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JOHDANTO

Proteus: Sotakarjujen synty sijoittuu Triton-tutkimusasemalle hetkeen, jolloin proteus
3 -hybridi – lempinimeltään sotakarjut – esitellään ensimmäistä kertaa Proteuskehitysprojektin rahoittajille. Panokset ovat kovat, sillä vaakalaudalla on maineen ja
miljardien lisäksi myös koko Federaation menestys Kolmannessa Eksosodassa.

Tämä on pelaajan käsikirja larppiin
Proteus: Sotakarjujen synty. Tästä käsikirjasta löytyy kaikki pelaajille jaettava yleinen pelimateriaali. Tämän lipunmyyntiä varten julkaistun käsikirjan
beta-version tavoitteena on antaa pelaajalle hyvä kuva siitä millaisesta larpista tulee olemaan kyse ja mitä peliltä
on lupa odottaa. Käsikirja täydentyy
lopulliseksi versioksi lähempänä peliä.
- Simo Järvelä, Markus Montola
Pelisuunnittelijat
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FEDERA ATIO, VUOSI 2306

Yhdistyneiden Kansakuntien Federaatio
on ihmiskunnan historian suurin liittovaltio. Se on yhdistänyt kansakuntia jo yli
kahdensadan vuoden ajan. Nyt Maassa
ja sen siirtokunnissa elää liki 15 miljardia
onnellista Federaation kansalaista.
Federaation mahdista kertoo jotain se,
että vuonna se lopulta tuotti erään pahimmista uhkakuvistaan, vuonna 2284
karanneen OBERON-tekoälyn. OBERON
oli kateissa yli kaksikymmentä vuotta,
mutta kun se ilmestyi jälleen Federaation
avaruuteen, paljastui että se oli kehittynyt teknologisesti paljon enemmän kuin
ihmiskunta viimeisen vuosisadan aikana.
Huolestuttavinta kaikista, OBERON on
osoittautunut kykeneväiseksi kontrolloimaan Federaation sotilaiden tietokoneita
ja taistelurobotteja.
Valmistautuakseen OBERONin uhkaan,
Federaation rauhanturvajoukot ovat
rahoittaneet useita hybridiprojekteja
luodakseen yli-inhimillisiä biologisia sotilaita. Koira-, kissa-, ja apinahybridien
sotilaskäyttöä on koitettu aikaisemmin,
mutta vuoden 2303 kloonikapinan seurauksena hybridiprojektit ovat joutuneet
huonoon valoon.
Vain kahta vuotta myöhemmin, sikahybridiprojekti Proteus-3 kamppailee vaikeuksissa. Ihmiskunta on vastikään ajautunut
Kolmanteen Eksosotaan Kollektiivina
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tunnettua muukalaiskulttuuria vastaan,
eikä miljardihankkeen perusteleminen
ole helppoa. Sotakarjut ovat kyllä älykkäämpiä kuin aikaisemmat hybridit, mutta
älykkyydellä on hintansa: Sotakarjujen
kouluttaminen kloonitankista sotakäyttöön vaikuttaa mahdottomalta operaatiolta, tai ainakin sellaiselta joka vaatii
liki kymmenen vuoden ehdollistamisen.
Epätoivoisena
yrityksenä
pelastaa
tilanne, sotakarjuja kehittävä Genic
BioIndustries on kutsunut projektiin kilpailijansa, Omnionin. Genic on taipunut
karmeisiin sopimusehtoihin, jos Omnion
onnistuu kehittämään muisti-implantin,
jolla Proteus-3 -hybridi saadaan tankista
taistelukentälle alle 90 vuorokaudessa.
Proteus-3 -hanke on loputtomissa talousvaikeuksissa painiva miljardioperaatio,
jossa työskentelee tuhansia asiantuntijoita ja kymmeniä tuhansia ihmisiä. Proximan kloonifarmien hybridiarkkitehdit
ovat ratkaisseet loputtomia ongelmia
luuston rakenteesta sorkkien näppäryyteen, Marsin tutkimuskeskuksessa on
suunniteltu aseita ja panssareita karjuille,
sekä kehitetään karjuoperaattoreille sopivia taisteluvaunuja. Mutta syrjäinen Tutkimusasema Triton on muodostunut koko
projektin sydämeksi: täällä on kehitetty
ENGRAM-muistisiirre joka tekee sotakarjusta älykkään, lojaalin ja pelottoman
soturin – 90 vuorokauden koulutuksella.

LÄHTÖASETELMA
Proteus: Sotakarjujen synty sijoittuu Tutkimusasema Tritonille, tilanteeseen jossa
Genic BioIndustries ja Omnion Engramics
valmistautuvat esittelemään ensimmäiset
Proteus-3 -sotakarjuhybridit Federaation
ja rauhanturvajoukkojen johdolle. Triton
on asemana joidenkin silmissä pelkistetty
ja funktionaalinen, toisten silmissä ankea ja auttamattoman vanhanaikainen.
Korkea-arvoisten vieraiden saapuminen
pistää kaiken sekaisin, koska heille voidaan esitellä vain parasta.
Myyvän kuvan projektista antaminen
päättäjille on ensiarvoisen tärkeää, vaikka jokainen missään tämän kokoisissa
hankkeissa mukana ollut tietää, että todellisuus on aina huomattavasti karumpi.
Aivan yhtä tärkeää on tehdä positiivinen
vaikutus päättäjiin tarjoamalla heille henkilökohtaisesti merkityksellisiä kokemuksia vankistamaan hankintapäätöksiä.

Megakorporaatiot ovat tottuneet kestitsemään vieraitaan huomattavasti prameammissa puitteissa, ja vaikka Tritoninin
karuus on pyritty valjastamaan myyväksi
elämyksellisyydeksi ja projektin työntekijät valmisteltu antamaan sähäköitä
vastauksia päättäjien kaikenlaisiin kysymyksiin, vieraiden viihtyminen huolettaa
monia.
Vaakalaudalla on projektin tulevaisuuden lisäksi Federaation menestys
Kolmannessa Eksosodassa, puolustusvalmius OBERONia vastaan, useampi
poliittinen ura sekä miljardien edestä
osakepääomaa.
Vieraat ovat täällä. Valitettavasti vain
sotakarjut ovat... hieman puolivalmiita.

PAHUUS JA KARNEVA ALI
Valtava määrä pieniä rattaita pyörittää sotateollista
kompleksia. Kun jokainen tekee oman pienen osansa, jossakin
kaukana, paljon myöhemmin, miljoona hybridikloo nia räjäyttää
taistelukentän tomuksi ja tuhkaksi.
Monille Triton-asem a on silti vain työpaikka, toiset
pelkäävät tekojensa seurauksia ja hukuttavat ne huumoriin
ja välinpitämättömyyteen. Arvovieraid en saapuminen asemalle
heittää koko aseman arkirutiinit ja normit ulos ikkunasta, ja
kankea projektityö skentely vaihtuu hetkellisee n hurmoshenk iseen
railakkuute en, kun vieraille tarjotaan ja näytetään vain
parasta samalla kun ongelmia lakaistaan kilpaa maton alle.

sotakarjujen synty
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PROTEUS : LIVEROOLIPELI
PELIN GENRE
Proteus on peli sodasta, mutta se ei ole
sotapeli. Tämä ei ole toimintapeli rynkyn
rätkyttämisestä tai kauhupeli villiintyneistä koekaniineista, vaan kuvaus sotakoneiston pienistä näkymättömistä rattaista.
Ja jos kaikki menee hyvin, tietysti myös
hyvän työn palkkiona odottavista bonuksista. Proteus käsittelee vakavia aiheita.
Sotilaiden dehumanisaatio, sotateollisuuden toimintalogiikka ja sotateknologian
arkinen pahuus ovat jokapäiväisiä ongelmia sekä meidän maailmassamme että
Sotakarjujen tulevaisuudessa.
Vaikka Sotakarjut sijoittuu tieteisfiktion
brutaalin väkivaltaiseen tulevaisuuteen,
Triton-asemalla kriisit ovat inhimillisessä
mittakaavassa ja niitä ratkotaan suurennellun realismin tyylilajissa. Naapurifirmalle salaisuuksia välittävä pikkupomo
saa todennäköisemmin potkut ja syytteen
kuin kuulan kalloonsa, ja jokainen ihmishahmo haluaa tutkimusasemalta lopulta
takaisin kotiin perheen luokse. Vaikka
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pinta on kova, jokaisella hahmolla on
kuitenkin omat unelmansa ja painajaisensa sotakarjuprojektin suhteen. Rankoissa
oloissa tarvitaan rankkoja huveja – leikkiessä sattuu ja roisi huumori lentää.
Jokainen ihmishahmo on inhimillinen – ja
sellainen ihminen joka ei näe sotakarjuprojektissa mitään ongelmaa on melkoinen kusipää.
Hahmoille aiheet ovat vakavia, pelissä
on myös satiirin elementtejä: Powerpointesitys miljoonan mobiilin sotakarju-hybridialustan tuottamisesta modernin taistelukentän oloihin voi olla samanaikaisesti
kuolemanvakava tilanne hahmolle, että
huvittava tilanne pelaajalle.
Haluamme tehdä pelin, joka on samaan aikaan hirtehisen makaaberi,
luiskaotsaisen humoristinen, ja karmivan
dystooppinen.

PELITYYLI
Saa heittäytyä. Useimmat hahmot
ovat kovan luokan ammattilaisia. Siitä
huolimatta hahmopelaamisessa kannattaa irroitella, kärjistää ja tuoda esiin
värikkäitä persoonia. Tarkoitus ei kuitenkaan ole lyödä läskiksi tai tehdä pelistä
komediaa. Tritonilla syntyy ihmissuhteita
ja kuolee karriäärejä, toivon mukaan
intensiivisesti.
Pelaa nyansseja. Tarkoitus ei ole puskea jokaista tunnetta ja kohtausta aina
äärimmilleen tai olla mustavalkoinen.
Suuret persoonat saattavatkin olla railakkaita eleissään ja ulosannissaan, mutta
hienovaraisuus tekee hyvästä erinomaista. Ehkäpä hahmosi ei vihaa androideja,
vaan suhtautuu niiden läsnäoloon tiedostamattomalla inholla?
Luo satiiria. Etenkin firma- ja politiikkapelissä hienovarainen liioittelu ja
kärjistäminen tekevät pelistä letkeää,
mutta antavat myös mahdollisuuden
käsitellä vakavia ja äärimmäisiä aiheita.

Proteuksessa on tärkeä erottaa pelaajien mielestä hauskat asiat hahmojen
mielestä hauskoista asioista: Pelaajat
liioittelevat ja kärjistävät, hahmot eivät.
Suhtaudu vakavasti maailmaan.
Vaikka Sotakarjuissa on koomisia elementtejä, hahmosi perspektiiivistä pelin
tilanne on vakava: Salainen tutkimuskeskus, jossa tehdään epäinhimillisiä
geneettisiä tutkimuksia ulkoavaruuden
vihollisten voittamiseksi. Jos kuitenkin
olet epävarma, on yleensä parempi pelata vähemmän hauskasti kuin enemmän
hauskasti.
Tue toisia pelaajia. Tässä pelissä kyse
ei ole kilpailusta pelaajien välillä – ei
edes silloin kun hahmojen välillä on vastakkainasettelua. Päinvastoin, arvostamme pelitapaa jossa heittäydytään muiden
ideoihin, hävitään väittelyitä näyttävästi
ja tuetaan toisten mahdollisuutta pelata
turhamaisia ministereitä, nerokkaita tiedemiehiä ja pelottavia sotakarjuja.

sotakarjujen synty
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SOTAK AR JUJEN MA AILMA

Ihmiskunta on levittäytynyt muille planeetoille ja muihin aurinkokuntiin tähtienvälisen avaruusmatkailun ja avaruudenasuttamisen mullistaneen Oberman-moottorin
avulla.
Maan aurinkokuntaa sekä sen lähitähtiä
hallitsee Yhdistyneiden Kansakuntien
Federaatio, UFN, historian mahtavin liittovaltio. Federaation valta on kuitenkin
vain nimellistä, sillä todellinen valta on
massiivisten ja kaikkialla läsnäolevilla

hyperkorporaatioilla, jotka hallitsevat
suurinta osaa Maan ja sen siirtokuntien
luonnovaroista ja teknologisesta infrastruktuurista.
Käynnissä on parhaillaan ihmiskunnan
tähän asti laajamittaisin sota – Kolmas
Eksosota. Yhdistyneiden Kansakuntien
Federaation rauhaa ja tu rvallisuutta
uhkaavat julmat muukalaisolennot ja
reunamaailmojen kapinalliset terroristit.

STÄ MIN EN
INHIMILLISTÄ MIN EN JA EPÄINHIMILLI
n? Yksille Prot eus-3 -hybridi
Onko sota karju ihmi nen vai eläi
va asev eli joka taistele e
on tupa kave ri ja ystävä, luot etta
ille se on kävelevä kink ku,
urho ollisesti kuolemaa n asti. Tois
ja kuolla rint amalla.
jonk a teht ävä on tulla tank ista

inen, ja sen taustalla
Joilleki n kysy mys on henk ilök ohta
oon ja empatiasta
vaik uttavat tunt eet inho sta pelk
kysy mys on poliitti nen; on eri
lähi mmäisenrakkautee n. Toisille
le älyk ästä liittola islajia kuin
asia myyd ä Fede raation sena atil
inta man liha myllyyn.
työntää tonn ikau palla peko nia etur
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Ge e n it e kn o logi a
Federaatio on saavuttanut DNA-teknologiassa vaiheen, jossa koko kaksoiskierteen kirjoittaminen on triviaali operaatio
pienessäkin laboratoriossa. Vaikeaa sen
sijaan on selvittää että millainen eliö olisi
tarkoituksenmukainen, miten se pysyy
hengissä, ja millaisella DNA-rakenteella
sellainen voidaan toteuttaa.
Iteratiivinen prosessi on yksinkertaisuudessaan seuraava: Ensin Lääkärit, biologit ja geneetikot laativat suunnitelman
eliöstä – monimutkaisilla ohjelmistoilla
jotka yhdistävät 3D-suunnittelua sekä biokemiaa. Muutaman vuorokauden aikana
tekoälyt koodaavat piirustuksista DNA:n,
joka toimitetaan kloonitankkiin täysikasvuinen eliön luomiseksi. Tyypillisesti klooni elää muutamia minuutteja tai päiviä,
joiden aikana sen suorituskykyä, ergonomiaa ja elinvoimaisuutta tutkitaan. Kun
klooni kuolee, sille tehdään täydellinen
ruumiinavaus ongelmien selvittämiseksi.
Useimmilta laboratorioilta yksi iteraatio
kestää kuukauden, mutta Proteus-3 on
kurinalaisuuden, yhtenäisten työtapojen,
pitkien päivien sekä Genicin tekoälyjen
avulla saanut puristettua yhden iteraation viikkoon. Projektin loppuvaiheessa
sotakarjut toki elävät paljon pitempään.
Ihmisten geenimanipulointi on samoista
syistä kallista ja vaarallista. Kuka tahansa voi piikittää DNA:nsa uuteen uskoon,
mutta vain rikkailla on varaa suunnittelijoihin ja tekoälysykleihin joilla saa luotettavasti tarkoituksenmukaisen tuloksen.

suorituskykyä parantavia cocktaileja,
ja piikittäen niitä suoneen sokkona,
siitä huolimatta että satunnainen DNAinjektio saattaa johtaa arvaamattomiin
ja kohtalokkaisiin tuloksiin.

M u i st i s i i rt e et
On yleisesti tiedossa, että useampikin
federaation firma tutkii jonkinlaista
muistisiirreteknologiaa, mutta käytännön
sovelluksia ei ole juurikaan julkaistu.
Toiset laativat huimia salaliittoteorioita
tietoisuuden siirtämisestä, aivopesusta ja
omien muistojensa keinotekoisuudesta,
mutta jotkut eivät edes usko muistisiirreteknologian mahdollisuuteen sen enempää kuin akupunktioon, meditaatioon tai
hypnoosiin.
Tavallisen kuluttajan ulottuvilla on toistaiseksi lähinnä harvinaisia laitteita, joilla
voi siirtäää yksittäisiä lyhyitä muistivälähdyksiä: Jonottamalla tunnin hyvin varustetun huvipuiston kalleimpaan laitteeseen
voi saada päähänsä designer-muiston
täydellisestä jäätelötötteröstä.
Muistiirreteknologian sotilaskäyttö on
erittäin salainen hanke. Omnion Engramics ei ole kertonut julkisesti tällaisesta
toiminnasta – jokainen Triton-asemalle
matkustava hahmo kuitenkin tietää jo perusasiat siitä että sotakarju saa oppinsa
muistisiirteiden kautta. Proteus-3 -projektin muistisiirreteknologia on ylivoimaista
suhteessa mihinkään, mitä siviilit ovat
nähneet Triton-aseman ulkopuolella.

Valtaosa geenihakkereista pelaakin
venäläistä
rulettia
terveydellään,
tilaten mustasta pörssistä väitetysti

sotakarjujen synty
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POLITIIKKA
Yh d i styn e i d e n Kan saku nt i e n
F e d e raat i o
Yhdistyneiden Kansakuntien Federaatio,
eli UFN (United Federation of Nations)
on ihmiskunnan historian suurin liittovaltio, joka on yhdistänyt kansakuntia jo yli
kahdensadan vuoden ajan. Se perustettiin hallinnoimaan 2100-luvun resurssi- ja
ylikansoitus- kriisiä, mutta lopulta siitä
muodostui liittovaltio, jonka hallinnon
alaisuudessa elää nyt liki 15 miljardia
ihmistä Maassa ja sen siirtokunnissa.
Federaatioon kuuluvat käytännössä kaikki Maan valtiot, käytännössä kaikki Maan
aurinkokunnan siirtokunnat sekä suurin
osa ulkosiirtokunnista noin 20 valovuoden säteellä. Federaation massiivinen
poliittinen ja hallinnollinen koneisto säätelee muun muassa sen jäsenvaltioiden
välistä kauppaa ja taloutta, luonnonvarojen käyttöä ja avaruuden asuttamista.
Sillä on omat rauhanturvajoukkonsa,
UFPC (United Federation Peacekeeping
Command) jonka tehtävänä on ehkäistä
ja tarvittaessa rauhoittaa erilaiset levottomuudet ja yhteenotot Federaation
hallintoalueella ja sen lähellä.
Federaatio on onnistunut pitämään
sen lukuisat siirtokunnat saman lipun
alla jo yli kaksisataa vuotta sen hyvin
varustettujen rauhanturvajoukkojen ansiosta. Federaation kokoisessa valtiossa
ei kuitenkaan yhteenotoilta olla voitu
välttyä. Usein pelkkä rauhanturvaajien
läsnäolo riittää rauhoittamaan tilanteen,
mutta toisinaan joudutaan turvautumaan
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voimakeinoihin. Federaation rauhanturvajoukkojen siirtokuntajoukot puolestaan
operoi siirtokunnissa ja huolehtii Federaation kansalaisten turvallisuudesta
maalla, merellä ja ilmassa.
Suurin osa Federaation rauhanturvajoukoista koostuu Maan tai sisäsiirtokuntien
kansalaisista. Tavallisten ihmisten ohella
UFPC:llä on palveluksessaan mittava
valikoima erilaisia autonomisia taistelurobotteja, etäoperoituja drooneja ja
kyberaugmentoituja erikoisjoukkoja sekä
geenimuokattuja hybridejä.

Ko lmas e ksosota
Käynnissä on Kolmas Eksosota (myös
ES3), eli kolmas Maan aurinkokunnan
ulkopuolinen sota, joka on nyt laajentunut suurimmaksi sodaksi ihmiskunnan
historiassa. Ihmiskunta on sodassa paitsi

keskenään, myös yleisesti Kollektiivina
tunnetun, muukalaiskulttuurin kanssa.
Tämän lisäksi Federaation sekasortoista
tilannetta käyttävät hyödyksi monet vallankumoukselliset tahot ja itsenäisyyttä
tavoittelevat siirtokunnat. Sota ja levottomuudet näkyvät kaikkialla paitsi aivan
Federaation ytimessä, jossa kansalaiset
elävät huoletonta ja ylellistä elämää.
Samaan aikaan siirtokunnissa monien
muiden siirtokuntien taistellessa elämälle
välttämättömistä
perusvoimavaroista,
kuten vedestä, ilmasta ja ruuasta.

O B E RO N
OBERON on ensimmäinen ihmiskunnan
kehittämä täysin tietoinen tekoäly. Tekoäly karkasi Neptunuksen kuulla sijainneelta tutkimusasemalta vuonna 2284
epäselvissä olosuhteissa. OBERON oli
kadoksissa yli kaksikymmensä vuotta,
kun se yllättäen ilmaantui pieneen itsenäiseen siirtokuntaan.

Myöhempien analyysien perusteella
näytti, että OBERON oli parissa kymmenessä vuodessa kehittynyt teknologisesti
paljon enemmän kuin ihmiskunta viimeisen vuosisadan aikana.
Yhteenoton jälkeen OBERON katosi
jälleen ja on sen jälkeen ilmestynyt satunnaisesti eri puolilla tunnettua avaruutta.
Kohtaamiset OBERONin, tai sen avatareina tunnettujen ilmentymien ja sijaiskehojen kanssa, ovat olleet luonteeltaan
hämmentäviä. Toisinaan OBERON on
auttanut pulaan joutuneita Federaation
joukkoja ja toisinaan taas tuhonnut kokonaisia siviilisiirtokuntia ilman minkälaista
tiedettyä provokaatiota.

Kun tieto tästä kantautui Federaatiolle,
erikoisjoukot lähetettiin paikalle eristämään ja tuhoamaan karkuteillä oleva
tekoäly. Käskyjen mukaisesti erikoisjoukot yrittivät tuhota OBERONin, mutta joutuivat perääntymään odottamattoman
voimakkaan vastarinnan seurauksena.

sotakarjujen synty
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HYPER-KORPORAATIOT
Hyperkorporaatiot ovat valtavia ja vaikutusvaltaisia yhtiövaltioita, joiden valta
ulottuu kaikkialle Federaatiossa ja vielä
sen rajojen ulkopuolelle.

omia turvajoukkojaan, jotka kuuluvat
ihmiskunnan parhaiten varusteltuihin
aseellisiin joukkoihin heti Federaation
rauhanturvajoukkojen jälkeen.

Hyperkorporaatiot hallitsevat suurinta
osaa Maan ja siirtokuntien luonnonvaroista sekä teknologisesta infrastruktuurista ja teollisuudesta. Niillä on luonnollisesti paljon taloudellista valtaa ja ne
omistavat kokonaisia siirtokuntia, avaruusalusten laivastoja ja ne ylläpitävät

Ensimmäiset hyperkorporaatiot alkoivat
muodostua 2000-luvun alkupuolella
Maassa, kun silloisten jättiyhtiöiden valta
kasvoi globaalien kauppa- ja yhteistyösopimusten myötä. Sopimukset antoivat
yhtiöille vallan toimia välittämättä valtioiden rajoista ja laeista.

G e n i c B i oI n d u st r i e s
"Yhtenäisyys, vastuullisuus ja
täsmällisyys"
Genic BioIndustries on Federaation
johtava bio- ja lääketiedekorporaatio,
joka tekee kaikkea maankaltaistamishankkeista bioaseisiin ja tankkipihveistä
ihmis-eläinhybrideihin.
Jokainen hybridiprojekti on ollut Genicille valtava taloudellinen rasite; ongelmia
ovat aiheuttaneet niin lemmikkihybridien
huono menekki kuin vuoden 2303 kloonikapinakin. Ainoa syy miksi Genic on
vielä leikissä mukana on firman valtava
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koko – mutta viime aikoina miljarditappiot ovat alkaneet herättää huomiota jo
yhtiökokouksissa asti.
Genic on Federaation suurimpia työnantajia
jopa
hyperkorporaatioiden
sarjassa: Genic palkkaa työntekijöitään
suoraan koulun penkiltä, ja pitää nämä
vaikka loppuelämän yhtiön leivissä – tosin jos et pärjää hybridibiologina, sinut
saatetaan uudelleensijoittaa galaktiseen
periferiaan hydroponisen farmin lannoituskoneoperaattoriksi. Huomattava määrä surkeasti etenevien hybridiprojektien
työntekijöitä toimiikin nykyään siivoojina
ja putkimiehinä.

Om n i o n E n g ram i c s

ZOA - Z i eg e lman O rt ega A k iyama

"Luovuus, vapaus, ja maailman
muuttaminen"

"Tulos"

Omnion Dynamics on yksi Federaation
kymmenestä suurimmasta hyperkorporaatiosta, joka erikoistuu korkeimman
luokan
huipputeknologiaan,
kuten
tekoälyjen, nanoteknologian, ja ksenoteknologian
tutkimukseen.
Omnion
on muuttanut Federaatiota peruuttamattomasti kehittämällä mm. valoa
nopeamman
takyoniviestinnän
sekä
keinopainovoimateknologian.

Luova toimisto ZOA on aggressiivinen
herhiläinen jättiläisten pelikentällä. Yritys
on tunnettu monista oivaltavista, rajoja
rikkovista ja häikäilemättömistä markkinointikampanjoista, joissa memetiikalla,
sosiaalisella ohjelmoinnilla ja affektiivisella vaikuttamisella on luotu tai kaadettu
yritysten maineita, luotu kokonaisia alakulttuureita tai pelastettu poliittisia uria
skandaalin kynsistä.

Sotakarjujen aivotutkimuksesta vastaa
Omnionin tuoreeltaan ostama tytäryhtiö Omnion Engramics, joka erikoistuu
aivotoimintojen tekniseen simulaatioon.
Harva Federaation kansalainen on edes
kuullut Engramicsista, vaikka sen muistikoodausteknologia on ainutlaatuista.

Viime aikoina ZOA on ottanut hoitaakseen joitakin Federaation ulkoistamia
arvotoimintoja. ZOAn tiivistä sisäpiiriä
varjellaan mustasukkaisesti ja laihaa
organisaatiorakennetta
ihannoivat
ydintekijät palkkaavatkin aina oman
erikoistuneen iskuryhmän yrityksen ulkopuolelta kutakin toimeksiantoa varten.
Tyypillisesti iskuryhmät eivät juurikaan
tiedä toisistaan ja ei olekaan harvinaista,
että eri iskuryhmät päätyvät kilpailemaan verisesti keskenään.

Omnion Engramics palkkaa vain maailman parhaita tekijöitä. Firma uskoo työntekijöiden autonomisuuteen ja luovuuteen: Kun joukkueessa on pelkkiä tähtiä,
ei johtajiakaan tarvita. Joka kvartaalin
päätteeksi Engramics irtisanoo 10%
henkilöstöstään, mutta irtisanotut saavat
vuoden palkan korvaukseksi vaivoistaan.

ZOA:lla uskotaan vakaasti raa-an kilpailun suoritusta parantavaan vaikutukseen,
eikä yrityksessä ole pidemmän päälle
sijaa niille, jotka eivät siitä nauti. Iskuryhmäläisillä on joka hetki näytön paikka, ja
vain kovinta tulosta tekevät voivat saada
mahdollisuuden päästä osakkaaksi ja
sisäpiiriin. Vain tulos puhuu puolestaan,
kaikki muu on toissijaista.

sotakarjujen synty
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HAHMOT

Jokainen hahmo koostuu useammasta
osasta. Henkilökohtainen hahmokuvaus
kertoo siitä kuka hahmosi on, ja miten
hän suhtautuu ihmisiin ympärillään. Ryhmäkuvaus kertoo porukasta jossa hahmo
liikkuu, ja siitä millaiset ihmissuhteet ryhmässä on. Lisäksi jokaisella hahmolla on
ainakin yksi Taustaryhmä. Taustaryhmät
sisältävät epämuodollisia ryhmittymiä,
viattomia kerhoja, ja maanpetoksellisia
verkostoja.

Jos palapelin palat ovat ristiriidassa,
henkilökohtainen hahmokuvaus on eniten oikeassa, ja julkinen ryhmäkuvaus
vähiten oikeassa. Ryhmäkuvauksessa
siis saatetaan kertoa että olet lojaali
Genic BioIndustriesin insinööri; mutta
taustaryhmä paljastaa että toimit Hanso
Instrumentsin teollisuusvakoojana; ja henkilökohtaisessa kuvauksessa on kuitenkin
totuus siitä että olet kaksoisagentti joka
koittaa onkia tietoja Hansolta Genicille.

MUISTOT JA MIN UUS

mitä jää jäljelle
Jos engra mmit eknologia siirt ää muist oja,
ot, onko se ihmi nen
muist
sen
ihmisyyd estä? Jos sialla on ihmi
teidät edes
mikä
osi,
muist
sinun
on
vai sika? Jos sillä
erott aa?
joilla muist oja voida an
Trito n-ase malla testataan laitt eita,
eikä tekn ologian käytt ö
taa,
luoda, istuttaa, siirt ää ja varas
iin.
moint
ohjel
dien
hybri
karju
suink aan jää sota
maksavat lasku n, monille
Vaikk a Federaatio n rauha nturvajouk ot
utus ei tule jääm ään
on selvä ä että engra mmit eknologian vaik
sota karju proje ktiin.
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HAHMORYHMÄT
Tr ito n i n sot i las h e n k i lö stö

G e n i c B i oI n d u st r i e s i n b i ot i et e i lijät

Tutkimusasema Triton on Federaation
rauhanturvajoukkojen ylläpitämä salainen tukikohta. Tritonin sotilaat pyörittävät asemaa, ylläpitävät turvallisuutta, ja
johtavat Proteus-projektin tärkeintä osaa
jossa Omnion Engramics yrittää ratkaista
sotakarjujen älykkyysongelman.

Genic on vastuussa sotakarjujen lihallisesta puolesta, hybridien rakentamisesta
ja optimoinnista modernin sotakentän
tarpeisiin. Kyse on bisneksestä, tieteestä
ja sodankäynnistä samaan aikaan: Kuinka pitkään sotakarjun pitäisi elää?

Koska pelialue käsittää vain yhden
Triton-kompleksin rakennuksen, varsinaiset vartijat eivät ole pelihahmoja – kaikki
sotilashenkilöt ovat Proteus-työntekijöitä.
Pelissä sotilashenkilöstö isännöi poliittisia
vieraita, peittelee projektin ongelmia ja
paimentaa sotakarjuja.

Om n i o n E n g ram i c s i n aivotut kijat
Triton-aseman aivotutkijat ovat projektin
supertähdet, joiden panos mahdollistaa
hybridisodankäynnin uudella tavalla.
Engramicsilaiset ovat tasa-arvoisia älykköjä, joiden käsissä on maailman mullistava uusi teknologia. Useimpia Omnionin
työntekijöitä ei kiinnosta sodankäynti
eivätkä sotakarjut, vaan projektin mahdollistama muistisiirreteknologia.
Omnionilaiset ovat rikkaita, hyväpalkkaisia ja korkeakoulutettuja – mutta mistään
siitä ei ole Triton-asemalla iloa. Pelissä
aivotutkijat operoivat muistisiirrelaitteistoja, kouluttavat sotakarjuja, ja koittavat
kuroa deadlinen kiinni viime hetkillä.

Mitä sotakarjun pitäisi syödä? Miten valmistetaan sotakarjulle niska joka takaa
riittävän liikkuvuuden ja näkökentän taistelukentällä? Pelissä biotieteilijät vastaavat projektin kovimmasta ytimestä sekä
kouluttavat sotakarjuja esittelykuntoon.

ZOA:n ko n s u lt it
Proteus-projekti on ulkoistanut lukuisia
toimintojaan
monialakonsulttitoimisto
Ziegelman Ortega Akiyamalle. ZOA
hoitaa markkinointia, yhteiskuntasuhteita, tilintarkastusta sekä eettistä valvontaa. Kun yhdessä kupissa painavat
hybridieläinkokeiden eettinen hinta, ja
toisessa sekä Oberonin tähtienvälinen
uhka, ZOAn konsulttien tehtävä on myydä federaatiokansalaisille oikea vastaus.
Onko sotakarju fiksu sika vai tyhmä
ihminen?
Pelissä ZOAn konsultit viimeistelevät Proteus-3 -projektin markkinointistrategian,
huolehtivat siitä että projekti toteutuu hinnalla millä hyvänsä, sekä varmistavat että
se on vedenpitävästi laillinen ja eettinen.

sotakarjujen synty
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Sot i las po li itt i n e n d e legaat i o
Tutkimusasema Tritonille saapuu pelissä
arvovaltainen poliittinen delegaatio,
joka tekee katselmuksen projektin nykytilaan. Delegaatioon kuuluu poliitikkoja,
esikunnan upseereja, Omnionin ja Genicin nokkamiehiä, sekä muutama julkkis ja
toimittaja. Tarkoitus on kokea sotakarjut
omin silmin ja ENGRAM-muistisiirteet
omin aivoin – ja allekirjoittaa karjujen
toimitussopimus.
Pelissä delegaation jäsenet kiertävät asemaa, kuuntelevat esitelmiä, testaavat teknologiaa ja tekevät sotakarjutilaukseen
liittyviä päätöksiä. Delegaation peli on
pari tuntia lyhyempi kuin muiden, koska
delegaation sukkula saapuu ja poistuu
pelin aikana. Toisaalta, delegaatiolle
tarjotaan kuplajuomaa ja parasta mahdollista kohtelua.

Tau staryh mä e s i m e r kki: An d ro i d it
Hybridien ohella ihmisen paras ystävä on
androidi. Jotkut androideista on rakennettu näyttämään koneilta, toiset ihmisen
kaltaisilta ja jotkut ovat lähes mahdottomia erottaa lihasta ja verestä. Vaikka
tiedemiesten mielestä androidit eivät ole
riittävän älykkäitä tekoälyiksi, niiden
neuroverkot ovat niin kehittyneitä että
pelin puitteissa androidit ovat käytännössä täysin älykkäitä olentoja, joista monet
myös simuloivat ihmismäisiä tunteita.
Omasta mielestään androidit ovat itseasiassa ihmistä huomattavasti älykkäämpiäkin. Androidien keskeisenä rajoittimena
toimii Asimov-piiri, joka estää niitä vahingoittamasta ihmisiä, ja jopa uhrautumaan
sokeasti ihmisen pelastamiseksi.
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Tau staryh mä e s i m e r kki: P rot e u s-2
-vet e raan it
Federaation edellinen hybridiklooniohjelma Proteus-2 päättyi tuhoisasti Bartoldin
kloonikapinaan, jossa joukko ensimmäisen ja toisen polven hybridejä nousi kapinaan leijonahybridi Leo-4:n johtamana.
Joidenkin arvioiden mukaan tuhansia
hybridejä on vielä karkuteillä. Edellisen
ohjelman veteraanit ovat kokeneet erilaisia kohtaloita: Genicin työntekijät ovat
saaneet häpeällisiä siirtoja ja arvonalennuksia, kun taas rauhanturvajoukoissa
on saatettu loukkaantua taistelussa tai
kunnostautua sankarina. Veteraaneja
yhdistää kunnioitus geenitekniikkaa kohtaan sekä huoli projektin vaaroista.

Tau staryh mä e s i m e r kki:
E lä i n rää k kääjät
Proteus-3 -johtoportaan virallinen linja
on, että vaikka kloonihybridisotilas ei nauti ihmisoikeuksia tai Geneven sopimuksen
tarjoamaa suojaa, niitä tulee kuitenkin
kohdella arvokkaasti ja kunnioituksella.
Sotakarju on rauhanturvasotilaan aseveli, ja geneettisesti ylivertainen sotakone.
Tämän ryhmän jäsenet toimivat toisin,
kukin omista syistään – inhon, pelon,
rasismin, turhautumisen tai välinpitämättömyyden ajamina. Eläinrääkkääjät eivät
ole järjestäytynyt ryhmä, vaan löyhä
joukko samalla tavalla ajattelevia ihmisiä
jotka tunnistavat toisensa ja peittelevät
toistensa tekoja.

e s i m e r kki: hah mo kuvau s

VANHEMPI TUTKIJA (GENIC)
Tiedenero ****

Katumus/hyvitys ***

Paranoia **

Hahmoryhmä: Genicin tutkijat
Taustaryhmät: [täydentyy varsinaiseen hahmoon]
Olet vanhempi geenitutkija Genic BioIndustriesilla, ja työskentelet Proteus-3 -hybridien parissa. Olit mukana jo edellisten hybridisukupolvien kehitystyössä ja olet
alasi ehdotonta huippua. Tiedät että juuri sinun osaamisesi on ollut ratkaisevassa
roolissa, että uuden sukupolven hybridit ovat huomattavasti edellistä parempia,
ja turvallisempia. Olet tehnyt ympäripyöreitä työpäiviä varmistaaksesi, että sotakarjuissa on geneettisesti riittävät kontrolli- ja rajoitusmahdollisuudet ilman, että
ydintoiminnallisuudet häiriintyvät. Muut projektissa eivät ole oppineet menneistä
virheistä ja riittävässä määrin ymmärtäneet varotoimien tärkeyttä.
Työskentelit vuosia sitten Proteus-2 sukupolven hybridien parissa, erityisalanasi kissahybridit, joita pidit aina onnistuneimpina sen sukupolven hybrideistä. Kloonikapina Leo-3:n johdolla oli järkyttävä käänne tutkimushankkeelle. Jouduit sekä Genicin sisäiseen tutkintaan että viranomaisen syyniin osallisuudestasi kehitystyöhön,
mutta kumpikaan ei kyennyt osoittamaan, että olisit laiminlyönyt silloin tunnettuja
parametreja. Genic asetti sinut tutkijoiden äänitorveksi julkisuuteen puolustamaan
hanketta, hybriditeknologiaa ja sen mahdollisuuksia. Urallesi ja henkilökohtaiselle
maineellesi se oli tuhoisaa.
Sinut uudelleensijoitettiin karkeasti osaamistasoa alempiin tehtäviin syrjäiselle
asemalle. Olisit siellä homehtumassa vieläkin, ellei Proteus-3 -projekti olisi ajautunut pahoihin ongelmiin Triton-asemalla ja sait uuden mahdollisuuden sikahybridiprojektin pelastajana. Tiedät hybridigenetiikan mahdollisuudet paremmin kuin
kukaan, ja koet velvollisuudeksesi valjastaa tuo potentiaali ihmiskunnan parhaaksi,
kunhan aiempia virheitä ei toisteta.
LUONNE
Parhaimmillasi olet fokusoitunut ammattilainen, kokenut ja realiteetit oppinut
maailmanparantaja, selkärankainen ja vastuunsa tunteva.
Huonoimmillasi olet pessimistinen korporaatti, joka pelkää aiheuttavansa vielä
suurempaa tuhoa, tai egomaanikko joka haluaa että maailma myöntää tuominneensa sinut väärin aikanaan ja tunnustavan sinun olevan aikakautemme merkittävimpiä tiedemiehiä.

sotakarjujen synty
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TAVOITTEET JA MOTIVAATIOT
•

Haluat pelastaa epäoikeudenmukaisesti kärsineen maineesi ja osoittaa olevasi suuri tiedemies, jonka luomukset hyödyttävät koko ihmiskuntaa.

•

Haluat varmistaa, että asemalle tulevat päättäjät ymmärtävät sotakarjujen
potentiaalin mutta myös vaarat, ja kuinka niiden toimintaa rajoittavien geneettisten parametrien asettaminen on ehdottoman oleellista.

•

Et halua päästää sotakarjujen mainostamista vain ZOA:n konsulttien käsiin,
sillä tiedät että tieteelliset faktat olisivat siinä ensimmäinen uhri.

•

Koet jonkinlaista karmista velkaa Leo-3:sta ja kloonikapinasta. Olivathan
kissahybridit osin sinun luomuksiasi, joista olet edelleen salaa ylpeä. Ne eivät
ole sottaisia, rumia ja kömpelöitä kuten sikahybridit, joihin pyrit pitämään
riittävän etäisyyden.

•

Haluat selvittää mitä tutkimuseettinen lautakunta täällä todellisuudessa tekee.
Olet erittäin epäileväinen, että kyseessä olisi vain Proteus-projektin eettisten
vaikutusten arviointi – eihän ne ennenkään ole Federaatiota kiinnostaneet.

•

Olet jo aiemmissa projekteissa nähnyt millainen banaali sirkus tällaiset esittelytilaisuudet ovat. Kaikki kiillotetaan puhtaaksi ja todelliset ongelmat ja
avainkysymykset lakaistaan maton alle, jotta päättäjät näkevät vain parasta,
jotta miljardikaupat voivat syntyä. Koet koko näytelmän groteskiksi.

HAHMO PELISSÄ
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•

Työnkuva: Pelissä hahmosi on korkein asiantuntija sotakarjujen genetiikan saralla. Lähimmät kollegasi tietävät myös paljon, mutta Genicin ulkopuolella kukaan ei juuri mitään. Tältä osin työnkuvan pelaamiseen liittyy Genicin sisäiset
keskustelut ja väittelyt, linjavetojen päättäminen tai ehdottaminen, projektin
esittely päättäjille, kysymyksiin vastaaminen, riskiarviointien esittäminen.

•

Hahmo edustaa pelissä muille geenihybriditeknologian menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta, sen onnistumisia, karmivia seurauksia, ja potentiaalia
koko ihmiskunnan kannalta.

•

Tiedemiehen rooli osana sotateollista kompleksia on hahmolle tuttua, useimmat muut ovat ensikertaa mukana tässä.

•

Sosiaaliset stigmat ja historian painolasti on kahtiajakoinen: jos asiat menevät
huonosti, hahmosta todennäköisesti tehdään uudelleen syntipukki, jos taas
asiat menevät hyvin, muut yrittävät viedä kunnian nenän edestä.

proteus

MAAILMATIETOUS
[täydentyy varsinaiseen hahmoon]
SUHTEET MUIHIN
Muistisiirremalli: Kloonikapinan aikainen ystäväsi, joka soti Leo-3:n hybridiarmeijaa
vastaan, kunnostautuen ja keräten mitalin toisensa jälkeen. Tienne ovat jälleen sattuneet yhteen, koska hänet on valittu monimutkaisten virtuaalitodellisuustestien perusteella sotakarjujen esikuvaksi: Hänen taistelutaitonsa siirretään Omnionin engrammisiirteillä ensimmäisille prototyyppikarjuille. Muistelette usein Tritonilla menneitä ja
pohditte mitä tästä kaikesta seuraa.
Tritonin sotilashenkilöstö: Sotilastukikohdassa sotilaat ovat välttämätön paha, luupäitä jotka pitävät paikan turvallisena ja pyörät pyörimässä. Pääasiassa ne ymmärtävät
pysyä poissa jaloista ja hyvä niin. Sinulla on merkittäviä vaikeuksia olla pitämättä
kaikkia sotilaita kenraaleja myöten, joita et henkilökohtaisesti tunne, täysinä idiootteina. Ne jotka tunnet, ovat luonnollisesti poikkeus joka vahvistaa säännön. Joidenkin
mielestä sinun pitäisi osoittaa kiitollisuutta sitä työtä kohtaan mitä sotilaat uhrautuvasti tekee, ja oletkin luvannut tehdä niin heti kun he osoittavat sellaista arvostusta sinun
työtäsi kohtaan.
...
[täydentyy varsinaiseen hahmoon]

sotakarjujen synty
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E s i m e r kki: Ryh mä kuvau s

GENIC BIOINDUSTRIESIN TUTKIJARYHMÄ
Rationaalisuus ****

Hierarkkisuus ***

Epätoivoisuus **

Genic BioIndustries on vastuussa sotakarjujen lihallisesta puolesta, hybridien
suunnittelemisesta ja valmistamisesta modernin sotakentän tarpeisiin. Kyse on
bisneksestä, tieteestä ja sodankäynnistä samaan aikaan: Kuinka pitkään sotakarjun pitäisi elää? Mitä sotakarjun pitäisi syödä? Miten valmistetaan sotakarjulle
niska joka takaa riittävän liikkuvuuden ja näkökentän taistelukentällä? Pelissä
biotieteilijät vastaavat projektin kovimmasta ytimestä sekä kouluttavat sotakarjuja
esittelykuntoon.
Minkä tahansa teknologiakehityksen realiteetti on, että se ei ole koskaan valmista,
eikä etenkään silloin kun pitäisi järjestää ensimmäinen demo isoille kihoille. Pelin
alkaessa karjuprojekti on vielä hieman kesken, joten Genicin tutkijoiden on viime
hetkellä lakaistava virheet piiloon ja esitettävä päättäjille valmista ja lopullista
tuotantomateriaalia.
GENIC BIOINDUSTRIES
Yhtenäisyys, vastuullisuus, täsmällisyys
Genic BioIndustries on Federaation johtava bio- ja lääketiedekorporaatio, joka
tekee kaikkea terraformauksesta bioaseisiin ja tankkipihveistä viraalirokotteisiin.
Viime vuosina Genic on upottanut suuria määriä eläin-ihmishybrideihin, huonolla
menestyksellä: hybridiprojektit ovat olleet Genicille valtava taloudellinen rasite,
jossa ongelmia ovat aiheuttaneet niin lemmikkihybridien huono menekki kuin vuoden 2303 kloonikapinakin. Ainoa syy miksi Genic on vielä leikissä mukana on firman valtava koko – mutta viime vuosina tappiot ovat alkaneet herättää huomiota
jo yhtiökokouksessa asti.
Kulttuurinsa puolesta Genic on hierarkkinen ja vakava työnantaja. Kasvojen menetys voi tuhota koko uran, eikä vanhempaa tutkijaa tai pomoa ole soveliasta nolata
julkisesti.
Genic on Federaation suurimpia työnantajia jopa hyperkorporaatioiden sarjassa:
Genic palkkaa työntekijänsä suoraan koulun penkiltä, ja pitää nämä vaikka loppuelämän yhtiön leivissä – tosin jos et pärjää hybridibiologina, sinut saatetaan
uudelleensijoittaa galaktiseen periferiaan hydroponisen farmin lannoituskoneoperaattoriksi. Huomattava määrä surkeasti etenevien hybridiprojektien työntekijöitä
toimiikin nykyään siivoojina ja putkimiehinä. Itse eronneilla Genicin työntekijöillä
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on elinikäinen kilpailukielto bioalalla – edes kukkakauppiaaksi ei voi ryhtyä jos lähtee firmasta.
Hierarkkisuuden vastapainoksi Genicillä juhlitaan kovaa. Kun mopo pääsee irti, se
todellakin pääsee irti; firman juhlissa tapahtuneet ylilyönnit “unohtuvat” seuraavaan
työpäivään mennessä, eikä niitä oteta puheeksi ikinä jälkeenpäin mistään syystä.
Genicin arvot ovat yhtenäisyys, vastuullisuus ja täsmällisyys. Jokainen Genicin työntekijä on aina valmis kertomaan miten hän on edistänyt näitä arvoja viimeksi työssään.
Genic on myös inklusiivinen työnantaja – sukupuolta, ihonväriä ja muita vastaavia
yksilökohtaisia tekijöitä pidetään merkityksettömänä individualismina, joka ei vaikuta
työntekoon tai asemaan firmassa.
RYHMÄÄN KUULUVAT HAHMOT
Tutkimusjohtaja [nimi]
Tittelintarkka nilkki joka on isoin kiho koko operaatiossa. Vihaa useimpia Omnion Engramicsin diivoja, mutta ymmärtää että tässä on kiinni rahat, maine ja ura. Luvannut
tiimilleen suunnattomat ylennykset jos projekti onnistuu.
Vanhempi tutkija [nimi]
Tutkija jonka kissahybridiluomukset olivat avainroolissa Proteus-2 -kloonikapinassa.
Ylivertainen tutkijana, mutta maineeltaan historiallisen luokan emämunaaja. Epäselvää miten on saanut Geniciltä toisen mahdollisuuden. Saa edelleen vihapostia
Genicin intranetissä.
Hybridilemmikkisuunnittelija [nimi]
Kehittänyt surrealistisia mutta suosittuja hybridilemmikkimalleja. Esteetikko ja taiteilija, joka kohtelee luomuksiaan esineellistävän ihailevasti, muttei ole ihan kauhean
innoissaan karjuprojektista.
Personal trainer [nimi]
Sotakarjujen personal trainer, testaa prototyyppien ergonomiaa sekä suorituskykyä
erilaisissa tehtäväympäristöissä.
Asejärjestelmäasiantuntija [nimi]
Kyyninen evp-upseeri ja esimiestyyppi, joka on nyt aselobbauskuvion keskeinen
lahjottava. Asejärjestelmäasiantuntija kehittää sotakarjua asejärjestelmänä. Kutsunut
lobbarit asemalle. Powerpoint-osastoa.
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Eläintenhoitaja [nimi]
Vastuussa Triton-aseman prototyyppikarjujen ruokinnasta, majoituksesta ja kaikesta muusta hyvinvoinnista. Pelaa karjujen kanssa korttia ja salakuljettaa niille viinaa
ja tupakkia. Suhtautuu prototyyppeihin kuin perheeseensä ja murehtii edellistä,
tuhoutunutta erää.
Eläinlääketieteellinen johtaja, ylieläinlääkäri [nimi]
Genicin kakkosmies Tritonilla, joka on alkanut huolestua projektin eettisistä ulottuvuuksista. Kaikki Genicin arvot -- yhtenäisyys, vastuullisuus ja täsmällisyys -- eivät
voi toteutua tässä projektissa, ei ainakaan jos joku vielä ajattelee eläintenkin
hyvinvointia.
Eläinbiologi [nimi]
Genic Agritech -yksiköstä värvätty sika-asiantuntija -- siis sus scrofa domestica
-ekspertti. Maataloustutkija eteni projektin tieteelliseksi johtajaksi asti, mutta syrjäytettiin kun hommaa ei saatu toimimaan. Huolissaan siitä miten sian niska toimii
seisoma-asennossa.
Ravitsemusterapeutti [nimi]
Kunnianhimoinen ravitsemusterapeutti koittaa ratkoa sotakarjujen muonituksen
haastavissakin kenttäoloissa -- eli koittaa saada tuotteen marssimaan mahdollisimman pitkälle mahdollisimman halvalla.
Emeritusgeneetikko [nimi]
Uransa huipun saavuttanut Genic Fellow, joka on melkein kaikkien väikkäriohjaaja, ja joka istuu kaikissa Genicin ja Federaation tutkimusrahoituspaneeleissa.
Valtavasti valtaa tiedeyhteisössä, mutta hyvin vähän Tritonilla. Hyväntahtoinen
paholaisen asianajaja, joka ei ymmärrä milloin kannattaisi pitää suu kiinni.
Kloonituotantokoordinaattori [nimi]
Vastaa yhteydenpidosta Proximan kloonifarmeille -- ja sovittelee tutkimusryhmän
fantasioita kloonituotannon realiteetteihin. Jos karjun lihasmassa kasvaa 10%, yhden yksikön tuotantohinta kasvaa 5%. Vihaa viime hetken muutoksia, ja rakastaa
valtavia tuotantoeriä.
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GENICIN TUTKIJARYHMÄ PELISSÄ
Genicin tutkijat ovat Proteus-projektin selkäranka. Heidän osaamisensa hybridigeeniteknologian saralla on sotakarjujen tieteellinen ydin, ja koko projekti heidän luomuksensa. Genic edustaa turboahdettua tiede-estetiikkaa ja asiantuntijuutta. Proteus-3
-hybridit ovat heidän uusin luomuksensa, tieteellinen läpimurto, ja he esittelevät sen
ominaisuuksia pelissä ylpeinä muille hahmoryhmille. He ovat ylin auktoriteetti kaikkeen hybrditeknologiaan ja sen sovelluksiin liittyen, lukuunottamatta Omnion Engramicsin kehittämää muistisiirreteknologiaa. Samalla kun Triton-aseman tutkijaryhmä
on kokoelma huippulahjakkaita tutkijoita esittelemässä vuosien tutkimusprojektin
hedelmää, he ovat joukko yksilöitä vaihtelevalla moraalilla, jotka ovat joutuneet
oman megakorporaationsa, Federaation sotateollisen kompleksin ja poliittisen pelin
rattaisiin kykenemättä sitä enää hallitsemaan.
TAVOITTEET
Vierailun panokset ovat kovat, sillä jokainen tietää mitä isompi tilaus rauhanturvajoukoilta tarkoittaisi sekä tutkimuslaitoksen rahoitukselle että tieteelliselle tunnustukselle.
Vuosien työ palkittaisiin -- kun taas epäonnistumisen hinta voi olla jopa Genicin putoaminen hyperkorporaatioiden joukosta kakkossarjaan. Mahdollisimman suuri tilaus on
mahdollisimman suuri tunnustus. Se takaisi myös tieteellisen urakehityksen, jossa voisi
keskittyä mielenkiintoisiin tieteellisiin kysymyksiin riittävällä rahoituksella.
Koska Genic voi joutua vastuuseen virheistä myös tulevaisuudessa, moni tutkija kokee
että kokonaisuuden monimutkaisuuden esiintuonti, mukaan lukien eettiset kysymykset,
on syytä tehdä muutenkin kuin markkinointiosaston suulla.
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PELITYYLI
Vaikka Genicin työntekijät ovat haudanvakavassa tilanteessa, näitäkään hahmoja
ei ole tarkoitus pelata liian ryppyotsaisesti. Poliittisen delegaation vierailun aiheuttama kiire, viikkoja kestäneen stressin vapautuminen, eettiset haasteet, ja yllättävä
velvollisuus viihdyttää huippujohtajia, johtavat monet Genicin tutkijat pois elementistään ja mahdottomiin tilanteisiin. Mahdottomien tilanteiden lutviminen hinnalla
millä hyvällä on tapa tuoda hahmoihin dramatiikkaa, satiiria ja inhimillisyyttä:
Jos projekti menee putkeen, Genic todennäköisesti katsoo sormien läpi aivan mitä
tahansa kohellusta, mutta jos se kaatuu, mikään ei pelasta Tritonin tutkijoita kaamealta kohtalolta lannoitealan tuotetestaajana.
Genicläisen pelaaminen on ylpeästi tiedenörtteilyä sulavampien konsulttien tai
machompien sotilaiden keskellä. Ilman heitä Proteus-projektia ei olisi, ja he muistavat sen itse joka hetki. Paineista huolimatta Geniciläisillä on joka hetki vahva
luotto siihen että projekti on menestys: Jokaisella on syytä olla ylpeä Proteus-3:n
aikaansaamasta tieteellisestä läpimurrosta.
TEMAATTISET KYSYMYKSET
•

Pelin teemoja voi lähestyä esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta:

•

Kuinka inhimillisiä Proteus-3 -sotakarjuhybridit ovat? Kuinka heitä tulisi
kohdalla?

•

Miten tuotteistetaan älykäs olento?

•

Millä tavoin tutkimusprojektin tuloksia on sopivaa hyödyntää koko Federaation laajudessa? Kuka on vastuussa kehitystyön kaupallisista sovelluksista?

•

Kuinka rumaksi kyynärpäätaktikointi menee kun vaikutusvaltaiset vieraat jakavat mainetta ja mammonaa sotakarjujen pääarkkitehdeille?

•

Missä menee hyperkorporaation palkkalistoilla olevan tutkijan vastuun rajat?

SUHTEET MUIHIN RYHMIIN
Omnion Engramics
Vuosikausia Genic BioIndustries teki hybridiklooniteknologiaa oleellisesti yksin.
Projekti on maksanut firmalle satoja miljoonia tai enemmänkin, ja moni analyytikko
on jopa povannut Genicin kuolemaa karjuhankkeen painon alla. Hätiin on nyt
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tullut verisen kilpailijan, Omnion Dynamicsin tytäryhtiö Omnion Engramics. Yritysjohdon tasolla taistelu on veristä, mutta viimeisen vuoden aikana on alkanut käydä
selväsi että Omnion Engramics on Genicin kannalta pelastava enkeli. Genicin on
pakko hyväksyä Omnionin apu, vaikka Omnion uhkaa varastaa ikuisuusprojektista
sekä rahat että kunnian.
Triton-aseman lattiatasolla tilanne on ollut hiertävä. Triton-asema on keskittynyt nimenomaan muistisiirreteknologian kehittämiseen Proteus 3 -hybridejä varten, joten
geniciläiset ovat joutuneet useinkin Omnionin juoksupojiksi: Aina kun Omnionin
aivokoodari muuttaa karjun ja sirun välistä hermoporttiprotokollaa, Genicin neurogeneetikot joutuvat tekemään työnsä uudelleen, klooni-insinöörit joutuvat tilaamaan
koe-erän Proximan kloonifarmeilta, ja Tritonin koulutushenkilöstö joutuu testaamaan
uuden ratkaisun.
Tilannetta ei auta organisaatiokulttuurin ristiriita. Genic uskoo tiimeihin ja yhteistyön
voimaan, kun taas Omnion tekee kaikkensa palkatakseen parhaat nerot ja antaakseen näille parhaat mahdolliset työolosuhteet.
ZOA
Tutkimusprojektin loppusuoralla Ziegelman Ortega Akiyaman konsultit lennähtivät
paikalle parveilemaan kuin korppikotkat, ja yhtäkkiä Genicläiset huomasivat, että se
mitä Proteus-3 -hybrideistä sanotaan ei ollutkaan enää heidän käsissään. He nimesivät ensitöikseen hybridit “sotakarjuiksi” piittaamatta lainkaan tieteellisistä faktoista,
kuten siitä että ne ovat yhtälailla myös emakkoja – laajemmasta geneettisestä variaatioista puhumattakaan. Markkinointiyhteistyö ZOA:n ja Genicin välillä on ollut
takkuista, suorastaan riitaisaa, ja Genicläiset pitävät konsultteja sivistymättöminä ja
epäkunnioittavina. Toisaalta tutkimuksenteon realiteetit ovat se, että jonkun on myytävä tulokset rahoittajille, ja parempi että sen tekee joku muu niin ei itse tarvitse alentua.
Tritonilla on myös toinen ZOA:n porukka – tai iskuryhmä niin kuin he niitä kutsuvat.
Kyseessä on Federaation ulkoistama tutkimuseettinen lautakunta, jonka tehtävänä
on tarkkailla Proteus-hankkeen etiikkaa ja yhteiskuntavastuuta. Toistaiseksi he ovat
tarkastaneet prosesseja ja yleisiä puitteita asemalla, mutta huhujen mukaan heillä on
huomattavat valtuudet penkoa asioita hyvinkin pitkälle Federaation Sisäisen turvallisuuden ministeriön nimissä. Moni genicläinen onkin salaa hyvin huolissaan siitä miten
juuri hänen työnsä tulee arvioiduksi, sillä kiireessä ja paineessa ratkaisut ovat olleet
monesti... käytännönläheisiä.
TUTKIMUSASEMAN SOTILASHENKILÖSTÖ
Proteus-3 -projekti on sijoitettu Triton-asemalle sen syrjäisen sijainnin ja merkityksettömyyden takia. Ennen projektin alkua federaatio jopa harkitsi Tritonin sulkemista
pysyvästi. Genicin projekti onkin pelastanut aseman ja sen esikunnan unohdukselta.
Biotutkijoiden ja sotilaiden välit ovatkin pysyneet hyvinä, etenkin kun Genicin kulttuuri
ei ole ristiriidassa sotilaallisen kurinalaisuuden kanssa. Monet Geniciläiset ovatkin
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ystävystyneet sotilaiden kanssa niinkin hyvin, että hetkittäin saattaa jopa unohtua
että töitä tehdään eri intressitahoille.
POLITTINEN DELEGAATIO
Kohtaaminen poliittisen delegaation kanssa on äärimmäisen tärkeä sekä kaikille
Tritonin Geniciläisille että koko Genic BioIndustriesille. Ohje onkin ollut selkeä: Pienimmätkin dignitäärit on pidettävä tyytyväisinä, kaiken on sujuttava ongelmattomasti
ja välikohtauksia ei saa syntyä. Mukavaa on oltava, hinnalla millä hyvänsä. Myös
delegaation mukana tulevat toimittajat on pidettävä tyytyväisinä -- mikä vaatii sitä
että toimittajat pääsevät puhumaan vapaasti työntekijöille ja kulkemaan asemalla.
Ylin delegaation vieraista on kuitenkin Genic BioIndustriesin toimitusjohtaja assistentteineen. Genicin miljoonapäisessä hierarkiassa toimitusjohtaja on lähes myyttinen
figuuri, jonka näkeminen henkilökohtaisesti on valtava kunnia. Toimitusjohtajan omakohtainen vierailu Tritonilla on ensimmäinen ja viimeinen laatuaan, ja todiste siitä
projektin valtavasta merkityksestä firmalle. Odotatte innolla toimitusjohtajan viisaita
kiitoksen sanoja.
MAAILMATIETOUS
Tutkimuskeskus
[täydentyy varsinaiseen hahmoon]
Geenihybriditeknologia
[täydentyy varsinaiseen hahmoon]
PUVUSTUS JA PROPPAUS
Genicillä yrityskulttuuriin kuuluu tylsä asiallisuus sekä tieteen ja teknologian ylivallan
korostaminen; individualismia pidetään ongelmallisena. Tutkijoilla on vetää valkoinen
takki kauluspaidan tai pikkutakin päälle, kun taas byrokraatti vuorostaan sopeutuu
neuvotteluhuoneiden ajattomaan tyyliin. Tutkijapiireissä kuitenkin mukaan sattuu aina
joku risaiseen villapaitaan kääriytynyt eksentrikko, jota katsotaan läpi sormien kunhan hän on tarpeeksi lahjakas.
AIKATAULUTUS
[täydentyy varsinaiseen hahmoon]
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e s i m e r kki: Tau staryh mä kuvau s

PROTEUS-2 -VETERAANIT
Yhtenäisyys **** Uhriutuminen *** Mielenterveys **
Proteus-2 -veteraanit ovat olleet mukana jo federaation ja Genic BioIndustriesin
ensimmäisessä yrityksessä tuottaa hybridieläimiä sodankäynnin tarpeisiin.
Aiempia yrityksiä ovat olleet hukat (ihmiskoirat), katit (ihmiskissat), ja simiaanit
(ihmisapinat). Projektit ovat tuottaneet huonoja tuloksia aiemmin, ja epäonnistumiset kulminoituivat Bartoldin kloonikapinaan, jossa joukko ensimmäisen sukupolven hybridejä nousi kapinaan yhdessä teollisten työkloonien kanssa ja karkasi
Federaation hallitseman avaruuden ulkopuolelle. Tästä syytetään usein Proteus-2
-projektia, vaikka ensimmäisen sukupolven hybridit oli jo luotu ennen teidän
aikaanne. Yli tuhat hybridiä on edelleen karkuteillä, ja kloonikapina maksoi sekä
Federaatiolle että Genic BioIndustriesille jättimäisiä rahasummia.
Huoli kloonikapinasta on kuitenkin tällä kerralla täysin aiheeton.
Hybridien kapinoinnin estämiseksi Proteus-ohjelmaan on tehty paljon muutoksia.
Ensinnäkin, kun hybrideille siirretään muistot Omnionin ENGRAM-tekniikalla, niitä
ei tarvitse kouluttaa kloonitarhoissa -- joten älykkyyttä ja ideologiaa ei ehdi muodostua ennen kuin yksikkö voidaan toimittaa taistelukentälle. Toiseksi, hybrideille
ohjelmoidaan geneettinen elinikärajoite, joka huolehtii paenneiden hybridien
luonnollisesta poistumasta sekä estää hybridejä keräämästä elämänkokemusta
ja järjestäytymästä poliittiseksi liikeeksi. Kolmanneksi, pohjaeläimeksi on valittu
tunnetusti lauhkea sika (sus scrofa domestica), ihmisen paras ystävä.
Näistä varotoimenpiteistä huolimatta Proteus-2 -veteraanit suhtautuvat Proteus-3
-projektiin varauksella. Nämä hahmot ovat osallistuneet kloonikapinan taisteluihin
kukin oman koulutuksensa mukaisesti: Sotilaat rintamalla, lääkärit lääkintäasemilla
ja niin edelleen. Kloonikapinan veteraaneilla ei ole epäilystäkään tuhovoimasta,
jonka KEMRATA-aseella varustettu sotakarjuhybridi tulee tuottamaan. Useimmat
kloonisotien veteraanit ovat sitä mieltä että hybridisotilaita ei enää tarvitsisi tehdä
lainkaan, ikinä. Triton-asemalle päässeet veteraanit kuitenkin kaikki ovat hankkeessa mukana -- osa ehkä pakosta, jotkut ahneudesta, ja muutamat varmaankin
uskovat että tällä kerralla kaikki menee hyvin.
SOSIAALISET SUHTEET
Proteus-2 -veteraanit ymmärtävät projektista jotain sellaista omakohtaista, jota
kukaan muu ei voi ymmärtää. Nämä karjut ovat todella järkyttävän vaarallisia
hirviöitä, eikä sitä tajua kukaan joka ei ole niitä vastaan taistellut -- tai paikannut
kloonisotilaita jotka ovat joutuneet leijonahybridien repimiksi. Tämä yhdistää veteraaneja tavalla jota muut eivät voi ymmärtää.
Toisinaan veteraanit pysähtyvät kertomaan sotamuistoja keskenään. Muistelut
tapahtuvat yleensä pienessä porukassa, kun paikalla on vain veteraaneja.
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POLITIIKKA
Jos teiltä kysyttäisiin:
•

Sotakarjujen geneettinen elinikä ohjelmoitaisiin mahdollisimman lyhyeksi. 3 vuotta ei varmaan ole realistista, mutta 5 herättää jo ahdistusta. Hallitus tiettävästi
puhuu 10 vuodesta, jolloin on aivan samantekevää saavatko karjut muistonsa
ENGRAM-siirteistä vai eivät.

•

Sotaa näkemättömät poliitikot ja tutkijat pitäisi lähettää rintamalle selvittämään
millaista siellä oikeasti on. Kukaan joka ei ole käynyt paikan päällä ei ymmärrä
mitä nyt ollaan tekemässä.

TYYPILLISIÄ PIIRTEITÄ
Esimerkiksi näitä voit ottaa mukaan omaan hahmoosi:
•

“Sotakarju on hyvä palvelija mutta huono isäntä.” Moni veteraani toistaa tätä
latteutta ihan liian usein.

•

Monet veteraanit saavat takaumia sotamuistoistaan. Ei ole mahdotonta että
karjun murahtaessa pahasti, veteraani saa paniikkikohtauksen -- tai suhtautuu
asiaan raivolla joka saattaa yllättää läsnäolijat.

•

Veteraanisotilaat luottavat toisiinsa mutta suhtautuvat kaikkiin tutkijoihin
kyynisesti.

•

Veteraanitutkijat luottavat sekä toisiinsa että veteraanisotilaisiin.

•

Kaikki veteraanit suhtautuvat kyynisesti Federaatioon, rauhanturvajoukkoihin,
sekä suuryrityksiin -- paitsi tietysti ne jotka ovat itse päässeet johtaviin asemiin.

TUNNETUT JÄSENET
Sotilaspappi (Triton) [täydentyy varsinaiseen hahmoon]
Muistisiirremalli (Triton) [täydentyy varsinaiseen hahmoon]
Veteraanitutkija (Genic) [täydentyy varsinaiseen hahmoon]
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PUITTEET

PELIPAIKKA
Kau havan le ntosotakou lu

han gaar i 1

Vuosien 1929-2014 välillä Kauhavan
kasarmialue toimi lentosotakouluna.
Joukko-osaston lakkauttamisen jälkeen
alue rakennuksineen myytiin, ja nykyään
LSK Business Park vuokraa aluetta ja tiloja mm. tapahtuma- ja yritystoimintaan.

Pelissä on useita metatiloja, joista suurin
on 1700m2 lentokonehangaari. Tyhjä
tila muunnetaan kohtauksen käyttöön
mm. valo-, ääni- ja savuefekteillä.

Alueelle toimii myös hotelli, jonka
kanssa pelaajille on neuvoteltu sopimushintaiset
majoitusvaihtoehdot.

Tr ito n-tut k i m u sas e ma
Pelialue
sijaitsee
lentosotakoulun
lennonjohtorakennuksessa.
Pelin käytössä on koko kiinteistö,
mukaanlukien torni ja bunkkeri,
yhteensä yli 800m2 pelialuetta.
Tilassa on monenlaisia toimisto- ja varstohuoneita, avokonttori, taukotilaa ja
äänieristetty briiffaushuone. Pelialueen
proppeihin kuuluu mm. värivaloja, ääniefektejä, tietokoneita, sekä laboratorio- ja toimistoympäristön replikointiin
kuuluvaa irtaimistoa. Vilkkumista ja
kovia taustaääniä ei ole.
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TRITONTERMINAALIT
Peliä varten on kehitteillä pelillisiä elementtejä sisältävä ohjelmisto, joka lisää
uuden ulottuvuuden hahmojen väliseen
kommunikaatioon.
Pelissä hahmoilla on käytössä tunnukset
Triton-terminaaleihin, joilla ohjelmistoa
käytetään. Terminaalipäätteitä on ympäri tutkimuskeskusta, ja näiltä jokainen
voi pelin aikana lähettää viestejä toisille
pelaajille, vastaanottaa viestejä, seurata
henkilökohtaisen tilin tasetta, sekä selata
muiden hahmojen profiileja. Muille hahmoille voi myös antaa peukkuja, aina
+/- 1-3 kerrallaan.
Viestiliikenteellä, salaisuuksilla ja tietosuojalla tulee olemaan pelissä olennainen rooli.
Terminaalin kautta voi myös olla diskreetisti yhteydessä pelinjohtoon, ja pelinjohto voi puolestaan ohjata peliä luontevasti
viestien kautta.
Pelaajat pääsevät viestittelemään hahmoissaan ja luomaan viestihistoriaa jo
ennen peliä. Sillä mitä hahmo viestihistoriaansa tallentaa, voi olla pelissä yllättävän paljon merkitystä!
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PUVUSTUS
Osalle pelaajista järjestetään regaliaa
pelin puolesta, kuten sotilashenkilökunnalle. Nimikyltit ja muut yhteneväiset
elementit järjestetään niinikään pelaajille valmiiksi. Muut propit ovat helposti
hankittavia tai muokattavia, eikä mikään
hahmo vaadi merkittävää panostamista,
ellei halua. Kaikki pitäisi olla propattavissa helposti saatavilla olevilla vaatteilla.
Pelin hahmoryhmillä on kullakin selkeästi erottuva tyyli. Inspiraatiota varten
pelinjohto on koonnut Pinterest-tauluja
alustavaa mielikuvaa luodakseen.
Pelaajan käsikirjan lopullinen versio
tulee sisältämään enemmän pelinjohdon
tuottamaan sisältöä puvustuksesta, sekä
kuvakokoelmat, jotka eivät ole Pinteresttunnusten takana.

Yle i svi s i o puvu stu ks e sta

moo d boar d it

Tyyli ei ole juurrutettu sci-fi-oopperasta
tuttuihin, fantastisiin ja korkealiitoisiin
elementteihin. Yleisilme on kevyesti futuristinen, sekä hieman retro. Tunnelma on
tuttu, mutta ei silti tästä ajasta.

Federaation sotilaat

Hyväosaiset, työssäkäyvät Federaation
kansalaiset panostavat vuonna 2306 siistiin, statusta ja persoonaa korostavaan
vaatetukseen. Joissakin ammateissa ja
firmoissa on rajoitteita, joissakin ei. Monet haluavat rajoitteista huolimatta tuoda
esiin itseä. Ne joilla on vapaat kädet, eivät todennäköisesti pelkää näyttää sitä.

ZOA

Omnionin tutkijat
Genicin tutkijat

Poliitikot

Hahmon pukeutumista on helppo skaalata oman proppausintonsa mukaan, eikä
pelin yleisilme kärsi siitä.

ENTÄ SOTAKARJUT?
Proteus3-hybridejä esiintyy pelissä, mutta
vain NPC-hahmona ja metahuoneissa.
Kenenkään ei tarvitse hankkia
tai tehdä sika-naamaria!
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MALLINNUS - JA
METASÄ ÄNNÖT
TURVALLISUUS
Jos et pelaajana halua pelata jotakin
kohtausta, voit aina käyttää turvasanaa.
Tässä pelissä turvasana on helppo muistaa, koska se on “TURVASANA”.

Tu rvasanan jä lke e n
Voit ilmaista muille pelaajille että mikä
toiminta tekee olostasi epämukavan, ja
voitte jatkaa peliä kun asia saadaan kuntoon. Esimerkki: Kädestä retuuttaminen
on epämukavaa. Sanot “Turvasana. Älä
retuuta kädestä”. Toinen pelaaja ohjaa
sinua hellävaraisesti vyötäröltä eteenpäin, ja peli voi jatkua..
Voit aina – AINA – poistua kohtauksesta,
ja jäljelle jääneiden pelaajien tehtävä
jatkaa peliä siten että poistumisestasi ei
tule ongelmaa. Myös pelinjohto auttaa
paikkaamaan
mahdollisia ongelmia
tällaisten tilanteiden jälkeen. Esimerkki:
Lauma kiukkuisia sotakarjuja ajaa sinut
nurkkaan ja koet että et syystä tai toisesta voi tai halua pelata kohtausta loppuun. Käytät turvasanaa ja kävelet ulos
tilanteesta. Sotakarjukersantti ilmoittaa
kovaan ääneen että tulipas nälkä, ja karjut poistuvat ruokalaan – eivätkä enää
palaa tähän tilanteeseen.
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Turvasanan voi ilmaista myös taputtamalla kaksi kertaa napakasti pöytään,
maahan tai toista pelaajaa iholle. Tätä
tekniikkaa voi käyttää esimerkiksi romanttisen kohtauksen katkaisemiseen.
Esimerkki: Sotakarjut ovat ajaneet sinut
nurkkaan. Muut pelaajat ovat ookoo,
mutta karjukersantti saa sinut kokemaan
olosi turvattomaksi retuuttamalla sinua
vaatteista. Taputat kessua kahdesti selkään. Kersantti poistuu tilanteesta, ja
jättää muut karjut jatkamaan kohtausta.
Huom: Vastapelaaja ei aina huomaa
kaksoistaputusta. Jos näin käy, voit aina
käyttää sitä kovempaa, tai käyttää turvasanaa josta ei voi erehtyä.

Kali b raat i ot e k n i i kat
Pelissä käytetään sanoja/eleitä, joiden
avulla pelaajat voivat sopia yhdessä kohtaustensa intensiteetistä pelin aikana. Käsikirja täsmentyy näiltä osin myöhemmin.

SALAISUUDET JA
VAKOILIJAT

METAHUONEET JA
MUISTISIIRTEET

Proteus-3 on erittäin salainen projekti. Kaikki pelissä olevat hahmot ovat
saaneet Federaatiolta erittäin korkean
turvaluokituksen; jopa paikalle valikoidut
toimittajat ovat saaneet oikeuden kiertää ja kuvata asemaa, koska projekti
ollaan julkistamassa lähipäivinä joka
tapauksessa.

Tutkimusasema Triton on keskittynyt muistisiirreteknologiaan. Paikalla on Omnion
Engramicsin tutkijoita ja laitteita, jotka
mahdollistavat muistojen siirtämisen. Paikalle saapuva poliittinen delegaatio on
esittänyt toiveen päästä kokemaan tätä
vallankumouksellista teknologiaa myös
omakohtaisesti.

Pelissä on joitakin vakoilijahahmoja – esimerkiksi kilpailevista hyperkorporaatioista. Koska Proteus-3 on julkinen hanke jo
ensi viikolla, mikään suullisesti välittyvä
tieto ei ole vakoilijoille arvokasta: Sotakarjun genomi tai ENGRAM-siirteen
koodi eivät ole asioita joita kukaan
voisi sanoa ääneen. Metasääntönä siis
kaikki vakoilijoille arvokkaat salaisuudet
ovat erilaisia TOP SECRET -merkittyjä
tallenteita. Onnistuakseen tehtävässä,
vakoilijan pitää hankkia moinen käsiinsä,
ja toimittaa se ulos asemalta joko salakuljettaen tai lähettäen tiedot kryptattuna
päätteeltä.

Pääsääntöisesti muistojen siirtäminen
tapahtuu metahuonekohtausten sisällä.
Tähän on poikkeuksena lähinnä muistojen siirto Sotakarjuille. Muistisiirreoperaattorit tietävät asiasta tarkemmin.
Peliohje: Kaikki yksityiskohdat, jotka
muistojen vastaanottaja kertoo muistoista jälkeenpäin, tuntuvat tosilta muistojen
siirtäjästä.
Esimerkki:
Pelaamme
metahuonekohtauksen, jossa vastaanotan sinulta
lapsuusmuiston. Kun jälkikäteen viittaan
äitisi kauniisiin vaaleisiin hiuksiin, hahmosi tietää että muistan hiukset juuri samalla
tavalla kuin sinäkin.

sotakarjujen synty
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VÄKIVALTA
Vaikka kaukana galaksin muissa osissa joukko-osastot marssivat valtavien
sotakoneiden ja räjähdysten tahtiin tai
poliittinen salamurha suoritetaan viiltävän kliinisesti jälkiä jättämättä, väkivalta
Triton-asemalla on harvinaista.
Syrjäisen tutkimuslaitoksen arkea suojelee tukikohdallinen sotilaita ja tiukat turvatarkastukset pitäen useimmat konfliktit
sosiaalisella tasolla.

As e eto n nah i st e lu
Proteuksessa nahistelu on aina hyvin henkilökohtaista, kouriintuntuvaa ja suora
jatke omalle kunnialle. Tämän tason väkivalta on samalla mittelö sekä työkalu,
ja panoksena on terveyden lisäksi aina
kasvojen menetys. Koska väkivallassa on
kyse kunniasta, todistajat ovat tärkeitä ja
se että kaikki tietävät mistä on kyse.

As e e lli n e n vä kivalta
Triton on sotilastukikohta, jossa on pelin
kannalta loputon määrä sotilaita, ja
runsaasti sisäistä valvontaa. Tästä johtuen pelissä ei tule juurikaan olemaan
aseellista väkivaltaa, jossa joku hahmo
voisi kuolla tai vammautua: Lähtökohtaisesti sotilaat voittavat aina avoimen
väkivaltatilanteen.
Jos hahmolla on kyky esimerkiksi salamurhien suorittamiseen yms., tästä kerrotaan erikseen.

Vä kivaltako htau ks e n p e laam i n e n

Nyt kun asemalla on vieraita, johto suhtautuu toki nihkeästi mihin tahansa toimintaan mikä saa projektin näyttämään
huonolta päättäjien silmissä.

Oletustaso väkivaltaiselle fyysiselle koskettamiselle on, että raajoihin tai vaatteisiin tarttuminen ja retuuttaminen on
hyväksyttävää, mutta näitä mallinnetaan
keventämällä kontaktia. Kontrollin on
pysyttävä jatkuvasti kaikilla osapuolilla,
huomattavaa kipua ei saa aiheutua, eikä
pelaajan vaatetus saa kärsiä sopimattomasti. Lyönneissä liikkeitä hidastetaan ja
kontaktia kevennetään.

Konfliktinratkaisu: tilanne ja osallistujat ratkaisee, draaman ja järjen mukaan.
Sotakarju voittaa androidin, androidi
ihmisen, kokeneempi kokemattoman,
vahvempi ruipelon, ylivoima alivoiman,

Konfliktit tapahtuvat riittävän hitaasti
eskaloiden ja edestäpäin niin että
kanssapelaaja kykenee ennakoimaan
mihin tilanne on menossa, pelaamaan
mukana tai keskeyttämään. Fyysisissä

Rauhanturvajoukoissa hyväksytään pienet nahinat ja mittailut – vaatiihan rankka
työ rankat huvit eikä sotilas leikistä rikki
mene – mutta kaikkeen taistelukykyä heikentävään suhtaudutaan ankarasti.
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aseistettu aseettoman ja niin edelleen.
Sotakarjuja lukuunottamatta kaikki osapuolet kärsivät aina kamppailusta, kukin
pelaaja päättää oman hahmonsa puolesta mitä hahmolle käy.
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konflikteissa ei siis yllätetä pelaajaa nopeudella tai esimerkiksi takaapäin hyökkäämällä, vaikka tilanteesta riippuen voi
olla kohteelta hyvää pelaamista todeta
että hahmoni juuri yllätettiin. Tilannetaju ja luottamus kanssapelaajiin ovat
korvaamattomia, sillä haluamme voida
olla kehollisesti läsnä ilman, että kenenkään pelaajan tarvitsee kokea oloaan
turvattomaksi.

ROMANTTINEN
KANSSAKÄYMINEN
JA SEKSI
Triton-asemalla työskentelee joukko huippuammattilaisia kovien aikataulupaineiden alla. Useille heistä ihmissuhteet ovat
prioriteetteina toissijaisia, mutta toisaalta pitkät kuukaudet syrjäisellä asemalla
saattaa tuottaa pientä sutinaa sinne tänne. Suhtautuminen työntekijöiden välisiin
suhteisiin asemalla vaihtelee suurestikin
yrityksestä toiseen, mutta mikäli työn tuloksellisuus alkaa kärsiä, joutuu hyvin todennäköisesti esihenkilönsä puhutteluun.
Oletustaso on, että vaatteiden päältä
tapahtuva koskeminen ja hyväily ei-intiimialueilta ovat sallittuja. Suulle suuteleminen, vaatteiden vähentäminen, ja muualla koskettaminen eivät ole sallittuja.
Oletustasosta saa poiketa, jos molemmat
pelaajat ilmaisevat kalibraatiotekniikoilla, tai ennen peliä, sen olevan toivottavaa.
Romanttisen kanssakäymisen eskaloiminen ja eteneminen on tehtävä hitaasti,
antaen kanssapelaajalle tilaa käyttää
kalibraatiotekniikoita.
Rohkaisemme

tekniikoiden aktiiviseen käyttöön, jotta
kaikki voivat toimia tilannekohtaisesti
mutta mukavuusalueella pysyen.
Jos romanttinen kohtaus tapahtuu
tilassa jossa ei ole muita hahmoja,
suosittelemme
vahvasti
kalibrointia
offgame-keskustelulla.
Yhdenkään pelaajan ei ole koskaan
pakko pelata mitään intiimiä kohtausta.
Jos et halua pelata jotakin tilannetta,
voit aina esimerkiksi kävellä siitä ulos tai
sopia tapahtumien kulusta sanallisesti.

ALKOHOLI JA
HUUMEET
Päihteiden nautintokäyttö on Tritonilla
teknisesti ottaen kiellettyä, mutta todellisuus on monimutkaisempi. Tämän larpin
puitteissa isäntäväki esimerkiksi tarjoaa
arvovieraille tervetuliaismaljoja, ja keskuksen johto varmastikin palkitsee tiimin
jos projekti menee hyvin.
Peliteknisesti alkoholia nauttivan hahmon
pelaaja saa myös halutessaan nauttia
kohtuullisesti samaa kamaa – tai sitten
nauttia alkoholittomia vaihtoehtoja joita
pyrimme pitämään tarjolla. Jos pelaaja
on häiriöksi pelille, katsomme todella
pahasti ja poistamme pelialueelta – oli
syynä sitten alkoholi tai jokin muu syy.
Laittomia päihteitä pelissä ei tietenkään
saa käyttää.

sotakarjujen synty
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TYÖPAJAT

PURKU

Peliä edeltävänä iltana järjestämme
pelipaikalla työpajoja, joissa luodaan
suhteita hahmojen välille ja kehitetään
eri hahmoryhmien sisäistä kulttuuria.

Pelin päätyttyä järjestetään pelistä
palautumista tukeva purku, jossa pyritään huomioimaan erilaisten pelaajien
tarpeet. Käsikirja täsmentyy näiltä osin
myöhemmin.

Uskomme vahvasti, että työläydestään
huolimatta työpajat ovat paras tapa varmistaa kaikille erinomainen pelikokemus.
Jos et voi osallistua työpajoihin käytännön syistä, olethan etukäteen yhteydessä
pelinjohtoon. Vaikka työpajoihin osallistuminen on lähtökohtaisesti pakollista,
yhteenkään työpajaharjoitukseen osallistuminen ei ole pakollista. Kuten kaikkialla muuallakin tässä pelissä, jokaisella
pelaajalla on oikeus ja velvollisuus toimia
oman mukavuustasonsa puitteissa.

38

proteus

K ÄY TÄNNÖN ASIAT

MAJOITUS
Peliviikonloppuna majoitutaan Lentohotellissa, joka sijaitsee alueella. Myös
hostelli- ja lattiamajoitukset löytyvät
samasta rakennuksesta.
Pelaajille on neuvoteltu sopimushinnat,
jotka ovat kahdelta yöltä aamupaloineen. Kaikissa huoneissa majoittuu
lähtökohtaisesti kaksi henkeä. Toiveet
huonekavereista kerätään lähempänä
peliä.
Majoitusvaihtoehto valitaan lipun
oston yhteydessä, ja maksetaan
kesäkuun aikana. Muutoksia varauksiin voidaan tehdä ennen maksamista
yksittäistapauksissa.
Majoituksen varaukset, maksut, matkustusilmoitukset ja huoneiden luovutus
hallinnoidaan pelinjohdon puolesta,
joten pelaajien ei ole tarpeen asioida
erikseen hotellin kanssa.
Hotellin auditoriossa pidetään alkubriiffi, ja hotellin saunaosasto on pelin
jälkeen käytettävissämme.
Lisätietoa hotellista:
http://www.lentohotelli.fi/fi

M i ks i maj o itu s maks etaan e r i ks e e n?
Ratkaisu
mahdollistaa
porrastetun
osallistumismaksun altistamatta pelin
budjettia suunnitteluvaiheessa vaikeasti
ennustettaville majoitusvalinnoille. Tämä
myötä myös maksutaakka on helpompi
kantaa, kun kaikkea ei tarvitse maksaa
kerralla. Majoitusta ei ole laskettu
osaksi budjettia, ja sen laskuttaa
eri taho. Se on silti käytännössä
osa pelimaksua, sillä yöpyminen
pelialueella ja lauantain aamupala ovat
edellytyksiä pelin onnistumiselle.

Vo i n ko maj o ittua m u ualla tai
o lla valits e matta maj o itu sta?
Et, valitettavasti. Pelin sujuvuuden nimissä haluamme jokaisen majoittuvan pe-su
samassa paikassa. Aikataulu on tiukka
ja peli alkaa in-game aamupalalla lauantaina, joka maksetaan majoituksen
yhteydessä.

Maj o itu ks e n h i nta
32,60-90,00€ / hlö / 2vrk. Tarkemmat
hinnat kotisivuilla ja verkkokaupassa.

sotakarjujen synty
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KULJETUKSET

RUOKA

Pelinjohto auttaa järjestämään kimppakyytejä, sekä mahdollisesti tilauskuljetusta, jos tämä nähdään tarpeelliseksi.

Pelimaksu sisältää pelin aikana tarjoiltavat ruuat, eli lounaan, päivällisen ja
pientä tarjottavaa in-game kokousten ja
hengailun ajaksi. Lounas tilataan keskuskeittiöltä, joka ottaa allergiat huomioon
listamme pohjalta. Päivällinen tulee
ulkopuolelta tilattuna. Pelinjohto ottaa
huomioon ruokarajoitteet tässäkin.

AIKATAULU –
ERITTÄIN ALUSTAVA
Perjantai-ilta: Saapuminen, majoitus,
workshopit. Tarkka aikataulu täsmentyy,
mutta Helsinki-Turku-Oulu -etäisyydeltä
saapuvien on todennäköisesti lähdettävä
matkaan alkuiltapäivästä.
Lauantaiaamu: Peli alkaa heti aamulla. Sotilaspoliittisen delegaation hahmoja lukuunottamatta aamiainen syödään
pelin sisällä.
Lauantaiaamupäivä: Sotilaspoliittisen delegaation sukkula laskeutuu Tritonasemalle. Proteus-3 -projektin tuloksia
esitellään delegaatiolle.
Lauantai-iltapäivä: Lounas. Projektin
kohtalo ratkeaa pelaajien valinnoista
riippuen.
Lauantai-alkuilta:
Sotilaspoliittinen
delegaatio poistuu sukkulalla.
Lauantai-ilta: Peli päättyy. Pelin purkua, hengailua.
Sunnuntaiaamu: Sunnuntain ohjelma
ja aikataulu päivittyvät tarkemmin.
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Aamiaiset sisältyvät majoitukseen kaikissa vaihtoehdoissa, mutta suurin osa
pelaajista nauttii lauantain aamupalan
pelin alettua lennonjohtorakennuksella.
Aamupala tulee hotellilta kuljetettuna ja
tarjoiltuna paikalle.

M i ks i maksan i n gam e aam i ai s e sta
maj o itu ks e n yht eyd e ssä?
Aamupala on osa hotellin majoituspalvelua ja myydään yöpymisen yhteydessä. Aamupalan arvo on á 6,20€. Pelin
budjetista kustannetaan ruuan pakkaaminen ja kuljetus hotellin keskuskeittiöltä
pelialueelle.

ESTEETTÖMYYS
Hotelli on hyvin varusteltu, mutta useassa
tasossa oleva vanha rakennus. Majoituksen mahdollisuuksia kannattaa tiedustella etukäteen pelinjohdon kautta, mikäli
on tiedossa rajoitteita.
Lennonjohtorakennuksessa on mahdollista kulkea esteettömästi suurimpaan
osaan tiloista. Keskellä on äänieristetty
briiffaushuone, johon on joitakin portaita. Mahdollisuus rampille selvitetään tarpeen tullen. Torniin ja bunkkeriin vievät
portaat ovat kierteiset ja jyrkät, eivätkä
tarjoa
mahdollisuutta
esteettömälle
kululle.
Hangaari 1:n suunniteltu toiminta ei ole
esteetöntä. Siihen ei ole pelillisesti täysin
välttämätöntä osallistua. Liikuntakykyyn
ja näköön liittyvien rajoitteiden kohdalla
kannattaa lähestyä pelinjohtoa ja ilmaista tarpeensa hahmolle, joka ei osallistu
Hangaari 1-kohtaukseen.
Alueella joutuu kulkemaan useiden satojen metrien etäisyyttä majoituksen ja pelipaikan välillä. Kuljetus on tarvittaessa
mahdollinen.

TAVAROIDEN
SÄILYTYS PELIN
AIKANA
Kaikki mitä ei tarvitse pelialueella, säilyy turvassa lukituissa majoitustiloissa.
Hotellissa on henkilökunta paikalla
ympärivuorokautisesti.
Pelin aikana tarvittavat off-game tavarat
pidetään mahdollisimman pitkälti pelaajilla itsellään. Hahmot voivat hyvin ottaa
kokouksesta tauon ottaakseen lääkkeensä jne. Pelinjohto huolehtii off-tiloissa
kaikesta, mikä ei voi kulkea koko aikaa
pelaajan mukana.

AFTERIT
Pelin ja purun jälkeen hotellin sauna on
pelaajien saunavuoroille varattu. Hotellissa on myös ravintola A-oikeuksilla, mutta sen aukiolosta ei ole vielä varmuutta.
Afterit tapahtuvat siis yleisellä paikalla
hotellin tiloissa, joten käytöksenkin tulee olla sen mukaista. Alkoholia ei tule
käyttää paria saunaolutta enempää
saunatiloissa. Muuallakin edellytämme
pelaajiltamme asiallista ja muita huomioon ottavaa käytöstä, ks. seuraava sivu.

sotakarjujen synty
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KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖT
Haluamme luoda yhdessä turvallisen
peliympäristön jokaiselle osallistujalle.
Emme hyväksy ahdistelua tai häirintää
– paitsi hahmojen toimintana pelissä,
kaikkien osapuolten rajoja kunnioittaen. Tämä pätee sekä pelin aikana että
peliajan ulkopuolella.
Pelinjärjestäjät pitävät itsellään oikeuden valita peliin tulevat pelaajat. Jos
ilmoittautumisesi torjutaan, palautamme
koko pelimaksun välittömästi. Tarvittaessa poistamme häirintään syyllistyvän
pelaajan pelistä. Suosittelemme kaikille
osallistujille Turvallisempaa larppausta
-materiaalipakettiin tutustumista.

Pelin aikana pelaajien käytettävissä on
joukko häirintäyhdyshenkilöitä. Yhdyshenkilöt edustavat eri sukupuolia, ja
yksi yhdyshenkilöistä on vapaaehtoinen
luotettu pelaaja, joka ei kuulu larpin
järjestäjätiimiin – tähän pelaajaan voi
olla yhteydessä jos kokee häirintää järjestävän tahon suunnalta. Keskustelut
häirintäyhdyshenkilöiden kanssa ovat
aina luottamuksellisia ellet itse pyydä
häntä ryhtymään toimiin kokemustesi
perusteella.
Viime kädessä käyttäytymissääntöihin ja
osallistumiseen liittyvät päätökset tekee
larpin päätuottaja.

TURVALLISEMPAA LARPPAUSTA
Tutustu osoitteessa:
http://turvallisempaa.wordpress.com
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