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Mikä opas tämä on?  

 

Tässä oppaassa ohjeistetaan miten järjestää Suomen Punaisen Ristin Konfliktin keskellä – roolipeli. 

Opas on tarkoitettu ennen kaikkea ohjeistukseksi piirin työntekijöille sekä osaston vastuuhenkilöille, 

jotka haluavat järjestää pelin omalla alueellaan. Ohjeistuksen avulla piirin tai osaston vastaavan 

tulisi pystyä järjestämään peli ilman aiempaa kokemusta. Itse pelitapahtuman vetämisestä on 

erillinen ohjeistus, josta löytyy yksityiskohtaisemmat tiedot mitä pelin aikana pelinvetäjien on 

pidettävä mielessä ja tehtävä. Tämä opas keskittyy pelitapahtuman esijärjestelyihin, sekä niihin 

toimiin joihin on ryhdyttävä, kun pelitapahtumaa valmistellaan. 
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1. Konfliktin keskellä- roolipeli 

 

1.1. Mikä on Konfliktin keskellä ja mitä sillä tavoitellaan? 

Konfliktin keskellä on Suomen Punaisen Ristin kehittämä, 10–24 tuntia kestävä roolipelisimulaatio, 

jossa pelaajat samaistuvat pakolaisen asemaan ja kohtaavat matkalla kotimaastaan kohti 

pakolaisleiriä erilaisia tilanteita ja haasteita. Pelaajat jaetaan 5–7 hengen ”perheisiin”, joita johtaa 

peliorganisaatioon kuuluva ”ihmisalakuljettaja”. Pelissä pelaajat joutuvat kävelemään paljon, eikä 

heille tarjota ruokaa kuin vasta pelin loppupuolella. Tarkoituksena on saada nuoret kokemaan pelin 

aikana fyysisen väsymyksen lisäksi nälkää, turhautumista ja epävarmuuden tunnetta. Peli käydään 

ensisijaisesti englanniksi, vaikkakin perheen sisällä pelaajat saavat puhua Suomea. 

Pelin tilanteet liittyvät erityisesti humanitaariseen oikeuteen, eli kansainvälisiin sodan 

oikeussääntöihin. Osallistujat pääsevät siten pelin kautta tutustumaan siihen, miten kansainvälinen 

oikeus pyrkii suojelemaan sodan uhreja aseellisen konfliktin aikana. Pelin tavoitteena on käytännön 

tilanteiden kautta tehdä osallistujat tietoiseksi sodan oikeussäännöistä sekä lisätä osallistujien 

ymmärrystä pakolaisia kohtaan. Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden myötä on entistä 

tärkeämpää lisätä tätä ymmärrystä. Konfliktin keskellä on aikaisemmin osoittautunut erittäin 

tehokkaaksi keinoksi edistää tätä ymmärrystä.  

Yleensä peliin osallistuu 40–60 pelaajaa, mutta se voidaan vetää jo noin 20 hengelle. Pelin 

vetäminen edellyttää vähintään 20–30 hengen peliorganisaation. Pelin käytännön toteutus on 

vaihdellut hieman sen mukaan, kuinka laajasta tapahtumasta on ollut kysymys ja siitä, onko peli 

järjestetty yhteistyössä ulkopuolisen tahon kanssa (esim. partioleirin yhteydessä). Pelin perusidea 

on ollut sama, mutta käytännön toteutus on vaihdellut tapahtumassa käytettävissä olleiden 

resurssien sekä toimintaympäristön mukaan. Pelin kestoa on mahdollisuus lyhentää tai pidentää ja 

siten tarvittaessa räätälöidä tarpeiden mukaan.  

Suomen Punaisen Ristin tavoitteena on saattaa peli pysyväksi osaksi järjestön 

vapaaehtoistoimintaa. Tulevaisuudessa pelin järjestäminen pitäisi olla mahdollista missä päin 

Suomea tahansa. Peliä kehitetään jatkuvasti ja tavoitteena on nimenomaan tehostaa ja helpottaa 

peliin liittyvien käytännönjärjestelyjä. Tällä oppaalla pyritään edistämään näitä tavoitteita. 

Konfliktin keskellä –peli pohjautuu useaan Punaisen Ristin piirissä vedettyyn peliin. Näihin kuuluvat 

Ranskan ja Belgian Punaisen Ristin sekä sikäläisten partioiden kehittämä Raid Cross –peli, sekä 

Norjassa ja Tanskassa suositut På Flykt –pelit, jossa pelaajat ovat pakolaisen asemassa. Suomen 

Punaisen Ristin tavoitteena on saattaa peli pysyväksi osaksi humanitaarisen oikeuden opetusta, 

joten tapahtuman tulisi olla sellainen, että SPR:n piireillä on mahdollista se järjestää missä päin 

Suomea tahansa. 
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1.2. Miksi Suomen Punainen Risti järjestää Konfliktin keskellä -roolipeliä?  

Kuten edeltä on käynyt ilmi, pelin avulla pyritään simulaation avulla luomaan omakohtaisia 

kokemuksia tilanteista, joilla lisätään pelaajien ymmärrystä niin haavoittuvassa asemassa olevien 

pakolaisten arjesta matkalla turvalliseen maahan, kuin myös pelaajien tietoisuutta kansainvälisestä 

humanitaarisesta oikeudesta.  

Humanitaarisen oikeuden disseminaatiotyö Suomessa 

Punaisen Ristin keskeisiin velvollisuuksiin kuuluu levittää tietoa kansainvälisistä sodan 

oikeussäännöistä eli humanitaarisesta oikeudesta. Suomen Punainen Risti toteuttaa tiedon 

levittämis- eli disseminaatiotyötä lukuisilla erilaisilla tavoilla. Järjestö tarjoaa koulutusta niin 

viranomaisille kuin kenelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle erilaisten kurssien ja koulutusten 

muodossa. Perinteisten kurssien ohella humanitaarisen oikeuden vapaaehtoiset ovat järjestäneet 

erilaisia tapahtumia, joiden tarkoituksena on niin ikään tiedon levittäminen humanitaarisen 

oikeuden säännöistä. Vapaaehtoiset ovat järjestäneet mm. valokuvanäyttelyitä, seminaareja ym. 

keskustelutilaisuuksia, elokuvatapahtumia jne. Tapoja kertoa humanitaarisesta oikeudesta on 

monia: Konfliktin keskellä -roolipeli on yksi tapa tutustuttaa ihmisiä humanitaarisen oikeuden 

sääntöihin. 

Humanitaarisen oikeuden sääntöjen ydin on, että ne suojelevat niitä ihmisiä, jotka eivät osallistu tai 

eivät enää osallistu sodankäyntiin. Toisekseen säännöillä pyritään rajoittamaan sodankäyntikeinoja 

ja –menetelmiä, kuten aseita ja niiden käyttöä. Humanitaarisen oikeuden keskeiset säännöt on 

kirjattu vuoden 1949 Geneven sopimuksiin (I-IV) sekä niitä täydentäviin kolmeen lisäpöytäkirjaan 

vuosilta 1977–2005. Näitä sopimuksia täydentää sekä kansainvälinen tapaoikeus että useat muut 

kansainväliset sopimukset. Etenkin roolipelin jälkeen tapahtuvassa humanitaarisen oikeuden 

purussa käydään läpi, miten humanitaarisen oikeuden säännöt liittyivät pelin tapahtumiin. 

Roolipeli oppimisen muotona 

Roolipelit voivat tukea monenlaista oppimista. Ne luovat osallistavan, vuorovaikutteisen ja tasa-

arvoisen oppimisympäristön, joka valjastaa kaikki aistit oppimiselle. Niissä ei ole perinteistä 

opettaja-oppilas-asetelmaa, jossa opittava tieto jaetaan oppilaille tietyn auktoriteetin kautta. Sen 

sijaan roolipelit tarjoavat osallistujille vapauden tarkkailla ja tehdä havaintoja juuri heitä 

kiinnostavista asioista ja ilmiöistä. Roolipelejä voidaankin pitää epämuodollisen oppimisen 

välineenä, jossa perinteisten oppimismenetelmien, kuten luentojen ja kirjatenttien, sijaan 

oppiminen on kehollista, käytännön kokemuksiin ja tunteisiin pohjautuvaa. 
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1.3. Mitä roolipelin järjestäminen vaatii? 

• Vähintään 3-4 kuukautta aikaa valmisteluihin  

• Piirin työntekijän vastuuhenkilöksi 

• Metsää ja maastoa joka sallii 10–20 km:n pituisen peliradan jonka pelaajat kiertävät jalan 

• 40–60 pelaajaa (tarvittaessa voidaan vetää jo reilulle 20 pelaajalle) 

• 4–7 avainvapaaehtoista/vastuuhenkilöä valmistelemaan peliä (kts liitteet) 

o 2 pelinjohtajaa johtamaan peliä (aiempi kokemus edellytys) 

o turvallisuusvastaavan (EA2 tasoinen) 

o rekrytointi- , markkinointi- ja tiedotusvastaava 

o rekvisiittavastaava 

o logistiikkavastaava 

o ruokahuolto- ja majoitusvastaava 

• 20–40 koulutettua pelinvetäjää toteuttamaan peli, joiden joukossa  

o 1 salakuljettaja/perhe (5–7 pelaajaa / perhe) 

o 1 rastivastaavaa/rasti (peleissä yleensä 6–8 rastia) 

• Pelinvetäjien koulutusviikonlopun (malliohjelma liitteenä) 

 

Roolipelin valmisteluihin, etenkin jos peli järjestetään alueella ensimmäistä kertaa, suositellaan 

varattavaksi 3-4 kuukautta. Tämä on tarpeen etenkin siksi, että peliradan suunnittelu sekä 

avainvapaaehtoisten ja pelinvetäjien rekrytointia ja koulutusta on vaikeaa toteuttaa lyhyessä 

aikataulussa ja se vaatii etukäteissuunnittelua.  

 

Pelin pyörittämisestä tulee lähtökohtaisesti olla vastuussa Suomen Punaisen Ristin työntekijä, 

ellei tapauskohtaisesti sovita toisin. Kysymys on nimenomaan vastuun kohdentamisesta ensisijassa 

järjestöön, eikä vapaaehtoiseen. Itse käytännön toteutus tulee kuitenkin mahdollisimman pitkälti 

toteuttaa vapaaehtoisvoimin. 

 

Pelin toteutus edellyttää ”pelirataa”, jonka kokonaispituus tulisi olla 10-20 km mikäli pelaajat 

liikkuvat yksinomaan jalan. Peli suositellaan toteutettavaksi kaupunkialueiden ulkopuolella. 

Pelirataa voidaan laajentaa käyttämällä bussi- ja/tai venekuljetuksia. Peliradan yksityiskohtainen 

suunnittelu on pelinjohdon vastuulla. Pelirataa mietittäessä on tärkeää huomioida miten 

vuodenajat vaikuttavat siihen miten ja kuinka nopeasti pelissä voi liikkua jalan. 

 

Pelaajien määräksi suositellaan 40–60, vaikka peli voidaan tarvittaessa vetää pienemmällekin 

joukolle. Pelin järjestelyiden vaatimasta työpanostuksesta johtuen on kuitenkin toivottavaa, että 

pelaajia olisi mahdollisimman paljon. Pelaajien rekrytointi voi muodostua keskeisimmäksi 

haasteeksi jos etukäteen ei sovita, että peli vedetään jollekin sovitulle kohderyhmälle (esim. 

partioleiriläisille, yksittäisen lukion oppilaille). Pelin esivalmistelut ja peliorganisaation kasaaminen 

ovat myös paljon haastavammat, jos ei ole hyvissä ajoin tiedossa kuinka monta pelaajaa peliin tulee 

osallistumaan. Siksi onkin erittäin suositeltavaa, että pelaajajoukosta sovittaisiin etukäteen. Näin 
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varmistetaan ajoissa, että pelaajia on tarpeeksi, eikä ole riskiä, että peli pitäisi alhaisen 

osallistujamäärän takia perua.  

 

Pelin järjestäminen ei ole mahdollista ilman vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten määrä riippuu siitä, 

kuinka paljon pelaajia peliin on tarkoitus saada ja kuinka isosta tapahtumasta on kyse. 

Vapaaehtoisilla tarkoitetaan tässä kaikkia pelin järjestämiseen osallistuvia ihmisiä: pelinvetäjiä, 

autokuskeja, markkinoijia, kouluttajia, rekvisiittavastaavia jne. Avainvapaaehtoiset tulisi rekrytoida 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Olisi suositeltavaa, että osalla näistä henkilöistä olisi 

aiempaa kokemusta pelin järjestämisestä. Etenkin salakuljettajat, rastivastaavat ja muut 

avainhenkilöt tulisi kouluttaa tehtäviinsä ennen peliä. Jotta pelin järjestäminen tehtäisiin 

vapaaehtoisille mahdollisimman helpoksi, hyvä suunnittelu, riittävä koulutus sekä aikataulutus ja 

kommunikointi peliorganisaation sisällä niin ennen peliä kuin pelin aikana ovat olennaisia. Tästä 

syystä koulutettavat vapaaehtoiset sekä koulutusajankohta on hyvä lyödä lukkoon 

mahdollisimman aikaisin. 

 

Tapahtumasta riippuen voidaan osa ns. käytännön järjestelyistä (catering, kuljetus, majoitus jne.) 

ulkoistaa jollekin toiselle taholle. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos peli järjestetään jonkin toisen 

tapahtuman yhteydessä, kuten partioleiri tai jokin vastaava tapahtuma. Tällainen järjestely on 

suositeltava, sillä se säästää huomattavasti aikaa ja resursseja. Yhteistyötahoa tulee kuitenkin 

informoida tarkasti tapahtuman erityistarpeista, kuten yöruokailuista ja –kuljetuksista, jotta näihin 

osataan varautua riittävillä resursseilla. 

 

 

 

2. Vapaaehtoisten roolit ja vastuut 

 

2.1. Keskeisimpien vapaaehtoisten roolit ja vastuut lyhyesti 

 

Tässä osiossa käydään pelkistetysti läpi pelin kannalta keskeiset vastuualueet liittyen pelin 

esivalmisteluihin ja avainvapaaehtoisten rekrytointiin. Ideaalitilanteessa kullekin vastuualueelle 

valitaan oma vapaaehtoinen/useita vapaaehtoisia. On kuitenkin mahdollista, että yksittäinen 

henkilö vastaa useasta vastuualueesta.  

 

Pelinjohto 

Pelinjohto suunnittelee ja valmistelee pelin toteutuksen, sekä operatiivisesti johtaa peliä sen 

toteutuksen aikana. Tämän ohjeistuksen liitteenä on tarkempi listaus pelinjohdon vastuista. 
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Pelinjohdossa tulee olla vähintään kaksi henkilöä. Vastuukysymysten kannalta olisi suotavaa, että 

yhtenä pelinjohtajana tai pelinjohdon tukena olisi piirin työntekijä. Pelinjohtajat johtavat koko 

peliorganisaatiota pelin suunnittelusta sen toteuttamiseen asti. Pelinjohtajat tekevät viimekädessä 

kaikki päätökset niin ennen peliä kuin sen aikana.  

Pelinjohtajien ominaisuuksiin kuuluvat hyvät ryhmä- ja yhteistyötaidot, kyky delegoida ja aktiivinen 

ja innostava asenne. On suotavaa, että ainakin yhdellä pelinjohtajalla on aikaisempaa kokemusta 

Konfliktin keskellä -roolipelistä sekä tapahtumien järjestämisestä ja organisoinnista. Tämän lisäksi 

vähintään yhdellä pelinjohdossa olevalla olisi hyvä olla humanitaarisen oikeuden kouluttajan 

koulutus tai muu vastaava humanitaarisen oikeuden asiantuntijuus, jotta hän pystyy pelin aikana 

vastaamaan mahdollisiin esiin nouseviin substanssikysymyksiin.  

Pelinjohdon tehtävänä on olla selvillä kaikesta, mitä tapahtuu ennen peliä ja pelin aikana. Pelinjohto 

osallistuu pelinvetäjien rekrytointiin ja koulutuksen suunnitteluun. Pelinjohto jakaa muut 

pelinjärjestämiseen liittyvät vastuutehtävät sopiville henkilöille. Pelinjohto osallistuu myös 

pelinvetäjien roolitukseen, koska pelinjohdon on tiedettävä, kuka henkilö on missäkin roolissa ja 

tunnettava ainakin salakuljettajat ja rastivastaavat, koska nämä tehtävät ovat pelin kannalta 

kaikkein vastuullisimmat.  

Pelinjohto tekee kaikki pelin kulun kannalta olennaisimmat ratkaisut, joskin vaara- tmv. tilanteissa 

tilannetta johtaa pelin turvallisuusvastaava. Pelinjohto ei lähtökohtaisesti osallistu pelitapahtumiin. 

Ongelmatilanteissa pelinjohdosta voidaan vierailla rasteilla tarkistamassa tai tarkkailemassa 

tilannetta.  

Tulevaisuudessa selvitetään nimenomaisesti pelinjohtajille suunnatun koulutuksen tarvetta. 

Tuleville pelinjohtajalle keskeisin oppimiskeino on kuitenkin olla mukana järjestämässä pelejä sekä 

pelinjohdon tukena toimiminen. 

Turvallisuusvastaava 

Turvallisuusvastaava vastaa pelissä turvallisuussuunnitelman laatimisesta, yhteydenpidosta 

viranomaisiin lupa-asioissa ja vaaratilanteissa, ensiapuryhmän rekrytoinnista, salakuljettajille 

annettavista GPS-seurantalaitteista, turvallisuusperehdytyksestä pelinvetäjille ja pelaajille. 

Mahdollisessa katoamis-, vaara-, tai muussa vakavassa häiriötilanteessa pelin aikana 

turvallisuusvastaava huolehtii operatiivisesta johdosta siihen saakka, kunnes viranomaiset ottavat 

tilanteesta vastuun. Turvallisuusvastaavan tehtävä on siis erittäin keskeinen ja etenkin kyky 

operatiiviseen johtamiseen hätätilanteessa edellyttää kokemusta tai ammattitaitoa. 

Turvallisuusvastaavalla on oltava vähintään EA2-tasoinen koulutus ja mielellään vastuukokemusta 

esimerkiksi ensiapupäivystyksistä. Tämän ohjeistuksen liitteenä on yksityiskohtaisempi lista 

turvallisuusvastaavan tehtävistä. 
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Pelin turvallisuuden edistämiseksi keskustoimisto on hankkinut erilliset GPS-seurantalaitteet 

(trackerit), joiden avulla voidaan seurata pelaajien liikkumista perheissä. Turvallisuusvastaava 

vastaa trackereiden käytöstä pelin aikana.  

Järjestävän tahon kannattaa selvittää, olisiko piirin valmiuspäällikkö valmis ottamaan hoitaakseen 

turvallisuusvastaavan tehtävät. Mikäli tehtävää hoitaa joku muu, turvallisuusvastaavan tulee pitää 

piirin valmiuspäällikkö ajan tasalla turvallisuuteen liittyvistä valmisteluista. Valmiuspäällikön kanssa 

on myös hyvä käydä läpi ja sopia miten toimitaan, mikäli pelin aikana syntyy jokin vaara- tai muu 

tilanne, joka edellyttää erityisiä toimenpiteitä. 

Rekrytointi-, tiedotus- ja markkinointivastaava 

Pelin rekrytointi-, tiedotus- ja markkinointivastaava pitää huolen, että kaikki potentiaaliset pelaajat 

ja pelinvetäjät saavat tiedot pelistä. Hän lähettää peliä koskevia mainoksia (ks. liitteet) sopiviin 

foorumeihin hyvissä ajoin ennen peliä. Tiedotus ja markkinointi huolehtivat myös ilmoittautumisten 

vastaanottamisesta ja niin peliorganisaation kuin pelaajienkin tiedusteluihin ja kyselyihin 

vastaamisesta. Tarvittaessa tiedotusvastaava konsultoi pelinjohtoa ja etsii sopivat henkilöt 

vastaamaan kulloiseenkin kyselyyn, mikäli tiedotusvastaava ei itse voi tiedusteluun vastata. 

Tiedostusvastaavan tehtäviin kuuluu myös yhteydenpito tiedotusvälineisiin, sekä tarvittaessa 

paikallisiin asukkaisiin, mikäli pelirata kulkee asuinalueen läpi. Pelin kulusta ilmoittaminen poliisille 

sekä muille viranomaisille kuuluu ensisijaisesti pelin turvallisuusvastaavalle. Tiedotusvastaavan 

tulee koordinoida viestintää yhteistyössä piirin kanssa. 

Rekvisiittavastaava 

Rekvisiittavastaava pitää huolen, että pelinvetäjillä on pelin alkaessa käytettävissä kaikki 

pelinvetämiseen tarvittava rekvisiitta. Rekvisiittavastaavan tehtävänä on tilata materiaali Kalkusta 

ja hankkia peliin tarvittava muu materiaali, jota ei ole valmiina tai jota ei ole riittävästi. Osa 

materiaalista on saatavilla sähköisessä muodossa ja tulee tulostaa ennen pelin alkua. Olemassa 

olevasta materiaalista on listat (ks. liite).  

Rekvisiittavastaava huolehtii pelin jälkeen siitä, että materiaalit palautetaan Kalkkuun. 

Rekvisiittavastaava selvittää rastivastaavilta, onko rasteilla kadonnut tai rikkoutunut rekvisiittaa ja 

merkitsee tiedot materiaalilistaan pelin jälkeen, jotta uusi materiaali voidaan hankkia tilalle ennen 

seuraavaa peliä. Rekvisiittavastaavan on oltava tietoinen rastipaikoista ainakin siltä osin, kun 

kyseiselle rastille on hankittava materiaalia. Rekvisiittavastaava huolehtii yhdessä logistiikasta 

huolehtivien henkilöiden kanssa siitä, että materiaali siirtyy rasteille ja rastien välillä sekä rastilta 

pois. 

Rekvisiittavastaava vastaa siitä, että pelin aikana pelaajilta poistetut tavarat säilytetään huolellisesti 

ja että ne palautetaan pelaajille pelin päätyttyä. 
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Logistiikkavastaava 

Logistiikkavastaava huolehtii tavaroiden, ruokien, pelaajien ja pelinvetäjien kuljetuksen 

aikatauluttamisesta ja toteutuksen järjestämisestä peliä ennen, pelin aikana ja pelin jälkeen. 

Logistiikkavastaava myös hankkii tarvittavan kuljetuskaluston tai sopii yhteistyöstä, mikäli 

kuljetukseen osallistuu jokin ulkopuolinen taho. Logistiikkavastaavalle kuuluu myös pelin 

aikataulutuksen suunnitteluun osallistuminen pelinjohdon kanssa. 

Ruokahuolto- ja majoitusvastaava 

Ruokahuolto- ja majoitusvastaava pitää huolen, että pelaajat ja pelinvetäjät saavat ennen peliä, 

pelin aikana sekä sen jälkeen tarvittavan ruokahuollon ja että kaikille löytyy tarvittaessa yösija. 

Pelaajien ruokahuolto ja majoitus ovat olennainen osa peliä, joten käsikirjoitus sekä pelirata pitkälti 

määräävät milloin ja missä ne tapahtuvat. Tältä osin tulee tehdä tiivistä yhteistyötä peliradasta sekä 

pelin kulusta vastaavien henkilöiden kanssa. Vastuut ruokahuollosta ja majoituksesta vaihtelevat 

merkittävästi pelistä toiseen, riippuen siitä järjestetäänkö roolipeli osana jotain muuta tapahtumaa 

(esim partioleiriä) vai toteutetaanko roolipeli erillisenä tapahtumana osaston ja/tai piirin toimesta. 

Ruoka- ja majoitusvastaava toimii läheisessä yhteistyössä logistiikkavastaavan kanssa. 

Purkuvastaava 

Pelin olennaisena osana ovat pelin jälkeen tehtävät purut. Pelitapahtumien asianmukainen 

purkaminen on erittäin keskeistä oppimiskokemuksen takia, mutta myös siksi, ettei pelaajia jää 

vaivaamaan mikään pelitapahtuma.  

Lähtökohtaisesti kunkin pelin jälkeen tulee järjestää 30–60 min. kestävät: 

1) pelaajien ja pelinvetäjien henkinen purku (kullekin omat purut) 

2) humanitaarisen oikeuden purku, jossa käydään rastien sisältö läpi  

3) kokemuksia kentältä -esittely, jossa sotatoimialueella työskennellyt delegaatti kertoo 

kokemuksistaan  

4) Pakolaistaustaisen henkilön puheenvuoro  

Pelin purusta vastaava henkilö huolehtii siitä, että kaikki pelin purkamiseen liittyvät henkilöt 

saadaan paikalle. Henkisen tuen rekrytoinnista vastaa turvallisuusvastaava. Piiristä saa yhteystietoja 

henkisen tuen vapaaehtoisten ja pakolaistaustaisen henkilön paikalle saamiseksi. Keskustoimisto voi 

tarvittaessa auttaa delegaatin ja humanitaarisen oikeuden kouluttajan saamiseksi paikalle.  

Pelin purkamiselle on varattava asiaankuuluvat tilat. Purusta vastaava henkilö suunnittelee 

purkamisen aikataulutuksen yhdessä pelin johdon kanssa. Mikäli peli järjestetään siten, että pelaajat 

jäävät joka tapauksessa paikalle (esim. partioleiri), on suotavaa, että henkinen purku järjestetään 

välittömästi pelin päätyttyä ja muu purku (humanitaarinen oikeus, delegaatti, pakolainen) vasta 

seuraavana päivänä pelaajien levättyä. 
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2.2. Pelin keskeiset roolit lyhyesti 

Pelin aikana pelaajat jaetaan perheisiin. Salakuljettaja kulkee ryhmänsä (5-7 henkilöä) kanssa koko 

pelin ajan. Hän vastaa omalta osaltaan, että ryhmä kulkee peliradan läpi oikeassa järjestyksessä 

sekä aikataulussa. Salakuljettajan tehtävänä on myös varmistaa, että pelaajat pysyvät rooleissaan 

koko pelin ajan.  

Salakuljettajan on oltava täysi-ikäinen ja tehtävään sopiva. Tarkempi kuvaus salakuljettajan 

vaatimuksista löytyy liitteistä. On tärkeää, että pelinjohto jollakin tavalla tuntee ja luottaa 

salakuljettajan roolissa olevaan henkilöön. Ennen peliä on tärkeää, että salakuljettajat kävelevät 

reitin läpi, jotta he tietävät missä rastit sijaitsevat ja jotta he ennen kaikkea kykenevät arvioimaan 

kuinka kauan siirtymät kestävät. Salakuljettajalla on matkapuhelin mukana, jotta hän voi 

tarvittaessa olla yhteydessä pelinjohtoon. Lisäksi salakuljettajien on saatava edes lyhyt 

hätäensiapukoulutus ennen peliä, jotta he voivat tarvittaessa antaa ensiapua mikäli onnettomuus 

tai sairaskohtaus tapahtuu maastossa.  

Salakuljettajia tulisi olla ainakin yksi varalla. Hän on henkilö, jolla on jokin muu rooli/muita rooleja 

pelissä, mutta hänet voidaan siirtää salakuljettajaksi esimerkiksi loukkaantumisen tai sairastumisen 

johdosta ennen peliä. Tarpeen vaatiessa varasalakuljettaja voi ryhtyä salakuljettajaksi myös kesken 

pelin, jos alkuperäinen salakuljettaja esimerkiksi loukkaantuu. Toinen vaihtoehto on hajottaa 

loukkaantuneen salakuljettajan perhe ja siirtää pelaajat muihin ryhmiin. 

Rastivastaavat ovat vastuussa rasteistaan ja siellä toimivista muista pelinvetäjistä. Rastivastaavan 

on oltava täysi-ikäinen. Hän on tarvittaessa yhteydessä pelin aikana pelinjohtoon. Rastivastaava 

osallistuu rastin rakentamiseen ja rastintoteutuksen suunnitteluun. Pelipaikalla rastivastaava tekee 

lopulliset ratkaisut rastiin liittyen yhdessä pelin johdon kanssa. Rastivastaava myös huolehtii rastinsa 

rekvisiitan tarkistuksesta pelin jälkeen ja ilmoittaa rekvisiittavastaavalle mahdollisista materiaalin 

katoamisista tai rikkoutumisista tai mikäli materiaali on esimerkiksi märkää tai likaista. On 

toivottavaa, että rastivastaavalla on aikaisempaa kokemusta Konfliktin keskellä-roolipelistä. 
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3. Pelin kulku ja käytännön asiat 

 

3.1. Pelin sisältö erittäin lyhyesti  
Keskeiset rastit 

Rastien järjestyksellä ei sinänsä ole merkitystä, kunhan peli alkaa kylästä ja tullista ja päättyy 

pakolaisleiriin.  

Kylä 

Peli alkaa kylästä, joka pelaajien on rakennettava itse. Tätä varten tarvitaan pressuja, narua ym. 

rakennusmateriaalia. Pelaajien saapuessa kylässä ovat valmiina kylänpäällikkö ja tämän puoliso sekä 

salakuljettajat. Pelaajat rakentavat perhekunnittain majoja; tällä tavoin pelaajat tutustuvat toisiinsa 

tekemällä yhteistyötä sekä pääsevät paremmin rooleihinsa sisälle. Kylän rakennus kestää noin 30–

45 minuuttia. Sissit hyökkäävät kylään, hajottavat asumukset ja tappavat kyläpäällikön 

puolisoineen. Pakomatka alkaa. 

 

Tulli/raja-asema 

Perheet joutuvat odottamaan jonoissa passeja, todistuksia ym. leimoja. Tällä rastilla pelaajilta 

otetaan pois ylimääräinen ruoka, kellot, puhelimet ja kaikki muu elektroniikka. Vesipullot ja 

mahdolliset henkilökohtaiset lääkkeet jätetään pelaajille. Samoin diabeetikoilla saa olla omaa 

ruokaa mukana. Huom! Mikäli pelaajat onnistuvat tullitarkastuksesta huolimatta salakuljettamaan 

ruokaa tai esimerkiksi karkkia peliin, ei tästä rangaista. Sen sijaan tupakkaan ja päihteisiin on 

ehdoton nollatoleranssi, josta tulee myös tiedottaa pelaajille etukäteen. 

 

Lapsisotilaat/ihmiskilpi 

Pelaajat kohtaavat lapsisotilaita ja/tai joutuvat ihmiskilviksi siten, että sissiryhmä antaa heille 

räjähteitä tmv. sotatarvikkeita kuljetettavaksi. 

 

Vankila 

Kaikki pelaajat päätyvät kiinniotetuiksi. Rastille voidaan sijoittaa erilaisia kuulusteluja, 

oikeudenkäynti jne. Tällä rastilla vierailee joka tapauksessa ICRC:n delegaatti, joten rasti on pelin 

nykyisessä versiossa ensimmäinen kerta, kun Punaisen Ristin toiminta konfliktialueella tulee 

pelaajille tutuksi.  

 

 

Ihmiskauppa 

Tällä rastilla voidaan poistaa/siirtää pelaajia pois/pelin sisällä. Poistaminen tapahtuisi nk. 

ekstrapelaajien avulla (peliorganisaatioon kuuluvia henkilöitä jotka tekeytyvät pelaajiksi). 
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Pakolaisleiri 

Pelaajat saapuvat Punaisen Ristin ylläpitämälle pakolaisleirille. Pelaajat saavat koko tapahtuman 

aikana ensimmäisen kerran ruokaa (pakolaisannos eli 1dl riisiä ja ruokalusikallinen ruokaöljyä). 

UNHCR:n edustaja haastattelee heitä tulkin välityksellä kiintiöpakolaisvalintaa varten. Pelaajat 

saavat levätä ensi kertaa pelin aikana pakolaisleirissä ja heitä kohdellaan kaikin tavoin ystävällisesti. 

 

Liikkuvat rastit 

Pelissä voi olla myös ns. liikkuvia rasteja, mikä tarkoittaa sitä, että ne voivat olla missä vaiheessa 

peliä tahansa. Esim. miinakenttä, jokin sissihyökkäys tmv. Peliin voidaan esimerkiksi laittaa mukaan 

vedenylitystä taikka muita ”haasteita” riippuen hieman peliradasta, peliajasta sekä pelaajien 

määrästä. Näiden avulla, kuten liikkuvilla rasteilla, voidaan varmistaa, että yksittäisille rasteille ei 

synny ruuhkaa, tai että rastien välit eivät ole liian pitkiä. Näillä rasteilla voidaan myös ylläpitää 

jännitystä ja varmistaa, että pelaajat pysyvät rooleissaan.  

 

3.2. Pelialue 

Kuten yllä olevasta kuvauksesta käy ilmi, pelialueen on oltava kohtuullisen iso ja on suositeltavaa, 

että siihen sisältyy rakennuksia/sisätiloja, joissa voidaan toteuttaa joitakin pelin rasteja. Pelijohdolle 

on myös hyvä varata sisätiloja. Tarvittaessa sisätilat voidaan korvata teltoilla. Jotkut rastit 

edellyttävät ainakin sen, että iso joukko ihmisiä voi olla siellä samaan aikaan.  

Lähtökohtaisesti pelialue tulee olla metsässä/maastossa tai ainakin kaupunkialueen ulkopuolella. 

Pelialue voi hyvin sisältää pitkiäkin maantie/hiekkatie osuuksia, etenkin kun perheet siirtyvät rastilta 

toiselle. Tarvittaessa siirtymiä voidaan toteuttaa autojen/bussien/veneiden avulla. Itse rastit on 

hyvä toteuttaa paikoissa ja ajankohdissa, jossa voi olla mahdollisimman rauhassa.  

Pelialueen on oltava riittävän laaja pelin suunniteltuun pituuteen nähden. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että rastivälien suunniteltu pituus täytyy olla sopusoinnussa rastivälien kanssa (esim. 

kahden kilometrin matkan kävelemiseen ei mene tuntia). Pelin johdon tulee varhaisessa vaiheessa 

käydä tutustumassa alueeseen, kiertää rastipaikat läpi ja tehdä alustava aika-arvio. Pelialuetta 

valitessa täytyy myös miettiä tarvittavat rastit ja niiden asettamat vaatimukset.  

Kaikkiin ulkoilmatapahtumiin tarvitaan maanomistajan lupa, mikäli käytettävällä maa-alueella 

tapahtuu muuta kuin pelkästään läpikävelyä. Roolipelin järjestäminen ei sinänsä kuulu 

jokamiehenoikeuksiin. Maanomistajien luvat on hankittava mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 

mahdollinen pelialue on hahmotettu. Tällä tavoin ei tule kiire tehdä uutta suunnitelmaa, mikäli 

suunniteltua maa-aluetta ei voikaan käyttää. Joissain tilanteissa voi olla tarkoituksenmukaista 

informoida alueen asukkaita tulevasta pelistä, varsinkin alueilla joissa tulee tapahtumaan paljon tai 

on muutoin normaalisti erittäin rauhallista. Tapahtuman koosta ja yhteistyökumppaneista riippuen 

on huolehdittava myös muista mahdollisesti tarvittavista luvista hyvissä ajoin. Turvallisuusvastaavan 

tulee kartoittaa peliradan mahdolliset vaaralliset paikat, joissa on selkeä loukkaantumisriski. Tämä 

tarkoittaa käytännössä ajoteitä, ojia, louhikkoja tmv.  
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3.3. Rekvisiitta 

Peliä varten on hankittu perusvarustus, jota säilytetään Punaisen Ristin logistiikkakeskuksessa 

Kalkussa. Olemassa olevasta materiaalista on listat. Lisäksi peliä varten on olemassa sähköistä 

materiaalia (passit, vankilistat jne.), jotka tulee tulostaa peliä varten. Kutakin peliä varten täytyy 

kuitenkin hankkia joitakin materiaaleja paikallisesti. Osan materiaaleista voi tarvittaessa lainata. 

Esimerkiksi paikallisilta harrastajateattereilta kannattaa tiedustella, mikäli heillä olisi lainata sopivia 

rooliasuja peliä varten. Hankintoja tehdessä kannattaa hyödyntää Punaisen Ristin Kontti-ketjua.  

Rekvisiittavastaavan tehtävänä on tilata materiaali Kalkusta ja hankkia peliin tarvittava muu 

materiaali, jota ei ole valmiina tai jota ei ole riittävästi. Käsikirjoitus ja yksittäiset rastit on hyvä käydä 

läpi pelinjohdon sekä rastivastaavien kanssa, kun on tiedossa, kuinka monta pelaajaa ja pelinvetäjää 

tulee olemaan mukana pelissä. Rekvisiittavastaavan tehtävistä on tarkemmin kirjoitettu tämän 

ohjeistuksen avainvapaaehtoisia koskevassa osiossa. 

 

3.4. Logistiikka  

Pelin logistiikkakysymykset on syytä suunnitella huolella. Kysymys on sekä logistiikasta ennen peliä 

ja pelin jälkeen, että logistiikasta pelin aikana. Esimerkiksi partioleirien yhteydessä järjestettävien 

pelien yhteydessä tulee selvittää partion puolelta tulevan logistiikkahenkilöstön käytettävyys sekä 

esimerkiksi heitä koskevat kuljetusalan leposäännöt. Ennen peliä ja pelin jälkeen keskeinen kysymys 

on peliorganisaation ja pelaajien kuljettaminen pelialueelle, mikäli tapahtumaan osallistuvat eivät 

huolehdi kulkemisestaan itse. 

 

3.5. Majoitus  

Vaikka pelin aikana pelaajat eivät sinänsä tarvitse majoitusta, riippuen pelipaikasta ja ajankohdasta, 

monesti heille on kuitenkin järjestettävä majoitus ennen peliä ja/tai sen jälkeen. Pelin voi kuitenkin 

järjestää niin, että pelaajat eivät tarvitse varsinaista majoitusta. Useimmiten ainakin 

peliorganisaatioon kuuluville pitää järjestää majoitus, koska useimmat heistä saapuvat pelipaikalle 

päivää ennen rakentamaan pelirataa ja käymään sen läpi. Osalle on myös varattava majoitus pelin 

jälkeen, mikäli peliradan purkaminen vie aikaa.  

Itse pelin aikana tapahtuvan levon (pelin lopussa tapahtuva 4–6 tunnin lepo) vaatii tilan, joka on 

tarpeeksi iso majoittamaan pelaajat, mutta pelin luonteesta ja tavoitteesta johtuen sen tulee olla 

yksinkertainen ja jopa karu. Pelinjohto yleensä päättää missä ja miten tämä pakolaisten ”lepohetki” 

toteutetaan. Pelin aikana majoitusta sen sijaan saatetaan tarvita sellaisille peliorganisaation 

jäsenille, jotka eivät ole mukana koko pelin aikana. Lisäksi on hyvä miettiä missä olisi sopivia 

rauhallisia lepopaikkoja niille peliorganisaation jäsenille, joilla on pelin aikana pidempiä taukoja. 
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3.6. Ruokahuolto 

Vaikka pelaajat ruokailevat pelin aikana rajoitetusti, on erityistä huomiota kiinnitettävä 

peliorganisaation ruokahuoltoon. Isoille rasteille (vankila, pakolaisleiri), joilla salakuljettajat 

lepäävät, on salakuljettajille järjestettävä riittävästi ruokaa ja motivaatioherkkuja. Salakuljettajan 

rooli on raskas, joten riittävän ravinnon saaminen pelin aikana on välttämätöntä. Ruokaa on myös 

järjestettävä kullekin rastille rastinvetäjille. Ruokaa on järjestettävä myös pelin johdolle 

'komentokeskukseen'. 'Komentokeskuksessa' on myös hyvä olla ylimääräistä ruokaa, jota voidaan 

tarvittaessa toimittaa pelinvetäjille. Lisäksi kaikille rasteille on toimitettava riittävästi vettä, jotta 

pelaajat ja pelinvetäjät voivat tarvittaessa täyttää vesipullojaan. Myös peliorganisaation vessassa 

käynnit on mietittävä etukäteen: onko rastin lähellä rakennus/huussi, jota voidaan käyttää ja jos ei, 

miten toimitaan (paikka puskapissoille yms.). 

 

 

 

4. Turvallisuus 

 

4.1. Turvallisuuteen liittyvät keskeiset seikat 

 

Pelissä pyritään tietoisesti saamaan aikaan pelaajille erilaisia, epämiellyttäviäkin tunnetiloja kuten 

turhautumista, epäoikeudenmukaisuuden ja epävarmuuden tunnetta. Lisäksi pelissä pyritään 

saamaan pelaajia myös fyysisesti väsyneiksi ja nälkäisiksi. Kuitenkin pelin yksi perussääntö on, että 

pois lukien kevyttä kosketusta esim. ruumiintarkastusten yhteydessä, peliorganisaatioon kuuluvat 

eivät fyysisesti koske pelaajiin. Lisäksi pelissä ei käytetä leikkiaseita. Täten peliorganisaation 

kuuluvien henkilöiden auktoriteetti suhteessa pelaajiin saavutetaan muutoin kuin fyysisesti.  

 

Pelaajilta kysytään heidän sairauksistaan ja mahdollisesta lääkityksestään ilmoittautumisen 

yhteydessä. Kaikki lääkkeet jätetään pelaajille, eikä niitä siten poisteta tulliasemalla tai muutoinkaan 

pelin aikana. Tämä koskee myös epipen- ja insuliinikyniä, astmapiippuja jne.  Huom! 

Diabeetikkopelaajat saavat pitää ruokaa mukana! Myös sellaisen perheen salakuljettajalla, johon 

kuuluu diabeetikko, on oltava lisäruokaa erityisesti diabeetikkoa varten.  

 

Alaikäisten pelaajien huoltajille selvitetään etukäteen peliin liittyvät riskit, pelin kesto ja rasittavuus. 

Huoltajien on toimitettava suostumus alaikäisen peliin osallistumisesta ennen pelin alkua. Ilman 

huoltajan kirjallista lupaa alaikäinen ei voi osallistua peliin. Huoltajille on myös teroitettava, ettei 

heidän tule kertoa mitään saamastaan tiedosta peliin osallistuvalle lapselleen. 
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Pelaaja saattaa haluta keskeyttää pelin. Pääsääntönä on, että mikäli pelaaja haluaa keskeyttää pelin, 

salakuljettaja keskustelee kahden kesken pelaajan kanssa asiasta. Keskustelu tapahtuu suomeksi, 

ymmärryksen varmistamiseksi. Salakuljettaja pyrkii ensi sijassa selvittämään, mistä syystä pelaaja 

haluaa pelin keskeyttää: onko kyse jostakin henkisestä kuormituksesta tai fyysisestä vammasta vai 

onko pelaajalla esimerkiksi motivaatiopula. Pääsääntöisesti pyritään siihen, että pelaaja jatkaisi 

peliä, mikäli se on fyysisen/henkisen tilan puitteissa mahdollista. Mikäli salakuljettajan kanssa 

keskusteltuaankin pelaaja haluaa keskeyttää, ottaa salakuljettaja yhteyttä pelinjohtoon. 

Pelinjohtaja keskustelee pelaajan kanssa puhelimessa tai tarpeen vaatiessa, esimerkiksi usean 

henkilön halutessa keskeyttää peli samanaikaisesti, käy paikan päällä keskustelemassa 

pelaajan/pelaajien kanssa. Mikäli pelaaja tämänkin keskustelun jälkeen haluaa edelleen keskeyttää 

pelin, näin tapahtuu ja pelaaja poistetaan pelitilanteesta mahdollisimman pian. 

 

Pelaaja tai peliorganisaatioon kuuluva henkilö voidaan poistaa pelistä vastoin tämän tahtoa, mutta 

tämä on äärimmäinen keino. Kysymys on silloin vakavasta pelisääntöjen rikkomisesta. Tämä voi 

tapahtua, jos peliin osallistuja rikkoo sääntöjä esimerkiksi käymällä fyysisesti käsiksi toiseen 

osallistujaan, olemalla muutoin vaaraksi itselleen tai muille osallistujille tai paljastamalla pelin 

tapahtumia etukäteen. Tällöinkin peliin osallistujan kanssa ensin keskustellaan (pääsääntöisesti 

salakuljettaja tai rastivastaava) ennen pelistä poistamista. Tällöin osallistujalle ilmoitetaan, ettei 

hänen käytöksensä ole sallittua, jolloin hänelle annetaan mahdollisuus korjata käyttäytymisensä. 

Osallistujalle myös kerrotaan, että mikäli hän edelleen jatkaa sääntöjen rikkomista, hänet voidaan 

poistaa pelistä. Mikäli tällainen keskustelu joudutaan käymään jonkun osallistujan kanssa, tulee siitä 

ilmoittaa pelinjohdolle. Myös turvallisuusvastaavan on oltava tietoinen tällaisesta tilanteesta. 

 

Pelissä on käytössä turvasana: tosivaara/emergency break. Tätä sanaa käytetään kaikissa vakavissa 

tilanteissa, kuten loukkaantumis- tai sairastumistapauksissa tai jos peliin osallistuja rikkoo sääntöjä 

vakavasti. Kun tämä sana sanotaan, peli keskeytyy ainakin siinä tilanteessa, jossa sanaa käytetään. 

Salakuljettajien ja muiden pelinvetäjien tulee myös tarkkailla ryhmien kuntoa ja jaksamista pelin 

aikana. Tarvittaessa salakuljettajien tulee helpottaa peliä, jos osallistujat ovat liian väsyneitä ja 

rasteille voidaan tarvittaessa pyytää EA-päivystäjät tarkastamaan pelaajan/pelaajien kunnon. Mikäli 

salakuljettaja tai muu pelinvetäjä on huolissaan pelaajan kunnosta, tulee hänen olla yhteydessä 

turvallisuusvastaavaan. 

 

Maastossa liikkuessa, salakuljettajat ja perheet saattavat eksyä taikka muutoin liikkua 

poikkeuksellista nopeutta. Tällaisissa tilanteissa pelinjohto voi tehdä päätöksiä toimista, joilla 

haetaan yksittäinen eksynyt perhe, taikka nopeutetaan tai hidastetaan heidän liikkumista. 

Pelinjohdon pelin seuraamisen parantamiseksi peliä varten on myös hankittu GPS-seurantalaitteita 

(trackereita), jotka ovat myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun käytössä. Trackerit ovat tilattavissa 

keskustoimiston Vapepa-koordinaattorilta. Pelin aikana kullekin salakuljettajalle annetaan oma 

paikannin mukaan. Tällä tavoin ryhmien etenemistä voidaan seurata netissä ja eksymistilanteissa 
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osataan auttaa paremmin. GPS-laitteet ovat kotimaan valmiuden lisäksi myös kv-avun koulutusten 

käytössä. Näin ollen niiden saatavuus peliin on varmistettava hyvissä ajoin. Koska paikantimet ovat 

myös Vapepan käytössä, peli on erinomainen mahdollisuus Vapepalaisille harjoitella niiden käyttöä. 

Tämä on hyvä pitää mielessä, kun peliorganisaatioon lähdetään rekrytoimaan vapaaehtoisia.  

 

4.2. Vakuutukset  

Lähtökohtaisesti roolipelin järjestämistä varten ei tarvitse hankkia erillisiä vakuutuksia. Suomen 

Punaisen Ristin toiminnassa sattuneissa tapaturmissa ja vahingoissa ovat etusijalla toimijoiden omat 

henki-, vapaa-ajan tapaturma- sekä kotivakuutukset.  Suomen Punaisella Ristillä on kuitenkin 

voimassa olevia vapaaehtoistoimintaan liittyviä vakuutuksia vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolassa (tilanne 

2015). Nämä vakuutukset kattavat myös Konfliktin keskellä – roolipelitapahtumat sekä kaikki 

henkilöt jotka ovat mukana pelitapahtumissa. Mikäli johonkin yksittäiseen roolipeliin suunnitellaan 

jotain aivan poikkeuksellista, johon liittyy myös erityisiä riskejä, vakuutusasiat kannatta tällöin 

tarkistaa keskustoimiston vapaaehtois- ja nuorisoyksiköstä.  

Suomen Punaisella Ristillä on vapaaehtoistoimintaa varten kaksi vakuutusta: 

1) Vapaaehtoistoiminnan ryhmätapaturmavakuutus (353-3989247-4), joka korvaa Punaisen 

Ristin vapaaehtoisille sattuneet tapaturmat ja niiden hoitokulut.  

 

2) Järjestön toiminnan vastuuvakuutus (312-0625071-V), joka korvaa vakuutetussa 

toiminnassa toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista SPR on toiminnan 

järjestäjänä korvausvastuussa. 

 

Ajankohtaista tietoa, lisätietoa ja ohjeistusta vakuutuksista löytyy Punaisen Ristin nettisivuilta 

(Rednet: https://rednet.punainenristi.fi/node/12816 ). Roolipelin turvallisuusvastaavan tulee 

tutustua vakuutusasioihin ennen peliä, jotta hän tietää miten toimia vahingon sattuessa ja osaa 

tarvittaessa vastata pelaajilta ja pelinvetäjiltä tuleviin vakuutuksiin liittyviin kyselyihin.  

 

 

 

 

 

 

https://rednet.punainenristi.fi/node/12816
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5. Yhteistyökumppanit ja rahoitus 
 

Yhteistyökumppanit 

Pelin järjestämistä kannatta helpottaa sopimasta yhteistyöstä erinäisten ryhmien/yhteisöiden 

kanssa, jolloin voidaan ulkoistaa merkittäviä peliin liittyviä järjestelyvastuita.  

Kaikkein helpoin tapa järjestää roolipeli on siten, että pelinvetäjien ei tarvitsisi tehdä muuta kuin 

viedä itse tapahtuma tekijöineen paikalle. Logistiikka, majoitus, ruokailu jne. voi näissä tilanteissa 

olla hoidettu jonkun yhteistyökumppanin toimesta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 

tapahtuma järjestetään jonkun muun tapahtuman, kuten esimerkiksi partio- tai muun leirin, 

yhteydessä.  

Mikäli osasto tai piiri haluaa kuitenkin järjestää tapahtuman itse alusta loppuun, järjestävän tahon 

tulee panostaa ajoissa niin peliorganisaation kuin pelaajien rekrytointiin sekä esimerkiksi 

lisärekvisiitan ja varusteiden hankintaan. Peliorganisaation rekrytoinnissa kannattaa pyrkiä 

yhteistyöhön erinäisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Näin voi helposti saada rekrytoitua ison 

joukon innokkaita vapaaehtoisia kerralla, jotka tulevat tuttujensa kanssa yhdessä toteuttamaan 

roolipeliä. Hyviä yhteistyökumppaneita ovat esim: 

 

• Partiolippukunnat 

• Kaupungin/kunnan nuorisotoimet 

• Harrastajateatterit/mahdolliset larppi-porukat 

• Alueen valmiusyksiköt 

o Vapepa 

o Meripelastusseura 

o Palvelus- ja pelastuskoiraseurat 

Etenkin valmiustoiminnassa mukana oleville tahoille kannattaa painottaa, että pelitilanne on heille 

oiva tilaisuus harjoitella omia taitojaan. Oikein toteutettuna roolipeli voi esimerkiksi toimia 

valmiusharjoituksena Vapepa-hälytysryhmälle.  

Pelinvetäjiä rekrytoidessa on erityisesti roolipelitaustaisille henkilöille tehtävä selväksi, ettei 

kyseessä ole ns. larppi,1 vaan vahvasti käsikirjoitukseen perustuva kokonaisuus, jolla on 

koulutuksellinen tarkoitus. 

                                           
1 LARP eli Live Action Role Playing kääntyy suomeksi live-roolipelaamiseksi tai larppaamiseksi. Kyseessä on harrastus, 
jossa pelaajat eläytyvät kuvitteellisiin hahmoihinsa pukeutumalla ja käyttäytymällä hahmonsa tavoin pelinjohtajan 
ennakkoon suunnittelemassa tilanteessa. Larpissa pelaaja esittää yhtä larpin henkilöä, eikä pelin tarkkaa kulkua voi 
arvata etukäteen (larppi.fi). Konfliktin keskellä eroaa tavanomaisesta larpista siten, että pelirata ja rastit on määritelty 
etukäteen ja ne tulee käydä läpi ennalta suunnitellussa järjestyksessä ja jonkinmoisessa aikataulussa. 
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Rahoitus  

Konfliktin keskellä –roolipelin vetäminen on osa Suomen Punaisen Ristin humanitaarisen oikeuden 

disseminaatiotyötä. Tähän työhön varattu varoja, joilla voidaan kattaa merkittäviä osia, ellei jopa 

kaikki pelistä syntyneet kulut. Kulujen kattamisesta on kuitenkin sovittava erikseen etukäteen 

keskustoimiston kanssa, joka hallinnoi humanitaarisen oikeuden vapaaehtoistoimintaan 

tarkoitettuja varoja. 

Pelistä vastuussa olevan tahon tulee laatia peliä varten budjetti, johon on kirjattu pelin kaikki kulut 

sekä mahdollisesti osallistumismaksut taikka muualta saadut tuet (kaupunki, säätiö, OK-tuki jne). 

Budjettiluonnos tulee toimittaa keskustoimistoon humanitaarisen oikeuden 

vapaaehtoistoiminnasta vastaavalle henkilölle (nyt oikeudellinen neuvonantaja Jani Leino). Tämän 

jälkeen sovitaan mitkä kulut tullaan korvaamaan järjestettävälle taholle. Lähtökohta on, että 

osastoille ja vapaaehtoisille korvataan kaikki peliin liittyvät kulut. Vastaavaan pyritään myös piirin 

kulujen osalta. Varoja ei voida kuitenkaan käyttää kattamaan piirin henkilökunnan palkkakuluja 

taikka piirin peliin liittyviä tulostuskuluja.  
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LIITE 1 
CHECKLISTA KONFLIKTIN KESKELLÄ -ROOLIPELIN JÄRJESTÄJILLE 
 
AJANKOHTA ENNEN PELIÄ TEHTÄVÄ 
 
Vähintään 6 kk  Aikeista järjestää roolipeli ja sen ajankohdasta tulee ilmoittaa 
    Keskustoimistolle osoitteeseen jani.leino@redcross.fi. Pelin 
    kohderyhmä tulee päättää (esim. koulu, Partio, oman piirin 
    SPR-nuoret) Mahdollisiin yhteistyötahoihin järjestämisessä 
    (esim. Partio) tulee ottaa yhteyttä ja pelipaikka päättää ja  
    tarvittaessa varata. Tarvittavat luvat (maankäyttö yms.)  
    selvitettävä. 
 
6 kuukautta   Avainhenkilöiden rekrytointi. Tässä vaiheessa on syytä  
    rekrytoida ainakin pelin johto, turvallisuusvastaava, ja  
    rekrytointi/tiedotusvastaava.  Avainhenkilöiden löytyminen on 
    edellytys pelin järjestämiselle. 
 
5-4 kuukautta   Pelinvetäjien rekrytointi. Tulevaa peliä mainostetaan piirin  
    aikaisempiin peleihin osallistuneille henkilöille sekä  
    tarvittaessa muille tahoille (vapaaehtoiset, muut roolipelejä 
    järjestäneet piirit, VAPEPA, teatteri- ja roolipeliryhmät jne.) ja 
    esim RedNetissä ja Facebook... Loput vastuuhenkilöt  
    (rekvisiittavastaava, logistiikkavastaava, ruokahuolto- ja  
    majoitusvastaava, purkuvastaava, salakuljettajat) nimetään 
    tarpeen mukaan. 
 
4 kuukautta   Pelin johto ja turvallisuusvastaava.    
    vierailevat pelialueella. Pelin reitti ja rastipaikat suunnitellaan 
    alustavasti ja tehdään alustava aikatauluarvio rastivälien  
    kestosta. Rastipaikat valokuvataan. Tarvittaessa ollaan myös 
    yhteydessä maanomistajiin ja hankitaan lupa rastien pitoon tai 
    suunnitellaan vaihtoehtoiset  rastipaikat. 
 
4-3 kuukautta   Pelin käsikirjoitus muokataan olosuhteiden mukaiseksi ja  
    kartoitetaan logistiikkatarpeet, majoitus- ja ruokailutarve,  
    varmistetaan tarvittavat rekvisiittahankinnat ja laaditaan  
    turvallisuussuunitelma. Trackeripyyntö Keskustoimistolle  
    (Kotimaan valmiusyksikkö, heikki.vaatamoinen@redcross.fi). 
    Kustannusarvio lähetetään Keskustoimistolle hyväksyttäväksi. 
 
3 kuukautta   Pelin mainostaminen kohderyhmälle alkaa. Tarvittaessa  
    jätetään tarjouspyyntöjä logistiikasta (esim. bussikuljetukset 
    pelipaikalle) ja ruokapalvelujen ja majoituksen tarjoajille.  
    Mikäli roolipeliin osallistuu uusia pelinvetäjiä,   
    varataan ajankohta, tilat ja ruokailu pelinvetäjien koulutusta 
    varten ja tarvittaessa rekrytoidaan koulutukseen   
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    humanitaarisen oikeuden kouluttaja ja 
henkilö, joka kykenee    opettamaan rooliinmenemistä yms.   
   (teatterialan henkilö,  kokenut roolipelaaja tms). Riippuen   
   esimerkiksi pelin koosta koulutuksia saattaa olla tarpeen   
   järjestää useampia, jotta suurin osa pääsee paikalle ja   
   ryhmäkoko ei  kasva liian suureksi. Tiedotetaan pelinvetäjille  
   koulutuksen ajankohdasta.  Järjestetään salakuljettajille   
   ensiapukoulutus.  
 
2 kuukautta   Kalkulta varmistetaan rekvisiitan saatavuus sekä tiedustellaan 
    mahdollisen lisärekvisiitan (teltat, pressut jne.) saatavuus.  
    Sovitaan rekvisiitan kuljettamisesta pelipaikalle. Tarvittaessa 
    sovitaan kuljetuksista, ruokailuista ja majoituksista   
    palveluntarjoajan kanssa alustavan osallistujamäärän mukaan. 
    Yhteys piirin ensiapuryhmiin ja mahdollisesti henkisen avun 
    vapaaehtoisiin ja sopiminen pelin aikana paikallaolosta. Yhteys
    Keskustoimistoon delegaatin, pakolaisen ja humanitaarisen 
    oikeuden kouluttajan saamiseksi purkuun. Karttojen  
    valmistaminen. Koulutusmateriaali koulutusta varten  
    valmistellaan (esimerkiksi valokuvaesitys rastipaikoista ja  
    reitistä). 
 
1 kuukausi   DL pelaajien ilmoittautumiselle. Alaikäisten pelaajien  
    huoltajalle lähetetään tiedote pelistä ja suostumuslomake  
    allekirjoitettavaksi. Pelinvetäjien koulutus. Koulutuksessa  
    jaetaan pelinvetäjille ajantasainen muokattu käsikirjoitus. Joko 
    koulutuksessa tai välittömästi sen jälkeen pelinvetäjät  
    roolitetaan. Tarvittaessa      
    kuljetukset, ruokailut ja majoitukset vahvistetaan. Tarvittava 
    lisärekvisiitta hankitaan. 
 
3 viikkoa   Delegaatin, pakolaisen ja humanitaarisen oikeuden   
    kouluttajan briiffaus (puhelimitse/sähköpostitse) purun  
    kulusta ja odotettavissa olevasta tapahtumasta sekä pelin  
    käsikirjoitus toimitetaan heille. 
 
2 viikkoa   Logistiikkataulukon, osallistujalistojen, yhteystietolistan ja  
    rekvisiittalistan teko/päivitys. 
 
1 viikko   Alaikäisiltä osallistujien vanhemmilta kerätty allekirjoitetut 
    lupalaput. Alueen pelastusviranomaisille ilmoitus roolipelistä 
    (mahdollinen savu, huuto, ojassa makaavat mahdollisesti  
    "veriset" ihmiset jne). Karttojen printtaus ja laminointi, muun 
    materiaalin printtaus (muun muassa roolipelin käsikirjoitukset; 
    rastikuvaukset; logistiikkataulukot; osallistujalistat   
    pelinjohdolle sisältäen ainakin lähiomaisen yhteystiedot,  
    mahdolliset allergiat ja sairaudet; osallistujalista   
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    salakuljettajille sisältäen ainakin 
johdettavan perheen      pelaajien oikeat nimet ja pelinimet,  
    mahdolliset allergiat ja sairaudet; yhteystietolistat peliä varten 
    sisältäen ainakin pelinjohdon, turvallisuusvastaavan,  
    rastivastaavien, salakuljettajien ja hätäkeskuksen   
    yhteystiedot - jaetaan kaikille vastuuhenkilöille; rekvisiittalista; 
    palautelomakkeet pelinvetäjille ja pelaajille). 
 
2 päivää    Mahdolliset kahvistustarpeet hankitaan    
    sekä ne ruoat, jotka peliorganisaatio hankkii itse. 
 
1 päivää   Rastitarvikkeet pelipaikalle, tarkistetaan kaiken tarvittavan 
    olemassa olo. Salakuljettajat kiertävät pelin reitin (osa  
    matkasta mahdollisesti autoilla), rastien vetäjät käyvät omilla 
    rastipaikoillaan rastivastaavan johdolla ja rakentavat rastit  
    valmiiksi mahdollisuuksien mukaan. Pelin johto käy kaikilla 
    rastipaikoilla. Materiaalit jaetaan salakuljettajille ja   
    rastikohtaisesti. 
 
Ensimmäinen pelipäivä Pelinvetäjien yleisbriiffaus ja turvallisuusbriiffaus, rastien  
    viimeistely. Salakuljettajien ensiapukoulutus. Ruoan ja veden 
    toimittaminen rasteille ja 'komentokeskukseen'.   
    Salakuljettajille jaetaan tsemppiruoat, ensiapupakkaukset,  
    taskulamput, kompassit. Pelaajien yleisbriiffaus ja   
    turvallisuusbriiffaus juuri ennen peliä. Peli alkaa. Rastien  
    raivaus sitä mukaa, kun ne saadaan valmiiksi. 
 
Toinen pelipäivä  Purku: pelaajien henkinen purku salakuljettajien kanssa ja  
    halutessa keskustelu henkisen tuen kanssa. Pelinvetäjien  
    purku ja heille palautelomakkeiden jako. Mahdollisuuksista 
    riippuen humanitaarisen oikeuden, delegaatin ja pakolaisen 
    osuus vasta seuraavana päivänä. Koko purun jälkeen  
    palautelomakkeiden jako pelaajille. Loppujen rastien purku, 
    rastimateriaalien kokoaminen ja tarkistaminen sekä  
    pakkaaminen. 
 
Pelin jälkeen   Rastitarvikkeiden palauttaminen Kalkkuun. Palautelomakkeet 
    ja kulukorvauslomakkeet kuitteineen lähetetään   
    Keskustoimistolle. 
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LIITE 2  
JÄRJESTELY JA TEHTÄVIÄ 
 
Tehtäviä  
Piirin työntekijä 

• ilmoittaa aikeista järjestää roolipeli ja sen ajankohdasta Keskustoimistolle. 

• päättää pelin kohderyhmästä 

• on yhteydessä mahdolliseen yhteistyötahoon 

• päättää pelipaikan 

• varaa pelipaikan 

• selvittää tarvittavat luvat (esim. maankäyttö) 

• rekrytoi avainhenkilöt 

• on tarvittaessa yhteydessä maanomistajiin ja hankkii maankäyttöluvat 

• selvittää tarvittaessa sopivia yrityksiä logistiikkajärjestelyjä varten (esim. 
bussikuljetukset) 

• tekee tarjouspyynnön logistiikkajärjestelyjä varten 

• selvittää tarvittaessa sopivia majoitus- ja cateringyrityksiä majoitusta ja ruokailua 
varten 

• tekee tarjouspyynnön majoitus- ja ruokailujärjestelyjä varten 

• lähettää mainoksia yhteistyötahoille (pelinvetäjät ja pelaajat) 

• huolehtii mainoksen RedNettiin (pelinvetäjät ja pelaajat) 

• huolehtii mainokset sosiaaliseen mediaan (pelinvetäjät ja pelaajat) 

• huolehtii muusta mainonnasta (pelinvetäjät ja pelaajat) 

• laatii kustannusarvion 

• toimittaa kustannusarvion Keskustoimistolle 

• printtaa tarvittavan materiaalin pelinvetäjien koulutukseen 

• printtaa tarvittavan materiaalin peliin 

• laminoi kartat 

• lähettää materiaalit alaikäisten pelaajien vanhemmille 

• lähettää suostumuslomakkeen alaikäisten pelaajien vanhemmille 

• kerää allekirjoitetut suostumuslomakkeet vanhemmilta 

• tarkistaa, että joka ikinen alaikäinen pelaaja on saanut suostumuksen vanhemmilta 
ja säilyttää luvat 

• toimittaa palautelomakkeet, arvio- ja tilityslomakkeen ja mahdolliset 
kulukorvauslomakkeet Keskustoimistolle. 

 
Pelin johto 
 

• vierailee pelialueella suunnittelemassa radan 

• muokkaa käsikirjoituksen 

• laatii pelialuekartat 

• valitsee vastuuhenkilöt 

• pelinvetäjien roolittaminen 

• pelinvetäjien koulutuksen suunnittelu 
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• toimittaa käsikirjoituksen, rastikuvaukset jne. pelinvetäjille 

• koulutusmateriaalin valmistus 

• koordinoi logistiikan yhteistyötahon kanssa (mikäli soveltuu) 

• tarkistaa logistiikkasuunnitelman 

• tarkistaa majoistussuunnitelman 

• tarkistaa ruokailusuunnitelman 

• ilmoittaa pelinvetäjien määrän ja ruokavaliot/allergiat yhteistyötaholle (mikäli 
soveltuu) 

• vierailee rastipaikoilla ja tarkistaa rastit 

• jakaa materiaalin salakuljettajille 

• jakaa materiaalin rastivastaaville 

• briiffaa pelinvetäjät 

• briiffaa pelaajat 

• kerää palautteen pelaajilta 

• kerää palautteen pelinvetäjiltä 
 
Turvallisuusvastaava 

• kartoittaa pelialueen turvallisuuskysymykset 

• keskustelee Piirin valmiuspäällikön kanssa turvallisuussuunnitelmasta 

• laatii turvallisuussuunnitelman 

• toimittaa turvallisuussuunnitelman Piirin valmiuspäällikölle 

• toimittaa turvallisuussuunnitelman viranomaisille 

• selvittää pelaajien sairaudet 

• laatii listan pelaajien sairauksista 

• rekrytoi ensiapuryhmän 

• organisoi salakuljettajien ensiapukoulutuksen 

• rekrytoi henkisentuen 

• ilmoittaa alueen pelastusviranomaisille pelistä 

• ilmoittaa tarvittaessa paikallisille asukkaille pelistä 

• tarkistaa ennen peliä ensiapupakettien sisällön 

• sopii trackereiden hankkimisesta  

• sopii trackereiden käyttökoulutuksesta 

• turvallisuusbriiffaus pelinvetäjille 

• turvallisuusbriiffaus pelaajille 

• raportoi kirjallisesti onnettomuustilanteista 

• tarkistaa pelin jälkeen ensiapupakettien sisällön 

• täydentää tarvittaessa ensiapupaketit 

• huolehtii trackereiden palautumisesta Keskustoimistolle 
 
Logistiikkavastaava 

• kartoittaa pelin logistiset tarpeet 

• aikatauluttaa pelin logistiikan 

• laatii logistiikkataulukon 

• suunnittelee pelinvetäjien kuljettamisen pelipaikalle 

• suunnittelee pelinvetäjien kuljettamisen pelipaikalta 
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Rekvisiittavastaavan tehtävät 

• selvittää peliin vaadittavan lisärekvisiitan 

• varmistaa materiaalipaketin saatavuuden Kalkusta 

• sopii materiaalipaketin kuljettamisesta Kalkusta pelipaikalle 

• huolehtii lisämateriaalihankinnoista 

• on yhteydessä potentiaalisiin yhteistyötahoihin rekvisiitasta 

• päivittää rekvisiittalistan peliä varten 

• jakaa rekvisiitan rastikohtaisesti 

• selvittää pelin jälkeen puutteet rekvisiittamateriaalissa 

• huolehtii materiaalin palautuksesta 
 
Ruoka- ja majoitusvastaava 

• Selvittää pelaajien allergiat ja ruokavaliot 

• hankkii kahvitustarpeet 

• huolehtii ruokailujen järjestämisestä 

• sopii logistiikan kanssa ruokien kuljettamisesta pelin aikana 

• on yhteydessä majoituspaikkaan ja sopii avainten noudosta 

• noutaa avaimet majoituspaikkaan 

• huolehtii loppusiivouksen organisoinnista 

• palauttaa majoituspaikan avaimet 
 
Purkuvastaava 

• pyytää paikalle humanitaarisen oikeuden kouluttajan 

• pyytää paikalle delegaatin 

• pyytää paikalle pakolaistaustaisen henkilön 

• toimittaa perehdytysmateriaalit purkajille 

• järjestää paikan purulle 

• huolehtii, että purkupaikalla on tarvittava tekniikka
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LIITE 3 
KONFLIKTIN KESKELLÄ -ROOLIPELIN TAVOITTEET 
 
KOKONAISTAVOITE: Osallistujat saavat vahvan käytännön kokemuksen kautta laajan kuvan sodan oikeussäännöistä ja pakolaisuudesta. Pelin jälkeen 
osallistuja tuntee humanitaarisen oikeuden perusteet ja on kokemuksen kautta joutunut miettimään, millaisissa tilanteissa sodan oikeussääntöjä 
sovelletaan. Osallistuja on kohdannut tilanteita, joihin aseellista konfliktia pakeneva siviili saattaa joutua. Käytännönkokemuksen jälkeen osallistuja on 
pohtinut kokemaansa humanitaarisen oikeuden sääntöjen sekä tosielämän kokemusten valossa. 
 

TEHTÄVÄ SISÄLTÖ IHL-TAVOITTEET PELILLISET TAVOITTEET 

Kylä  Osallistujat rakentavat 
kylän johon hyökätään ja 
josta he joutuvat 
pakenemaan. 

• Erotteluperiaate. 

Osallistuja ymmärtää erotteluperiaatteen ja eron 
sotilaskohteiden, joita vastaan voidaan laillisesti 
hyökätä, ja siviilikohteiden välillä. Huom! Myös 
miinakenttärasti. 

Ryhmäytyminen. 
Menettämisen tunne - majan rakennus, 
joka sitten tuhotaan. 

Tulli/raja-asema Osallistujat joutuvat 
jonottamaan raja-asemalla 
ja tullissa päästäkseen 
rajan yli ja menettävät 
henkilökohtaista 
omaisuuttaan. 

 Ylimääräisten tavaroiden poisto. 
Turhautuminen. 

Lapsisotilaat  Osallistujat kohtaavat 
lapsisotilaita ja maassa 
makaavan haavoittuneen 
sotilaan. 

• Lapsisotilaat 
aseellisissa 
konflikteissa 

• Taisteluun 
osallistumattomien 
taistelijoiden 

Osallistuja tietää, että lapsisotilaiden 
rekrytoiminen ja käyttö aseellisissa konflikteissa 
on kiellettyä ja sotarikos. Osallistuja tietää, että 
mikäli lapsisotilaita silti käytetään, he ovat laillisia 
sotilaskohteita, joihin saa kohdistaa 
voimankäyttöä. 
Osallistuja tietää, että taisteluun 
osallistumattomat tai osallistumisesta luopuneet 
taistelijat (haavoittuneet, sairaat, 
haaksirikkoutuneet, sotavangit/vapautensa 
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suojelu ja oikeus 
saada apua. 

menettäneet) ovat suojeltuja eikä heihin saa 
kohdistaa sotatoimia, heitä ei saa kiduttaa, 
tappaa tai vahingoittaa, eikä heitä saa rangaista 
sotatoimenpiteisiin osallistumisesta. 

"Ihmiskilpi"/suora 
osallistuminen 
vihollisuuksiin 

Kapinallisryhmittymä 
pyytää osallistujia 
ottamaan paketin 
kuljettaakseen. Paketti 
sisältää aseita, jonka 
osallistujat huomaavat, 
mikäli ottavat paketin 
kuljettaakseen.  

• (Suora) 
osallistuminen 
vihollisuuksiin. 

Osallistuja ymmärtää, että (suora) osallistuminen 
vihollisuuksiin tekee siviilistäkin laillisen kohteen 
sotatoimenpiteille. 

 

Vankila  Osallistujat joutuvat 
vangituiksi ja kohtaavat 
vankilassa vierailevan 
ICRC:n delegaatin. 

• Vapauden 
menettäminen 
aseellisissa 
konflikteissa. 

• Punaisen Ristin 
rooli ja mandaatti 
aseellisissa 
konflikteissa. 

• Kidutuksen kielto. 

Osallistuja ymmärtää, millaisissa tilanteissa 
taisteluihin osallistuva tai osallistumaton osapuoli 
voi menettää vapautensa aseellisessa konfliktissa. 
Osallistuja ymmärtää, miten vapautensa 
menettäneitä tulee kohdella aseellisessa 
konfliktissa. 
Osallistuja tietää Punaisen Ristin (ICRC:n) 
vankilavierailuista, mitä vierailuilla tapahtuu ja 
miksi. 

Turhautuminen. 
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Ihmiskauppa Osallistujat kohtaavat 
kapinallisia, jotka pyrkivät 
ostamaan yhden perheen 
tyttäristä. Vaikka perhe 
vastustelisi, tytär 
kaapataan. 

• Naisiin ja tyttöihin 
kohdistuva 
väkivalta 
aseellisissa 
konflikteissa. 

• Orjuus. 

Osallistuja tiedostaa erityisesti naisiin kohdistuvat 
väkivallan riskit aseellisissa konflikteissa. 
Osallistuja on tietoinen naisten erityisesti naisiin 
kohdistuvista humanitaarisen oikeuden 
säännöistä. 

Menettämisen tunne, hämmennys. 

Pakolaisleiri Osallistujat saapuvat 
Punaisen Ristin 
ylläpitämälle 
pakolaisleirille. 

• Punaisen Ristin 
rooli ja mandaatti 
aseellisissa 
konflikteissa. 

• UNHCR 

Osallistuja tuntee Punaisen Ristin roolin 
humanitaarisessa avustustoiminnassa ja 
humanitaarisen avun toimittamista koskevat 
oikeussäännöt. 
Osallistuja tietää Punaisen Ristin roolista 
henkilötiedustelussa. 
Osallistuja tuntee kiintiöpakolaisvalinnan 
periaatteet ja todellisuuden. 

Lepo, rentoutuminen. 

Miinakenttä Osallistujat ylittävät 
miinakentän. 

• Erotteluperiaate 

Osallistuja tuntee erotteluperiaatteen, eli eron 
tekemisen laillisten sotilaskohteiden ja siviilien 
välillä.  
Osallistuja ymmärtää, että osalla aseista (kuten 
henkilömiinoilla) tämän eron tekeminen on 
erittäin vaikeaa tai mahdotonta ja siksi tällaisten 
aseiden käyttö on kielletty kansainvälisin 
sopimuksin. 

Jännitys. 
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LIITE 4  

KONFLIKTIN KESKELLÄ – RASTIEN KESKEISET ASIAT JA TAUSTAT. OHJE PELIN JÄRJESTÄLLE 

JA HUMANITAARISEN OIKEUDEN PURUN VETÄVÄLLE HUMANITAARISEN OIKEUDEN 

KOULUTTAJALLE 

Tästä ohjeesta selviää, mitkä asiat rasteilla ovat keskeisiä ja mitkä ovat niiden humanitaarisen 

oikeuden ja pelilliset tavoitteet. Käsikirjoitus on muokattavissa pelin tarpeiden mukaan, mutta pelin 

järjestäjien on varmistettava, että nämä seikat säilytetään käsikirjoituksessa ja toteutetaan pelissä. 

Tämä ohje toimii myös ohjeistuksena humanitaarisen oikeuden purun vetävälle humanitaarisen 

oikeuden kouluttajalle, joka voi tarkistaa ohjeesta sisällyttäneensä kaikki keskeiset asiat purkuun. 

Tekstissä mainitut lähteet ovat pääasiassa kouluttajalle tarkoitettu, jotta hän voi halutessaan 

helposti etsiä lisätietoa. 

 

RASTI: KYLÄ 

Tämän rastin tulee olla pelin ensimmäinen rasti, eikä sitä voi siirtää. 

Tapahtuma: 

Osallistujat rakentavat kylän.  

Humanitaarisen oikeuden kysymys: - 

Pelillinen tarkoitus:  

Ryhmäytyminen, rooleihin meno. 

 

Tapahtuma:  

Kylän päällikkö ja hänen puolisonsa tapetaan. 

Humanitaarisen oikeuden kysymys:  

Siviilit ovat suojeltuja, eikä heitä saa lähtökohtaisesti tappaa. Vain vihollisuuksiin (suoranaisesti) 

osallistuvia vastaan saa hyökätä (erotteluperiaate). Lähteet: ICRC:n tapaoikeustutkimus (TO) sääntö 

1; I Lisäpöytäkirja (LPI) 51(2); LPI 51(4)-(5); LPI Art. 57; II Lisäpöytäkirja (LPII), Art. 13(2). 

Pelillinen tarkoitus:  

Hämmennys. 

 

Tapahtuma:  

Kylään hyökätään, se tuhotaan ja pelaajat joutuvat pakenemaan. 

Humanitaarisen oikeuden kysymys:  

Siviilikohteet ovat suojeltuja, eikä niitä vastaan saa lähtökohtaisesti hyökätä. Sodassa hyökkäykset 

on kohdistettava sotilaskohteisiin (erotteluperiaate). Lähteet: TO sääntö 1; LPI 52(2); LPI Art. 57. 

Siviiliväestöä ei saa karkottaa tai pakolla siirtää aseelliseen selkkaukseen liittyvistä syistä, jollei 

siviiliväestön turvallisuus tai pakottavat sotilaalliset syyt sitä vaadi. Lähteet: TO sääntö 129; Geneven 

IV sopimus siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana (GIV) Art. 49; GIV Art. 147; LPI Art. 

85(4)(a); LPII Art. 17. 

Pelillinen tarkoitus:  

Hämmennys. 
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RASTI: TULLI 

Tämän rastin tulee olla pelin toinen rasti. 

Tapahtuma:  

Osallistujat joutuvat jonottamaan raja-asemalla ja tullissa päästäkseen rajan yli ja hankkimaan rajan 

ylittämiseen tarvittavia dokumentteja. 

Humanitaarisen oikeuden kysymys: - 

Pelillinen tarkoitus:  

Turhautuminen, mielivaltaisuuden kohtaaminen. 

 

Tapahtuma:  

Pelaajilta takavarikoidaan heidän henkilökohtaista omaisuuttaan. 

Humanitaarisen oikeuden kysymys:  

Ryöstö on kielletty. Lähteet: TO sääntö 52; GIV Art. 33.  

Pelillinen tarkoitus:  

Turhautuminen, mielivaltaisuuden kohtaaminen. Pelissä kiellettyjen tavaroiden takavarikointi. 

 

RASTI: LAPSISOTILAS 

Tapahtuma:  

Pelaajat kohtaavat maassa makaavan haavoittuneen sotilaan. 

Humanitaarisen oikeuden kysymys:  

Taisteluun osallistumattomat tai osallistumisesta luopuneet taistelijat (haavoittuneet, sairaat, 

haaksirikkoutuneet, sotavangit/vapautensa menettäneet) ovat suojeltuja eikä heihin saa kohdistaa 

sotatoimia, heitä ei saa kiduttaa, tappaa tai vahingoittaa, eikä heitä saa rangaista sotatoimenpiteisiin 

osallistumisesta. Haavoittuneilla on oikeus saada apua. Lähteet: TO sääntö 47; LPI Art. 41; LPI Art. 

85(3)(e); Yhteinen 3. artikla2; LPII Art. 4. 

Haavoittuneille on annettava mahdollisimman täysimääräisesti ja viipymättä heidän tilansa 

edellyttämä lääkintähoito ja huomio. Heidän välillään ei saa tehdä eroa muutoin kuin 

lääketieteellisin perustein. Lähteet: TO Sääntö 110; Geneven I sopimus maavoimien haavoittuneiden 

ja sairaiden aseman parantamiseksi (GI) Art. 12; Geneven II sopimus merisotavoimiin kuuluvien 

haavoittuneiden, sairaiden ja haaksirikkoutuneiden aseman parantamiseksi (GII) Art. 12; LPI Art. 10; 

LPII Art. 7; Yhteinen 3. artikla. 

Pelillinen tarkoitus:  

Pelaajien tulee tehdä moraalinen päätös, auttavatko he haavoittunutta sotilasta vai eivät. 

 

Tapahtuma:  

Paikalle saapuu lapsisotilaita. 

Humanitaarisen oikeuden kysymys:  

Lapsisotilaiden rekrytoiminen ja käyttö aseellisissa konflikteissa on kiellettyä ja sotarikos. Lähteet: 

TO sääntö 136; TO sääntö 137; LPI Art. 77(2); LPII Art. 4(3)(c); Lastenoikeuksien sopimus, Art. 38; 

Lastenoikeuksien sopimuksen valinnainen pöytäkirja lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin, 

Art. 1-4. 

                                           
2 Yhteinen 3. artikla on löydettävissä kaikista neljästä Geneven sopimuksesta (I-IV). 
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Mikäli lapsisotilaita silti käytetään, he menettävät suojansa ja ovat laillisia 

sotilaskohteita, joihin saa kohdistaa voimankäyttöä. Lähteet: TO sääntö 6; LPI Art. 51(3); LPII Art. 

13(3). 

Pelillinen tarkoitus: - 

 

Tapahtuma:  

Lapsisotilaat tappavat haavoittuneen sotilaan. 

Humanitaarisen oikeuden kysymys:  

Taisteluun osallistumattomat tai osallistumisesta luopuneet taistelijat (haavoittuneet, sairaat, 

haaksirikkoutuneet, sotavangit/vapautensa menettäneet) ovat suojeltuja eikä heihin saa kohdistaa 

sotatoimia, heitä ei saa kiduttaa, tappaa tai vahingoittaa, eikä heitä saa rangaista sotatoimenpiteisiin 

osallistumisesta. Lähteet: TO sääntö 47; LPI Art. 41; LPI Art. 85(3)(e); Yhteinen 3. artikla; LPII Art. 4.  

Murha kaikissa muodoissaan on kielletty. Lähde: GI Art. 12; GII Art 12; Yhteinen 3. artikla. 

Pelillinen tarkoitus: - 

 

RASTI: IHMISKILPI/SUORA OSALLISTUMINEN VIHOLLISUUKSIIN 

Tapahtuma:  

Kapinallisryhmittymä pyytää osallistujia ottamaan paketin kuljettaakseen.  

Humanitaarisen oikeuden kysymys: - 

Pelillinen tarkoitus:  

Pelaajien tulee tehdä valinta, ottavatko he paketin kuljettaakseen vai eivät. 

 

Tapahtuma:  

Paketti sisältää aseita, jonka osallistujat huomaavat, mikäli ottavat paketin kuljettaakseen. 

Humanitaarisen oikeuden kysymys:  

(Suora) osallistuminen vihollisuuksiin tekee siviilistäkin laillisen kohteen sotatoimenpiteille. Lähteet: 

TO sääntö 6; LPI Art. 51(3); LPII Art. 13(3). Aseiden kuljetus tarkoittaa suoraa osallistumista 

vihollisuuksiin, mikäli se tehdään taisteluiden läheisyydessä (teon tulee aiheuttaa vahinkoa 

viholliselle). Sen sijaan aseiden kuljetus sinänsä ei tarkoita suoraa osallistumista vihollisuuksiin. 

Arviointi tehdään tapauskohtaisesti. Lähde: Prosecutor v. Pavle Strugar, ICTY, Appeals Judgement, 

CaseNo IT-01-42-A, paras 172-177. 

Pelillinen tarkoitus: - 

 

RASTI: VANKILA 

Tapahtuma:  

Pelaajat vangitaan ja he joutuvat odottamaan vankilassa ilman mitään selitystä vangitsemisestaan. 

Vanginvartijat käskyttävät pelaajia ja pitävät kovaa kuria. 

Humanitaarisen oikeuden kysymys:  

Mielivaltainen vapaudenriisto on kielletty. Lähteet: TO sääntö 99.  

Vangitseminen: Siviilin saa eristää tai määrätä pakolliseen oleskelupaikkaan vain, mikäli 

pidättäjävallan turvallisuus sitä välttämättömästi vaatii tai miehitetyllä alueella se on pakottavien 

turvallisuussyiden vuoksi välttämätöntä. Lähteet: GIV Art. 42; GIV Art. 78.  

Pidätettäessä, vangittaessa tai eristettäessä toimenpiteen syystä on kerrottava heti. Lähteet: LPI Art. 

75(3). 
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Sotavangit saa eristää vihollisuuksien ajaksi ja heidät tulee vapauttaa 

välittömästi niiden päätyttyä. Lähteet: Geneven III sopimus sotavankien kohtelusta (GIII) Art. 21; GIII 

Art. 118.  

Pelillinen tarkoitus:  

Hämmennys, turhaantuminen. 

 

Tapahtuma:  

Pelaajat joutuvat työskentelemään vankilassa. Työ on kivien tms. kanniskelua edestakaisin. 

Humanitaarisen oikeuden kysymys:  

Korvauksettoman tai hyväksikäytön tarkoituksessa teetetyn pakkotyön kielto. Lähteet: TO sääntö 95. 

Eristettyjä siviilejä saa käyttää työntekijöinä vain, jos he itse niin haluavat. Käyttäminen alentaviin tai 

nöyryyttäviin tehtäviin tai GIV artikloja 40 ja 51 vastaan sotiva työ (mm.  palvelu asevoimissa) on 

joka tapauksessa kielletty. GIV Art. 95. Sotavankien työskentelyn ehdot: GIII Art. 49-57. Esimerkiksi 

vaaralliset ja nöyryyttävät työt on kielletty, ellei vanki ole vapaaehtoinen GIII Art. 52.  

Pelillinen tarkoitus:  

turhautuminen. 

 

Tapahtuma:  

ICRC:n delegaatti vierailee vankilassa. Hän keskustelee vankien kanssa heidän oloistaan, 

terveydentilastaan, mahdollisista konfliktin aikana kadonneista perheen jäsenistään ja antaa heille 

mahdollisuuden lähettää Punaisen Ristin viestin. 

Humanitaarisen oikeuden kysymys:  

Kansainvälisissä konflikteissa ICRC:lle on annettava oikeus säännöllisesti tavata vapautensa 

menettäneitä henkilöitä heidän vankeusolojensa varmistamiseksi ja näiden henkilöiden ja heidän 

perheenjäsentensä yhteydenpidon säilyttämiseksi. Kansainvälistä luonnetta vailla olevissa 

konflikteissa ICRC voi tarjota palvelujaan selkkauksen osapuolille käydäkseen tapaamassa kaikkia 

selkkauksesta johtuvista syistä vapautensa menettäneitä henkilöitä heidän vankeusolojensa 

varmistamiseksi ja näiden henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä välisen yhteydenpidon 

säilyttämiseksi. Lähteet: TO sääntö 124; GIII Art. 126; GIV Art. 76; yhteinen artikla 3.  

Vapautensa menettäneiden on sallittava pitää yhteyttä perheisiinsä kohtuullisin ehdoin, jotka 

liittyvät yhteydenpidon tiheyteen ja viranomaisten tarpeeseen sensuroida sitä. TO sääntö 125; GIII 

Art. 70-71; GIV Art. 106-107; GIV Art. 5; LPII Art. 5(2)(b).  

 

Huomaa myös:  

Tahdon vastainen katoaminen on kielletty, TO sääntö 98.  

Kidutus, julma tai epäinhimillinen kohtelu ja ihmisarvoa loukkaava, erityisesti nöyryyttävä tai 

alentava kohtelu on kielletty, TO sääntö 90; yhteinen artikla 3; GI Art. 12(2); GII Art. 12(2); GIII Art. 

17(4); GIII Art. 87(3); GIII Art. 89; GIV Art. 32; LPI Art. 75(2); LPII Art. 4(2).  

Vapautensa menettäneille henkilöille on annettava riittävästi ruokaa, vettä, vatteita, suojaa ja 

lääkintähoitoa. TO sääntö 118; GIII Art. 25-32; GIII 125; GIV Art. 76; GIV Art. 85; GIV Art. 87; GIV Art. 

89-92; GIV Art. 142.  

Vapautensa menettäneitä naisia on pidettävä erillään miesvangeista, lukuunottamatta yhdessä 

majoitettavia perheitä ja naisvankien tulee olla naisten välittömässä valvonnassa. TO sääntö 119; GIII 

Art. 25(4); GIII Art. 29(2); GIII Art. 97(4); GIII Art. 108(2); GIV Art. 76(4); GIV Art. 82(3); GIV Art. 85(4); 

GIV Art. 124(3); LPI Art. 75(5); LPII Art. 5(2)(a).  



KONFLIKTIN KESKELLÄ   

34 

 

 
Vapautensa menettäneitä lapsia on pidettävä erillään aikuisista, lukuun 

ottamatta yhdessä majoitettavia perheitä. TO sääntö 120; GIV Art. 82(2); LPI Art. 77(4); 

Lastenoikeuksien sopimus Art. 37(c).  

Vapautensa menettäneet henkilöt on pidettävä tiloissa, jotka ovat erillään taisteluvyöhykkeestä ja 

jossa heidän terveytensä ja hygieniansa on turvattu. TO sääntö 121; GIII Art. 22(1); GIII Art. 23(1); 

GIV Art. 83(1); GIV Art. 85(1); LPII Art. 5(1)(b) ja (2)(c).   

 Vapautensa menettäneiden henkilöiden henkilökohtaisen omaisuuden ryöstö on kielletty. TO 

sääntö 122; GIII Art. 18; GIV Art. 97; GIV Art. 33(2); APII Art. 4(2)(g).  

Vapautensa menettäneiden henkilökohtaista vakaumusta ja uskonnollisia tapoja on kunnioitettava, 

TO sääntö 127; GIII Art. 34-35; GIV Art. 76; GIV Art. 86; GIV Art. 93; API Art. 75(1); APII Art. 4(1); APII 

Art. 5(1)(d). 

Pelillinen tarkoitus:  

Punaisen Ristin toimintaan tutustuttaminen, mukava kokemus. Delegaatti voi myös tarkkailla 

pelaajien jaksamista ja terveydentilaa. 

 

Tapahtuma:  

Oikeudenkäynti (mikäli pelin aikataulu vaatii, tämä voidaan jättää pois). 

Humanitaarisen oikeuden kysymys:  

Ketään ei saa tuomita tai määrätä rangaistukseen muutoin kuin oikeudenkäynnissä, johon liittyvät 

kaikki oleelliset oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet. Lähteet: TO sääntö 100; GI Art. 49(4); 

GII Art. 50(4); GIII Art. 102-108; GIV Art. 5; GIV Art. 66-75; LPI Art. 75(4); LPII Art. 6(2); yhteinen 

artikla 3. 

Ketään ei saa tuomita rikoksesta muutoin kuin henkilökohtaisen rikosvastuun perusteella. Lähteet: 

TO sääntö 102; GIV Art. 33(1); LPI Art. 75(4)(b); LPII Art. 6(2)(b). 

Joukkorangaistukset on kielletty. Lähteet: TO sääntö 103; GIII Art. 87(3); GIV Art. 33(1); LPI Art. 

75(2)(d); LPII Art. 4(2)(b). 

Pelillinen tarkoitus: - 

 

RASTI: IHMISKAUPPA 

Tapahtuma:  

Osallistujat kohtaavat kapinallisia, jotka pyrkivät ostamaan yhden perheen tyttäristä. Vaikka perhe 

vastustelisi, tytär kaapataan. 

Humanitaarisen oikeuden kysymys:  

Kaikki orjuuden ja orjakaupan muodot on kielletty, TO sääntö 94. 

Raiskaus ja muut seksuaalisen väkivallan muodot on kielletty. TO sääntö 93; yhteinen artikla 3 

(henkeen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuvat loukkaukset, henkilökohtaisen arvon 

loukkaukset); LPI Art. 75(2) (henkilökohtaisen arvon loukkaaminen, sis. esim. prostituutioon 

pakottaminen); LPII Art. 4(2) (henkilökohtaisen arvon loukkaaminen, sis. esim. raiskaus); GIV Art. 

27(2); LPI Art. 76-77. 

Erityisesti naisiin kohdistuvat väkivallan riskit aseellisissa konflikteissa: Aseellisesta selkkauksesta 

kärsivien naisten tarvetta erityissuojeluun, terveydenhoitoon ja apuun on kunnioitettava. Lähteet: 

TO sääntö 134; GI Art. 12(4); GII Art. 12(4); GIII Art. 14(2); GIV Art. 27(2); API Art. 76(1); yhteinen 

artikla 3; APII Art. 4-5. 
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Raskaana olevia naisia ja pienten lasten äitejä on suojeltava erityisesti, muun 

muassa hoito, suojelu ja evakuointi. Lähteet: GIV Art. 16-18; GIV Art. 21-23; GIV Art. 38; GIV Art. 50; 

GIV Art. 89; GIV Art. 91; GIV Art. 127;  API Art. 70(1); API Art. 76(2); API Art. 8(a). 

Pelillinen tarkoitus:  

Menettämisen tunne, hämmennys. 

 

RASTI: MIINAKENTTÄ 

Tapahtuma:  

Osallistujat ylittävät miinakentän. 

Humanitaarisen oikeuden kysymys:  

Erotteluperiaate: Selkkauksen osapuolten on aina tehtävä ero siviiliväestön ja taistelijoiden välillä. 

Hyökkäyksen saa kohdistaa ainoastaan taistelijoihin. Hyökkäystä ei saa kohdistaa siviiliväestöön. 

Lähteet: TO sääntö 1; I Lisäpöytäkirja (LPI) 51(2); II Lisäpöytäkirja (LPII), Art. 13(2).  

Umpimähkäiset hyökkäykset ovat kiellettyjä. Lähteet: TO sääntö 11; LPI Art. 51(4).  

Maamiinat:  

Maamiinoja käytettäessä on huolehdittava erityisesti siitä, että niiden umpimähkäiset vaikutukset 

ovat mahdollisimman vähäisiä. Lähteet: TO sääntö 81. 

Lisää maamiinoista: Lähteet TO säännöt 82-83; Ottawan sopimus. 

Pelillinen tarkoitus:  

Jännitys. 

 

RASTI: PAKOLAISLEIRI 

Tapahtuma:  

Osallistujat saapuvat Punaisen Ristin ylläpitämälle pakolaisleirille. 

Humanitaarisen oikeuden kysymys:  

Punaisen Ristin avustustoiminta ja mandaatti aseellisissa konflikteissa. Punaisen Ristin erityisasema, 

lähteet GIII Art. 125; GIV Art. 142.  

Humanitaarisen avun nopea ja esteetön toimitus sitä tarvitsevalle siviiliväestölle on sallittava 

puolueettomasti ja ilman haitallista erottelua, ellei niiden valvontaoikeudesta muuta johdu. Lähteet: 

TO sääntö 55; GIV Art. 23; LPI Art. 70(2); LPII Art. 18(2).  

Valtuutetun humanitaarisen avustushenkilöstön liikkumisvapaus, joka on oleellista tehtävän 

suorittamiseksi, on varmistettava. Ainoastaan pakottavasta sotilaallisesta syystä avustushenkilöstön 

vapauksia voidaan tilapäisesti rajoittaa. Lähteet: TO sääntö 56; API Art. 71(3); APII Art. 18(2) (velvoite 

avulle, muttei liikkumisvapautta). 

Humanitaarista avustushenkilöstöä on kunnioitettava ja suojeltava. Lähteet: TO sääntö 31; LPI 71(2). 

Humanitaarisiin avustusoperaatioihin käytettäviä kohteita on kunnioitettava ja suojeltava. Lähteet: 

TO sääntö 32; GIV Art. 59; LPI 70(4). 

Pelillinen tarkoitus:  

Lepo, rentoutuminen.  
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LIITE 5  
ESIMERKKIAIKATAULU ROOLIPELITAPAHTUMALLE 
 
Tämän aikataulun tarkoitus on toimia apuvälineenä roolipeliä suunnitellessa. Se ei ole millään 
tavalla sitova ja sitä on suositeltavaa muokata pelin tarpeiden mukaan. Aikataulu on myös 
"ideaaliaikataulu", jossa pelinvetäjät saapuvat paikalle jo edellisen päivän iltapäivänä ja 
sisältöpurku on mahdollista järjestää vasta peliä seuraavana päivänä. Usein tämä ei ole 
mahdollista, jolloin sisältöpurku järjestetään heti henkisen purun jälkeen. 
 
PELIÄ EDELTÄVÄ PÄIVÄ 
KELLONAIKA 
12 MENNESSÄ Pelinvetäjät saapuvat pelialueelle. 
 
12-13 Lounas 
 
13.30-14.30 Kokoontuminen pelialueella ja alkubriiffi 
Alkubriiffin tulisi sisältää ainakin seuraavat asiat: Tervetuloa & esittäytyminen, koko ohjelman 
läpikäyminen, peli kokonaisuutena, pelin säännöt, turvallisuusasiat, turvallisuussuunnitelman 
allekirjoitus (kaikki pelinvetäjät allekirjoittavat turvallisuussuunnitelman ja siten sitoutuvat 
noudattamaan siinä annettuja ohjeita), mahdollisuus rastivastaaville esittää kysymyksiä. 
Monet em. aiheista on jo käyty läpi koulutuksessa, joten esimerkiksi pelin kokonaisuudesta 
riittää lyhyt muistutus. 
 
14.45  Rastiryhmien kuljetus rastipaikoille. 
Salakuljettajat lähtevät kiertämään reittiä. Pitkät siirtymät kannattaa kulkea autolla, mutta 
kuitenkin siten, että salakuljettajat saavat hyvän käsityksen koko reitistä ja etäisyyksistä. 
Aikaa kannattaa varata reitistä riippuen 4-6 tuntia. 
 
15.00-17.00 Rastien rakennus ja rastien läpikäynti rastivastaavien johdolla. 
 
19.00 Illallinen 
 
20.00-20.30 Roolipeliharjoitteita ja ryhmäyttämistä 
 
20.30 Vapaa-aikaa ja lepoa. 
 
PELIPÄIVÄ 1 
KELLONAIKA 
9.00-9.30 Aamiainen.  
 
9.30-10.00 Aamukokoontuminen ja aamutsemppi. 
 
10.00-10.30 Ensiapubriiffi salakuljettajille ja rastivastaaville. 
 
11.00 Pelaajat saapuvat pelipaikalle. 
 
12.00-13.00 Lounas - mieluusti pelaajat ja peliorganisaatio erillään tai porrastetusti. 
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13.30 Peliorganisaatio kokoontuu 'komentokeskuksessa'. Pelin johto briiffaa 
peliorganisaation säännöistä ja turvallisuudesta, mahdollisesti rooliinmenoharjoitteita ja 
tsemppausta. 
 
14.00 Peliorganisaation siirtyminen rasteille alkaa. Huom! Rasteille siirrytään portaittain 
siten, että rasti ehditään viimeistellä valmiiksi ja rastivastaava ehtii käydä rastin vielä läpi. Kun 
samat peliorganisaation jäsenet toimivat useilla rasteilla, tulee tämä ottaa huomioon 
rastiryhmien ja aikataulutuksen tekemisessä. Rasteille siirrytään tarpeen mukaan, yörasteille 
ei ole syytä mennä vielä tässä vaiheessa. On kuitenkin otettava huomioon, että peli voi 
toteutua suunniteltua hitaammin tai nopeammin. 
 
14.30 Pelaajat, pelinjohto ja turvallisuusvastaava pelin starttipaikalla. 
 
14.30-15.15 Pelaajien briiffaus (tervetuloa & esittely, pelin säännöt, turvallisuus), jako 
perheisiin ja materiaalien, esim. pelirahan jako, roolipeliharjoitteita ja rooliin meneminen. 
 
15.00 Rastiorganisaatio ja salakuljettajat valmiina ensimmäisellä rastilla. 
 
15.15 Pelaajien siirtyminen ensimmäiselle rastille alkaa. 
 
15.30 Ensimmäinen rasti: Kylä. 
 
15.30-16.00 Kylän rakennusta. 
 
16.00 Kapinalliset hyökkäävät kylään, pelaajat pakenevat salakuljettajien johdolla. Noin 45 
min kävelyä. 
 
16.45-17.00 Saapuminen rajalle/tulliin. 
 
16.45-18.45 Raja/tullirasti. 
 
18.45 Rajan toimisto menee kiinni. Pakomatka jatkuu. 
 
18.45-20.30 Pitkä siirtymä. Huom! Portaittainen saapuminen seuraavalle rastille, 
salakuljettajien suunniteltava eri mittaiset reitit! Myös lähtö rajalta voi tapahtua portaittain, 
mikä helpottaa siirtymää. Esimerkiksi miinakenttää voi tässä vaiheessa käyttää avuksi 
hitaammin siirtyville ryhmille (viimeisenä lähteneet). 
 
20.30-20.50 Ryhmä A lapsisotilasrastilla. Huom! Rasti itsessään kestää noin 20 minuuttia. On 
tarkoitus, että rastille saapuvat ryhmät eivät näe toisiaan rastilla, siksi rastilaisten ja 
salakuljettajien on pidettävä huolta aikataulun pitävyydestä! Mikäli pelissä on paljon 
perheitä, kannattaa järjestää useampi rinnakkainen rasti ja sopia etukäteen, mikä perhe 
menee kullekin rastille mihinkin aikaan. 
 
21.00-21.20 Ryhmä B lapsisotilasrastilla. 
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21.30-21.50 Ryhmä C lapsisotilasrastilla. 
 
22.00-22.20 Ryhmä D lapsisotilasrastilla. 
 
20.50-22.20 Ryhmät lähtevät lapsisotilasrastilta n. puolen tunnin vaellukselle kohti seuraavaa 
rastia, jonne myös saavutaan portaittain. 
 
21.20-21.35 Ryhmä A ihmiskilpirastilla - saavat paketin kuljettaakseen.  
 
21.50-22.05 Ryhmä B ihmiskilpirastilla. 
 
22.20-22.35 Ryhmä C ihmiskilpirastilla. 
 
22.50-23.05 Ryhmä D ihmiskilpirastilla. 
 
21.35-23.05 Ryhmät lähtevät ihmiskilpirastilta kohti vankilarastia, jonne saapuvat portaittain, 
mutta lopulta kaikki ryhmät ovat samaan aikaan vankilarastilla. Huom! Salakuljettajien on 
hyvä suunnitella erimittaiset reitit tarpeen mukaan. Esimerkiksi miinakenttää voi tässä 
vaiheessa käyttää avuksi hitaammin siirtyville ryhmille (ensimmäisenä lähteneet). 
 
23.15 Vankilarasti alkaa - Huom! Esimerkiksi pakkotyö rastilla voi alkaa jo ennen kuin kaikki 
ryhmät ovat saapuneet rastille. 
 
23.15 Ryhmä A pidätetään -> vankilaan. 
 
23.30 Ryhmä B pidätetään -> vankilaan. 
 
23.40 Ryhmä C pidätetään -> vankilaan. 
 
23.50 Ryhmä D pidätetään -> vankilaan. 
 
00.20 ICRC:n delegaatti/delgaatit saapuvat rastille. 
 
01.00 Delegaatio lähtee. 
 
01.15-01.30 Pako vankilasta. Pakomatka jatkuu. 
 
01.30-04.00 Pitkä siirtymä. Matkan varrella voidaan käyttää virkistyksenä esimerkiksi 
väijytystä, road blockia (jolla tarkastetaan kaikkien passit ja pyydetään mahdollisesti rahaa) 
tms. helposti järjestettäviä virikkeitä. 
 
04.00-04.15 Saapuminen pakolaisleirille. Olisi toivottavaa, että ryhmät saapuisivat rastille 
suhteellisen samaan aikaan, jotta syntyy ruuhkaa ja ihmismassan tunnetta. 
 
04.00  Pakolaisleiri rasti. 
 
04.45  Nukkumaan. 
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PELIPÄIVÄ 2 
KELLONAIKA 
09.00 Herätys, kiintiöpakolaisten valinta, loput lähtevät vaellukselle 'takaisin'. 
 
09.30 Peli päättyy. 
 
09.30-10.30 Aamiainen peliorganisaatiolle tehtävistä vapautumisen mukaan, palautteen 
keruu. 
 
09.30-12.00 Viimeisten rastien purku, tavaroiden kasaaminen, siivoaminen. 
 
09.30-10.00 Salakuljettajat suorittavat ryhmiensä roolistapoistumisen ja purun ja ohjaavat 
tarvittaessa keskustelemaan henkisen tuen kanssa.  
 
10.00 Aamiainen pelaajille. 
 
(11.00 Mikäli sisältöpurkua ei ole mahdollista suorittaa seuraavana päivänä, voidaan se 
aloittaa tällöin.) 
 
12.00 Peliorganisaatio poislukien seuraavan päivän purusta huolehtivat, voivat lähteä.  
 
PELIN JÄLKEINEN PÄIVÄ 
KELLONAIKA 
10.00 Sisältöpurun aloitus. 
 
10.15-11.00 IHL-purku. 
 
11.00-11.30 Delegaatin puheenvuoro. 
 
11.30-12.00 Pakolaistaustaisen henkilön puheenvuoro. 
 
12.00-12.15 Palautteen kerääminen pelaajilta.
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LIITE 6 

VASTUUTEHTÄVÄT  
 
PIIRIN TYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄT 
 
Henkilömäärä: 1 
Edellytykset: Työsuhde piiriin (vastuukysymykset). 
 
Tehtävät: 
Ennen peliä: 
- ilmoittaa aikeista järjestää roolipeli ja sen ajankohdasta Keskustoimistolle. 
- päättää pelin kohderyhmästä 
- on yhteydessä mahdolliseen yhteistyötahoon (esim. Partio) 
- päättää ja varaa pelipaikan. 
- selvittää ja hankkii tarvittavat luvat (esim. maankäyttö). 
- rekrytoi avainhenkilöt (pelinjohto, turvallisuusvastaava). Myös mahdollinen 
rekrytointivastaava on tarpeellista rekrytoida aikaisessa vaiheessa. 
- selvittää tarvittaessa sopivia yrityksiä logistiikkajärjestelyjä varten (esim. bussikuljetukset) 
yhdessä logistiikkavastaavan kanssa. 
- selvittää tarvittaessa sopivia majoitus- ja cateringyrityksiä majoitusta ja ruokailua varten 
yhdessä ruoka-ja majoitusvastaavan kanssa. 
- tekee tarjouspyyntöjä em. yrityksille. 
- lähettää mainoksia yhteistyötahoille (pelinvetäjät ja pelaajat) yhdessä 
markkinointivastaavan kanssa. 
- huolehtii mainoksen RedNettiin (pelinvetäjät ja pelaajat) yhdessä markkinointivastaavan 
kanssa. 
- huolehtii mainokset sosiaaliseen mediaan (pelinvetäjät ja pelaajat) yhdessä 
markkinointivastaavan kanssa. 
- huolehtii muusta mainonnasta (pelinvetäjät ja pelaajat) yhdessä markkinointivastaavan 
kanssa. 
- laatii kustannusarvion ja toimittaa sen Keskustoimistolle hyväksyttäväksi. 
- printtaa tarvittavan materiaalin pelinvetäjien koulutukseen 
- printtaa tarvittavan materiaalin peliin ja laminoi kartat. 
- lähettää materiaalit alaikäisten pelaajien vanhemmille. 
- lähettää suostumuslomakkeen alaikäisten pelaajien vanhemmille, huolehtii niiden 
saamisesta ja säilyttämisestä. 
 
Pelin aikana: 
- Katso pelinjohdon tehtävät erillisessä dokumentissa. 
 
Pelin jälkeen: 
- toimittaa palautelomakkeet, arvio- ja tilityslomakkeen ja mahdolliset 
kulukorvauslomakkeet Keskustoimistolle. 
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PELIN JOHDON TEHTÄVÄT 
 
Henkilömäärä: vähintään 2+1, joista yksi SPR:n työntekijä (pienissä peleissä riittää 1+1). 
Edellytykset pelinjohtajalle: Vähintään 18 vuoden ikä. Aiempi kokemus Konfliktin keskellä -
roolipelistä, hyvät ryhmä- ja yhteistyötaidot, kyky delegoida, aktiivinen ja innostava asenne, 
kokemusta organisoinnista ja tapahtumien järjestämisestä. Vähintään yhdellä pelinjohtajalla 
olisi hyvä olla humanitaarisen oikeuden kouluttajan koulutus tai vastaava humanitaarisen 
oikeuden tuntemus. 
 
Tehtävät: 
Ennen peliä: 
- johtavat koko pelin suunnittelua. 
- tekevät viimekädessä päätökset suunnitteluvaiheessa. 
- käyvät kartoittamassa pelialueen ja suunnittelemassa rastipaikat hyvissä ajoin pelin 
suunnitteluvaiheessa. 
- tekevät pelin aikataulutuksen yhdessä logistiikkavastaavan kanssa. 
- pelin käsikirjoituksen muokkaaminen (mahdollisesti tarinavastaavan kanssa) ja pelialueen 
karttojen valmistus. 
- vastuuhenkilöiden valitseminen. 
-pelinvetäjien rekrytointi, roolittaminen, koulutuksen suunnitteleminen sekä 
koulutusmateriaalin valmistus ja osallistuminen pelinvetäjien koulutukseen. 
- mikäli pelinaikainen logistiikka, majoitus ja ruokailu hoidetaan ulkopuolisen tahon kautta 
(esim. Partio), huolehtii koordinoinnista em. toimien koordinoinnista tämän tahon kanssa, 
ohjeistaa pelin tarpeista ja tarkistaa ulkopuolisen tahon suunnitelmat. Mikäli majoitus ja 
ruokailu hoidetaan ulkopuolisen tahon kautta, ilmoittaa pelinvetäjien määrän, 
erikoisruokavaliot yms. ulkopuoliselle taholle. 
- peliä edeltävänä päivänä rastipaikoilla vierailu ja rastien tarkistaminen. 
- pelipäivänä materiaalin jako salakuljettajille ja rastikohtaisen 'paperimateriaalin' 
(yhteystietolistat, rastikuvaukset yms.) jako rastivastaaville  
- pelipäivänä ennen peliä pelinvetäjien briiffaus ja juuri ennen peliä pelaajien briiffaus. 
 
Pelin aikana: 
- johtavat koko peliä. 
- tekevät viimekädessä päätökset pelissä. 
- etsivät vastaukset pelin aikana mahdollisesti nouseviin humanitaarisen oikeuden 
substanssikysymyksiin. 
- pelin kannalta oleelliset ratkaisut, poislukien vaara tms. tilanteet (turvallisuusvastaava). 
Tarvittaessa tekevät yhdessä turvallisuusvastaavan kanssa päätöksen koko pelin 
keskeyttämisestä. 
- hengen ylläpitäminen (pelinvetäjien tsemppaaminen ja motivointi). 
- eivät lähtökohtaisesti osallistu pelitapahtumiin, ellei käsikirjoitus sitä salli kaikkien pelaajien 
ollessa samalla rastilla ('komentokeskuksen' alueella). 
- ongelmatilanteissa tai muuten tarpeen vaatiessa toinen pelinjohdosta vierailee rasteilla 
selvittämässä tai tarkkailemassa tilannetta (mieluiten rastille sopivaan asuun pukeutuneena). 
- Keskustelee pelaajan, joka haluaa jättää pelin kesken, kanssa ennen pelin keskeyttämistä ja 
pyrkii motivoimaan tämän jatkamaan (ei koske sairaus- tai loukkaantumistapauksia). 
- tekevät päätökset mahdollisista pelaajien poistamisista pelistä. 
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- mikäli pelin keskeyttänyttä/pelistä poistettua pelaajaa ei voida kesken 
pelin toimittaa pois pelialueelta, pelaajien 'säilytyspaikasta' huolehtiminen. 
- huolehtivat pelin aikana mahdollisista median yhteydenotoista/toimittajien 
ohjeistamisesta. 
 
Pelin jälkeen: 
- palautteen kerääminen pelaajilta ja pelinvetäjiltä (lomakkeet). 
- osallistuminen purkuun.
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TURVALLISUUSVASTAAVAN TEHTÄVÄT 
 
Henkilömäärä: 1. 
Edellytykset turvallisuusvastaavalle: Vähintään 18 vuoden ikä. Vähintään EA2-tasoinen 
koulutus ja mielellään vastuukokemusta esimerkiksi ensiapupäivystyksistä. 
 
Tehtävät: 
Ennen peliä: 
- käy yhdessä pelinjohdon kanssa kartoittamassa pelialueen hyvissä ajoin pelin 
suunnitteluvaiheessa ja kartoittaa turvallisuusriskit. 
- laatii turvallisuussuunnitelman ja toimittaa sen viranomaisille. 
- konsultoi ja pitää Piirin valmiuspäällikön ajan tasalla turvallisuussuunnitelmasta. 
- selvittää pelaajien mahdolliset sairaudet (esim. diabetes) ja laatii niistä listan, jossa on sekä 
pelaajan oikea, että pelissä käytetty nimi. 
- rekrytoi ensiapuryhmän (yhteystietoja Piiristä) ja huolehtii salakuljettajien 
ensiapukoulutuksesta (joko järjestää koulutuksen ja hankkii paikalle kouluttajan tai huolehtii 
koulutuksesta itse, mikäli on pätevä kouluttamaan). 
- rekrytoi henkisen tuen purkua varten (yhteystietoja Piiristä). 
- ilmoittaa alueen pelastusviranomaisille pelistä (esim. mahdollinen savu, huuto, 'veriset' 
ihmiset ojassa makaamassa). 
- ilmoittaa tarvittaessa paikallisille asukkaille pelistä. 
- tarkistaa ennen peliä Kalkussa säilytettävien ensiapupakettien (salakuljettajat ja 
rastivastaavat) sisällön. 
- sopii trackereiden hankkimisesta ja käytöstä sekä tarvittaessa käyttökoulutuksesta 
Keskustoimiston (Kotimaan valmiusyksikkö, heikki.vaatamoinen@redcross.fi) sekä Piirin 
valmiuspäällikön kanssa ja yhteistyöstä VAPEPA:n kanssa. 
- pelipäivänä ennen peliä pelinvetäjien turvallisuusbriiffaus ja juuri ennen peliä pelaajien 
turvallisuusbriiffaus. 
 
Pelin aikana: 
- keskustelee ja tukee pelinjohtoa turvallisuuteen liittyvissä asioissa. 
- on yhteyshenkilö salakuljettajille ja rastinvetäjille mahdollisissa onnettomuus-, katoamis- tai 
muissa vaaratilanteissa ja tiedottaa tapauksista pelinjohdolle. 
- pienissä loukkaantumistilanteissa (nilkannyrjähtäminen, pienet haavat jne.) koordinoi 
ensiapuryhmän toimintaa ja tekee yhdessä ensiapuryhmän kanssa päätökset saako 
loukkaantunut pelaaja halutessaan jatkaa peliä. 
- mahdollisissa katoamis-, onnettomuus-, vaaratilanteissa sekä muissa vakavissa 
häiriötilanteissa huolehtii operatiivisesta johdosta siihen saakka, kunnes viranomaiset ottavat 
tapahtumista vastuun. 
- huolehtii ryhmien seuraamisesta trackereiden avulla (mikäli soveltuu). 
 
Pelin jälkeen: 
- kirjallinen raportointi mahdollisista onnettomuustilanteista. 
- tarkistaa pelin jälkeen Kalkussa säilytettävien ensiapupakettien (salakuljettajat ja 
rastivastaavat) sisällön ja täydentää tarvittaessa sisällön. 
- huolehtii trackereiden palauttamisesta Keskustoimistolle.
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SALAKULJETTAJAN TEHTÄVÄT 
Henkilömäärä: 1/perhe (perheessä n. 5-7 henkeä) + yksi varasalakuljettaja, jolla voi olla muu 
rooli pelinvetäjänä, mutta joka voi siirtyä salakuljettajan rooliin ennen peliä tai kesken pelin 
esimerkiksi sairastapauksissa. 
Edellytykset salakuljettajalle: 18 vuoden ikä. Pelin johdon tulee tuntea jollakin tapaa 
salakuljettajaksi valittava henkilö ja luottaa tähän. Vähintään kohtalainen kunto, sillä 
salakuljettajan rooli on fyysisesti raskas. Kyky eläytyä ja innostaa, hyvät sosiaaliset taidot ja 
kommunikaatiotaidot. Ensiaputaidot (peliorganisaatio kouluttaa tarvittaessa). 
 
Tehtävät: 
Ennen peliä: 
- mahdollisen ensiapukoulutuksen käyminen. 
- koulutusviikonlopun käyminen. 
- pelireitin kiertäminen ja oman reitin suunnitteleminen. 
 
Pelin aikana: 
- salakuljettaja on vastuussa johtamastaan perheestä koko pelin ajan. 
- tuntee reitin ja on vastuussa suunnistamisesta. 
- selvittää tarvittaessa pelin ulkopuolisille henkilöille, esimerkiksi ohikulkijoille, mistä pelissä 
on kysymys. 
- auttaa pelaajia pääsemään rooleihinsa esimerkiksi kyselemällä perheen jäseniltä tietoja 
perheestä. 
-  auttaa pelaajia pysymään roolissa pitkän pelin aikana. 
- motivoi, innostaa ja luo tunnelmaa. 
- johdattelee tarvittaessa keskustelua siten, että pelaajat kiinnittävät rasteilla huomiota 
oikeisiin asioihin. 
- ongelmatilanteissa perheen kanssa salakuljettaja on yhteydessä pelin johtoon. 
- onnettomuustilanteissa perheen kanssa salakuljettaja tilanteen vakavuudesta riippuen i) on 
yhteydessä hätäkeskukseen; ii) aloittaa ensiavun; iii) on yhteydessä turvallisuusvastaavaan tai 
tilanteen niin vaatiessa delegoi jonkun perheen jäsenistä olemaan yhteydessä 
turvallisuusvastaavaan; iv) toimii annettujen ohjeiden mukaan. 
- mikäli pelaaja haluaa keskeyttää pelin, keskustelee tämän kanssa ja yrittää motivoida tämän 
jatkamaan. Mikäli pelaaja salakuljettajan kanssa keskusteltuaan yhä haluaa keskeyttää, 
salakuljettaja on yhteydessä pelin johtoon. 
 
Pelin jälkeen: 
- salakuljettaja huolehtii perheensä henkisestä purusta heti pelin päätyttyä. Purkuun on 
tärkeää saada mukaan myös pelin mahdollisesti keskeyttänyt/keskeyttäneet pelaajat tai 
heidän kanssaan tulee järjestää henkilökohtainen purku joko salakuljettajan tai pelin johdon 
toimesta. Purussa salakuljettaja ensin suorittaa roolista poistumisen ja tekee selväksi, että 
peli on päättynyt ja on aika keskustella omana itsenä. Hän keskustelee pelaajien kanssa pelin 
aikana esiin nousseista tunteista ja ajatuksista. Erityisen tärkeää on käydä läpi tilanteet, joissa 
on tapahtunut jotain erikoista, kuten mielenpahoittaminen (tai muu syy esim. itkeä), jos joku 
perheestä on keskeyttänyt pelin, mahdolliset loukkaantumiset, eksymiset yms. Mikäli pelaaja 
kokee sen tarpeelliseksi, salakuljettaja voi ohjata pelaajan  keskustelemaan  henkisentuen 
vapaaehtoisen kanssa. Salakuljettajat koulutetaan purkua varten.
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RASTIVASTAAVAN TEHTÄVÄT 
Henkilömäärä: 1/rasti, suotavaa nimetä etukäteen myös varavastaava kullekin rastille. 
Edellytykset rastivastaavalle: 18 vuoden ikä. Hyvä organisaatiokyky ja kommunikaatiotaidot. 
Kyky innostaa ja eläytyä. Aiempi kokemus Konfliktin keskellä -roolipelistä ja ymmärrys pelistä 
kokonaisuutena suotavaa. 
 
Tehtävät: 
Ennen peliä: 
- tutustuu huolellisesti oman rastinsa käsikirjoitukseen ja keskustelee mahdollisista 
kysymyksistä ja ongelmakohdista yhdessä pelin johdon kanssa. 
- ratkaisee mahdolliset kysymykset ja ongelmat yhdessä pelin johdon kanssa. 
- mikäli rastivastaava on valittu ennen pelinvetäjien koulutusta, hän voi esitellä oman rastinsa 
koulutuksessa. 
- perehdyttää muut rastilaiset rooleihinsa. 
- tutustuu oman rastinsa rekvisiittaan rekvisiittavastaavan opastuksella. 
- johtaa rastin rakennusta. 
 
Pelin aikana: 
- rastivastaava on pääasiallisessa vastuussa rastistaan ja sen toimivuudesta. 
-  tsemppaa ja auttaa muita rastilaisia pysymään rooleissaan. 
- päättää mahdollisista muutoksista rastilla yhteistyössä pelin johdon kanssa. 
- rastilaiset esittävät mahdolliset kysymyksensä rastivastaavalle, joka tarvittaessa konsultoi 
pelin johtoa. 
- on ongelmatapauksissa yhteydessä pelin johtoon. 
 
Pelin jälkeen: 
- Tarvittaessa huolehtii rastilaisten roolista poistumisesta. 
- johtaa rastin raivauksesta ja pakkaamisesta ja tarkistaa rastin rekvisiitan. Ilmoittaa 
mahdollisesta materiaalin häviämisestä tai hajoamisesta rekvisiittavastaavalle. Ilmoittaa 
rekvisiittavastaavalle mikäli materiaali on likaista, märkää tms.
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REKRYTOINTI-, MARKKINOINTI- JA TIEDOTUSVASTAAVAN TEHTÄVÄT 
 
Henkilömäärä: 1 
Edellytykset: Hyvät organisointitaidot ja palveluasenne. 
 
Tehtävät: 
Ennen peliä: 
- rekrytoi pelin vetäjiä ja pelaajia ja vastaanottaa ilmoittautumiset. 
- vastaa peliorganisaatioon ja pelaajiksi ilmoittautuvien tiedusteluihin ja kysymyksiin 
konsultoituaan pelin johtoa. 
- lähettää mainoksia yhteistyötahoille (pelinvetäjät ja pelaajat) yhdessä piirin työntekijän 
kanssa. 
- huolehtii mainoksen RedNettiin (pelinvetäjät ja pelaajat) yhdessä piirin työntekijän kanssa. 
- huolehtii mainokset sosiaaliseen mediaan (pelinvetäjät ja pelaajat) yhdessä 
markkinointivastaavan kanssa. 
- huolehtii muusta mainonnasta (pelinvetäjät ja pelaajat) yhdessä piirin työntekijän kanssa. 
 
Pelin aikana: 
- Ei tehtäviä (pelin johto huolehtii esimerkiksi mediasta ja muusta tiedotuksesta pelin aikana). 
 
Pelin jälkeen: 
- Vastaa mahdollisiin pelaajien ja peliorganisaatioon osallistuneiden jälkitiedusteluihin. 
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LOGISTIIKKAVASTAAVAN TEHTÄVÄT 
 
Henkilömäärä: 1 (Huom! tämä luku tarkoittaa ainoastaan vastuuhenkilöiden määrää. 
Käytännössä logistiikasta vastaamaan tarvitaan todennäköisesti useampia henkilöitä). 
Logistiikka pelin aikana ja välittömästi sitä ennen voidaan (ja on toivottavaa) ulkoistaa 
yhteistyötaholle (esim. Partio). Tällöin he hoitavat kohdat 2-4. 
Edellytykset logistiikkavastaavalle: Hyvä organisaatiokyky ja täsmällisyys. 18 vuoden ikä ja 
ajokortti toivottava. 
 
Tehtävät: 
ENNEN PELIÄ: 
 
1) SPR hoitaa: 
- osallistuu pelin aikatauluttamiseen yhteistyössä pelin johdon kanssa. 
- kartoittaa logistiikka tarpeet (ja mahdollisesti toimittaa tiedon yhteistyötaholle). 
- Tarvittaessa yhdessä Piirin työntekijän kanssa selvittää sopivia yrityksiä tai organisaatioita 
järjestämään logistiikkaan (esim. bussikuljetukset pelipaikalle) ja jättää 
tarjouspyyntöjä/yhteistyöpyyntojä yhteistyössä Piirin työntekijän kanssa. 
- tarvittaessa yhteistyössä Piirin työntekijän kanssa sopii logistiikkapalveluista (esim. 
bussikuljetukset) palveluntarjoajan kanssa. 
- suunnittelee pelin johdon ja pelinvetäjien kuljettamisen pelipaikalle. 
 
2) SPR tai yhteistyötaho (esim. Partio) hoitaa: 
- valmistaa logistiikkataulukon pelin ajaksi. Mikäli yhteistyötaho hoitaa tämän, toimitetaan se 
tarkistettavaksi pelin johdolle. 
- pelipaikalla ennen peliä huolehtii seuraavien kuljetusten järjestämisestä:  

• peliä edeltävä päivä: i) rastitarvikkeiden kuljetus rastipaikoille; ii) 
salakuljettajien kuljetus reitillä, mikäli autokuljetukselle on tarvetta; iii) 
rastiryhmien kuljettaminen rasteja rakentamaan; iv) pelin johdon 
kuljettaminen rasteille. 

• ensimmäinen pelipäivä ennen peliä: i) rastiryhmien kuljetus rastipaikoille; ii) 
pelin johdon kuljetus 'komentokeskukseen'; iii) ruoan ja veden kuljetus 
rastipaikoille ja 'komentokeskukseen' yhteistyössä ruokahuoltovastaavan 
kanssa; iv) pelaajien saapuminen pelipaikalle (ensisijaisesti pelaajien oma 
vastuu). 

 
PELIN AIKANA 
 
3) SPR tai yhteistyötaho (esim. Partio) hoitaa: (HUOM! Peli vaatii kuljetuspäivystystä läpi 
yön!): 
- huolehtii pelin aikana seuraavien kuljetusten järjestämisestä: i)  rastiryhmien/henkilöiden 
kuljettaminen rastien välillä, mikäli osallistuvat useammille  rasteille; ii) rastiryhmien 
ja rastitarvikkeiden kuljettaminen pois rasteilta rastin  päätyttyä; iii) mahdollisten 
keskeyttäneiden/pelistä poistettujen pelaajien  kuljettaminen pois 
pelialueelta/'komentokeskukseen'. iv) tarvittaessa lisäruoan  kuljettaminen; v) 
tarvittaessa pelaajien kuljettaminen bussikuljetusta tms. vaativilla  pätkillä; vi) tarvittaessa 
ensiapuryhmän kuljetukset (heille oma auto toivottava). 
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- osallistuu mieluiten itse kuljetuksiin ja logistiikan käytännön hoitoon. 
 
PELIN JÄLKEEN 
 
4) SPR tai yhteistyötaho (esim. Partio) hoitaa: 
- huolehtii pelin jälkeen seuraavien kuljetusten järjestämisestä: i)  loput rastiryhmät ja 
rastitarvikkeet pois rasteilta; ii) pelaajien poistuminen pelipaikalta (ensisijaisesti pelaajien 
oma vastuu); iii) pelinvetäjien poistuminen pelipaikalta. 
 
5) SPR hoitaa: 
Pelinvetäjien poistuminen pelipaikalta.
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RUOKAHUOLTO- JA MAJOITUSVASTAAVAN TEHTÄVÄT 
  
Henkilömäärä: 1. Ruokahuolto ja majoitus voidaan ja on toivottavaa ulkoistaa 
yhteistyötaholle (esim. Partio). Tällöin tämä lista toimitetaan heille. Tämä tehtävä voidaan 
myös helposti liittää logistiikkavastaavan tehtäviin. 
Edellytykset ruokahuolto- ja majoitusvastaavalle: Hyvä organisointikyky. Aiempi kokemus 
ruokahuollosta (esim. kyky arvioida tarvittava ruokamäärä/hlö) eduksi. 
 
Tehtävät: 
Ennen peliä: 
- tarvittaessa yhdessä Piirin vastuuhenkilön kanssa pyytää tarjouspyynnöt majoitus- ja 
ruokailupalveluiden tarjoajalta ja huolehtii tilauksista (ei koske yhteistyötahoa). 
- selvittää pelaajien erikoisruokavaliot ja allergiat ja tekee niistä listan (tulee kysyä 
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumislomakkeessa). 
- hankkii mahdolliset kahvitustarpeet yms. 
- huolehtii seuraavien ruokailujen järjestämisestä ja sopii logistiikan kanssa ruokien 
toimittamisesta oikeaan aikaan oikeaan paikkaan: 
Peliä edeltävä päivä: i) pelin vetäjien ruokailut edellisenä päivänä (jos tarpeen); ii) pelaajien 
ruokailut edellisenä päivänä (jos tarpeen);  
Pelipäivä ennen peliä: iii) pelinvetäjien aamiainen ja mahdollinen lounas; iv) pelaajien 
aamiainen ja mahdollinen lounas;  
Pelipäivät pelin aikana: v) salakuljettajien mukaan 'tsemppiruoat' (esim. suklaata, kuivattuja 
hedelmiä) ja  erityisruoat jos pelissä on esim. diabeetikoita; vi) ruokaa rasteille rastivastaaville 
ja salakuljettajille. Tarkista käsikirjoitus erityisten peliin liittyvien herkkuruokien varalta. 
HUOM! Ruokaa on varattava riittävästi myös yöksi! Salakuljettajille ja rastinvetäjille tulee 
pitkän yön aikana nälkä; vii) ruokaa 'komentokeskukseen' paitsi pelinjohdolle, myös 
vararuokaa, jota voidaan toimittaa rasteille/salakuljettajille/uupuneille pelaajille tarvittaessa; 
viii) 'pakolaisateria' pakolaisleirille - pelaajaa kohden: desi riisiä, ruokalusikallinen öljyä ja 
karkki ('lääke'). 
Pelin jälkeisenä päivänä: viii) kunnon aamiainen pelaajille; ix) kunnon aamiainen pelin 
vetäjille; 
x) mahdolliset muut ruokailut, erityisesti jos pelin purku on vasta seuraavana päivänä. 
- hankkii mahdollisen majoituspaikan avaimen ja huolehtii huoneiden jaosta pelaajille ja 
peliorganisaatiolle/organisoi telttojen pystytyksen. 
 
Pelin aikana: 
- ei tehtäviä pelin aikana. Voi osallistua peliin rasteilla tai muissa tehtävissä. 
 
Pelin jälkeen: 
- organisoi mahdollisen majoituspaikan siivoamisen, huolehtii avainten palauttamisesta.
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REKVISIITTAVASTAAVAN TEHTÄVÄT 
Henkilömäärä: 1. 
Edellytykset rekvisiittavastaavalle: Hyvä organisointikyky. Ennakkoyhteydet esim. 
harrastelijateattereihin eduksi. 
 
Tehtävät: 
Ennen peliä: 
- tutustuu rastien sisältöön ja käsikirjoitukseen pelin johdon kanssa ja selvittää, tarvitaanko 
peliin lisärekvisiittaa valmiin materiaalipaketin lisäksi. 
- varmistaa rekvisiitan saatavuuden ja tilaa pelimateriaalin Kalkusta. 
- sopii rekvisiitan kuljettamisesta Kalkusta pelipaikalle. 
- sopii materiaalin lisähankinnoista Piirin vastuuhenkilön ja tarvittaessa Keskustoimiston (isot 
hankinnat, jani.leino@redcross.fi) kanssa, sekä huolehtii hankinnoista. Ensisijaisesti 
selvitetään, onko lisämateriaalia saatavilla Kalkusta (pressut, teltat, armeija-asut yms.) tai 
Piiriltä (kynät, teipit, fläppitaulut yms). Vaatetuksen yms. rekvisiittamateriaalin suhteen 
kannattaa kääntyä paikallisten harrastelijateattereiden tai vastaavien puoleen. Usein myös 
pelinvetäjilla itsellään on jotakin asuun soveltuvaa materiaalia. 
- päivittää rekvisiittalistan peliä varten. 
- huolehtii, että rekvisiitta on jaettu rastikohtaisesti ja kaikilla rasteilla on tarvittavat tarpeet.  
- selvittää rastivastaaville rastien rekvisiitan sisällön. 
- huolehtii rekvisiitan kuljetuksesta rasteille yhdessä logistiikkavastaavan kanssa. 
 
Pelin aikana: 
- osallistuu peliin tullirastilla ja huolehtii pelin alussa pelaajilta poistettujen tavaroiden 
säilyttämisestä huolellisesti. 
- ei muita tehtäviä, voi osallistua peliin rasteilla tai muissa tehtävissä (esim. logistiikan apuna). 
 
Pelin jälkeen: 
- huolehtii pelaajilta poistettujen tavaroiden palauttamisesta 
- selvittää yhdessä rastivastaavien kanssa mahdolliset puutteet rekvisiittamateriaalissa ja 
merkitsee tiedot materiaalilistaan, jotta uudet varusteet voidaan hankkia ennen seuraavaa 
peliä. 
- selvittää yhdessä rastivastaavien kanssa, ovatko varusteet märkiä/likaisia tms. ja huolehtii 
niiden puhdistuksesta ja kuivatuksesta tai tarvittaessa ilmoittaa varusteiden kunnosta ja sopii 
niiden huollosta Kalkun ja Keskustoimiston kanssa (jani.leino@redcross.fi). 
- huolehtii rekvisiitan palauttamisesta Kalkkuun sekä mahdollisesti harrastelijateattereille 
yms.
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PURKUVASTAAVAN TEHTÄVÄT 
 
Henkilömäärä: 1. 
Edellytykset purkuvastaavalle: Hyvä organisointikyky. 
 
Tehtävät: 
Ennen peliä: 
- huolehtii purkuun tarvittavien henkilöiden saamisesta paikalle: 

• pyytää paikalle mieluiten sotatoimialueelta paenneen pakolaistaustaisen henkilön 
pitämään pakolaisen puheenvuoron (yhteystietoja saa Piiristä). 

• pyytää paikalle humanitaarisen oikeuden kouluttajan (ensisijaisesti Piirin alueella 
toimiva kouluttaja, tarvittaessa yhteystietoja saa Keskustoimistolta). 

• pyytää paikalle sotatoimialueella toimineen delegaatin, ensisijaisesti paikalle 
pyritään saamaan ICRC-taustainen delegaatti (yhteystietoja saa  tarvittaessa 
Keskustoimistolta). 

- huolehtii em. henkilöiden perehdytyksestä (sähköpostitse/puhelimitse): selittää pelin 
tarkoituksen, toimittaa heille käsikirjoituksen ja selventää toivottujen puheenvuorojen 
muodon. 
- järjestää paikan purulle (mahdollisesti yhteistyötahon kanssa). 
- huolehtii, että purkupaikalla on tarvittava tekniikka (videotykki, tietokone jne.) 
 
Pelin aikana: 
- ei tehtäviä pelin aikana, voi osallistua peliin pelinvetäjänä tai muussa roolissa. 
 
Pelin jälkeen: 
- huolehtii purun teknisestä puolesta (videotykki, tietokone jne.). 
- huolehtii purun kulusta yhdessä pelin johdon kanssa.
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LIITE 7  
MATERIAALILISTA KALKUN MATERIAALIPAKETISTA 

RASTI MATERIAALI KUNTO PELIN JÄLKEEN 

KYLÄ   Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja  

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

TULLI/RAJA-
ASEMA 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 
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LAPSISOTILAAT   Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

IHMISKILPI   Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 
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VANKILA   Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

IHMISKAUPPA   Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 
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MIINAKENTTÄ   Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

PAKOLAISLEIRI   Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

  Kunnossa 
 Ei kunnossa 

Lisätietoja 

 
 

 
MATERIAALILISTA MERKINTÖINEEN JÄTETÄÄN PÄÄLLIMMÄISEKSI MATERIAALILAATIKKOON 
ROOLIPELIN JÄLKEEN! 
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LISÄTIETOJA MATERIAALIN KUNNOSTA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
EHDOTUKSIA LISÄHANKINNOISTA 
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LIITE 8  

MALLIBUDJETTI KONFLIKTIN KESKELLÄ –ROOLIPELIIN 

AIHE ARVIOIDUT 
MENOT 

TULOT TOTEUTUNEET SUMMA 

Materiaalit     

*Rastimateriaalit 
(erittele tarvittaessa) 

    

*Vaatetus 
(erittele tarvittaessa) 

    

*Muu 
(erittele tarvittaessa) 

    

Markkinointi     

Koulutus     

*Pelinvetäjien 
koulutus 
-ruoka 
-tilat 
-muu 

    

*Humanitaarisen 
oikeuden kouluttajan 
kulut 

    

Logistiikka     

*Matkakulut 
pelipaikalle 

    

*Logistiikka pelin 
aikana 
-Pelin vetäjien 
kuljetukset 
-Pelaajien kuljetukset 

    

Majoitus- ja ruokailu     

*Majoitus     

*Ruoat     

Pelaajat     

*Osallistumismaksut     

YHTEENSÄ     
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LIITE 9 

PELIORGANISAATION ILMOITTAUTUMISLOMAKE 

HEI! 

Täällä voit ilmoittautua mukaan Konfliktin keskeltä –roolipelin peliorganisaatioon. Peli järjestetään 
____________ xx.xx.xxxx. Pelin pelaajat ovat ensisijaisesti x-xx-vuotiaita, mutta peliorganisaatioon voi 
osallistua kaiken ikäiset. 

Myös pelin etukäteisjärjestelyihin kaivataan vapaaehtoisia vastaamaan esimerkiksi pelin logistiikasta 
ja rekvisiitasta. Lomakkeella voi ilmoittautua niin etukäteistehtäviin, kuin pelin aikaisiin tehtäviin. 

Peliorganisaation vastuutehtäviin ilmoittautuneet (salakuljettajat, rastivastaavat) koulutetaan 
etukäteen järjestettävissä koulutuksissa _____________.  Tarkoituksena on antaa tiedot ja taidot 
roolinpelin vetämiseen. Muissa rooleissa olevat koulutetaan tehtäviinsä paikan päällä. Koulutuksiin 
sekä peliorganisaatioon osallistuminen on maksutonta. Peliorganisaation kuljetetaan paikan päälle 
yhteiskuljetuksilla. 

Peliorganisaatioon kuuluvien tulee olla paikalla _____________ xx.xx. Peliorganisaatioon kuuluvien 
osuus loppuu xx.xx. Itse peli alkaa xx.xx. ja se päättyy seuraavan aamun aikana.  

 

Etunimi 

Sukunimi 

Kotikaupunki 

Sähköposti 

Puhelinnumero  

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) 

 

Jos olet alle 18 vuotta, tarvitsemme huoltajan suostumuksen, jotta voit osallistua peliorganisaatioon. 
Jos olet täysi-ikäinen, tarvitsemme lähiomaisen yhteystiedon.  

Vanhemman / huoltajan / lähimmän omaisen yhteystieto: 

Etunimi 

Sukunimi 

Sähköposti 

Puhelin 

 

Minkälaisiin tehtäviin haluaisit (voit valita useampia) 
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Etukäteistehtävät: 

Rekrytointivastaava 

Logistiikkavastaava  

Ruokavastaava  

Rekvisiittavastaava 

 

Pelin aikaiset tehtävät: 

Salakuljettaja (henkilö vastuussa koko pelin ajan yhdestä pelaajaryhmästä) 

Rastivastaava (huolehtii rastin vetämisestä) 

Mukaan rastille (vanginvartijaksi, sotilaaksi, avustustyöntekijäksi, tullivirkailijaksi) 

Peliorganisaation taustahenkilöksi (esim kuljetustehtäviin)  

Purkajaksi purkutilaisuuksiin (henkisen tuen vapaaehtoinen)  

Varohenkilöksi (esim. ensiapupäivystäjäksi) 

 

Peliorganisaatioon kuuluvat salakuljettajat ja rastivastaavat koulutetaan peliä varten etukäteen. 
Alustavasti koulutusviikonloppuja järjestetään kaksi, Helsingissä xx.xx.-xx.xx.2016 ja Tampereelle 
xx.xx.-xx.xx.2016. Salakuljettajat ja rastivastaavat koulutetaan omissa koulutuksissaan, mutta samojen 
viikonloppujen aikana. 

 

Missä haluaisit ja missä mahdollisesti voisit käydä koulutuksen?  

(Klikkaa mieluisin paikka. Mikäli kumpi tahansa koulutus sopii, klikkaa molemmat). 

Tampere 

Helsinki 

 

Oletko osallistunut aiemmin Konfliktin keskeltä –roolipeleihin? 

Kyllä (Missä? Missä tehtävässä?) En 

 

Onko sinulla aiempaa roolipelikokemusta? 

Kyllä Ei 
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Minkälaisia odotuksia / toivomuksia sinulla on roolipelin ja siihen osallistumisen osalta? 

 

 

Jos olet Punaisen Ristin jäsen, mihin osastoon kuulut? 

 

Oletko mukana Suomen Punaisen Ristin toiminnassa?  

(voit valita useampia) 

 

Olen ollut mukana: 

Humanitaarisen oikeuden vapaaehtoistoiminnassa 

Monikulttuurisessa toiminnassa  

Ystävätoiminnassa 

Ensiapu- ja valmiustoiminnassa 

 Ensiapuryhmässä 

 Henkisen tuen vapaaehtoistoiminnassa 

 Rinnepäivystäjänä 

Festaripäivystäjänä 

Hiv- ja aids-työn vapaaehtoisena 

Kontin vapaaehtoisena 

Nuorten toiminnassa 

Omaishoitajien tukitoiminnassa 

Päihdetyössä 

Reddie Kids -ohjaajana 

Terveyden edistäjänä 

Verenluovuttajana 

Avustustyöntekijänä ulkomailla / kansainvälisen avun reservissä 

Muulla tavalla 

 Miten? 
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En ole aikaisemmin ollut mukana Suomen Punaisen Ristin toiminnassa 

En halua vastata 

 

 

Jos olet mukana jonkun toisen järjestön toiminnassa, niin missä: 

(voit valita useampia) 

 

Partiossa 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

Pelastakaa Lapset  

Suomen Unicef 

CISV 

Amnesty 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys 

 

En ole mukana minkään muun järjestön toiminnassa 

En halua vastata 

 

Tarvitsetko kuljetuksen?  

En  

Kyllä 

Miltä alueelta / kaupungista olisit matkustamassa?  

 

 

Onko sinulla jotain allergioita / erityisruokavalioita? 

 

Pelin pelaaminen sisältää ajoittaista fyysistä ja henkistä rasitusta. Onko sinulla jokin sairaus tai muu 
terveyteen liittyvä tila, joka tulee huomioida (esim. diabetes, epilepsia tms.)?  
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Pelin valmistelua ja kulkua tullaan ajoittain kuvaamaan. Annatko suostumuksesi, että sinua voidaan 
valokuvata sekä videoida? 

 

Miten sait tiedon roolipelistä: 

Punaisen Ristin toiminnan kautta (toiselta ihmiseltä) 

Punaisen Ristin vapaaehtoisten verkkopalvelusta, Rednetistä 

Kouluni kautta  

 Opettajalta / koululta 

 Punaisen Ristin kouluvierailijalta 

Kaveri kertoi/vinkkasi 

Löysin tapahtuman Facebookista 

 Mistä? 

Partion kautta 

Muu 

 Mistä 

 

Jos olet Partiosta, mihin lippukuntaan kuulut? 

 

 

KIITOS ILMOITTAUTUMISESTA! 

 
Olemme sinuun yhteydessä piakkoin! 
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LIITE 10  

PELAAJIEN ILMOITTAUTUMINEN 

Pelaajien on ilmoittautumisen yhteydessä vastattava seuraaviin kysymyksiin:  

 

- Nimi 

- Syntymäaika 

- Yhteystiedot 

- Huoltajan nimi ja yhteystiedot, mikäli osallistuja on alaikäinen 

- Lähiomainen ja yhteystiedot (kaikilta pelaajilta) 

- Allergiat 

- Erikoisruokavalio 

- Sairaudet + mahdolliset henkilökohtaiset lääkkeet 

- Ilmoituksen, että peli saattaa sisältää henkistä ja fyysistä kuormitusta ja 

tiedustelun, onko osallistujalla sellaista fyysistä tai psyykkistä syytä, mikä tulisi 

ottaa huomioon. Jos on, mitä. 

- Englannin kielen taitotaso (englanninkielen taito ei ole edellytys) 

- Kyselyn siitä, mistä osallistuja sai tiedon pelistä 

- Mahdollinen SPR:n jäsenyys + osasto 

- Toiveita & Kysymyksiä 

Pelaajien mahdollisten sairauksien ja lääkitysten selville saaminen on tärkeää niin 

pelinjohdon, turvallisuuspäällikön, rastivastaavien kuin salakuljettajienkin vuoksi. Huoltajan 

yhteystiedot on tärkeää saada, jotta peliorganisaatio osaa toimittaa alaikäisen 

osallistumislupalapun oikealle taholle. 

 

Pelaajien ilmoittautuminen olisi hyvä aloittaa (ja sulkea) mahdollisimman aikaisin, jotta 

hyvissä ajoin on tiedossa, minkä suuruista tapahtumaa ollaan järjestämässä. Tällöin on 

helpompi mitoittaa peliorganisaatio sen mukaan. On tärkeää, että peliorganisaatio ei ole 

suhteessa pelaajiin liian suuri, jotta esimerkiksi rastihenkilöillä riittää tekemistä läpi pelin, 

lepotauot huomioon ottaen.  

 

  



   

 

 

 

 

KONFLIKTIN KESKELLÄ -ROOLIPELI XXXXXXXXSSÄ XX.–XX.XX.XXXX 
 
Lähde [kuukausi] [Paikkakunta] kokemaan ainutlaatuinen seikkailumatka! 
 
Konfliktin keskellä on Punaisen Ristin kehittämä yön yli kestävä roolipeli, jossa 
pelaajat asetetaan pakolaisen asemaan. He joutuvat pakenemaan sotaa ja 
käyvät läpi pakolaisen matkalla vastaan tulevia tilanteita. Peli tutustuttaa 
osallistujat sodan oikeussääntöihin, uhrin oikeuteen saada apua sekä Punaisen 
Ristin rooliin aseellisissa konflikteissa. 
 
Haluatko sinä osaksi tätä ainutlaatuista kokemusta? Pelaajaksi voi hakea kuka 
tahansa 15–29-vuotias nuori. Peliin osallistuminen on maksutonta/maksaa xx 
euroa. Pelin aikana yöpyminen ja ruokailu on maksutonta. 
 
Pelin järjestää [Piiri tai muu järjestäjä] xx.–xx.xx.xxxx [Paikka, esim. leirikeskus], 
[Paikkakunta]. Peliin mahtuu mukaan xxx ilmoittautunutta 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautua voi xx.xx. asti täällä [linkki tai säpo]. 
 
Tule mukaan jännittävälle matkalle! 
 
Lisätietoja: 
xxxx.xxxxxxx@punainenristi.fi



   

 

 

 

 
KONFLIKTIN KESKELLÄ -ROOLIPELI XXXXXXXXSSÄ XX.–XX.XX.XXXX 
 

Punainen Risti hakee pelinvetäjiä järjestämään Konfliktin keskellä -roolipeliä 
[kuukausi] [Paikkakunta]! 
 

Konfliktin keskellä on Punaisen Ristin kehittämä yön yli kestävä roolipeli, jossa 
pelaajat asetetaan pakolaisen asemaan. He joutuvat pakenemaan sotaa ja 
käyvät läpi pakolaisen matkalla vastaan tulevia tilanteita. Peli tutustuttaa 
osallistujat sodan oikeussääntöihin, uhrin oikeuteen saada apua sekä Punaisen 
Ristin rooliin aseellisissa konflikteissa. 
 

Onko sinulla aiempaa kokemusta Konfliktin keskellä -peliin osallistumisesta tai 
pelin järjestämisestä tai onko sinulla muuten innostusta ja sopiva tausta 
pelinvetäjäksi? Haluaisitko olla mukana luomassa elämystä pelaajille ja saada 
samalla itsellesi ainutlaatuisen kokemuksen? 
 

Pelin järjestää [Piiri tai muu järjestäjä] xx.–xx.xx.xxxx [Paikka, esim. leirikeskus], 
[Paikkakunta]. Peliin haetaan xx pelinvetäjää erilaisiin tehtäviin. Ilmoittautua voi 
xx.xx. asti täällä [linkki tai säpo]. 
 

Tule mukaan järjestämään jännittävää tapahtumaa! 
 

Lisätietoja: 
xxxx.xxxxxxx@punainenristi.fi 


