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Korkeavartinen nastakenkä sopii erityisen hyvin  
lumiseen tai kosteaan maastoon. Kenkävaihtoehtoja 
talvijuoksijalle on jo kiitettävästi. Kuluttaja B14

N yt onkin paha tilanne! Mä hyp-
pään tonne suojaan, päättää Jyry 
Tuominen ja siirtää muutaman 
sentin korkuisen muoviukkelin-

sa pois tulilinjalta.
– Pelkuri, Jani Mäntylä soimaa.
Tuominen ja Mäntylä ovat miniatyyripe-

liharrastajia, ja käynnissä on Necromunda-

niminen peli, jossa vihollisjengit ottavat yh-
teen jättiläiskaupungin slummissa. Tarkoi-
tuksena on saada vastustajan jengi juokse-
maan karkuun.

Miniatyyripelit ovat pienoiskokoon raken-
nettuja strategia- ja taktiikkapelejä. Niissä 
ottavat yhteen jopa tuhansien pikku-ukkojen 
muodostamat armeijat. Tuomisen ja Mänty-

län parhaillaan pelaamassa Necromundas-
sa jengit ovat selvästi pienempiä. Olennais-
ta on yksittäisten hahmojen kehittyminen.

Tuominen on pelannut parinkymmenen 
vuoden aikana 106 Warhammer-miniatyy-
ripeliä ja reilut 60 Necromunda-peliä. Pe-
lifiguurien rakentelu ja maalaaminen ovat 
keskeinen osa harrastusta. 

– Jani on tehnyt mustakin hahmon, Tuo-
minen kertoo ja esittelee pääkallonaamais-
ta ukkelia. 

Onko näköinen?
– On. Jani on paljon parempi maalaamaan 

kuin minä.

Jani Mäntylän zombit hyökkäävät Jyry Tuomisen Pit Slaves -jengin Jack ”Hammer” Danielsin kimppuun.

Pikku-ukot ottavat yhteen
●● Miniatyyripeleissä aikuinenkin saa hetken aikaa olla kuin lapsi.  

Jyry Tuomisella ja Jani Mäntylällä on yli tuhannen taistelijan armeijat.
Minna Jalovaara
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Jyry Tuominen esittelee tekemäänsä slummitaloa, jonka on koristellut graffitein. Sekä Tuominen että Jani Mäntylä pelaavat myös tietokonepelejä, nykyisin tosin varsin vähän.

Sari Rautanen 
Minna Jalovaara, kuvat
Aamulehti

• Tampereen Vehmaisissa on 
käynnissä jengisota, jossa orjat ja 
liejussa asuva roskaväki ottavat 
toisistaan mittaa. 

Kaikeksi onneksi kyseessä on 
miniatyyripeli, ja joukkoja johta-
vat Jani Mäntylä ja Jyry Tuomi-
nen vaikuttavat rauhanomaisilta 
miehiltä. 

– Pelaaminen on äärettömän hy-
vä pako todellisuudesta – surulli-
sista elämistä ja asiakaspalvelu-
työstä. No, ehkä todellinen syy sii-
hen, miksi me pelataan on, että ei 

olla varmaan kasvettu aikuisiksi, 
Tuominen muotoilee. 

– Hiekkalaatikon sotaukkoleikit 
ovat siirtyneet isompaan ja kal-
liimpaan mittakaavaan, Mäntylä 
tiivistää.

Miniatyyripelit ovat taistelupe-
lejä, joissa pelihahmot ja -maas-
to on rakennettu pienoiskokoon. 
Suosituimpia ovat Warhammer-pe-
lit, joiden scifiversiosta Mäntylän 
ja Tuomisen pelaama Necromunda 
on kehittynyt.

Miehet ovat rakentaneet vuo-
den verran pelin maastoa, synk-
kää slummia, jossa jengit taiste-
levat elintilasta. Materiaalina on 
käytetty muun muassa ananas- ja 

herkkusienisäilyketölkkejä, raken-
nuseristeitä, talouspaperirullia ja 
vanhoja tietokoneen osia.

– Järjestään kaikki materiaalit 
ovat olleet roskiskamaa. Pahvin-
palat ovat Grandiosa-pitsapake-
tista, Tuominen kertoo. 

Mäntylä muistuttaa, että val-
miitakin maastoja olisi saatavilla.

– Mutta itse tekemällä saa hie-
nompia.

KuMMallaKIn on huikean kokoi-
nen, yli tuhannen taistelijaukkelin 
kokoelma. Hahmojen rakentelu on 
vähintään yhtä tärkeä osa harras-
tusta kuin pelaaminen. Muovis-
ta tai metallista valmistetut ukot 

tulevat tehtaalta useimmiten pa-
lasina.

– Jalat, kädet, pää ja varusteet 
ovat irti. Niitä sitten liimaillaan ja 
maalaillaan. Vaikka on maailmalla 
niitäkin, jotka päivätyökseen ka-
saavat ja maalailevat toisille hah-
moja, Mäntylä kertoo.

Pensselit ovat pieniä, tarkimmil-
laan vain yhden karvan paksuisia. 
Mäntylältä kuluu puolitoista tun-
tia yhden ukkelin ”pikaiseen” maa-
laamisen. Tuominen on nopeampi 
ja sutii hahmon valmiiksi puoles-
sa tunnissa.

– Mutta näihin valkoisiin leijo-
niin meni tunti per äijä. Olen älyt-
tömän ylpeä. Pistin lakkaakin ti-

mantteihin niin että kiiltää, Tuo-
minen esittelee kokoelmaansa.

TaISTElIjauKoT muodostavat ar-
meijoita, mutta usein vain pieni 
osa on yhtä aikaa pelissä. Siksi 
harrastuksen aloittaminen ei ole 
kallista. Noin 80 eurolla saa kaksi 
pientä armeijaa. Paketin voi ostaa 
kaverin kanssa puoliksi.

– Itse olen ostanut ihan poik-
keuksetta figuurini käytettynä. 
Osa ukkeleistani on jo 15–20 vuotta 
vanhoja, Tuominen kertoo.

Hän laskee säästäneensä useita 
tuhansia euroja. Paljonko rahaa 
on mennyt?

– Tähän mennessä 1 000–2 000 

Hiekkalaatikon sotaukkoleikki lähti lapasesta
●● Jani Mäntylä ja Jyry Tuominen harrastavat intohimoisesti miniatyyripelejä. Pelimaaston tekoon on käytetty pitsalaatikoita ja tyhjiä säilyketölkkejä.
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Miniatyyrisotapelin seuraaminen 
saa ensikertalaisen hämmennyk-
siin. Mihin tässä oikein pyritään? 
Miten edetään? Mistä tietää, osuu-
ko pyssyllä? 

– Toisen pelin aikana rupeaa jo ta-
juamaan, Jani Mäntylä lohduttaa.

Pelin säännöt on kirjattu sääntö-
kirjaan. Kirjasta selviää, mitä kyky-
jä kullakin hahmolla on: millaisia 
aseita se kantaa mukanaan, kuinka 
taitava se on tappelemaan tai am-
pumaan, mitä se kestää ja kuinka 
sillä pitää hermot.

Ukkojen juoksemat matkat ja 
luodinkantamat mitataan tuuma-
mitalla. Nopilla heitetty silmälu-
ku ratkaisee viime kädessä, miten 
hahmolle käy.

Jyry Tuominen sanoo, että pe-
lissä on paljon tulkinnanvaraista. 
Tuleeko koskaan riitaa?

– Totta kai. Tämä pelihän ei ole 
mitään muuta kun riitaa. Voit ku-
vitella, kun kahdella tosinörtillä 
syttyy nörttiraivo.

Kummankin pelaajan armeijat 
ovat lähtökohtaisesti samanarvoi-
sia. Mäntylä pelaa kuitenkin Necro-
mundaa suurella joukolla ”roska-
väkeä”, kun taas Tuominen on va-
linnut muutaman kyvykkään tais-
telijan. 

Olennaista on, että hahmojen 
kyvyt kasvavat onnistumisten 
myötä ja säilyvät pelistä toiseen. 
Samoin käy niiden saamille ruu-
miin tai sielun vammoille. 

– Mun aikaisemman jengin äijis-
tä tuli niin taitavia, että kavereil-
la ei ollut paljon mahdollisuuksia. 
Etenkin liideri oli hyvin vihattu 
hahmo, Tuominen kertoo.

– Lupasin sen päästä palkkion-
kin toisille pelaajille, Mäntylä tun-
nustaa.

Jos hahmo kuolee, se pysyy kuol-
leena. Jotta ukkoa voi käyttää uu-
delleen, se on maalattava uudeksi 
hahmoksi. 

Pelit kestävät yhdestä tunnista 
jopa viikkoon, jos pelissä on mu-
kana isoja armeijoita. Mäntylän 
mukaan voiton avain on oikein va-
littu strategia.

– Huonolla strategisella valinnal-
la pystyy tuhoamaan koko  pelinsä. 
Yhdessä turnauspelissä oli todella 
hyvä tilanne, mutta tein tyhmän 
liikkeen ja vein sinne surkean 
 yksikön. Se romutti koko pelin ja 
hävisin heti. Ehkä opin  siitä jotain.

Taistelu saattaa kestää viikon

Jyry Tuominen esittelee tekemäänsä slummitaloa, jonka on koristellut graffitein. Sekä Tuominen että Jani Mäntylä pelaavat myös tietokonepelejä, nykyisin tosin varsin vähän.
Jyry Tuominen (vas.) ja Jani Mäntylä pelaavat Necromunda-miniatyyripeliä Vehmaisissa sijaitsevassa kerho-
tilassaan. Kookasta ja helposti särkyvää lautaa olisi vaikea säilyttää kotona.

Pelaamaan

Kiinnostuitko 
harrastuksesta

  • Tampereella järjestetään 
kiinnostuneille opetusta minia-
tyyripelien pelaamisessa. Ope-
tuspelejä voi kysyä osoitteesta 
tampere@fantasiapelit.com tai 
Tampere Fantasiapelit -Face-
book-sivustolla.

  • Miniatyyrien rakentelusta 
saa tietoa pienoismallit.net 
sivustolta.

  • Sotavasara.net osoitteesta 
löytyy miniatyyripeliharrastaji-
en oma keskustelupalsta.

euroa, Tuominen laskee. 
Entäs Mäntylällä?
– En halua tietää. 

KuMpIKIn on jäsen peliseura Win-
terfellissä, joka on hankkinut ker-
hotilan Vehmaisista. Seuraan kuu-
luu 12 maksavaa jäsentä.

Tila on tarpeen, koska pelimaas-
toa olisi hankala säilyttää perheel-
lisen olohuoneessa. 

– Koko ajan pöydältä katoaisi jo-
tain, Mäntylä arvioi. 

Hänellä on 4-vuotias tytär ja 
8-vuotias poika. Tuomisen tytär 
on 3 vuotta ja poika 2 kuukautta 
vanha. Lapset ovat joskus muka-
na pelaamassa.

– Pojan kanssa on pelattu yk-
sinkertaistetuilla säännöillä: mi-
tataan etäisyydet ja heitetään ka-
sa noppia. Isiltä kuolee ukkeleita, 
pojan ukot ovat sankareita, Män-
tylä paljastaa.

TuoMInEn on pelannut minia-
tyyripelejä parikymmentä vuot-
ta, Mäntylä 11 vuotta. Kaverukset 
tutustuivat tietokonealan opinto-
jen parissa. 

– Jyry näytti mulle tällaista pe-
liä, ja sitten lähti hanskasta, Män-
tylä kertoo.

Paljonko harrastus vie aikaa?
– Liikaa, sanoo Mäntylä.
– Erittäin hyvä vastaus. Joskus 

en tee muuta kuin töistä päästyä-
ni laitan lapsille ruokaa ja Titi-nal-
let pyörimään. Sitten alan maalaa-
maan, Tuominen kertoo. 

Hän sanoo, että vaimo ei voi ym-
märtää, mutta hyväksyy. 

– Sillä tavalla teen paljon, että 
tulen pelaamaan öiseen aikaan, 
kun muksut ovat menneet nuk-
kumaan. Meillä on sellainen sa-
naton sopimus kauniimman osa-
puolen kanssa.

 a KaTsO videO 
Jani Mäntylä näyttää, miten 
ukkeli maalataan osoitteessa 
aamulehti.fi/videot.

Hiekkalaatikon sotaukkoleikki lähti lapasesta
●● Jani Mäntylä ja Jyry Tuominen harrastavat intohimoisesti miniatyyripelejä. Pelimaaston tekoon on käytetty pitsalaatikoita ja tyhjiä säilyketölkkejä.

miniaTyyriT vaativat tarkkaa  
sivellinkättä. Jyry Tuominen 
 käyttää yhden hahmon maa-
laamiseen noin puoli tuntia.


