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Suomalainen roolipelihistoria 1985–2015 
 

Vuosi 
Kotimaiset  

roolipelit 

Suomennetut  

roolipelit 

Muut kotimaiset  

julkaisut 

Kotimaisen roolipelikulttuu-

rin tapahtumia 

Muita kotimaisen ei-

elektronisen pelikulttuurin 

tapahtumia 

Ulkomaisen roolipelikult-

tuurin tapahtumia 

1974  

 
 
 
 

   
● TSR julkaisee Dungeons 
& Dragonsin 

1978  

 
 
 
 

 
● Lauri Tudeer pelaa D&D:tä 
(Basic Set) 

  

1982  

 
 
 
 
 
 

 
● Lauri Tudeerin ensimmäinen 
myyntiluettelo maahantuomis-
taan roolipeleistä 

 

● Pulling syyttää poikansa 
kuolemasta roolipelejä ja 
perustaa Bothered About 
Dungeons & Dragons 
(BADD) -yhdistyksen 

1985 
● Secret of Raguoc 
In Acirema Dun-
geons 

  

● Suomalainen kirjakauppa 
aloitti roolipelien maahantuon-
nin 
● Jari Pauna ja Eija Väinämö 
perustavat Protocol Productions 
Oy:n 
● Fantasiapelit Tudeer Ky:n 
perustaminen 

  

1986 

 
 
 
 
 

  

● WSOY kiinnostuu roolipe-
leistä, mutta ei pääse sopimuk-
seen AD&D:stä TSR:n kanssa 
● Finnconissa Kankaanpää esit-
telee roolipelaamista 

 
● Steve Jackson Games 
julkaisee GURPS:n 
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Vuosi 
Kotimaiset  

roolipelit 

Suomennetut  

roolipelit 

Muut kotimaiset  

julkaisut 

Kotimaisen roolipelikulttuu-

rin tapahtumia 

Muita kotimaisen ei-

elektronisen pelikulttuurin 

tapahtumia 

Ulkomaisen roolipelikult-

tuurin tapahtumia 

 
 
1987 
 
 
 

● Miekka  
ja magia 

 ● Seikkailija #1-2 

 
● D&D:n julkaisuoikeudet me-
nevät Protocol Productionsille, 
joka aloittaa maahantuonnin 
● Fantasiapeleille yksinoikeudet 
Avalon Hill Companyn ja 
GDW:n tuotteisiin 
● Ensimmäinen roolipelikauppa 
(Fantasiapelit) avataan 
● Ace Pelit Oy perustetaan 
 
 

● Velhovuoren aarre (Taiste-
lupeli) 
● Mustan tornin valtias (TP) 
● Kauhujen metsä (TP) 

 

1988 
● Granag: Ikuinen 
voima (D&D) 
● ANKH 

 
● Dungeons & Dra-
gons (Perus- ja Ex-
pertsäännöt) 
● Taistelusuojus 
(D&D) 
● Vaarojen saari 
(D&D) 
● Caldwellin linnoi-
tus (D&D) 
● Haltijakoto (D&D) 
● Leijonalinnan aave 
(D&D) 
● Rahasia (D&D) 
● Runequest 
● Omenakuja (RQ) 
● Käärmepiipun sy-
vänne (RQ) 
 

● Sininen lohikäärme 
● Seikkailija #3 

● Protocol Productions avaa 
ensimmäiset Game World -
liikkeensä Helsinkiin ja Tur-
kuun 
● Fantasiapelit levittäytyy Hel-
singistä Turkuun ja Tampereelle 
● Nelospelien ANKH floppaa ja 
Nelospelit vetäytyvät roolipeli-
en parista 
● Kirja-Lito ostaa roolipelituot-
teita levitykseensä, kirja- ja 
lelukaupat myyvät roolipelejä 
● Turun Science Fiction Seuran 
tapaamisessa järjestetään scifi-
elopeli 

● Avaruuden vangit (TP) 
● Varkaiden kaupunki (TP) 

● Lion Rampart Games 
julkaisi Ars Magican 
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Vuosi 
Kotimaiset  

roolipelit 

Suomennetut  

roolipelit 

Muut kotimaiset  

julkaisut 

Kotimaisen roolipelikulttuu-

rin tapahtumia 

Muita kotimaisen ei-

elektronisen pelikulttuurin 

tapahtumia 

Ulkomaisen roolipelikult-

tuurin tapahtumia 

 
 
 
1989 
 
 
 
 

● Mikä hahmolle 
nimeksi 
● Rapier 
● Kuninkaan kau-
punki (D&D) 
● Velhon vanki 
(D&D) 

● Mestarisäännöt 
(D&D) 
● Hopeaprinsessan 
palatsi (D&D) 
● Aarnikotkien saari 
(RQ) 
● Peikkomaat (RQ) 
● Riimumestarin kirja 
(RQ) 

● Magus #1-2 
● Seikkailija #4 

● Kirja-Lito yrittää lautapeleil-
lä, mutta heikon vastaanoton 
vuoksi luopuu kokonaan rooli-
pelialasta 
● Protocol Productionsin kaup-
pojen tuotevalikoima laajeni 
tietokonepelien puolelle 
● Synkmetsä 

● Marnon 
● Warlock 

 

1990 

● Erikoisjoukot 
(T:2000) 
● Kööpenhami-
naan (T:2000) 
● Pohjoismaat 
(T:2000) 
● Solaelin saari 
(Rapier) 

● Twilight:2000 
● Kohtaamisia 
(T:2000) 
● Cyberpunk 2020 
● Pikkuväen suuret 
tarinat (D&D) 
● Sankarisääntöjen 
ohjekirja (D&D) 
● Fantasiakaupungit 
(RQ) 
● Dagori Inkart (RQ-
kartta) 
● Gloranthan kultit 
(RQ) 
● Sienikkäät (RQ) 
● Keski-Maa 
● Tharbadin varkaat 
(K-M) 
● Tie tähtiin 2300 
● Pavunvarsi (TT) 
● Kaferit tulevat (TT) 
 

● Magus #3-6 
● Seikkailija #5 
● Sinisen lohikäär-
meen viimeinen nu-
mero 

● Protocol avaa liikkeen Tam-
pereelle 
● Fantasiapelit Ouluun 

● Battletech 
● Laserburn 
● HeroQuest 
● Tandermsoturit (julkaistu 
Magus #3) 
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Vuosi 
Kotimaiset  

roolipelit 

Suomennetut  

roolipelit 

Muut kotimaiset  
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Kotimaisen roolipelikulttuu-
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Muita kotimaisen ei-

elektronisen pelikulttuurin 
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Ulkomaisen roolipelikult-

tuurin tapahtumia 

 
 
1991 
 
 

● Astra 

 
 
● Cyberpunk 2020 (2. 
laitos) 
● Datasuojat ja faksa-
rit (CP) 
● Jotain pimeästä 
(CP) 
● Aseistetut macho-
naiset 
● Mechwarrior 
● Jylisevä ukkonen 
(Mechwarrior) 
● Shadowrun 
● Rhudaurin musta 
maagi (RQ) 
● Cardolan kadonnut 
valtakunta 
● Keski-Maan olen-
not (K-M) 
● Gloranthan vanhat 
rodut (RQ) 
● Glorantha: Generte-
lan manner (RQ) 
● Gloranthan olennot 
ja salaisuudet (RQ) 
● Operaatio Arcturus 
(TT) 
 
 
 

● Magus #7-10 
● Seikkailija #6-8 

 
● Starcruiser 
● Kellarin linnake (HQ) 
● Noitaherran paluu (HQ) 

● White Wolf julkaisi 
Vampire: The Masquer-
aden 
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roolipelit 
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1992 
 
 
 

● Malnoth (RQ) 

 
 
 
 
 
● Pullotettu demoni 
(SR) 
● Katusamurai (SR) 
● Cthulhun kutsu 
● Stormbringer 
● Rautahermot (CP) 
● Runequest (2. lai-
tos) 
● Keski-Maan valti-
aat 1 (K-M) 
● Mustan metsän 
salaisuus (K-M) 
● Keski-Maan luo-
teisosien kartta 
● Taru Sormusten 
Herrasta Seikkailupe-
li 
● Pimeyttä pimeäm-
pään (TSH) 
● Maa/kybernetiikka 
(TT) 
 
 
 
 
 

● Magus #11-14 
● SHPR-foorumi 
perustetaan 

● Synkmetsä: Paluu -elopeli 
● Roolipelaaminen leimataan 
saatananpalvonnan osaksi 

● Tekninen käsikirja 2750 
(Battletech) 
● Illuminati 
● Sivilisaatio 
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Vuosi 
Kotimaiset  

roolipelit 

Suomennetut  

roolipelit 

Muut kotimaiset  

julkaisut 

Kotimaisen roolipelikulttuu-
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Muita kotimaisen ei-

elektronisen pelikulttuurin 

tapahtumia 

Ulkomaisen roolipelikult-

tuurin tapahtumia 

 
 
 
 
 
 
1993 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Elhendi 
● Kuninkaiden 
aika 
● Sateenkaarten 
kaupunki (RQ) 

 
 
 
 
 
 
● Rautapiha ja poh-
joinen Gondor (K-M) 
● Asemestari (Roo-
limestari) 
● Mestarihahmot ja 
kampanjat (RM) 
● Kauhun ja pimey-
den kultit (RQ) 
● Auringon kreivi-
kunta (RQ) 
● Varustekirja (TT 
2300) 
● Paranoia 
● Twilight:2000 (2.2. 
laitos) 
● Kromikirja 1 (CP) 
● Kun painovoima 
pettää (CP) 
● Megapleksin me-
noa (SR) 
 
 
 
 
 

● Magus #15-18 
● Claymore 
● Luolamestarit: 
Roolipelien lumo 
(Tyyris Tyllerö 2/93) 

● Kamppailu saatananpalvon-
tasyytöksiä vastaan jatkuu: Pul-
lingin Noidankehässä-kirjassa 
(alkup. 1989) roolipelaaminen 
yhdistetään saatananpalvontaan 
● Roolipelitapahtuma Oulussa 

 
● Wizards of the Coast 
julkaisi Magic: the Gather-
ing -keräilykorttipelin 
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Vuosi 
Kotimaiset  

roolipelit 

Suomennetut  

roolipelit 

Muut kotimaiset  

julkaisut 

Kotimaisen roolipelikulttuu-

rin tapahtumia 

Muita kotimaisen ei-

elektronisen pelikulttuurin 

tapahtumia 

Ulkomaisen roolipelikult-

tuurin tapahtumia 

1994  

● Keski-Maa (2. lai-
tos) 
● Brii ja hautakerot 
(K-M) 
● Loistumestari (RM) 
● Liisa peililasimaas-
sa (Paranoia) 
● Twilightsykli 2000 
(Paranoia) 

● Magus #19-22 
● Roolipeliopas 

 
 
● D&D:tä ei enää saa suomeksi 
● Ace Pelit ja Finnish Game 
House hyytyvät: roolipelien 
suomentaminen loppuu 
● Ropecon ensimmästä kertaa 
Paasitornissa 
● Random Encounter -
roolipelitapahtuma Tampereella 
● LARP-con Hämeenlinnassa 
● Suomen live-roolipelaajat ry 
(SuoLi) perustetaan 
● Helsingin yliopiston roolipeli-
järjestö (Alter Ego) perustetaan 
● taistelu saatananpalvontasyy-
töksiä vastaan jatkuu 
 

  

 
 
1995 
 

● Kalevala 
● Anno Domini 50 
● Miekkamies 
● Hiljaisuuden 
vangit 

 ● Magus #23-26 

 
● Ropecon siirtyy Messukes-
kukseen 
● Second Encounter 
●roolipelitapahtuma Turussa 
● Draiocht-larppiteatteriesitys 
Turussa 
● suomalaiset menestyvät keräi-
lykorttipeliturnauksissa ympäri 
maailmaa 
● Mauricen verijuhlat 
 
 

● Taistelupeli-kirjoista otetaan 
uusintapainoksia 
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Vuosi 
Kotimaiset  

roolipelit 

Suomennetut  

roolipelit 

Muut kotimaiset  

julkaisut 

Kotimaisen roolipelikulttuu-

rin tapahtumia 

Muita kotimaisen ei-

elektronisen pelikulttuurin 

tapahtumia 

Ulkomaisen roolipelikult-

tuurin tapahtumia 

1996 

● Joskus on pa-
rempi vaieta (HV) 
● Taiga 
● Wild West 

 
● Magus #27-30 
● Roolipeliopas (2. 
laitos) 

 
 
● Ropecon palaa Paasitorniin ja 
tapahtuma pitenee kahdesta 
kolmipäiväiseksi 
● Kuolleet kaupungit ja Hämä-
häkkitemppeli -romaanit rooli-
pelikampanjoiden pohjalta 
● Nordarak XIII aikansa suurin 
elopeli (250 henkeä) 
● SuoLin vuosikokouspelinä 
Tinderbox 
 
 
 

● Necromunda  

1997 

● Hiljaisuuden 
vangit (2. laitos) 
● Tasnar 
● THOGS 
● Ork'idea (julkais-
tu Claymoressa) 

 
● Magus #31-34 
● Larppaajan käsikir-
ja 

 
 
● Knutepunkt (Solmukohta-
elopelitapahtuma) ensimmäistä 
kertaa Oslossa 
● Linda-gaala I 
● Ropecon muuttuu yhdistys-
pohjaiseksi 
● Wanderer I ja II nostavat 
spektaakkelilarppien rimaa 
● Helsinki FTZ 2036, Pitkä 
perjantai, .laitos ja Vanerikrei-
vitär / Aino-laiva luovat uusia 
tyylejä eloroolipelaamiseen 
 
 

● Warzone 
● Farmzone (julkaistu Magus 
#34) 
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Vuosi 
Kotimaiset  

roolipelit 

Suomennetut  

roolipelit 

Muut kotimaiset  

julkaisut 

Kotimaisen roolipelikulttuu-

rin tapahtumia 

Muita kotimaisen ei-

elektronisen pelikulttuurin 

tapahtumia 

Ulkomaisen roolipelikult-

tuurin tapahtumia 

 
1998 
 

● Mobsters  ● Magus #35-38 

 
● Conklaavi Turussa 
● Linda-gaala II 
● Lahden Talvikarnevaalit -
tapahtumassa Topeliusta elope-
laamalla 
● Kalevalan suurjuhlassa elope-
laamista 
● Ground Zero 
● Yesod 
● Ropecon siirtyy Espoon Di-
poliin 
● Brownin Jeesus Kristus vapa-
utti vangitut -kirjassa (alkup. 
1986) roolipelaaminen yhdiste-
tään saatananpalvontaan 
 

 
● Hasbro osti Wizard of 
the Coastin 

1999 

 
● THOGS  
(2. laitos) 
● Ultima Thule 
● Kalmo 
● Elokalmo 
● File X 
● Leluelo 
● Ameba 
● Enid Blyton 
Seikkailu (julkaistu 
Magus #42) 
 
 

 

● Magus #39-42 
(Laaksonen lopettaa, 
Tudeer uudeksi pää-
toimittajaksi) 
● Matka keskiaikaan 

● Linda-gaala III 
● Fantasiapelien myymälä Jo-
ensuuhun 

● Fartslammer 
● Suomen Diplomacy Seura 
(SDS) perustetaan 
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Vuosi 
Kotimaiset  

roolipelit 

Suomennetut  

roolipelit 

Muut kotimaiset  

julkaisut 

Kotimaisen roolipelikulttuu-

rin tapahtumia 

Muita kotimaisen ei-

elektronisen pelikulttuurin 

tapahtumia 

Ulkomaisen roolipelikult-

tuurin tapahtumia 

2000 

● Praedor 
● THOGS (3. lai-
tos) 
● Seikkailukirja 
(THOGS) 

 

 
● Magus #43-46 
● Jokaisen roolipe-
laajan saatananpal-
vontaopas 
● Turun koulukunnan 
manifesti 
● Porilaisen koulu-
kunnan julistus 
 

● Solmukohta ensimmäistä ker-
taa Helsingissä 

● Carssonne 
● SDS järjestää Ropeconiin 
lautapelipuolen 

● Wizard of the Coast le-
vittää Dungeons & Dra-
gonsin uutta versiota avoi-
mella lisenssillä (OGL) 

 
2001 
 

 
● Inkkunen, Ank-
kunen, Ynkkynen, 
Hakomäki 
● Tilsaworld 
● NPC (julkaistu 
Magus #49) 
● Airborne Com-
mando Division 
(PDF) 
 
 

 

● Magus #47-50 
(Maguksen viimeiset 
numerot) 
● Ropelopedia Nor-
dica 

   

2002    

● Ropeconissa käy yli 3000 
vierailijaa 
● Fantasiapelit avaa myymälän 
Jyväskylään 

  

2003 
● Myrskyn aika 
● Bengalia 

 ● Zin Letters #1 

● Kultainen lohikäärme -
palkinto jaetaan ensi kertaa Ro-
peconissa ja sen saavat Lauri ja 
Jyrki Tudeer 

●Ropeconissa järjestetään 
Catanin uudisasukkaat -pelin 
SM-kisat 
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Vuosi 
Kotimaiset  

roolipelit 

Suomennetut  

roolipelit 

Muut kotimaiset  

julkaisut 

Kotimaisen roolipelikulttuu-

rin tapahtumia 

Muita kotimaisen ei-

elektronisen pelikulttuurin 

tapahtumia 

Ulkomaisen roolipelikult-

tuurin tapahtumia 

2004 

● Roudan maa 
● Väinö d20 
● Chaos & Order 
(PDF) 
● UNSF Frontiers 
(PDF) 

● Kätyrin osa ● Zin Letters #2 

 
● Tracon-roolipelitapahtuma 
Tampereella 
● Arkkikivi aloittaa toimintansa 
● Fantasiapelit kaventaa rooli-
pelivalikoimaansa 
● Kultainen lohikäärme Mika 
Laaksoselle 
● Solmukohta toista kertaa Hel-
singissä 
 

● Suomen Diplomacyseura 
(SDS) uudistuu Suomen lau-
tapeliseuraksi (SLS) 
● Carassonne valitaan Suo-
messa vuoden perhepeliksi 
● Carssonnen SM-turnaus 
Ropeconissa 

 

2005 

 
 
● Praedor (2. lai-
tos) 
● City of Sins 
(D&D, PDF) 
● Eetiopia (PDF) 
 
 

● Piruja miehiksi ● Roolipelimanifesti 

● Kultainen lohikäärme Ville 
Vuorelalle 
● Fantasiapelien myymälä 
Kuopioon 

● Lautapelaaja.net-verkkosivu 
aloittaa toimintansa 

 

2006 

● Heimot 
● Parabellum 
● Star Wreck 
● Airborne Com-
mando Division (2. 
laitos, PDF) 
● Code/X (PDF) 

● Menneisyyden  
varjot 
● Vuoren velho 

● Roolipelaaja #1-6 

 
● Tracon II 
● IIcon-roolipelitapahtuma Ii-
salmessa 
● Dragonbane Ruotsissa 
● Kultainen lohikäärme Risto J. 
Hiedalle 
● Ensimmäinen pelisuunnitte-
lukilpailu Ropeconissa (teema-
na korttipelit) 
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Vuosi 
Kotimaiset  

roolipelit 

Suomennetut  

roolipelit 

Muut kotimaiset  

julkaisut 

Kotimaisen roolipelikulttuu-

rin tapahtumia 

Muita kotimaisen ei-

elektronisen pelikulttuurin 

tapahtumia 

Ulkomaisen roolipelikult-

tuurin tapahtumia 

2007 

 
 
 
● Zombeja! Ovel-
la! 
● Tähti 
● From Ashes to 
Stars (AD&D, 
PDF) 
● 10 Gnome kuin 
unelma (PDF) 
● Pelon ja rakkau-
den lapset (Kätyrin 
osa, PDF) 
● Urho (PDF) 
 
 
 

● Parhaaseen katselu-
aikaan 
● Kotkanpesän mat-
kaopas 

● Roolipelaaja #7-12 
(siirtyy H-Townilta 
Riimuahjolle; Mikko 
Rautalahti luovuttaa 
päätoimittajan paikan 
Juhana Petterssonille) 
● Roolipelikirja 
● Larpinjärjestäjän 
käsikirja 

● Tähteä ei saada Rautakirjan 
levitykseen 
● Kultainen lohikäärme Esko 
Vesalalle 
● Fantasiapelit avaa myymälän 
Lappeenrantaan 

● Uudet lautapelit 
● Ensimmäinen lautapelaami-
sen SM-joukkueturnaus 
● Suomen lautapelimaajouk-
kue Essenin pelimessuilla 

 

2008 
● Stalker 
● Solar System 

 

● Roolipelaaja #13-
18 
● Efemeros #1 
● Ropeskenen -
podcast aloittaa,  
jaksot 1-2 

 
 
● Tracon III 
● Kultainen lohikäärme Niko 
Mikkaselle 
● Solmukohta kolmatta kertaa 
Helsingissä 
● Arkkikivi käy Gen conissa 
markkinoimassa Zombie Cine-
maa ja Solar Systemiä 
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Kotimaiset  

roolipelit 

Suomennetut  

roolipelit 

Muut kotimaiset  
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Kotimaisen roolipelikulttuu-

rin tapahtumia 
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elektronisen pelikulttuurin 

tapahtumia 

Ulkomaisen roolipelikult-

tuurin tapahtumia 

2009 

 
● Aulos 
● Ikuisuuden  
laakso  
● ENOC 
● Hounds of the 
Sea 
 
● World of Near 
(SS) 
● Efemeros #2: 
Ryöväreiden maa 
(Praedor) 
● Death Frost 
Doom (D&D) 
● People of Pem-
brookshrine 
(D&D) 
● No Dignity in 
Death: The Three 
Brides (D&D) 
● Grinding Gear 
(D&D) 
 
● Sotamestarin 
kirja (Praedor, 
PDF) 
● Lords & Ladies 
(PDF) 
 
 

● Itran kaupunki 

● Roolipelaaja #19-
25 (Roolipelaajan 
viimeiset numerot) 
● Green Devil Face 
#1-3 
● Zin Letters #3 
● Roolipelaaminen: 
Eläytymistä ja fanta-
siaharrastusverkosto-
ja 

● Tracon IV 
● Pohjoismaisen roolipelaami-
sen seura perustetaan 
● Kultainen lohikäärme Kalle 
Kivimaalle 
● Roolipelitiedotus -verkkosivu 
avataan 

● Lautapelaaja.net vaihtuu 
Lautapeliopas –nettisivuksi 
● Suomen joukkue voittaa 
lautapelaamisen EM-
turnauksen 
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Vuosi 
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roolipelit 
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roolipelit 
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julkaisut 
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Ulkomaisen roolipelikult-

tuurin tapahtumia 

 
 
 
2010 
 
 
 
 

● Lamentations of 
the Flame Princess 
● Invitation to 
Love 
● Roudan maa  
(2. painos) 
● Hammers of God 
(D&D) 
● Tower of Star-
gazer (D&D) 
● Weird New 
World (D&D) 
● Rautalaulu 
(PDF) 
● Neuhansa beta 
(PDF) 
● Camelot beta 
(PDF) 

 
 
 

● Ropeskenen kol-
mas jakso 
● Zin Letters #4 

● Tracon V 
● Kultainen lohikäärme Mike 
Pohjolalle 
● Fantasiapelit sulkee Kuopion 
myymälän 
● Prometheus-palkinto myönne-
tään Ropeconille 
● Majatalo-foorumi sulkeutuu, 
Pelilauta aloittaa 
● Espoon pelikauppa järjestää 
roolipeli-iltoja 
● Arkkikivi markkinoi indie-
pelejä Essen Spiel:ssä 
● Illusionisti-verkkolehti ilmes-
tyy jälleen 
● Nordic Larp –teos kuvaa 30 
merkittävintä pohjoismaista 
larppia 

● Lautapelitapahtuma Helcon 
järjestetään Kaapelitehtaalla  

● Drivethrurpg-
verkkokauppa organisoi 
hyväntekeväisyystempauk-
sen, jossa roolipelikustan-
tajat ja roolipelaajat keräsi-
vät yhteisvoimin liki 180 
000 dollaria maanjäristyk-
sestä kärsineen Haitin hy-
väksi 

2011 

● Noitahovi 
● Pyöreän pöydän 
ritarit 
● Punaiset hiekat 
● Bliaron 
● Generian legen-
dat 
● Kärpänen 
● Sotakarjut beta 
● Yhteys (Vihan 
lapset) 

● Unelma keltaisesta 
kuninkaasta 

● Ikuisuuden laakso 
julkaistaan tanskaksi 

● Tracon VI 
● Ropeconin kunniavieras 
Frank Mentzer antaa alkuperäi-
sen D&D:n sääntökirjat Rope-
con ry:lle 
● Kultainen lohikäärme Markus 
Montolalle ja Jaakko Stenrosille 
● Majatalo-foorumi palaa toi-
mintaan 
● Fantasiapelit avaa liikkeen 
Kotkaan 
● Dublin2-larppi järjestetään 
Helsingin ydinkeskustassa 

● Pääkaupunkiseudun kirjas-
toauto Ropeconissa 
● Arokorven aarre –
taistelupelikirja nettijulkaisu-
na 

● Yhteispohjoismainen 
roolipelilehti Playground 
Magazine #1-4 
● D&D:lle julkaistiin vähi-
ten tuotteita ikinä 
● Print on Demand ja jouk-
korahoitus lyövät itsensä 
läpi 
● Old School Renessaince 
–liike palauttaa D&D:n 
varhaisversiot pelipöytiin 
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2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
● Vihan lapset: 
pelaajan kirja 
 
● Sonatan hehku 
(Bliaron) 
● Death Love 
Doom (D&D) 
● The Monolith 
from Beyond 
(D&D) 
● The Magnificent 
Joop van Ooms 
(D&D) 
● The God that 
Crawls (D&D) 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Lohikäärmeen luola 
 

● Noitahovin maail-
makirja 
● Stalker julkaistaan 
englanniksi 
● Ikuisuuden laakso 
julkaistaan englan-
niksi 

● Kultainen lohikäärme Toni 
Niittymäelle ja Markus Breme-
rille 
● James Raggi kokeilee ensim-
mäisenä joukkorahoitusta 
● Mike Pohjolan joukkorahoi-
tusprojekti onnistuu myös 
● Nordic Larp –teos palkitaan 
Diana Jones Awardilla 
● Roolipeliblogi Loki aloittaa 
● Pathfinder Society kasvaa 
Suomessa vauhdilla 

● YleX:n Ile ja Matti pelaavat 
Stalkeria Nenäpäivän mara-
ton-lähetyksessä 

● Playground Magazine 
siirtyy tanskalaisten jul-
kaistavaksi, #5-7 
● WotC ilmoittaa D&D:n 
uuden laitoksen olevan 
työn alla 



 16 

Vuosi 
Kotimaiset  

roolipelit 

Suomennetut  

roolipelit 

Muut kotimaiset  

julkaisut 

Kotimaisen roolipelikulttuu-

rin tapahtumia 

Muita kotimaisen ei-

elektronisen pelikulttuurin 

tapahtumia 

Ulkomaisen roolipelikult-

tuurin tapahtumia 

2013 

● Myrskyn sanka-
rit 
● Melidian 
● Lännen maat 
● Vihan lapset: 
Pelinjohtajan kirja 
● Julenius-arkiston 
tutkijat 
● Crimson Rovers 
beta (PDF) 
● Lohikäärmeliitto 
(D&D) 
● Bambukoto 
(Bliaron) 
● Älä kuole Hal-
nissa (Melidian) 
(PDF) 
● Fuck for Satan 
(D&D) 
● Better than Any 
Man (D&D) (PDF) 

● HeroQuest  

● Ropecon järjestetään 20. ker-
taa 
● Kultainen lohikäärme Kersti 
Juvalle 
● Ropecon 2012 kävijätutki-
muksen tuloksia julki 
● Otavan Opisto järjestää peda-
gogisen roolipelin suunnittelu-
kisan 
● Fantasiapelien liike muuttaa 
Kotkasta Lahteen 
● Tactic Myrskyn sankareiden 
julkaisijaksi: roolipelit palaavat 
tavarataloihin 
● Otavan opisto järjestää X-Con 
–tapahtuman 

 

● WotC alkaa myydä 
1970- ja 1980-luvun D&D-
materiaalia 
 

2014 

● Astraterra 
● Marsin agentit 
● Acirema (uusin-
tajulkaisu) 
● Strike Force Vi-
per 
● Kylmä tuuli Sar-
tarin yllä 
● Here Be Dragons 
(beta) 

 ● Sadas taso 

● Conklaavi XIV 
● Majatalo-foorumi suljetaan 
● Praedor ja Stalker PDF-
myynnissä 
● Astraterra menestyy hyvin 
joukkorahoituksessa 
● Luolamestarin aarteet –
lehdykkä aloittelijaesittelynä 
● Kultainen lohikäärme Johan-
na Virtaselle 

 

● D&D tuli markkinoille 
40 vuotta sitten 
● Mikko Kallio menestyy 
RPG-Superstar –kisassa ja 
pääsee Paizolle skenaa-
rionkirjoittajaksi 
● D&D:n 5. laitos julkais-
taan 
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● Hornankattila 
(MS) 
● Vihollinen vihol-
lisia (MS) 
● Aonir (PDF) 
● Mundus (PDF) 
● The Doom-Cave 
of the Crystal-
Headed Children 
(D&D) (PDF) 
 

● Vuoden peliteko –palkinto 
Milla Impolalle vaikeavammai-
sille suunnatusta larpista 
● Espoon kirjastossa Henri Hil-
janderin luento roolipelien käsi-
kirjoittamisesta 
● Kansallinen pelipäivä innos-
taa monia vetämään roolipeliä 
paikallisessa kirjastossa 
● Kotimaisen OSR-skenen oma 
google-ryhmä Siniset luolat, 
valkoiset lohikäärmeet 
● X-Con 
● Ropetupa –vblogi aloittaa 

2015 

● Temple of Greed 
(D&D) 
● SLVL-zine #1 
(PDF) 

 

● Manhattan 2000 
● Tupilak 
● Stalker-roolipeli 
julkaistaan ranskaksi 

● Raggi tarjoaa rahapalkkioita 
taikaesineiden kirjoittamisesta 
● Roolipelaajille perustetaan 
ryhmät Google+ ja Facebook –
verkkopalveluihin 
● Larp.fi –kalenteri uudistuu 
● Valocon Jyväskylässä 
● Nörttikanava –vlogi aloittaa 
● Kultainen lohikäärme Mikko 
Saarelle 
● Vuoden peliteko Laura Siro-
lalle, joka uudisti Larp-
kalenterin 
● Otamocon 
● Mreicon 

● Tampereelle kaavaillaan 
Pelimuseoa, joka avaisi oven-
sa vuonna 2017 

● Wil Wheaton tekee verk-
kosarjaa Titansgrave-
kampanjastaan 
● Raggin kustantama rope-
lähdeteos nappasi neljä 
Ennie-palkintoa 
● Gen con –tapahtuman 
kävijämäärä kasvoi ennä-
tyslukemiin (60 000 hlöä) 

 
Lähteet: Magus, Roolipelaaja, Roolipelikirja, Roolipelimanifesti, Vuosikymmen suomalaista lautapelikulttuuria (Suomen lautapeliseura ry, 2009), Roolipeli-
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tiedotus, henkilöhaastattelut & keskustelut 
 
Koonnut: Sami Koponen (2007–2013) 


