla 
kuinka sivellin pitää muotonsa erot-
tuu yleensä jyvät akanoista. Voin vielä 
testata hankaamalla kevyesti sivellintä 

kämmentä vasten ja jos se pitää muoton-
sa tämän jälkeen ongelmitta on se vahva 
ehdokas. Pienikin epämääräisyys yleensä 
saa minut hylkäämään sivellin ehdokkaan.

Eri harjasmateriaaleista Kolinsky soo-
pelikarva siveltimet ovat osoittautuneet 
parhaimmaksi. Toki Kolinsky ei aina ta-
kaa laatua, koska vaihtelevuus saattaa 
olla hurja eri brändien välillä. Silti soo-
peli on aina ollut muita harjaksia ylivoi-
maisempi (synteettiset ovat olleet aina 
kaikista heikoimpia). Raphael (8404) ja 
Winsor & Newton (series 7) ovat osoit-
tautuneet luotettavimmiksi työkaluiksi.  
Vaikka minulla on kummankin valmis-
tajan siveltimiä tusinan verran, olen 
jo reilun vuoden käyttänyt muutama 
Raphelin sivellintä melkein kaikkeen. 
Pesen siveltimet hyvin joka käytön jäl-
keen eikä niissä ole mitään kulumisen 
tai väsymisen merkkejä.

Jotkin harrastukseen perehtyneet 
brändit ja kaupat myyvät siveltimiä, 
mutta ne ovat parhaimmillaankin kes-
kivertoa. Laadukkaimmat siveltimet 
löytyvät taidetarvike liikkeistä (Helsin-
gissä Tempera ja Tuubi).

Huolellinen pesu joka maalauskerran jälkeen pitää siveltimet toimintakunnos-
sa ja pidentää niiden käyttöikää. Puhdistus on varsin yksinkertaista ja eikä 

vaadi mitään muuta kun tavallista saippuaa (olettaen että käytät vesiliukoisia värejä. Öljy-
pohjaiset värit puhdistettaan tärpätillä). 

1 2 3

Laita kämmenelle hieman 
saippuaa. Kostuta tarvit-
taessa. Sivele ja pyöritä 
sivellintä saippuassa niin 
että se vaahtoaa. Älä tök-
kää terää kuitenkaan niin 
että harjakset pääsevät 
taittumaan.

Kun sivellin on puhdas 
saippuavaahto pysyy val-
koisena. Saatat tosin jou-
tua toistamaan kohdan 
yksi muutaman kerran. 
Ole huolellinen ettei sivel-
timen juureen jää väriä, 
sillä tämä pilaa siveltimen. 

Huuhtele ja kuivaa sivellin 
pyyhkeeseen tai talous-
paperiin. Muotoile sivelti-
men kärki huolellisesti ja 
laita kuivumaan. Läpimär-
känä kuivumaan jätetty si-
vellin menettää muotonsa 
ajan myötä.

Siveltimien puhdistukseen 
on tietysti omia tuotteita 
joita saa taidetarvikkeita 
liikkeistä. Niitä voi käyttää 
jokapäiväiseen puhdistuk-
seen, mutta ovat paikallaan 
erityisesti silloin kun sivel-
lin tarvitsee perusteellis-
ta puhdistusta. Mutta jos 
sivellin ostokset ovat teh-
neet loven kassaan, hoitaa 
saman asian vanhaa kun-
non  Marseille saippuaa à la 
Tarjoustalo.

HANKINTA

HUOLTO

KP

Laadukas sivellin säilyttää muotonsa
kovassakin käytössä. Heikkolaatuisis-
sa siveltimissä harjakset eivät pysy 
muodossa tai käpristyvät nopeasti 
joka hankaloittaa tarkaa työtä. Hei-
kon laadun huomaa suhteelisen hel-
posti jo kaupassa huolellisella testaa-
misella.
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Lentosotapelit eivät ole miniatyyrisotapelien tyypillisin osa-
alue, mutta nekin puolustavat paikkaansa perinteisempien 
maa- ja meritaistelujen rinnalla. Ilmataistelujen liikkuvuus ja 
nopeatempoisuus välittyy parhaimmillaan pelissä, minkä lisäk-
si harrastaja saa erinomaisen tekosyyn maalata lentokoneita.
Lukuisten tarjolla olevien sääntöjen painotukset ja monimut-
kaisuus vaihtelevat laidasta laitaan. Alla esiteltävät pelit on 
kerhon käytössä todettu sekä viihdyttäviksi, että melko hel-
poiksi oppia. Lisäksi peleissä pääsee alkuun melko pienellä 
sijoituksella, sekä rahallisesti, että maalaamisen ja askartelun 
kannalta.

Wings at War on sarja miniatyyripelisääntöjä, jotka kuvaavat 
ilmasotaa ensimmäisestä maailmansodasta Falklandin sotaan. 

Kukin sarjan peleistä keskittyy yhteen konfliktiin. Kaikki pelit 
käyttävät yhteistä mekaniikkaa, joka on pienten erikoissään-
töjen avulla sovitettu kyseisen aikakauden erikoispiirteisiin. 
Sääntöjen keskeisin konsepti on energia, joka määräytyy kun-
kin koneen edellisten vuorojen aikana tekemien liikkeiden pe-
rusteella. Energia puolestaan määrää montako toimintoa kone 
saa tehdä vuorollaan. Toisaalta kaikki liikepisteet on käytettävä, 
eikä koneen rakennekka kestä loputtomiin kasvavaa energia. 
Yksinkertainen systeemi antaa yllättävänkin paljon mahdolli-
suuksia taktisiin valintoihin ja antaa ainakin kokeilluilla 50-lu-
vun säännöillä varsin mukavan tunnelman. Yksinkertaisessa 
pistelaskusysteemissä voittotavoitteet riippuvat siitä, montako 
pistettä pelaaja on joukkoihinsa käyttänyt, joten pelaaminen 
ja voittajan etsiminen onnistuu myös hyvinkin epäsuhtaisilla 
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joukoilla, mikä on erinomainen ominaisuus historiallisessa pe-
lissä. Säännöt on suunniteltu käytettäväksi 1/600 mittakaavan 
koneiden kanssa, joita mm. sääntöjä myyvältä Tumbling Dicel-
ta löytyykin varsin hyvä valikoima. Sinälläänsäännöt varmasti 
muuntuvat melko helposti muillekin mittakaavoille. Peliä ei 
pidä sekoittaa täysin erilliseen, mutta varsin saman nimiseen 
ensimmäisen maailmansodan peliin Wings of War.

Canvas Eagles on 80-luvulla julkaistusta Blue Max- lautapelistä 
kehitetty ensimmäisen maailmansodan ilmataistelupeli, jossa jo-
kainen pelaaja ohjastaa yhtä lentokonetta. Peliä pelataan yleen-
sä 1/72- tai 1/144-mittakaavan pienoismalleja käyttäen, mutta se 
on edelleen luonteeltaan varsin lautapelimäinen. Jokaisella pe-
laajalla on konettaan kuvaava, sen tyypistä riippuva lomake, joka 

kertoo konetyypille mahdolliset liikkeet. Pelaajat valitsevat seu-
raavan vuoron liikkeensä salassa, jonka jälkeen kaikki liikkeet 
suoritetaan yhtä aikaa heksakartalla. Tämän jälkeen tuliasemiin 
päässeet koneet saavat mahdollisuuden ampua. Koneiden saa-
mat osumat jaetaan enemmän tai vähemmän vakavia vaurioita 
kuvaavina sinisinä ja punaisina vahinkokortteina, joiden yksi-
tyiskohdat ovat vain lentäjän itsensä tiedossa. Kunnes kone lo-
pulta kaartaa liekeissä kohti maata. Peli on nopeatempoinen ja 
helppo oppia ja mikä parasta, ilmainen.

Linkkejä: 
Wings at War: reespace.virgin.net/candc.russell/default.html
Tumbling Dice UK: www.tumblingdiceuk.com
Canvas Eagles: www.eaglesmax.com NK
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GALLERIA

Figuurit. 
Essex miniatures: Ranskalaiset husaarit
Battle Honors: Puolalaiset 


