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1 Johdanto 

 

 

Tutkin pelin ja leikin tematiikkaa Hannu Rajaniemen Jean le Flambeur -trilogiassa, joka 

sisältää teokset The Quantum Thief (2010), The Fractal Prince (2012) ja The Causal Angel 

(2014). Tarkastelen kirjasarjan yhteisöjä, henkilöhahmoja sekä kerrontaa leikin tematiikan 

näkökulmasta eli sitä, miten pelille ja leikille ominaiset piirteet toteutuvat teoksissa ja miten 

ne representoituvat teoksen toimijoissa ja teoksen sisäisessä ajatusmaailmassa. Teokset 

käsittelevät tietoisesti asioiden, ihmisten ja yhteisöjen tarinallistamista sekä pelillistämistä, ja 

asettavat nämä kaksi käsitettä vastakkain. Tekstissä tehdään suoria viittauksia leikin ja pelin 

tutkijoihin, kuten Johan Huizingaan ja Jane McGonigaliin sekä Roger Caillois’n käsitteisiin, 

joten on perusteltua väittää, että Rajaniemi käyttää leikkiä tietoisena teemana. Siksi aion 

tutkimukseni aikana selvittää, miten Rajaniemi kommentoi ja soveltaa peliä osana teossarjan 

maailmankaikkeutta. Mitä hän yrittää sanoa ja mitä hän tulee sanoneeksi? 

 

Olen seurannut Hannu Rajaniemen kirjallista uraa sen alusta asti ja vuonna 2012 tein hänen 

esikoisteoksestaan kandidaatintutkielmani, joka käsitteli teoksessa kuvattua postmodernia 

utopiaa. Jo silloin ajattelin, että olisi luonnollista jatkaa aihetta pro gradussani, kun Rajaniemi 

on julkaissut sarjan loput teokset. Tutkimusseminaarissa 2014 päätin rajata aiheeni 

käsittelemään pelillisyyttä, joka on keskeinen osa sarjan kolmannen teoksen utopiakuvaa 

sekä toistuva teema sarjan kaikissa teoksissa. Syksyllä 2012 Rajaniemi kertoi 

haastattelussa Oulun kaupunginkirjastolla, että jokainen trilogian osa käsittelee erilaista 

futuristista yhteiskuntaa tai utopiaa (Rajaniemi 2012). Gradua suunnitellessani päätin siirtää 

aihettani yhteiskunnallisesta utopiatutkimuksesta ottamalla tutkimukseen mukaan Huizingan 

leikkiaineksen, minkä kautta teosten eri yhteiskunnat voi nähdä leikkeinä tai peleinä omine 

sääntöineen ja rajoineen. Minun ei tarvitse rajoittaa tutkimustani vain kuvattujen 

yhteiskuntien rajoihin, vaan voin soveltaa näkökulmaani monipuolisesti yksittäisiin tiloihin, 

keskusteluihin sekä hahmoihin. Väitän, että Huizingan määritelmät taikapiiristä ja leikkitilasta 

soveltuvat myös tekstilliseen analysointiin teoksen lukuihin ja tekstiin. 
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1.1 Näkökulma ja tutkimusongelma 

 

Tutkin teoksessa esiintyviä leikin ja pelin representaatioita sekä tematiikkaa. Ensisijaiset 

teoreettiset lähteeni ovat Johan Huizingan (1984, 9–38) teoksessa Leikkivä ihminen, yritys 

kulttuurin leikkiaineksen määrittelemiseksi (1984) tutkittu leikkiteoria sekä Roger Caillois'n 

(2001, 3–36) siitä teoksessa Man, play and games (2001) tekemät havainnot, lisäykset ja 

määritelmät. Tutkimusnäkökulmani on kirjallisuustieteellinen: tutkin teoksissa käytettyä 

pelillistä kieltä ja teoksissa esiintyviä ajatusmalleja. Viittaan paikoitellen myös peliteoriaan ja 

ludologiaan eli pelitieteisiin, koska ne ovat toistuvia motiiveja teoksissa, ja avaan näitä 

käsitteitä tarpeen mukaan teoriassa sekä analyysissä. 

 

Käsitteet ”leikki” ja ”peli” ovat yleisfilosofisia; Huizingan havaintoja on hyödynnetty ja 

laajennettu kirjallisuuden kentän lisäksi myös esimerkiksi sosiologiassa ja kasvatustieteissä. 

Pelitutkimus, ludologia, on nykyaikana nopeasti kasvava tutkimusala etenkin taloustieteiden, 

yhteiskuntatieteiden sekä antropologian aloilla. Rajaniemen teoksissa käsitellään laajasti 

uuden teknologian ja uusien ideologioiden vaikutusta yhteiskuntaan, ihmisen identiteettiin, 

kulttuuriin sekä käyttäytymiseen, minkä perusteella mielestäni on tarpeellista ottaa 

tutkimukseen mukaan lähdeaineistoa kirjallisuudentutkimuksen ulkopuolelta. Aikomukseni 

ei ole tehdä poikkitieteellistä tutkimusta, mutta aion hyödyntää ludologian poikkitieteellisiä 

näkökulmia kirjallisen tutkimuksen tukena ja uusien näkökulmien antajana. Kirjallisuus on 

itsessään rajoja rikkova sekä yhteiskunnan eri aspekteja kommentoiva tieteenala, ja 

fiktiivinen teos käsittelee usein aiheita, jotka ovat perusluonteeltaan sosiologisia, 

yhteiskunnallisia tai – kuten aineistossani – ludologisia. 

 

Tutkimuskysymykseni on: Miten peli toimii Hannu Rajaniemen tekstissä? Lähestyn 

tutkimuskysymystäni kolmesta näkökulmasta, jotka olen määritellyt seuraavien 

apukysymysten kautta: Miten teosten henkilöhahmot käyttävät pelin käsitettä sekä pelillistä 

ajattelua? Miten peli toimii yhteiskunnan mallina? Miten peli vaikuttaa teosten maailmassa? 

Näiden kysymysten pohjalta jaan analyysin seuraaviin osa-alueisiin: “Pelit ja pelaajat” sekä 

“Peliyhteisöt ja pelimaailmat”. Analyysiluvussa 2 Pelit ja pelaajat: pelin käsite sarjan 

henkilöissä, dialogissa ja kerronnassa pyrin vastaamaan kysymykseen: Mitä peli-käsite 
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tarkoittaa teoksissa? Tähän liittyen tarkastelen sitä, miten teoksissa käytetään peli-käsitettä 

ja siihen liittyvää sanastoa niin kerronnassa kuin henkilöhahmojenkin kautta. Luvussa 

vastaan ensisijaisesti kysymyksiin: Miten pelillinen ajattelu ohjaa Jean le Flambeurin sekä 

muiden hahmojen toimintaa ja miten erilaiset pelit näkyvät eri henkilöhahmojen välisissä 

vuorovaikutustilanteissa? Luvussa 3 Peliyhteisöt ja pelimaailmat: peli yhteiskunnan ja 

todellisuuden pohjana tutkin ensin teoksessa esiintyvää zoku-peliyhteisöä (sekä 

kokonaisuutena että sen eri alayhteisöjen kautta). Ensisijainen aineistoni tässä luvussa on 

The Causal Angel -teoksen kuvaus zoku-kulttuurista. Tutkin, miten pelilogiikka toimii 

teoksissa yhteiskunnan pohjana ja miten esimerkiksi Huizingan ja Caillois’n määrittelemät 

leikin piirteet toimivat yhteiskunnan perustana. Lähestyn kysymyksiä myös ludologian 

käsitteiden gamifikaatio ja pelillistyminen kautta, joita avaan tarkemmin luvussa 1.4.4 Peli, 

leikin alalaji. Sen jälkeen vastaan kysymykseen: Miten peli vaikuttaa teosten maailmassa? 

Lähestyn kysymystä teoksen narratiivisen rakenteen kautta ja tutkin, millaisia toiminnallisia 

tiloja eli taikapiirejä teoksissa kuvataan ja miten näiden tilojen käyttö muistuttaa Huizingan 

taikapiiriä. Käytän esimerkkinä teoksessa esitettyä ideaa siitä, että maailmankaikkeus on 

tietokone ja spekuloin, mitä se merkitsee teoksen maailmankatsomuksen kannalta. 

Spekuloin myös, ottaako teos kantaa fyysisen kirjan pelillisiin piirteisiin. Analyysini apuna 

käytän Huizingan nimeämää ja Caillois’n sekä muiden tutkijoiden myöhemmin laajentamaa 

taikapiirin käsitettä. 

 

Hypoteesini on, että Rajaniemi käyttää tietoisesti pelitilan käsitettä ja laajentaa sen 

merkitystä yksittäisistä zokujen peleistä kokonaiseen kulttuuriin sekä yhteiskuntaan ja jopa 

esittää, että maailmankaikkeuden voi käsittää pelin kaltaisena struktuurina. Uskon, että 

myös hänen henkilöhahmoissaan on havaittavissa monenlaisia pelillisiä piirteitä, kuten 

esimerkiksi päähenkilöiden sopiminen roolipelimäisiin arkkityyppeihin, pelisanaston laaja-

alainen käyttö teosten kerronnassa ja dialogissa sekä ongelmatilanteiden ratkaiseminen 

peliteorian sekä pelien kautta.  

 

Yksi aineistooni liittyvistä haasteista on, ettei tekstissä täysin selitetä tarinassa kuvattuja 

ilmiöitä ja tapahtumia. Tieteiskirjallisuuden uuden aallon perinteiden mukaisesti teoksissa on 

hyvin vähän suoraa tieteellistä ekspositiota, jolloin suurin osa teosten tieteellisyydestä käy 

ilmi orgaanisesti henkilöhahmojen välisistä keskusteluista tai lukijan omasta tietämyksestä 
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fysiikan ja matematiikan termistöstä ja teorioista. (Attebery 2003, 39–40.) Esimerkiksi NP-

ongelmat, kauppamatkustajan ongelma, planck-lukot sekä kvanttipisteet ovat tieteellisiä 

termejä, joita lukijalle ei teoksissa koskaan avata suoraan. Lukijan on joko otettava niistä itse 

selvää tai tehtävä omat päätelmänsä niiden käytön ja vaikutusten perusteella. Teoksen 

toimijoita, kuten zokuja ja Sobornostia, kohdellaan samalla tavalla: monet heidän 

ominaisuutensa ja toimensa näyttävät ensimmäisessä teoksessa lähinnä futuristisilta 

outouksilta ja saavat varsinaisen selityksen vasta toisessa tai kolmannessa teoksessa – jos 

ne edes saavat selitystä. Myös moni teoksen ontologisesti merkittävä kysymys jää ilman 

vastausta, jolloin sitä ei voi kuin arvailla tekstin ja dialogin perusteella.  

 

 

1.2 Tutkielman rakenne 
 

Aloitan analyysini erittelemällä pelin ja leikin teemoja sekä niiden representaatioita Jean le 

Flambeur -trilogiassa. 2 Pelit ja pelaajat: pelin käsite sarjan henkilöissä, dialogissa ja 

kerronnassa -luvussa tutkin, miten teosten henkilöt ilmentävät pelillisiä arkkityyppejä sekä 

miten ja missä tilanteissa he ja kertoja käyttävät erilaista pelisanastoa joko vertauksellisesti 

tai kirjaimellisesti. Tutkin teoksen henkilöhahmoja pelaajina, jotka kilpailevat toisiaan vastaan 

pitkin sarjaa. Kiinnitän huomiota myös kerronnan pelillisiin genrepiirteisiin, kuten The 

Quantum Thiefin mestarivaras ja salapoliisi -tyylisiin genreleikkeihin. Pyrin hahmottamaan ja 

osoittamaan, millaisena ilmiönä peli aktualisoituu teosten kerronnassa ja miten peliä 

käsitellään teoksissa. Vastaan kysymyksiin: Miten pelillinen ajattelu ohjaa Jean le 

Flambeurin sekä teosten muiden henkilöhahmojen toimintaa? Miten erilaiset pelit näkyvät 

eri henkilöhahmojen välisissä vuorovaikutustilanteissa? 

 

Luvussa 3 Peliyhteisöt ja pelimaailmat: peli yhteiskunnan ja todellisuuden pohjana vastaan 

kysymyksiin: Miten peli toimii yhteiskunnan mallina? Miten peli vaikuttaa teosten 

maailmassa? Tutkin teoksissa keskeistä zoku-yhteisöä, jonka yhteiskuntarakenne ja 

toimintatavat näyttävät perustuvan pelimekaniikoille ja jotka suoraan viittaavat esimerkiksi 

Huizingaan ja Caillois'iin sekä Jane McGonigaliin. Tutkin, miten pelilogiikka toimii teoksissa 

yhteiskunnan pohjana ja miten esimerkiksi Huizingan ja Caillois'n määrittelemät leikin piirteet 

toimivat yhteiskunnan perustana. Sen jälkeen tutkin, millaisissa toiminnallisissa tiloissa eli 
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taikapiireissä teoksissa toimitaan. Lähtökohtana tutkimukselleni puran The Causal Angelissa 

esitettyä teoriaa maailmankaikkeudesta taikapiirinä, jonka perusteella tutkin sarjan loppua 

sekä pitkin teoksia esiintyviä pelitiloja sekä alapelejä. 

 

 

1.3 Hannu Rajaniemi tieteiskirjoittajana 

 

1.3.1 Teoksen ja kirjailijan esittely 

 

Hannu Rajaniemi julkaisi esikoisteoksensa The Quantum Thief vuonna 2010, minkä jälkeen 

hän on julkaissut kaksi teosta, The Fractal Prince 2012 ja The Causal Angel 2014, sekä 

yhden novellikokoelman, The Invisible Planets 2016. Nykyään hän asuu Yhdysvalloissa. 

Rajaniemi solmi kustannussopimuksen kolmesta uudesta teoksesta vuonna 2013, joista 

ensimmäinen, Summerland, kertoo spiritualistisen vallankumouksen läpikäyneestä 

Britanniasta ja ilmestyy kesällä 2018 (Jarrold 2017). Koulutukseltaan Rajaniemi on fysiikan 

tohtori, mikä näkyy hänen teoksissaan muun muassa kvanttiteorian sekä muun fysiikan 

tutkimuksen hyödyntämisellä keskeisenä osana teosten juonta ja maailmaa. 

 

Jean le Flambeur -sarjan teokset kuvaavat futuristista aurinkokuntaa, jossa Maan vanhan 

yhteiskuntajärjestelmän tuhoutumisen jälkeen ihmiset ovat asuttaneet koko aurinkokunnan 

ja muodostaneet joukon teknologisesti ja aatteellisesti toisistaan eroavia yhteisöjä. Trilogia 

seuraa mestarivaras Jean le Flambeurin, Mieli-nimisen soturinaisen ja heidät palkanneen 

Sobornost-jumalattaren1, Josephine Pellegrinin, toimia osana aurinkokunnan laajuista 

valtataistelua. Rajaniemen teokset ovat kovaa yhteiskunnallista tieteiskirjallisuutta, ja niiden 

kerronnassa on paljon vaikutteita avaruusoopperoista sekä veijari- ja etsivätarinoista. Lisäksi 

Rajaniemi on väittänyt, että kaikki teosten teknologia perustuu kirjoittamishetkellä päteviin 

fyysisiin malleihin ja teorioihin, eli hänen teoksissaan kuvatut teknologiset ilmiöt olisi 

periaatteessa mahdollista toteuttaa oikeasti (Rajaniemi 2012). 

                         
1 Teoksessa kutsutaan ”jumaliksi” Sobornost-kollektiivin superälykkäitä post-ihmisiä, joiden 

henkilöllisyys on moneutunut lukemattomista kopioista muodostuviksi kopioklaaneiksi. 
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Vuonna 2012 kirjoittamani kandidaattitutkielma Katoava utopia, postmoderni utopia Hannu 

Rajaniemen teoksessa The Quantum Thief oli yksi ensimmäisistä, ellei jopa ensimmäinen 

akateeminen tutkielma Rajaniemen kirjallisesta tuotannosta. Myöhemmin, tutkielman 

pohjalta tekemäni artikkeli julkaistiin Fafnir-tiedejulkaisun numerossa 1/2015, jolloin 

Rajaniemeä ei vielä oltu juuri tutkittu. (Fafniriin liittyvässä kesän 2014 Finfar-seminaarissa 

Hannu Rajaniemi oli kunniavieraana, mutta artikkelini oli ainoa hänen teoksiaan käsittelevä 

tutkimus.) Vuonna 2016 kirjallisuudentutkija Hanna-Riikka Roine julkaisi väitöskirjansa 

Imaginative, Interactive and Immersive Engagements, the rhetoric of worldbuilding in 

contemporary speculative fiction, jossa hän käyttää Rajaniemen teosta The Causal Angel 

yhtenä esimerkkinä pelin käyttämisestä mahdollisten maailmojen rakentajana. Hänen 

väitöskirjansa ja siinä esitetyt havainnot sekä argumentit ovat vaikuttaneet myös minun 

tutkielmaani. Roineen tutkimuksen lisäksi Rajaniemen teoksia on sivuttu muutamassa 

kirjallisuuden alan tutkimuksessa, ja niistä on kirjoitettu arvosteluja, mutta suoraa tutkimusta 

Rajaniemestä on julkaistu valitettavan vähän. Oulussa Rajaniemen tuotantoa on tutkinut 

muun muassa kirjallisuudentutkija Jyrki Korpua, joka paraikaa kirjoittaa teosta The Quantum 

Thiefin kalevalaisista vaikutteista.  

 

Teoksissaan Hannu Rajaniemi kuvaa maailmaa, jossa yksi yhteisö on sisäistänyt pelit 

identiteettiinsä ja rakentanut yhteiskuntamallinsa Huizingan havaintojen avulla. Zokut ovat 

sirpaloitunut kansa, jonka kaikki yhteiskunnalliset toiminnot käsitetään erilaisina peleinä ja 

jonka jäsenet noudattavat pelien sisäistä logiikkaa pelimäisine tavoitteineen, palkkioineen ja 

kokemuksineen. Myös yksilön identiteetti määrittyy hänen eri peleissä käyttämiensä 

henkilöhahmojen, avatarien, kautta: yksilön ulkomuoto, sukupuoli, luonne ja 

maailmankatsomus muuttuvat ja muovautuvat jatkuvasti eri pelien välillä ja voivat olla pelistä 

riippuen täysin erilaisia keskenään. Zokun jäsen ei kuitenkaan pidä yhtäkään näistä 

persoonista toista aidompana vaan zokun todellinen olomuoto on datapilvi, joka kuvastaa 

kaikkia zokun pelaamia pelejä. Zokujen yhteiskunnan kehitystä voi verrata digitaaliseen 

vallankumoukseen on muuttanut meidän yhteiskuntaamme ja tapaamme hahmottaa ja 

käsitellä maailmaa merkittävillä tavoilla. Jean le Flambeur -trilogiassaan Rajaniemi on 

käyttänyt yhteiskunnassamme teosten kirjoitushetkellä orastavia ideoita ja suuntauksia, ja 

rakentanut niiden pohjalta maailman, jossa ideat ovat uusien suuntauksen sijaan 
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yhteiskunnan pohjakiviä. Näistä yksi merkittävä esimerkki sekä tutkimukseni pääkohde on 

pelillisyys, elämän ja todellisuuden pelillistäminen sekä identiteetin määrittäminen pelien 

konventioiden kautta. 

 

 

1.3.2 Jean le Flambeur -sarja tieteiskirjallisuuden kentällä 

 

Avausluvussa teokseen The Cambridge Companion to Science Fiction Farah Mendlesohn 

kirjoittaa, että tieteiskirjallisuus ei ole genre, vaan keskustelua, jonka tunteellinen sydän on 

ihmeen tunne. Hänen mukaansa tieteiskirjallisuuden on oltava hienovaraista, jolloin sen 

lukeminen on samalla kääntämisprosessi (Mendlesohn 2003, 1–3, 5). James Gunn ja 

Matthew Candelaria taas nimittävät tieteiskirjallisuutta muutoksen kirjallisuudeksi (Gunn & 

Candelaria 2005, ix–x). Lukiessaan tieteiskirjallisuutta lukija siis kääntää teoksen maailmaa 

ja teknologiaa itselleen ymmärrettävään muotoon. Tieteiskirjallisuudella ei kuitenkaan ole 

määriteltyä oletustoimintaa tai paikkaa. Gunn kuvaa sitä asenteeksi, jota voi soveltaa lähes 

mitä tahansa aihetta kohtaan. (Gunn 2005a, 82–83.) Hän nimittää tieteiskirjallisuutta 

supergenreksi, joka voi sisältää muita genrejä (Gunn 2005b, 11–12). 

 

Juurilleen uskollisena Rajaniemen Jean le Flambeur -trilogia ei juuri selitä teknologiaansa. 

Sarjan ensimmäisessä teoksessa The Quantum Thiefissä teknologia pysyy enimmäkseen 

taustalla: siihen viitataan ja sitä käytetään, mutta lukijalle ei anneta selvää kuvaa siitä, miten 

ja miksi se toimii kuin se toimii. Lukijan on tehtävä tekstin perusteella omat päätelmänsä, 

kunnes teknologiaan palataan ja sitä avataan tarkemmin sarjan myöhemmissä teoksissa. 

Tämä vastaa Brian Atteberyn havaintoja tieteiskirjallisuuden kehityksestä. Hänen mukaansa 

teknologia toimii sosiaalisten kysymysten airueena, sillä tieteiskirjailijat alkoivat 1950-luvulla 

suosia tarinankerrontaa, jossa teknologiaa ei selitetä ja jossa henkilöhahmot elävät "omassa 

todellisuudessaan". Teknologiaa ei avata ekspositiolla, vaan se esitellään palasina sitä 

mukaa, kun sen selittäminen sopii orgaanisesti tarinaan. (Attebery 2003, 39–40.) 
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Ranskalainen tieteiskirjallisuuden edelläkävijä Jules Verne sekä Maurice Leblanc ovat 

Rajaniemen Jean le Flambeur -sarjan viitatuimmat kirjailijat ja ilmeisesti hänen ensisijaiset 

kirjalliset esikuvansa. Sarjan teokset alkavat sitaateilla Leblancin Arséne Lupin -teoksista, ja 

sarjan päähenkilö Jean le Flambeur on arkkityyppinen mestarivaras, joka Lupinin tavoin 

karsastaa väkivaltaa ja ilmoittaa uhreille ryöstöistään etukäteen. Teokset sisältävät monia 

muitakin viittauksia Leblancin tuotantoon: Jeanin lempiteos on Leblancin Kristallitulppa 

(1912, ransk. Le Bouchon de cristal) (TQT, 4 & TCA, 190), hänen poikansa Isidore on nimetty 

yhden Leblancin etsivähahmon mukaan, ja hänen avaruusaluksensa nimi on Leblanc (TCA, 

93). Rajaniemen fantastiset mutta silti tieteelliset maailmat tuovat taas mieleen Vernen 

mielikuvitukselliset tarinat, ja zokuvanhin Barbicane on nimetty Vernen tarinan From Earth 

to the Moon (1865) päähenkilön mukaan. 

 

Paul Alkon määrittelee teoksessa Science Fiction before 1900 (2002) ensimmäiseksi 

tieteiskirjaksi Mary Shelleyn teoksen Frankenstein: or, The Modern Prometheus (1818). 

Saman teoksen alussa oleva tieteiskirjallisuuden kronologia kuitenkin alkaa vuodesta 1516, 

jolloin Sir Thomas Moren teos Utopia (1516) ilmestyi. (Alkon 2002, xv & 1.) Shelley ansaitsee 

kutsumanimen tieteiskirjallisuuden äiti, sillä hän vaihtoi ensimmäisenä kirjailijana tarinan 

fantastisen elementin magiasta tieteeksi (Gunn & Candelaria 2005, 145–146). Hannu 

Rajaniemen Jean le Flambeur -sarja ottaakin vaikutteita Frankensteinista. Shelleyn 

Frankenstein kuvaa tieteellistä luomistyötä, jossa tiedemies rakentaa itse ihmisruumiin ja 

herättää sen henkiin – luoden täten uutta elämää. Shelley myös vertaa tohtori Frankensteinia 

titaani Prometheukseen, joka varasti jumalilta tulen ihmiskunnalle. Rajaniemen teosten 

päähenkilö Jean le Flambeur vertautuu myös Prometheukseen, sillä hänkin varasti 

Kaminari-jalokiven2 Sobornost-jumalilta. 

 

Tutkin jo Jean le Flambeur -sarjan ensimmäisen teoksen The Quantum Thiefin yhteyksiä 

utopiakirjallisuuteen artikkelissani “Katoava utopia, postmoderni utopia Hannu Rajaniemen 

teoksessa The Quantum Thief“ (2015). Siinä määrittelin teoksessa esiintyvän Oublietten 

kaupungin jamesonilaiseksi postmoderniksi utopiaksi, joka on eristynyt muusta maailmasta 

sekä teknologiansa että sijaintinsa kautta, ja tutkin, miten teos pirstaloi perinteisiä utopian 

genrepiirteitä. (Nikula 2015, 16–17.) Myös sarjan myöhemmät teokset The Fractal Prince ja 

                         
2 Kaminari on japania ja tarkoittaa ukkosta. 
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The Causal Angel sisältävät utooppisia piirteitä: Maassa sijaitseva kaupunki Sirr on 

yhteiskunta, jossa sanat ovat voimallisia ja tarinat vaarallisia, ja zokujen Suprakaupunki on 

lukemattomista maailmoista ja pienyhteiskunnista koostuva kollektiivi. Artikkelissani tutkin 

Oubliettea suvinilaisena antiutopiana eli pinnallisesti utopialta näyttävänä dystopiana (Nikula 

2015, 20). Myös Sirr ja Suprakaupunki piilottelevat salaisuuksia, joiden perusteella niitä voisi 

nimittää antiutopioiksi. 

 

Hannu Rajaniemi käytä tieteellisesti innovatiivisia ideoita ainoastaan Jean le Flambeur -

trilogiassa, vaan kirjailijana hän venyttää rohkeasti genrerajoja ja kirjallisuuden määritelmää. 

Hänen novellikokoelmassaan Näkymättömät planeetat (2016), jonka nimi viittaa Italo 

Calvinon teokseen Näkymättömät kaupungit (1972), koetellaan kirjallisuuden rajoja 

esimerkiksi novellissa ”Käyttämättömiä huomisia ja muita tarinoita”, johon hän on kerännyt 

Twitter-viestin, siis 140 merkin, mittaisia mikrofiktioita. Saman kokoelman tarina ”Lumikki on 

kuollut taas” on niin sanottua neurofiktiota, jonka alkuperäinen, koneelta luettava versio 

analysoi lukijan aivokäyrää ja muuttaa tarinaa kesken lukemisen riippuen siitä, miten hän 

reagoi tarinan eri ärsykkeisiin (Rajaniemi 2016, 347–349). Arvostelijat ovat verranneet häntä 

muun muassa kirjailijoihin Charles Stross sekä Peter Watts (Lampinen 2016). 

 

Teoksessa Science Fiction after 1900: from steam man to the stars (2002) Brooks Landon 

esittää, että kyberpunk haastoi perinteisen scifin sekä avaruusseikkailut, ja genren 

merkkiteos, William Gibsonin Neuromancer (1984), toi lukijoiden tietoisuuteen 

kyberavaruuden "kollektiivisen hallusinaation". Hänen mukaansa kyberpunk oli 

ensimmäinen genre, joka ymmärsi, miten teknologia on vaikuttanut kulttuuriimme: 

kulutusteknologia on luonut kulutuskulttuurin, jonka uusi ympäristö on teknologia. (Landon 

2002, 161–164.) Vaikka en näe Hannu Rajaniemen teosten edustavan kyberpunk-genreä, 

mielestäni Jean le Flambeur -sarja osaltaan kommentoi näitä kyberpunkin esittämiä teemoja. 

Rajaniemen fiktiossa teknologiasta on tullut fyysisen todellisuuden kanssa lähes identtisten 

virtuaalitilojen kautta ihmiselämisen ensisijainen ympäristö ja toinen todellisuus. Tarinassa 

tehokkaat keinot käsitellä materiaa nanotasolla ovat mullistaneet, mitä resursseja pidetään 

yleisesti arvossa: materiaalien sijaan tavoitellaan parempaa laskentatehoa, kaistanopeutta 

tai yhteisön arvostusta. 
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Rajaniemi on koulutukseltaan fysiikan professori, ja hän väitteli säieteoriasta Edinburghin 

yliopistossa. Koska teossarjassa kuvattu teknologia perustuu tieteellisiin teorioihin, 

Rajaniemeä voisi luonnehtia kovan tieteiskirjallisuuden kirjoittajaksi. Kathryn Cramerin 

mukaan kovalle tieteiskirjallisuudelle on kuitenkin useita määritelmiä. Hänen mukaansa 

1900-vuosisadan alkupuolella kaikkea tieteiskirjallisuutta pidettiin kovana, mitä nykyisin 

pidetään liian yleistävänä ja laajana määritelmänä – kaikki tieteiskirjallisuus ei voi olla kovaa. 

Myöhemmin on esitetty, että kovassa scifissä "suhde luonnontieteeseen ja tieto tieteestä 

ovat keskeisessä osassa teosta". (Cramer 2003, 186–187.) Tässä määrin Rajaniemen 

fiktion kovuus on kyseenalaista. On kiistämätöntä, että hänen tieteensä on tarkkaa, mutta 

kuinka keskeisessä asemassa tiede lopulta on Jean le Flambeur -sarjassa? Teknologia on 

teoksissa keskeistä siinä mielessä, että se on jatkuvasti läsnä, ja vaikka sarjan päähenkilöt 

tuntevat tiedettä ja käyttävät teknologiaa, he eivät ole tieteilijöitä, vaan sotureita, varkaita ja 

etsiviä. Teosten juonessa tiede on läsnä seikkailun ja toiminnan mahdollistajana, mutta 

harvoin toimijana tai toiminnan kohteena, ja teoksen keskeinen konfliktikin käydään eri 

sosiaalipoliittisten aatteiden välillä. Verrattuna esimerkiksi Peter Wattsin teokseen Blindsight 

(2006), jonka päähenkilöt ovat koulutettuja tutkijoita ja jonka juonen keskeinen osa on 

itsetietoisuuden biologinen merkitys sekä kieli, Rajaniemen tuotannossa tiede ei ole 

itseisarvoista vaan tarinankerronnan väline. Näiltä osin Jean le Flambeur -trilogia muistuttaa 

enemmän avaruusoopperaa. 

 

Näenkin, että Jean le Flambeur -sarjan ensisijainen esikuva on avaruusooppera. 

Avaruusooppera (space opera) käsittelee ihmiskunnan laajentumisen myyttisiä teemoja. Ne 

ovat elämää suurempia seikkailuja, joissa ihmiskunta tutkii uusia maailmoja. Usein 

avaruusoopperat korostavat niin sanottua tieteen kulttuuria, utopistista ajatusta, että tiede 

voi tehdä elämästä parempaa. (Williamson 1988, 433–435.) Gary Westfahlin mukaan 

avaruusooppera on tieteisfiktion yleisin ja samalla väheksytyin muoto, minkä takia kesti 

kauan ennen kuin sitä alettiin tutkia vakavasti. Westfahl viittaa Wilson Tuckerin määritelmään 

avaruusoopperasta nimittäen sitä ensimmäiseksi avaruusooppera-genren määritelmäksi: 

Tuckerin mukaan avaruusooppera koostuu kolmesta osasta: avaruusaluksesta, matkasta 

kartoittamattomien maailmojen läpi sekä jännittävästä seikkailutarinasta. Avaruusooppera 

on konfliktien kirjallisuutta, jota hän kuvaa sanoilla "hacky, grinding, stinking, outworn". 

Tämän vuoksi avaruusooppera sortuu usein kaavamaisuuteen sekä keskinkertaisuuteen. 

(Westfahl 2003, 197.) Myös Attebery kuvaa avaruusoopperaa sekoitukseksi seikkailua, 
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mysteeriä ja romantiikkaa, jossa teknologia toimii sosiaalisten kysymysten airueena (2006, 

33 & 39). Samaa mieltä ovat Alexei ja Cory Panshin, joiden mukaan avaruusooppera-nimitys 

syntyi alun perin haukkumasanaksi ja kehittyi myöhemmin tarkoittamaan värikästä, 

dramaattista ja suuriskaalaista tieteistarinaa (Panshin & Panshin 2005, 263–264). 

  

Westfahl nimittää 1930-lukua avaruusoopperan kulta-ajaksi, jolloin tarinat saattoivat sisältää 

vain vaatimattomia teknologisia edistyksiä ja muistuttaa tyyliltään villin lännen, meri- ja 

etsivätarinoita tai kertoa galaksien välisistä sodista, supertieteellisistä aseista ja 

sankarineroista. Mutta kun universumi oli valloitettu, kirjoittajia alkoi kiinnostaa, miten sitä 

pitäisi hallita. Tarinoissa alkoi esiintyä nokkelia sankareita, jotka luovivat ongelmista älynsä 

ja viekkautensa avulla. (Westfahl 2003, 199–202.) Lajin kehitys johti lopulta postmoderniin 

avaruusoopperaan, josta paras esimerkki on Iain M. Banksin The Culture -sarja. 

Postmoderni avaruusooppera muistuttaa kulta-ajan lennokkaita seikkailutarinoita ja uljaita 

siviilisaatioita, mutta sisältää samalla dekonstruoivan, asiat uuteen valon saattavan terän. 

(Westfahl 2003, 206–207.) Rajaniemi sekoittaa teoksissaan näitä avaruusoopperan 

ääripäitä: hänen teoksissaan ei matkusteta tähtiin uusien maailmojen perässä ja 

aurinkokuntakin on jo valloitettu, ja teossarjansa tutkimattomia maailmoja ovat ihmismielen 

ja -kulttuurin todellisuudet. Jean le Flambeur -sarjassa teknologia on muuttanut 

ihmiskokemusta niin totaalisesti, että sen pitäisi kaiken järjen mukaan olla täysin vieras 

nykyaikaiselle lukijalle. Teknologian avulla elävät olennot ovat kuitenkin tieteellisistä 

kulisseistaan huolimatta ihmisiä, joiden tekoja ohjaavat perin inhimilliset motiivit. 

 

Atteberyn (2003, 34–35) mukaan avaruusoopperan kaari etenee paikallisista konflikteista 

kosmisiin mittakaavoihin, ja myös Jean le Flambeur -sarja seuraa tätä kaarta: The Quantum 

Thief sijoittuu enimmäkseen yhteen kaupunkiin, ja tapahtumien seuraukset pysyvät 

enimmäkseen sen sisällä. The Fractal Princessä siirrytään Maahan ja Maan kiertoradalle, ja 

teoksen lopussa koko planeetta tuhoutuu. The Causal Angelissa liikutaan Maasta Marsiin ja 

Saturnukseen, ja vaakalaudalla on aurinkokunnan koko ihmisasutus sekä todellisuus: kun 

The Fractal Princessä pelkän Maan tuhoutuminen on järkyttävä tragedia, The Causal 

Angelissa tuhoutuvat peräkkäin Mars ja Saturnus asukkaineen. Jean le Flambeur -sarjan 

tematiikka on muutenkin hyvin lähellä avaruusoopperaa: Sobornost-jumalten kopioklaanit ja 

valta saavuttavat myyttiset mittasuhteet, ja zokut rakentavat mytologiansa pelien ja 
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intertekstuaalisten viittausten kautta. Jean le Flambeur on elämää suurempi veijarisankari, 

joka muistuttaa arkkityyppistä varasta. Teossarja kuvaa taistelua maailmankaikkeuden 

kohtalosta, jossa yksi keskeinen elementti on uusien (virtuaalisten) maailmojen tutkiminen. 

Ratkaisut ongelmiin löytyvät yleensä teknologiaa tai peliteorioita käyttämällä. Rajaniemi on 

kerronnassaan omaksunut avaruusoopperan tyylin jäljitellä muita lajeja, minkä takia hänen 

tekstinsä muistuttavat välillä etsivä- ja veijaritarinoita tai sadun rakennetta. Näillä perusteilla 

sijoitan Rajaniemen Jean le Flambeur -sarjan postmodernin avaruusoopperan kentälle. 

 

 

1.4 Tutkielman teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimukseni keskeisiä käsitteitä ovat leikki, peli ja niiden alakäsitteet pelillisyys 

(gamification) sekä taikapiiri. Tässä luvussa avaan tutkimukselleni keskeiset teoreettiset 

käsitteet: leikin ja pelin. Otan kantaa myös tutkimuksen kielelliseen haasteeseen: Huizinga 

kirjoitti teoksensa alun perin saksaksi ja Caillois ranskaksi. Huizingan ja Caillois’n teosten 

englanninkielisissä käännöksissä sanat spielen ja jeu on ensisijaisesti käännetty muotoon 

play ja game, jotka ovat kuitenkin merkitykseltään olennaisesti laajempia kuin Leikkivässä 

ihmisessä käytetty suomenkielinen vastine leikki. Otan tähän kielelliseen ongelmaan 

tarkemmin kantaa luvussa 1.4.3 Käsitteiden semanttiset erot: game ja play sekä peli ja leikki. 

On myös syytä huomata, että The Causal Angelissa Rajaniemi viittaa suoraan Huizingaan 

sekä hänen ja Caillois’n käyttämään termistöön, kuten agon- ja alea-peleihin ja taikapiiriin. 

Tästä on pääteltävissä, että leikin tematiikan käyttö ja esiintymiset sarjassa ovat kirjailijan 

tietoisia valintoja. 

 

Perustan tutkielmani leikki-termin ensisijaisesti Huizingan (1984, 5–6) määritelmään ihmistä 

määrittelevänä kulttuurisena ilmiönä sekä Roger Caillois’n (2001, 3–10 & 11–35) 

myöhemmin esittämään kritiikkiin ja tarkempaan leikin ja pelin määritelmään. Artikkelissa 

”Homo ludens revisited” Jacques Ehrmann nimeää Huizingan ja Caillois’n kahdeksi 

ensisijaiseksi kulttuurimme leikkiaspektin tutkijaksi. Ehrmannin mukaan Huizinga oli 

ensimmäinen tutkija, joka yhdisti ihmistoiminnot, kuten lain, sotimisen, runouden ja taiteen 

niiden leikillisyyden kautta. Huizinga kuitenkin otti huomioon vain leikin kilpailulliset muodot, 
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mistä Caillois jatkoi leikin määrittelyä eri kategorioihin. (Ehrmann 1968, 31.) Tiivistettynä 

Huizinga ja Caillois määrittelevät leikin vapaaehtoiseksi ja tavallisesta eroavaksi toiminnaksi, 

jonka arvo ei määrity saavutetusta hyödystä. Huizingan mukaan leikit tapahtuvat niitä varta 

vasten rajatuissa fyysisissä ja sosiaalisissa tiloissa, joiden sisällä vallitsevat muusta 

maailmasta erilliset, leikkiä varten luodut säännöt. Caillois tarkentaa Huizingan määritelmää 

ja jakaa leikin neljään osa-alueeseen: agon (kilpailu), alea (uhkapeli), mimiikka (imitaatio) ja 

ilinx (vauhtipelit). Lisäksi hän erottaa kaksi peleissä vaikuttavaa voimaa: pelien tuottaman 

ilon, paidian, ja pelien haastetta tuovan sääntöelementin, luduksen. (Caillois 2001, 11–35; 

Huizinga 1984, 9–24.) Huizingan ja Caillois’n leikki-määritelmä on hyvin laaja, ja Huizingan 

mukaan käsitteeseen voi sisällyttää lähes kaikki kulttuurillisen toiminnan ilmiöt, kuten 

uskonnon ja taiteen. Voisi jopa sanoa, että Huizinga väittää kulttuuria ihmiselle luontaiseksi 

leikiksi. Lisäksi on syytä mainita, että Huizingan ja Caillois'n teosten käännöksissä käytetty 

englannin sana ”play” ja saksan vastaava sana ”spielen” viittavat yhtäläisesti suomen 

sanoihin ”leikkiä”, ”pelata” ja ”näytellä” ja vaikka sana on Huizingan teoksen 

suomennoksessa käännetty yleisesti leikiksi, se pitää sisällään sanan play kaikki 

merkitykset. Palaan näihin käsitteisiin myöhemmin ja määrittelen ne tarkemmin osana 

teoreettista viitekehystä (ks. luku 1.4.3). 

 

Uskon, että 2000-luvun digitaalinen vallankumous ja sen mukana tullut videopelaamisen 

popularisoituminen on tuonut täysin uusia horisontteja kaiken pelitutkimuksen, myös 

kirjallisuudentutkimuksessa tehdyn, äärelle. Videopelit ovat saaneet paljon vaikutteita 

perinteisestä kirjallisuudesta, ja tarkoitukseni on todistaa, että etenkin spekulatiivinen fiktio 

on saanut vaikutteita videopeleistä. Pelit ja leikit eivät ole uusi asia ihmiselle. Huizinga (1984, 

9–10) ja Caillois (2001, 57–67) perustelevat, että ne ovat ihmiskulttuurin vanhimpia 

rakennusosasia. Digitaalinen vallankumous ja sen aiheuttanut teknologia, kuten videopelit 

ja internet, ovat kuitenkin tuoneet pelit uudella tavalla läsnä oleviksi elämäämme – 

halusimme sitä tai emme. Pelit eivät ole enää lapsuuden harjoituskeinoja tai kulttuuristen 

instituutioiden alitajuisia peilikuvia, vaan niitä harrastetaan tietoisesti iästä, sukupuolesta ja 

sosiaalisesta asemasta riippumatta: Elektroninen urheilu vetää vuosittain miljoonia katsojia. 

Matematiikassa ja luonnontieteissä peliteoriaa, siis pelillistä logiikkaa, käytetään 

optimaalisten toimintatapojen selvittämiseen konfliktitilanteissa (Zagare 1984, Introduction). 

Koulutuksessa ja työpaikoilla hyödynnetään videopeleistä otettuja toimintamalleja, kuten 

kokemuspisteitä, saavutuksia ja haasteita, tehostamaan työntekoa ja parantamaan 
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motivaatiota. Tavalla tai toisella pelit ovat yhä suurempi ja näkyvämpi osa länsimaista 

kulttuuria, ja väitän, että pelillistämme elämäämme enemmän kuin koskaan. Myös leikki on 

tuttua jokaiselle ihmiselle. Se esiintyy puhtaana lapsen leikissä, mutta jatkamme leikkimistä 

myös aikuisiällä pelien ja urheilun muodossa. Kuitenkin, jos meitä pyydettäisiin 

määrittelemään tarkalleen, mitä leikki on, käsitteestä tulee yhtäkkiä vieras ja monimutkainen. 

Asiaa tarkemmin ajateltuna harva meistä osaa sanoa, mitä leikki tarkalleen on. (Spariosu 

1989, 1.) Kun termiä yritetään purkaa, tutkijoilla on vähän yhteistä pinta-alaa ja paljon 

epäselvyyttä. 

 

Seuraavaksi käyn läpi leikin eri muodot urheilusta ja taitoleikeistä (agon) uhka- ja 

vauhtipeleihin (alea, ilinx) sekä mimiikkaan (mimicry). Leikin keskeisten piirteiden lisäksi 

määrittelen erityispiirteet, jotka erottavat pelin leikistä. Otan lähtökohdakseni Katie Salenin 

ja Eric Zimmermanin teoksessa Rules of Play: game design fundamentals (2004) tekemän 

historiakatsauksen sekä pelin määritelmän, jota täydennän muiden tutkijoiden mielipiteillä. 

Käsittelen myös pikaisesti yleisen pelitutkimuksen, ludologian, historiaa sekä suhdetta 

kirjallisuudentutkimukseen. Esittelen ludologian viitekehyksessä tarkemmin pelin alalajeina 

video- ja roolipelit, jotka ovat keskeisiä vertailukohteita aineistoni kanssa. Leikin 

erityispiirteistä käsittelen tarkemmin Huizingan (1984, 20–21) havaitsemaa ja muiden 

tutkijoiden myöhemmin laajentamaa taikapiirin (the magic circle) käsitettä (Consalvo 2009, 

409), joka on keskeinen käsite luvussa 3.2 Taikapiiri maailmassa: teosten pelillinen 

maailmankuva. 

 

 

1.4.1 Leikin teoreettinen määrittely 

 

Huolimatta koko ajan kasvavasta kiinnostuksesta, leikin konsepti on nykyään lähes yhtä 

häilyvä kuin se oli kaksi tuhatta vuotta sitten (Spariosu 1989, 1). Leikki on aina ollut 

tiedostettu käsite, ja leikillisyyttä on myös tutkittu eri muodoissa ja eri tavoilla, mutta 

ensimmäinen, joka alkoi tutkia leikin erityisasemaa ja joka tunnisti, kuinka laaja-alaisesti se 

määrittää sekä hallitsee kulttuuria, oli Johan Huizinga. (Salen & Zimmerman 2004, 32, 

Ehrmann 1968, 31.) Huizinga on luonut pohjan nykyiselle käsitteelle leikistä ilmiönä. Hän on 
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nimennyt leikin piirteet sekä tunnistanut leikkiaineksen yhtenä kulttuurin kulmakivistä. Hänen 

mukaansa leikki on kulttuuriakin vanhempi ilmiö eikä vain ihmiselle ominainen asia, vaan 

esimerkiksi koiranpentujen telmiminen on leikkimistä yksinkertaisimmillaan. (Huizinga 1984, 

9.) 

 

Cailloisin mielestä Huizingan teos Leikkivä ihminen, Yritys kulttuurin leikkiaineksen 

määrittelemiseksi (1984) on kirjoitustyyliltään julistava sekä havainnollistava, ja Caillois 

(2001, 3–4) toteaa, että Huizingan manifestin suurin meriitti on juuri hänen havainnoissaan, 

jotka ovat avanneet uusia suuntia leikki-ilmiön tutkimiselle. Caillois’n mielestä Huizinga on 

tietoisesti jättänyt luokittelematta leikki-ilmiötä liikaa, ja hän jopa väittää, että Huizingan teos 

ei ole pelitutkimus vaan kyselevä tutkimus leikin luovaan ainekseen kulttuurissa (Caillois 

2001, 4). Caillois jatkaa Huizingan aloittamaa työtä kodifioimalla tämän tekemät havainnot. 

He ovat luoneet ludologian ja leikkitutkimuksen peruskäsitteet, joka ovat yhä käytössä 

tutkimuksen kentällä.  

 

Huizinga määrittelee leikin ”vapaaehtoiseksi toiminnaksi, joka suoritetaan määrätyissä ajan 

ja paikan rajoissa vapaaehtoisesti hyväksyttyjen, mutta ehdottomasti sitovien sääntöjen 

mukaan; se on oma tarkoitusperänsä, ja sitä seuraa jännityksen ja ilon tunne sekä tietoisuus 

jostakin, mikä on ‘toista kuin tavallinen’ elämä" (Huizinga 1984, 39). Toisin sanoen 

leikkitilanteella on aina ennalta määrätty aika ja paikka, josta jokainen leikkijä voi 

halutessaan poistua. Leikki on myös niin sanotusti hyödytöntä eli leikkimisestä ei seuraa 

materiaalista eikä rahallista hyötyä. Sen sijaan leikin pääasiallinen tarkoitus on tuottaa iloa 

ja nautintoa leikkijälle. (Caillois 2001, 6, 9.) Huizingan (1984, 21–23, 39) mukaan leikkiä 

määrittävät ”ehdottomasti sitovat säännöt”, jotka korvaavat leikin ajaksi tavallisen elämämme 

normit. Näillä hän tarkoittaa esimerkiksi pelien sisäisiä sääntöjä: shakissa sotilaat liikkuvat 

ruudun kerrallaan eteenpäin ja lähetit voivat liikkua vain viistoon. Pelin sisällä säännöt ovat 

ehdottomat, esimerkiksi shakkipelissä sotilas ei voi hypätä laudan ulkopuolelle tai ampua 

vastapuolen nappulaa. Pelaajat toimivat vuorotellen, eikä toinen pelaajista voi yhtäkkiä 

suorittaa kahta vuoroa peräkkäin. Tämä tavallaan eristää pelin oikeasta maailmasta omaksi 

maailmakseen, jota määrittävät pelin asettamat säännöt mutta joka tapahtuu silti oikeassa 

maailmassa. Tälle kahden maailman väliselle tilalle on esitetty useita nimiä: Mihai Spariosu 

(1989, 2) kuvaa leikkejä kaksinaisiksi (amphibolous), jolla hän tarkoittaa leikin luonnetta sekä 
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toimintana että intentiona. Victor Turnerin mukaan leikki on liminaalista eli sijaitsee toden ja 

epätoden rajalla. Bateson kuvailee leikkiä paradoksiksi, sillä se yhtä aikaa on ja ei ole sitä, 

miltä se näyttää. (Sutton-Smith 1997, 1.) Huizinga kutsuu ideaa taikapiiriksi (the magic 

circle), rajaksi, joka erottaa leikin maailman arjesta (Consalvo 2009, 409, Huizinga 1984, 19–

21). Taikapiiri on pelitutkijoiden keskuudessa vilkkaasti keskusteltu käsite, ja avaan sitä sekä 

sitä kohtaan esitettyä kritiikkiä tarkemmin seuraavassa luvussa 1.4.2 Taikapiiri ja pelitilan 

rajat. 

 

Huizingan leikin määritelmälle on myös tärkeää, että leikki on ”hyödytöntä” toimintaa eikä se 

ole välittömästi tarpeellista elämiselle. Toisin sanoen sitä ei harjoiteta välinearvoiseksi 

hyödyn tai itsensä parantamisen vuoksi, vaan se on itsearvoista: ihminen leikkii, koska leikki 

tuottaa hänelle iloa. (Huizinga 1984, 9–11.) Paradoksaalisesti tämä on johtanut Huizingan 

johtopäätökseen, että siinä missä esimerkiksi vapaaehtoisesti pelattu jalkapallo-ottelu on 

leikkimistä, pakollinen turnausottelu ei ole. Myös Caillois pitää selvänä, ettei ammattipelaaja 

tai -näyttelijä leiki, vaan tekee työtä. Heille leikki on jotain muuta, vapaaehtoisesti tehtyä 

toimintaa. (Caillois 2001, 5–6, 45.) Aktiviteetin leikkiaines ei siis ole objektiivista, vaan vaatii 

leikkijän. 

 

Edellä mainitun kuvauksen perusteella Caillois on laatinut seuraavan listan leikille 

ominaisista piirteistä. Aktiviteetti voidaan määritellä leikiksi, jos se on pakotonta (vapaata), 

eristynyttä, epävarmaa (määrittämätöntä), tuottamatonta, sisäisten sääntöjen ohjaamaa 

sekä teeskentelevää. (Caillois 2001, 9–10.) Toisin kuin esimerkiksi työn tekeminen palkan, 

ruoan laittaminen selviytymisen vuoksi, leikillä ei ole niin sanottua hyödyllistä funktiota, vaan 

sitä harrastetaan ensisijaisesti, koska se on hauskaa. Leikkijät osallistuvat leikkiin ja sen 

sääntöihin vapaaehtoisesti ja voivat lopettaa leikkimisen vapaaehtoisesti. Leikki on siis 

vapaata ja leikkiin ei voi pakottaa. (Caillois 2001, 6.) Leikki on tavallisesta elämästä 

eristynyttä sekä ennalta sovitun ajan ja paikan sisällä tapahtuvaa toimintaa. Leikin ja ei-leikin 

välillä on selvä raja, jonka leikkipuolella pätevät vain leikin sisällä järkevät säännöt. 

Esimerkiksi hipan sääntöihin kuuluu, että hipan on koskettava muuta pelaajaa, jolloin 

kosketetusta tulee uusi hippa. Myös leikkikenttä tai jalkapallon pelialue ovat rajoja, joiden 

sisällä leikin tai pelin säännöt pätevät. Leikkijöille sisäiset säännöt ovat selvät ja he voivat 

liikkua rajan puolelta toiselle vapaasti osallistumalla tai poistumalla leikistä. (Caillois 2001, 
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6–7.) Pelin sisäisten säänöjen rikkomisesta kuitenkin rankaistaan. Aiemmin 

mainitsemassani lapsen leikissä säännöt vaihtuvat leikistä riippuen. Perussääntönä lapsi 

tietää, ettei oikeasti ole poliisi, mutta leikin sisäiseen logiikkaan kuuluu roolin esittäminen. 

Poliisileikissä ei esimerkiksi ole myös hyväksyttävää muuttua yhtäkkiä ritariksi tai pidättää 

poliisia, mikä rikkoisi leikin sisäisiä sääntöjä. Säännöt ohjaavat leikkiä, mutta lakkaavat 

merkitsemästä heti, kun leikkijä päättää olla leikkimättä. (Caillois 2001, 7–8.) Modernimpi 

ilmiö näistä säännöistä on erilaiset virtuaalimaailmat, jotka tietokoneteknologia ja internet 

ovat mahdollistaneet. Virtuaalimaailmassa säännöt voivat olla digimaailmaan rakennetut ja 

siten yhtä pätevät kuin luonnonlait eikä vain pelaajien kesken sovitut. 

 

Leikkiminen on epävarmaa toimintaa. Toisin kuin teatteria, sen tapahtumia ei ole 

käsikirjoitettu eivätkä leikkijät tai leikin seuraajat tiedä, miten leikki etenee. Esimerkiksi lasten 

leikki (make believe) muistuttaa improvisoitua näyttelemistä, jossa leikkijät eläytyvät 

rooleihin, kuten poliisit ja rosvot, ja käyttäytyvät roolinsa mukaisesti ilman käsikirjoitusta. 

Myös jalkapallossa leikin etenemistä ohjaavat pelin säännöt (kuten maaleista saa pisteitä 

eikä palloon ei saa koskea käsin), mutta voittajan määrittää vain joukkueiden keskenäinen 

kilpailu. (Caillois 2001, 7–8.) Caillois’lle leikki on myös tuottamatonta: leikkiminen ei tuota 

rahaa eikä tuotteita toisin kuin esimerkiksi taide, joka on myytävä ja katseltava fyysinen 

tuotos. (Performanssitaide on raja-alue, jonka performanssin luonteesta riippuen voinee 

luokitella myös leikiksi.) Huizingan mielestä esimerkiksi uhkapelit eivät ole leikkejä, sillä 

niistä voi voittaa rahaa. Caillois on Huizingan kanssa eri mieltä, sillä hänen mielestään 

uhkapeleissä vaihdetaan resursseja vain pelaajien välillä ja keskimäärin kaikki lähinnä 

menettävät rahaa. Caillois’lle pelaajien välinen resurssien vaihto on siis poikkeus 

tuottamattomuudessa. (Caillois 2001, 5–6.)  

 

Leikki on teeskentelevää, eli siihen liittyy tietoisuus toisesta todellisuudesta. Tämä vapaa 

epätodellisuus on vertaussuhteessa oikeaan elämään: leikkijä "elää" luomassaan 

todellisuudessa, vaikka tietääkin sen fiktiiviseksi. (Caillois 2001, 9–10.) Lasten leikissä 

leikkijät projisoivat kulttuurinsa tavoitteet ja normit vaihtoehtoiseen ja ideaaliseen leikin 

simulaatiomaailmaan. Tältä kannalta roolileikki on ihmisyyden täyttä toteutumista, jossa 

leikin fiktio on leikkijälle totta. (Wilson 1990, 8–10.) Toisin sanoen leikkijä eläytyy leikittävään 

asiaan: rosvot ja poliisit käyttäytyvät näiden tavoin tai junaa leikkivä lapsi kieltäytyy 
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tekemästä asioita, joita juna ei tekisi. Roolipeleissä taas erotetaan tiukasti, mikä on roolin 

ulkopuolista (out of character) ja mikä siihen kuuluvaa (in character) toimintaa. 

 

Caillois huomauttaa, ettei hänen listansa ole tyhjentävä, sillä kaikki leikin muodot eivät täytä 

jokaista määriteltyä kohtaa. Listan puutteellisuuden sijaan hän pitää tätä merkkinä leikki-

ilmiön moninaisuudesta. (Caillois 2001, 10.) Tätä näkemystä kohtaan on esitetty paljon 

kritiikkiä, koska listaa soveltamalla minkä tahansa inhimillisen aktiviteetin voi määritellä 

leikiksi. Esimerkiksi Ehrmann (1968, 32) syyttää Callois’a leikillisyyden liiasta 

kategorisoimisesta ja kyseenalaistaa, ovatko leikki ja vakava kulttuurissa oikeasti 

vastavoimia. 

 

Huizinga itse välttää leikin liikaa kategorisointia, mutta tekee viittauksia erityyppisiin 

leikkeihin, kuten agonaalisiin tai mimeettisiin leikkeihin ja paidiaan käsitellessään eri 

kulttuurien leikkimistä (Huizinga 1984, 41–42). Huizingan havaintojen pohjalta Caillois jakaa 

leikin eri muodot neljään kategoriaan: agon, alea, mimesis sekä ilinx (Caillois 2001, 13). 

Agon, joka on kreikkaa ja tarkoitti alun perin urheilua, viittaa leikkeihin ja peleihin, joissa 

mitataan pelaajien taitoja. Näin ollen kategoriaan lukeutuu suurin osa urheilusta sekä 

kilpapeleistä, mutta myös yksilön taitoja mittaavat lajit, kuten leijan lennättäminen. (Caillois 

2001, 14–15.) Alea viittaa leikkeihin tai peleihin, joissa ratkaisevana ”toimijana” ovat 

ensisijaisesti kohtalo, onni ja sattuma. Alea on latinaa ja tarkoittaa noppapelejä, ja Caillois 

viittaakin termillä uhkapeleihin, kuten rulettiin, kolikonheittoon tai lottoon. Ratkaiseva piirre 

alea-peleissä on, ettei pelaajalla ole juurikaan mahdollisuutta vaikuttaa pelin lopputulokseen, 

jolloin pelissä korostuu pelaajan oma kokemus pelitilanteessa. (Caillois 2001, 5–7.) 

Mimiikka-leikit ovat leikkejä, jotka perustuvat jonkin toisen persoonan esittämiselle. Teatterin 

lisäksi tähän sisältyvät esimerkiksi lasten koti- ja poliisileikit. Mimiikassa näkyy myös 

puhtaimmillaan leikkiin liittyvä teeskentely: lapsi yleensä tietää, ettei hän ole oikeasti poliisi, 

mutta saattaa leikin mukaisesti esimerkiksi pidättää isänsä. Teatterissa taas katsojan on 

jätettävä kulissit sekä näyttelijöiden maskeeraus huomioimatta ja teeskenneltävä, että hänen 

edessään tapahtuva tilanne on todellinen. (Caillois 2001, 19–21.) Ilinx-luokkaan Caillois 

sijoittaa niin sanotut vauhtipelit eli leikit, joiden tuottama ilo syntyy vertigon, siis huimauksen, 

tunteesta. Caillois’n mukaan näiden leikkien kautta ihminen pyrkii hetkellisesti järkyttämään 

aistiensa ja olemisensa vakauden ja tavoittelemaan sen kautta vaaratilanteeseen liittyvää 
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jännitystä. Esimerkkeinä hän luettelee muun muassa vuoristoradat, pyörivät dervissit ja 

lasten leikit, joissa pyöritään oman akselin ympäri yhden jalan varassa. (Caillois 2001, 23–

24.) 

 

Agon, alea, mimiikka ja ilinx -kategoriat eivät sulje toisiaan pois, vaan yksittäinen leikki voi 

sisältää usean eri kategorian piirteitä. Esimerkiksi mimiikka- ja agon-leikkejä yhdistää 

teatterin sekä urheilutapahtuman spektaakkelimaisuus. (Caillois 2001, 22.) Caillois sijoittaa 

itse kategoriansa taulukoksi, johon eri leikin muodot voi asettaa osaksi yhtä tai useampaa 

luokkaa. Tämän lisäksi Caillois’n mukaan leikit voi asettaa paidia-ludus-akselille. Paidialla 

Caillois viittaa vapaamuotoisiin peleihin, joita säännöt eivät juurikaan rajoita. Esimerkkeinä 

hän nimeää lasten spontaanit leikit sekä esimerkiksi improvisoivan mimiikan. Ludus-leikit 

ovat pelimäisempiä ja niiden sisältöä ja tavoitteita määrittävät säännöt sekä niihin luodut 

rajoitukset. Caillois’n mielestä shakki on yksi puhtaimmista ludus-peleistä, sillä sitä yleensä 

pelataan sen sääntöjen tuottaman haasteen vuoksi. (Caillois 2001, 27–28.)  

 

Huizinga näki leikin ensisijaisesti kulttuuria määrittävänä ilmiönä, ja hänen mukaansa 

ihmistoiminnasta löytää kaikkialta leikillisiä rakenteita ja rituaaleja. Hän väittää, että kulttuuri 

syntyy leikin muodossa ja että kaikkea kulttuuria aluksi leikitään. Hän näkee leikillisyyden 

kuuluvan kulttuuriimme erityisesti kansanperinteessä sekä uskonnollisissa rituaaleissa, 

joiden sisäinen logiikka ja monimutkaiset toiminta- ja roolimallit eroavat leikistä ainoastaan 

vakavuudellaan ja oletetulla tuloksellisuudellaan (esimerkiksi sadonkorjuuriittien uskotaan 

johtavan parempaan satoon). (Huizinga 1984, 9–10, 59–64.) Myös sodassa on Huizingan 

mukaan nähtävissä sisäisiä kunniasäännöstöjä ja toimintamalleja, jotka tekevät siitä 

leikillistä toimintaa. Tämä näkemys ei kuitenkaan yllä maailmansotiin, joissa hänen 

mukaansa on hylätty kaikki perinteisen sodan kunniallisuus. Totaalinen sota ei siis ole enää 

leikkiä. (Huizinga 1984, 91, 103–104.) Uskon, että sodan leikillisyydellä Huizinga tarkoittaa 

niitä keskiaikaisia sotia, jotka käytiin ennalta sovituissa paikoissa ennalta sovittuihin aikoihin 

ja jotka nähtiin aateliston keskeisenä välienselvittelynä. Tämä sota oli leikkiä vain aateliston 

näkökulmasta ja siinä kirjaimellisesti leikittiin sotilaiden hengillä. 
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Huizingaa ja Caillois’a pidetään leikki- ja pelitutkimuksen uranuurtajina, mutta myöhemmin 

teoreetikot ovat kyseenalaistaneet joitakin heidän ehdottomammista väitteistään. Erityisesti 

kritiikkiä on kohdistettu siihen, miten he ovat määritelleet leikin todellisuudesta täysin 

erilliseksi toiminnaksi taikapiirin kautta. Esimerkiksi Jacques Ehrmann on kritisoinut 

molempia tutkijoita omien käsitystensä liian vähäisestä kyseenalaistamisesta. Hänen 

mukaansa Huizinga ja Caillois eivät kumpikaan ole ottaneet huomioon, että myös pelaaja on 

osa peliä. Ehrmann toteaa, että pelaaja ei vain hallitse peliä, vaan voi myös olla pelattava 

kohde, pelinappula. Pelaaja on pelissä siten yhtä aikaa pelin subjekti sekä objekti (Ehrmann 

1968, 55–56.) Jesper Juul on taas kritisoinut Caillois’n kategorioita, sillä hänen mukaansa 

pelit eivät ole koskaan valintoja esimerkiksi kilpailun ja sattuman väliltä, vaan lähes joka peli 

sisältää sekä kilpailullisia että sattumallisia elementtejä (Juul 2011, 10). 

 

Michael Echeruo on kritisoinut etenkin Caillois’n määritelmää ja kehottaa torjumaan hänen 

tapansa yhdistää leikki ja peli toisiinsa. Echeruon mukaan termien länsimainen käyttö antaa 

ymmärtää yhteyden kahden aktiviteetin välillä, mutta esimerkiksi Afrikan kielissä 

aktiviteettien välillä on selvä ontologinen ero. (Echeruo 1994, 141.) Hänen mukaansa Caillois 

asettaa kaiken ei-työn, etenkin pelit, samaan taulukkoon, mutta Echeruon mielestä 

esimerkiksi “leikki juhlintana” pitäisi selvästi erottaa “leikistä leikkinä”. Hänen mielestään 

luduksen käsite pitäisi määritellä uudelleen käyttämättä eurooppalaista psykoanalyyttistä 

mallia, sillä esimerkiksi afrikkalaiset plastiset taiteet ovat ensisijaisesti ilmaisun väline kun 

taas länsimaissa taide on representaation väline. Echeruon mukaan Caillois’n leikille 

ominaisena pitämän illuusion käsite on afrikkalaiselle leikille vierasta. (Echeruo 1994, 145–

149.) Tutkimukseni huomioi Echeruon esittämän kritiikin seuraavassa luvussa, jossa 

käsittelen leikki-käsitteen semanttisia eroja. Mielestäni on kuitenkin perusteltua pitäytyä 

leikkitutkimuksen länsimaisessa viitekehyksessä, koska kohdeteokseni on länsimainen ja 

kirjoitettu alun perin englanniksi. 

 

Teoksessa Understanding video games, the essential introduction (2013) referoidaan 

pelitutkimuksen historiaa. Teoksessa esitetään, että valtaosa leikki-ilmiön tutkijoista ovat 

käsitelleet aihetta oman tieteenalansa näkökulmasta ja että he ovat soveltaneet 

tutkimukseen näin oman alansa viitekehystä. Tätä kautta pelitutkimuksen kenttä on 

monipuolistunut, mutta toisaalta jäänyt sirpaleiseksi eikä yhtenäistä tiedeyhteisöä tämän 
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takia ole päässyt syntymään. (Egenfeldt-Nielsen, et al 2013, 8.) Leikkitutkimusta ovatkin 

uudistaneet eniten videopelien tutkijat, jotka ovat yrittäneet organisoida yhtenäistä 

tutkimusta game studies (pelitutkimus) tai ludologia-alan nimellä. Suuntauksen kannattajat, 

kuten Jesper Juul, ovat pyrkineet tekemään pesäeron heitä edeltävän, ensisijaisesti 

narratiivisen pelitutkimuksen ja ludologian välille ja kyseenalaistaneet esimerkiksi Caillois’n 

tulkinnan taikapiiristä.  

 

 

1.4.2 Taikapiiri ja pelitilan rajat 

 

Taikapiiri (magic circle) on Johan Huizingan havainnoima ilmiö, joksi hän kutsuu sitä, miten 

leikki erottaa itsensä muusta maailmasta: leikillä on oma sisäinen logiikkansa ja omat 

sisäiset sääntönsä, joilla ei ole mitään merkitystä leikin ulkopuolella. Asiat, jotka tavallisesti 

ovat täysin merkityksettömiä, voivat olla erittäin tärkeitä leikin sisäisessä logiikassa. 

Taikapiiri voi olla oikea fyysinen tila, kuten esimerkiksi leikkikenttä tai pelilauta, tai sijaita vain 

pelaajien pään sisällä, kuten esimerkiksi hipassa, jonka aikana kaikki tietävät pelin säännöt 

ja osaavat noudattaa niitä. Taikapiiri on siis se mentaalinen tai fyysinen rakenne, joka 

ylläpitää leikittävän leikin sääntöjä. Huizinga kutsuu taikapiiriksi kuvainnollista rajaa, joka 

muodostuu leikin ja toden välille. Esimerkiksi leikin hyödyttömyyttä Huizinga perustelee sillä, 

että resurssit eivät voi siirtyä taikapiirin rajan yli. (Huizinga 1984, 19–21.) 

 

Huizingan taikapiiri on kuitenkin hyvin ristiriitainen käsite, ja myöhemmät tutkijat ovat 

kyseenalaistaneet sen olemassaolon. He ovat kiistäneet, että taikapiiri olisi vain leikille 

ominainen asia tai että ”leikin maailma” olisi mahdollista eristää todellisuudesta. Esimerkiksi 

Jesper Juul on todennut, että pelatessaan pelaaja voi oppia arjessa hyödyllisiä taitoja ja aina 

kuluttaa vähintäänkin omaa aikaansa leikissä, joten taikapiirin eristyneisyys ei oikeasti 

toteudu koskaan. Samoin monet ihmiskulttuurin toiminnot, kuten työnteko tai perhe-elämä 

ovat tavallaan erillisiä tiloja, joissa pätevät tilanteelle ominaiset säännöt. (Esimerkiksi töissä 

tiettyjen toimintojen tekeminen, perhe-elämässä yhdessä olo ja lasten kasvattaminen tietyllä 

tavalla tuottavat haluttuja tuloksia, kuten palkkaa tai läheisyyttä.) Juul esittää, ettei tästä 

syystä taikapiiri ole lainkaan leikille erityinen konstruktio vaan yleinen havainto 
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kulttuuristamme. (Egenfeldt-Nielsen et al 2008, 29.) Tämän perusteella leikit eivät siis olisi 

niin erityisiä verrattuna muuhun kulttuuriimme kuin Huizinga väittää. Tätä näkökulmaa on 

kannattanut muun muassa Mia Consalvo esseessään ”There is no Magic circle” (2009), 

jossa hän väittää, ettei pelejä voi ymmärtää puhtaan formalistisesta näkökulmasta tai pitää 

vain sääntöjen määritteleminä kokonaisuuksina. Sen sijaan hän tuo ilmi leikkiä ympäröivän 

sosiaalisen kontekstin. Hän kiinnittää huomiota esimerkiksi massiivimoninpelien pelaajiin, 

jotka maksavat ohittaakseen osan pelin sisällöstä, ja pelaajista, jotka pelin sisällä aiheuttavat 

maksajille haittaa, koska pitävät maksamista huijaamisena. Hänen mukaansa taikapiiri ei ole 

täydellisesti eristetty tila, kuten Huizinga esittää, vaan siihen vääjäämättä vaikuttaa myös 

pelin ulkopuolinen tieto. (Consalvo 2009, 415–416.)  

 

Toisaalta taikapiirin puolustajat sanovat, ettei Huizingan tarkoitus ole määritellä saatikka 

ymmärtää pelejä, vaan Homo Ludens -teoksellaan hän pyrkii ensisijaisesti nostamaan leikki-

ilmiön esiin ja ylistämään sitä – tavallaan antamaan sille sen ansaitseman arvon. Tällöin 

hänen taikapiirinsä tulee ymmärtää pikemmin leikkikonstruktion havainnointina kuin 

kannanottona. Voidaan väittää, että leikin määrittelemisen sijaan Huizinga haluaa korostaa 

leikkikulttuuria ja sen aiheuttamaa ilon tunnetta kulttuurissa, joka pitää vakavuutta ja työtä 

hupia tärkeämpänä. Huizingan havainnot leikin erityisyydestä on ehkä siis tulkittava 

tietoiseksi liioitteluksi. (Egenfeldt-Nielsen et al 2008, 29.) Huizingaa on puolustanut myös 

Edward Castronova, jonka mukaan pelitiloihin syntyvät merkitykset vähentävät niiden 

statusta pelitiloina, koska silloin nykyaikaisen yhteisön lait, odotukset sekä normit hallitsevat 

yhä enemmän tilan ilmapiiriä. Kun oikea kulttuuri hallitsee pelitilaa, peli on ohi, fantasia 

hajoaa ja illuusio päättyy lopullisesti. (Egenfeldt-Nielsen et al 2008, 29–30.) Castronova 

tiedostaa, ettei luodinpitävää argumenttia voi tehdä siitä, että pelit olisivat kokonaan erillään 

ihmisolemisesta. Hän väittää, että meidän kaikkien, pelaajien ja yhteisöjen, pitäisi ylläpitää 

näitä muureja, jos haluamme, että pelimaailmat säilyttävät niiden uniikin vetovoimansa. 

Tästä näkökulmasta leikki on erityistä, jos sitä pidetään erityisenä. Myös Frans Mäyrä ja Petri 

Lankoski pitävät taikapiiriä hyödyllisenä käsitteenä, joka havainnollistaa pelin alkaessa 

tapahtuvaa laadullista muutosta. Heistä se on kuitenkin ajanut ludologit käsittelemään pelejä 

virheellisesti eristettyinä yksikköinä. Oikeasti leikkejä ja pelejä ei erota muusta maailmasta 

mikään osoitettava raja, vaan taikapiiri suodattaa ympäröivän sosiaalisen kontekstin peliin 

sopivaksi. Taikapiiri on heidän mielestään enemmän vähän läpäisevä kalvo kuin 

läpäisemätön muuri. (Mäyrä & Lankoski 2009, 2–3.)  
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Tutkielmani kannalta oleellisinta on se, miten Rajaniemi käyttää taikapiiri-käsitettä 

tekstissään ja miten se vaikuttaa hänen fiktiivisessä maailmassaan. Jesper Juulin ja Mia 

Consalvon näkökulmat antavat toisaalta tuoreemman perspektiivin käsitteeseen ja sitä 

koskevaan keskusteluun. Ne myös auttavat käsittelemään esimerkiksi taikapiirin sosiaalista 

kontekstia osana zoku-kulttuuria sekä piirin sisäisiä sääntöjärjestelmiä, joita taikapiirit 

teoksissa ylläpitävät. Jean le Flambeur -sarjassakaan taikapiiri ei rajaa ulos kaikkea 

ulkopuolista tietoa, vaan pikemminkin rajoittaa sen käyttöä. Kuten shakkipelissä, jossa 

pelaaja ei voi suoraan rikkoa sääntöjä, mutta voi hyödyntää tietojaan vastapelaajastaan, 

Jeankaan ei voi teosten taikapiireissä suoraan toimia piirin sääntöjä vastaan, vaan hänen 

pitää varmistaa ulkoisten olosuhteiden tukevan piirin sisäistä peliään. 

 

Taikapiirin lisäksi Jean le Flambeur -trilogiassa nähdään ja luodaan keinotekoisia maailmoja. 

Näitä voi tutkia Mark J. Wolfin alemman luomisen (subcreation) käsitteen kautta. Wolf 

esittää, että teoksen kirjoittaminen luo sen sisäistä maailmaa, mikä on samalla eräänlaista 

sisäistä luomista tai aliluomista.3 Teoksen sisällä tehdyt maailman ovat taas alempaa 

aliluomista (sub-subcreation tai subcreated subcreator, luotu luoja). (Wolf 2012, 226, 233.) 

Koska tutkimukseni keskittyy ensisijaisesti zokujen luomiin maailmoihin, käytän jatkossa 

termiä “alempi luominen” viittaamaan teoksen sisäisten maailmojen luomiseen. 

 

 

1.4.3 Käsitteiden semanttiset erot: game ja play sekä peli ja leikki 

 

Jotta voisin tyhjentävästi määritellä käyttämäni käsitteet, minun on ensin syytä kommentoida 

aiheeseen liittyvää kielellistä ongelmaa: Huizingan alun perin saksankielinen teos Homo 

Ludens, Versuch einer Bestimmung des Spielelements der Kultur (1938) on suomennettu 

Leikkivä ihminen, yritys kulttuurin leikkiaineksen määrittelemiseksi (1984). Huizingan 

käyttämä sana spielen on käännetty suomennoksessa sanaksi leikkiä. Teoksen 

englanninkielisessä käännöksessä käytetään sanaa play, jota käytetään myös toistuvasti 

                         
3 Termi “subcreation” on peräisin Tolkienilta, ja se erottaa maallisen luomisen Jumalan luomatyöstä 

(creation) (Wolf 2012, 6). 
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muissa Huizingaa käsittelevissä tutkimuksissa. Caillois’n ranskankielinen alkuperäisteos Les 

jeux et les hommes (1958) käyttää ranskan sanoja jouer ja jeu, jotka Meyer Barash on 

kääntänyt englanniksi play ja game. Verbit play, spielen ja jouer, jotka on pääsääntöisesti 

käännetty suomeksi leikkimiseksi voivat viitata leikkimisen lisäksi myös pelaamiseen, 

näyttelemiseen, soittamiseen sekä esittämiseen. Huizinga käsittelee sanan 

monimerkityksellisyyttä teoksensa luvussa 2 Leikin käsite ja sen kielelliset ilmaukset, jossa 

hän tiedostaa, että aiheen käsittelyä rajoittavat yllättävän paljon ne kielelliset termit, joita 

käsitteestä käytämme. (Huizinga 1984, 39.) 

 

Huizinga (1984, 40) kirjoittaa: ”kaikki kansat leikkivät ja ne leikkivät hämmästyttävästi 

samalla lailla. Siitä huolimatta kaikki kielet eivät sisällytä leikin käsitettä yhteen ainoaan 

sanaan niin kiinteästi ja samalla niin avarasti kuin nykyiset eurooppalaiset kielet.” Myös 

esimerkiksi Wittgenstein väitti, että on mahdotonta keksiä yhtä yhdistävää piirrettä kaikelle 

toiminnalle, jota kuvaamme sanalla play. (Egenfeldt-Nielsen, et al 2013, 28–29.) Egenfeldt-

Nielsen, Smith ja Tosca huomioivat, että Wittgensteinin argumentti pätee lähinnä kieliin, 

jotka eivät tee eroa järjestelmällisen ja vapaan leikin välillä eli tässä tapauksessa englantiin, 

saksaan sekä muihin germaanisiin kieliin. Heidän mukaan ongelmaa ei ole muun muassa 

skandinaavisissa kielissä, joissa leikin eri muodoille (play sanan kontekstissa) on useita 

sanoja. (Egenfeldt-Nielsen, Smith, Tosca 2013, 29.) Myös suomi seuraa tätä linjaa: kun 

englannissa henkilö voi ”play make-believe”, ”play a game”, ”play an instrument” tai ”attend 

a play”, suomalainen vastaavassa tilanteessa ”leikkii mielikuvitusleikkiä”, ”pelaa peliä”, 

”soittaa soitinta” tai ”seuraa näytelmää”. 

 

Myös Echeruo on kritisoinut Huizingan ja Caillois’n teorioiden kielellistä puolta. Hänen 

mukaansa erityisesti Caillois’n tapa sekoittaa kreikkaa ja ranskaa osoittaa, että kyseessä on 

kielipeli ja hänen työnsä on mahdotonta ilman oikeaa kieltä. Echeruon mukaan peli ja leikki 

ovat kielijärjestelmien konstruktioita ja esimerkiksi igbon leikkiä ja peliä merkitsevä sana 

egwu merkitsee myös kirmaamista ja viihdettä, muttei peliin osallistumista. Samalla Echeruo 

kritisoi omaa tekstiään, koska hän käyttää länsimaista kieltä afrikkalaisten asioiden 

puolustamiseen. (Echeruo 1994, 150–151.) 
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Tutkimustani varten olen määritellyt käsitteet leikki ja peli erikseen. Jatkossa käyttäessäni 

leikki-käsitettä viittaan nimenomaan leikkiin sanan play ja spielen käännöksenä, ellen 

asiayhteydessä toisin määrittele esimerkiksi tarkoittavani nimenomaan lasten leikkiä, 

piirileikkiä tai vastaavaa. Ymmärrän leikki-käsitteen laajassa kulttuurisessa kontekstissa, 

joka pitää sisällään pelaamisen, näyttelemisen sekä muun luovan leikillisen toiminnan. 

Käyttäessäni sanoja peli ja pelaaminen viittaan leikin ja leikkimisen alalajiin, jonka 

määrittelen tarkemmin seuraavassa luvussa. Jean le Flambeur -sarja on alun perin kirjoitettu 

englanniksi ja käytän ensisijaisena aineistonani kääntämättömiä teoksia, mutta kirjoitan 

tutkimukseni suomeksi. Aiemmin todetun mukaisesti ymmärrykseemme leikkimisestä ja 

pelaamisesta vaikuttaa paljon kielellinen konteksti, josta käsin teemme tutkimusta. Siksi on 

ensisijaisen tärkeää välttää kielelliset sekaannukset. 

 

 

1.4.3 Peli leikin alalajina 

 

Mitä eroa on pelillä ja leikillä? Peli (englanniksi game) on leikin alalaji. Kuten totesin 

edellisessä luvussa, näitä kahta termiä ei edes eroteta kaikissa kielissä, ja esimerkiksi 

saksan das Spiel viittaa niin leikkeihin kuin peleihin. Englantikin erottaa aktiviteetit 

substantiivisesti sanoiksi a play ja a game, mutta verbi to play viittaa yhtä lailla leikkimiseen 

ja pelaamiseen. Peliteorian, ludologian, video- ja roolipelien sekä muun pelikulttuurin nousu 

populaarikulttuurissa on tehnyt pelistä keskeisemmän käsitteen kuin pelkästä leikistä. 

Larissa Hjorthin mukaan pelejä voidaan käsitellä kulttuurisina artefakteina, teollisuudenalana 

sosiaalisina yhteisöinä media-alana tai materiaalisena kulttuurina. Hän kuvaa pelejä 

luovaksi, innovatiiviseksi, mutta myös hyvin väärinymmärretyksi alaksi. (Hjorth 2011, 19.) 

Myös Jean le Flambeur -trilogiassa keskeinen asema on juuri pelillä. Tässä luvussa 

määritän, miten peli eroaa leikistä ja miksi se on aiheellista tutkimukseni kannalta. 

 

Voimme tehdä joitakin yleistyksiä piirteistä, joilla peli voidaan erottaa leikistä. Pelit ovat 

tavoitekeskeisiä, ja niiden säännöt yleensä määrittelevät, miten ne voi voittaa. Toiseksi, 

peleiksi kutsutaan usein toimia, joita Huizinga ja Caillois ovat kuvanneet agon- tai alea-

leikeiksi. Peleissä siis yleensä mitataan pelaajien taitoa ja suorituksia tai lyödään vetoa 
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ennalta-arvaamattomasta lopputuloksesta. Mimiikka- ja ilinx-leikit ovat harvemmin 

pääosassa peleissä, mutta ne voivat esiintyä vaikuttavina voimina esimerkiksi rallikilpailuissa 

tai roolipeleissä. (Salen & Zimmerman 2004, 307–309.) Pelillä on siis leikille ominaiset 

selkeät raamit ja säännöt – oma sisäinen maailmansa – mutta peliä eritoten määrittää ja 

erottaa leikistä sen tavoitteellisuus.  

 

Salen ja Zimmerman esittelevät teoksessaan Rules of Play (2004) useita vaihtoehtoisia ja 

osin ristiriitaisia malleja sille, mitä peli tarkoittaa käytännössä leikkiin verrattuna. Näistä 

malleista he ovat tiivistäneet seuraavan määritelmän: ”A game is a system in which players 

engage in an artificial conflict, defined by rules, that results in a quantifiable outcome.” (Salen 

& Zimmerman 2004, 80.) Eli heidän mukaansa pelit ovat järjestelmiä, joissa pelaajat 

osallistuvat sääntöjen määrittämään keinotekoiseen konfliktiin, josta seuraa määriteltävä 

lopputulos, esimerkiksi voitto. Heidän määritelmänsä muistuttaa McGonigalin (2011, 20–21) 

määritelmää, jonka mukaan pelillä on neljä määrittävää ominaisuutta: selkeä ja tavoiteltava 

maali, toimintaa rajoittavat säännöt, etenemistä mittaava palautejärjestelmä sekä 

vapaaehtoisuuteen perustuva osallistuminen. Tämä määritelmä soveltuu hyvin agon-

peleihin, kuten esimerkiksi jalkapalloon, shakkiin ja muihin kilpailulajeihin, joissa pelaajien 

välinen kilpailu ja kyky verrata taitojaan määrällisesti on tärkeää. Sitä voidaan soveltaa myös 

alea-peleihin, jolloin kilpailu käydään pelaajien vedonlyöntitaitojen välillä. Se ei kuitenkaan 

riitä pelien rajatapauksiin, kuten narratiivisesti raskaisiin videopeleihin, joissa haastetta ei ole 

ja joissa ainoa laskettava lopputulema on läpäisty peli, tai niihin lauta- ja roolipeleihin, jotka 

korostavat kilpailun sijaan yhteistyötä. 

 

Vertauskohteena voi nostaa esimerkiksi Juulin määritelmän pelistä: hänen mukaansa peli 

on 1. sääntöpohjainen formaali järjestelmä, 2. jossa on vaihtelevia ja laskettavia 

lopputulemia, 3. jossa eri lopputulemilla on eri arvot, 4. jossa pelaaja voi vaikuttaa 

lopputulemaan ja 5. kokee tunteellista kiintymystä johonkin lopputulemaan, 6. jolloin 

toiminnan seuraukset ovat vapaaehtoisia ja neuvoteltavissa. Juulin mukaan kaikki pelit 

perustuvat näille kuudelle ominaisuudelle, mutta malli ei sido peliä mihinkään mediaan. (Juul 

2011, 6–7). Espen Aarseth yksinkertaistaa mallia kolmeen ominaisuuteen: sääntöihin, 

materiaaliseen/semioottiseen järjestelmään (pelimaailma) sekä pelattavuuteen, eli 

sääntöjen soveltamiseen pelimaailmassa (Aarseth 2004, 47–48). Lopuksi on vielä 



29 
 

kiinnostava huomioida, että The Causal Angel -teoksessa zokut määrittelevät pelin tiettyjen 

sääntöjen mukaisesti toimivaksi kertautuvaksi rakenteeksi, joka muodostaa kokonaisuuden. 

Tämä määritelmä on hyvin laaja verrattuna Salenin ja Zimmermanin määritelmään. Sen 

mukaan pelille on olennaista vain toistuvuus, säännöt ja kokonaisuus. Kilpailua eikä 

määrällistä lopputulemaa mainita, minkä vuoksi määritelmä pitää sisällään myös 

rajatapaukset, kuten roolipelit.  

 

Käsittelen seuraavaksi lyhyesti pelitutkimuksen eli ludologian suhdetta 

kirjallisuudentutkimukseen ja esittelen käsitteet peliteoria ja pelillistäminen. Lisäksi esittelen 

kaksi pelien alatyyppiä, roolipelin ja videopelin, joista Jean le Flambeur -trilogia on ottanut 

vaikutteita. Ludologia on pelien tutkimiseen erikoistunut tieteenhaara, jonka alle kuuluu 

tutkijoita useista eri tieteenaloista, kuten matematiikasta, taloustieteestä, kasvatustieteestä 

ja narratologiasta. Järjestäytyneenä tieteenalana ludologia on uusi, sillä se perustettiin 

vastaamaan yhä laajenevan pelikulttuurin tarpeita 1970-luvun jälkeen. Sitä ennen 

pelitutkimus oli pirstaleista ja tieteenaloittain jaottunutta. (Hjorth 2011, 4.) 

 

Kysymys siitä, tuleeko pelejä tutkia ensisijaisesti narratologian vai ludologian kautta, on 

kiivaasti väitelty koko ludologian olemassaolon ajan. Hjorthin mukaan perinteisesti pelejä on 

tutkittu muun fiktion kanssa ensisijaisesti kirjallisuudentutkimuksen kautta esimerkiksi 

narratologian keinoin. Nouseva pelitutkimusyhteisö on kuitenkin esittänyt, että pelejä tulisi 

tutkia peleinä, erossa muusta mediasta. (Hjorth 2011, 4.) Aihetta mutkistaa pelitutkijoiden 

eriävät käsitykset siitä, mitä peli on ja mikä tekee pelistä merkityksellisen. Ludologian 

äänekkäimpiin puolustajiin lukeutuva Juul (2011, 6) korostaa, että narratiivi on peleissä aina 

toissijaista verrattuna pelillisiin elementteihin eivätkä pelien narratiivit ole yleensä loogisia. 

Hänen vastaväittäjänsä narratologian puolelta ovat kuitenkin huomauttaneet, että peleihin 

sisältyy aina narratiivi, vaikka se olisi vain pelaajan itse kehittämä sisäinen narratiivi. 

Esimerkiksi Stuart Moulthrop toteaa, että pelin väittäminen täysin omavaraiseksi sulkee pois 

kaikki pelin kulttuuriset implikaatiot. Hänen mielestään edellä mainittujen tutkijoiden mukaan 

esimerkiksi shakkia ei saisi ymmärtää feodalismin allegoriana tai Tomb Raider -pelejä 

seksistisinä. Moulthropin mukaan pelit voivat teoriassa toimia ilman kontekstia, mutta ovat 

silloin abstraktimpia ja köyhempiä. Peleillä on siis merkitystä myös pelitilanteen ulkopuolella. 

(Moulthrop 2004, 47–48.) 
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Aarsethin mielestä videopelejä ei taas pidä tutkia uutena ilmiönä, vaan vanhana asiana 

uudessa mediassa, kuten 500 vuotta sitten romaanikirjallisuus oli uutta painetussa 

muodossa. Kun pelejä ja tarinoita käsitellään kulttuuritraditioina, niiden välillä on paljon 

enemmän yhteyksiä. Toisaalta hän myös varoittaa pysymisestä kirjallisessa 

norsunluutornissa, jossa kaiken voi nähdä narratiivina ja jossa tarinoita pidetään 

ensisijaisena tapana ymmärtää kaikkea. Tätä Aarseth pitää teoreettisena kolonialismina. 

(Aarseth 2004, 46, 49, 54.) Häntä kritisoineen Chris Crawfordin mielestä Aarseth olettaa, 

että interaktiivisen ja narratiivisen välillä on konflikti. Crawfordin mielestä oletus johtuu siitä, 

ettei täysin interaktiivista tarinankerrontavälinettä ole vielä luotu. (Crawford 2004, 45.) 

 

Henry Jenkins ei ole ottanut vahvasti kantaa kummallekaan puolelle, mutta tiivistää 

keskustelusta osat, joista kaikki ovat samaa mieltä: kaikki pelit eivät kerro tarinoita, vaan 

muistuttavat enemmän tanssia kuin musiikkia. Tanssi voi kertoa tarinan, mutta tarina ei ole 

sen määrittävä ominaisuus. Monilla peleillä on kuitenkin narratiivisia taipumuksia, kuten 

tunteellisten reaktioiden herättäminen tuttujen genrejen ja roolien avulla. Narratiivisen 

analyysin ei tarvitse olla ohjeellista, vaan sen tavoitteena pitäisi olla genrekentän 

monipuolistaminen. Hänen mielestään pelikokemusta ei voida rajoittaa vain tarinan 

kokemiseksi vaan niissä on ominaisuuksia, jotka eivät liity tarinoihin mitenkään. Pelit, jotka 

kertovat tarinoita, eivät kerro niitä samalla tavalla kuin muu media. Tarinat eivät ole koskaan 

tyhjää sisältöä, jonka voi siirtää mediasta toiseen. Jenkins kommentoi, että ludologit yrittävät 

erottaa pelit niin sanotusta elokuvakateudesta, mutta he kumoavat narratiiviset argumentit 

liian hätäisin perustein. (Jenkins 2004, 119–120.) 

 

Tutkimukseni kannalta en näe tarpeellisena kommentoida edellä esittelemääni keskustelua 

tämän enempää. Olipa narratiivi peleille ominaista tai ei aiheeni kannalta merkittävää on vain 

se, että pelillä on ja voi olla narratiiveja ja että nämä pelien adaptoimat narratiivit ovat 

vaikuttaneet vastavuoroisesti myös perinteiseen kirjallisuuteen. Esimerkiksi R. Rawdon 

Wilson esittää, että peliteoria voi antaa kirjallisuuden tutkimukselle uutta termistöä ja 

näkökulmia. Esimerkiksi peliteoreettinen termi nollasummapeli (zero sum game) voisi osin 

korvata Caillois'n agon-termin. (Wilson 1990, 13–14.) 
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Peliteoria on ensisijaisesti matemaattinen malli, joka mallintaa erilaisia konfliktitilanteita ja 

pyrkii yksinkertaistamaan ne valintoihin, todennäköisyyksiin sekä seurauksiin. Tämän 

kaavan perusteella konfliktitilanteessa voi matemaattisesti laskea parhaimman mahdollisen 

vaihtoehdon. Peliteorian kehittäjinä pidetään yleisesti Emile Borelia, John Von Neumannia 

ja Oskar Morgensternia. Peliteoria ei tarkasti ottaen käsittele peliä tai leikkiä, kuten Huizinga 

tai Callois ne määrittelevät, vaan peliteorian sana peli viittaa mihin tahansa sosiaaliseen 

tilanteeseen, jossa kahden tai useamman toimijan tavoitteet vaikuttavat toisiinsa tai ovat 

riippuvaisia toisistaan. Peliteoria myös olettaa, että tilanteen toimijat toimivat rationaalisesti. 

Teorian juuret ovat matematiikassa ja taloustieteissä, mutta sen käyttö on levinnyt myös 

sosiaalisiin tieteisiin, kuten sosiologiaan, sosiaalipsykologiaan ja yhteiskuntatieteisiin. 

(Zagare 1984, Introduction.) 

 

Pelillistäminen (gamification) eli pelin kaltaiseksi tekeminen on nykytieteen muotisana. 

Termin käyttö on yleistynyt 2010-luvulla erityisesti digitaalisen median alalla, josta se on 

levinnyt laajempaan tietoisuuteen esimerkiksi koulutuksessa, työpaikoilla tai uutisoinnissa. 

Pelillistämisessä arkisia tilanteita representoidaan peleinä, ja niistä pyritään tunnistamaan 

pelille ominaisia piirteitä. Yleensä tähän liittyy pelimekaniikkojen soveltaminen ja selkeiden 

tavoitteiden luominen. (Deterding et al 2011, 1–6.) Esimerkiksi koulussa tunti- ja kotitehtävät 

voivat antaa oppilaille ”kokemusta”, jolla mitataan heidän opintojensa etenemistä, tai kokeen 

eri arvosanat voivat antaa pisteitä, kuten voi antaa myös lisätehtävien teko. Yleensä pelaajat 

eli oppilaat voivat verrata omaa sijoittautumistaan muihin pelaajiin, ja tietyn aikavälin, 

esimerkiksi lukukauden, päätteeksi korkeimmalle tasolle päässeet eli parhaiten suoriutuneet 

palkitaan. Sebastian Deterding, Dan Dixon, Rilla Khaled ja Lennart Knacke tiivistävätkin 

pelillistämisen ”pelisuunnittelullisten elementtien käytöksi ei-pelillisissä konteksteissa” 

(Deterding et al 2011, 1, käännös AN). Pelillistämisessä yleisimmin käytetyt pelimekaniikat 

ovat juuri tavoitepohjainen palkitseminen ja kilpailutilanteiden luominen Salenin ja 

Zimmermanin (2004, 80) pelimääritelmän mukaisesti, mutta pelillistämistä on hyödynnetty 

myös esimerkiksi terapiassa tai kriisikoulutuksessa. Esimerkiksi Punaisen ristin Konfliktin 

keskellä -roolipeli järjestetään säännöllisesti, ja siinä pelaajat pääsevät asettautumaan 

pakolaisen asemaan ja eläytymään tilanteisiin, joita pakolaiset kokevat (Punainen risti, 
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2017). Pelissä hyödynnetään mimiikkaa, ja sen kautta pelaajat ymmärtävät paremmin miksi 

ja miten ihmisestä tulee pakolainen. 

 

Pelien moninaisuudesta esittelen vielä roolipelin ja videopelin, jotka ovat keskeisiä etenkin 

The Causal Angel -teoksen pelillisissä viitteissä. Videopelit ovat ilmiönä noin 50 vuotta vanha 

(Aarseth 2004, 46), joskin niiden merkitys elämässä on kasvanut räjähdysmäisesti 2000-

luvun digitaalisen vallankumouksen myötä. Erillään muista peleistä, videopeleille on 

kehittynyt oma logiikkansa ja kunkin omalle medialle ominaiset konventiot. Niiden asema 

populaarikulttuurissa on kasvanut 2000-luvun aikana, ja videopelien keskuudessa on 

syntynyt kiinnostavia sosiaalisia ilmiöitä, kuten internetin massiivimoninpelien 

pelaajayhteisöt tai pelaaja-avatarien kautta tapahtuva itsensä ilmaisu ja määrittely. Näitä 

sekä peleistä lähtöisin olevia käsitteitä, kuten tallentamista sekä hahmon kehittämistä tutkin 

analyysin luvussa 2 Pelit ja pelaajat: pelin käsite sarjan henkilöissä, dialogissa ja 

kerronnassa. 

 

Gary Alan Fine määrittelee roolipelin luovan mielikuvituksen vapaaksi leikiksi, jossa 

osallistujat luovat mielikuvituksellisia maailmoja sekä kuvitteellisia yhteisöjä. Roolipeli (jota 

Fine kutsuu termillä fantasiapeli) on "peli, joka antaa joukon pelaajia omaksua kuvitteellisten 

henkilöhahmojen roolit ja toimia vapaasti kuvitteellisessa ympäristössä" ja joissa yleensä 

pelinjohtajaksi (game master) tai tuomariksi (referee) nimitetty vetäjä luo maailman puitteet. 

Pelin suunta ja yksityiskohdat määrittyvät kuitenkin pääasiassa pelaajien toimien kautta. 

(Fine 1983, 6 & 84, käännös AN.) Roolipelit saivat alkunsa 1980-luvulla sotapelaajien 

joukosta ja ovat sittemmin kehittyneet itsenäiseksi pelaamisen muodoksi. Roolipelejä on 

monenlaisia, mutta tutkimukselleni tärkeitä ovat lähinnä niin sanotut perinteiset 

pöytäroolipelit. Pöytäroolipeleissä jokainen pelaaja pelaa yleensä yhtä hahmoa, jonka teot, 

luonteen sekä jossain määrin kyvyt ja osaamisen pelaaja määrittää. Dungeons and Dragons 

-pelissä, roolipelien uranuurtajassa, pelihahmolle valitaan luomisvaiheessa hahmoluokka eli 

häntä määrittävä arkkityyppi. Perinteisesti nämä ovat Soturi (Fighter), Varas (Thief/Rogue), 

Maagi (Magic-user/Wizard) ja Pappi/Temppeliritari (Cleric). (Fine 1983, 16–17.) Arkkityypit 

määrittävät hahmon erikoistaidot: Soturi on paras taistelija, mutta Varas pystyy liikkumaan 

hiljaisesti, Maagi taikomaan ja niin edelleen. Pelaajahahmot keräävät seikkailujen aikana 

kokemuspisteitä, joiden avulla pelaaja voi kehittää hahmoaan eteenpäin. Hahmoluokka 
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määrittää osin, miten hahmoaan voi kehittää, mutta kehityksen suunta, hahmon persoona 

sekä motivaatiot jätetään täysin pelaajan päätettäviksi. Näin yhdestä arkkityyppisestä 

hahmoluokasta voi tulla useita keskenään erilaisia hahmoja, joita yhdistävät vain tietyt 

samankaltaisuudet. 

 

Roolipelit sekä roolipelejä muistuttavat videopelit ovat Salenin ja Zimmermanin (2004, 81–

82) mukaan pelien määritelmällisiä rajatapauksia. Ne muistuttavat pelejä ja ne mielletään 

peleiksi, mutta roolipeleistä ja etenkin juonivetoisista yksinpelattavista videopeleistä sekä 

massiivimoninpeleistä puuttuu näennäisesti pelille ominaisia seikkoja, kuten selkeä 

voittotavoite ja pelaajien välinen kilpailu. Monin tavoin nämä pelit ovat pikemmin laajoja 

alustoja pienemmille pelitilanteille (esimerkiksi massiivimoninpelien raid-luolastot, roolipelien 

yksittäiset tehtävät) ja pelien kertomille tarinoille ja maailmoille. Salen ja Zimmerman (2004, 

82) neuvovatkin näitä rajatapauksia määriteltäessä juuri tarkastelemaan näitä ”alipelejä”. 

Näen tämän myös todisteena siitä, että pelit voivat toimia kanavina tarinoille. Frans Mäyrä 

ja Petri Lankoski taas pitävät pöytäroolipelaamista monimutkaisena mimiikan muotona, 

jossa pelaajan on oltava tietoinen sekä pelitilanteen kontekstista että tilannetoiminnoista 

ymmärtääkseen muita pelaajia. Roolipelin referenssikehät muovautuvat jatkuvasti, koska 

pelaaja voi puhua hahmonaan, hahmostaan tai peliin liittymättömistä asioista samassa 

tilanteessa. Pelaajan on osattava pitää todellinen ja virtuaalinen mielessä päällekkäin ja 

neuvotella niiden välillä. (Mäyrä & Lankoski 2009, 4–6.) Zokujen tapa siirtyä virtuaalisten 

roolien ja toden välillä sekä tapa pitää näitä erilaisia identtiteettejä samanaikaisesti 

muistuttaa Mäyrän ja Lankosken havaintoja roolipelien pelaajista. 
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2 Pelit ja pelaajat: pelin käsite sarjan henkilöissä, dialogissa ja kerronnassa 

 

 

Tässä luvussa tutkin, miten Jean le Flambeur -sarjassa käytetään peli-käsitettä sekä siihen 

liittyvää sanastoa. Vastaan kysymyksiin: Mitä peli-käsite tarkoittaa sarjassa? Miten pelillinen 

ajattelu ohjaa Jean le Flambeurin sekä muiden hahmojen toimintaa? Ja miten erilaiset pelit 

näkyvät eri henkilöhahmojen välisissä vuorovaikutustilanteissa? Lähestyn kysymyksiä 

ensisijaisesti henkilöhahmojen kautta tutkien heidän hahmokehitystään, 

vuorovaikutustilanteita sekä kerrontaa. 

 

Aloitan tutkimuksen käsittelemällä teosten laajoja teemoja ja erittelemällä, millaisissa 

muodoissa erilaiset pelit esiintyvät sarjassa. Samalla osoitan aineistosta kohtia, joita 

käsittelen kattavammin analyysiluvussa 3 Peliyhteisöt ja pelimaailmat: peli yhteiskunnan ja 

todellisuuden pohjana. Tutkin sarjan pelaajien vuorovaikutusta ja kilpailua muutaman 

avainesimerkin kautta: Jeanin, Mielen ja Pellegrinin välisen vuorovaikutuksen, joka kehittyy 

trilogian edetessä; Jeanin ja zokun välisen varas ja etsivä -leikin, josta korostan etenkin 

Jeanin sekä zokuvanhin Barbicanen välistä peliä; ja The Causal Angelin lopun, jossa Jean, 

Kuningaspettäjä ja Barbicane niin sanotusti paljastavat korttinsa. Näiden kohtausten avulla 

pyrin osoittamaan, miten teoksen henkilöhahmot käsittelevät valittuja tilanteita 

kilpailutilanteina ja peleinä, jotka he ratkaisevat lähestymällä ongelmaa peliteoreettisesti. 

Luvun lopussa vertaan vielä Jean le Flambeurin, Mielen, Kuningaspettäjän ja Barbicanen 

henkilökuvaa sekä -kehitystä toisiinsa ja osoitan erilaiset pelaaja-arkkityypit, joita he 

edustavat. 

 

 

2.1 Peli-käsitteen käyttö teoksissa 

 

Jean le Flambeur -sarjassa leikitään toistuvasti. Jokainen Sobornostin luoma 

virtuaalimaisema tai zokujen mantu on rajattu leikkitila, jossa osallistujat leikkivät alueen 

sääntöjä noudattaen. Jokainen Jeanin tai zokun omaksuma rooli on uusi mimiikka-leikki. Peli 
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ja pelaaminen ovat keskeisiä teemoja sarjassa: ne toistuvat läpi sarjan keskeisten 

henkilöhahmojen, kuten Jean le Flambeurin, Josephine Pellegrinin sekä jokaikisen zokun 

repliikeissä ja toiminnassa. Vaikka toiset henkilöhahmot, kuten The Fractal Princessä esitelty 

Dunyazad sekä oortilainen soturi Mieli varoittavat, ettei kyseessä ole vain peli (TFP, 170 & 

TCA, 197), heidän käsityksensä tapahtumien tilasta on auttamatta puutteellinen. Päinvastoin 

he ovat nappuloita pelissä, joka on suurempi sekä monimutkaisempi kuin kumpikaan heistä 

voisi käsittää. 

 

Peleihin ja leikkiin tehdyt viittaukset toistuvat Jean le Flambeur -sarjassa jatkuvasti ja ne ovat 

erityisesti keskeinen osa teosten nimikkohahmon, Jeanin, tapaa hahmottaa maailmaa: jo 

ensimmäisessä kosketuksessamme häneen The Quantum Thiefin alussa hän on osa peliä. 

Teos alkaa luvulla nimeltä The Thief and the Prisoner’s Dilemma (TQT, 1), jossa Jean le 

Flambeur on vangittu ja pakotettu pelaamaan kyseistä dilemmaa läpi toistuvasti, jotta hän 

voisi kerätä pisteitä, muita mukavuuksia ja varmistaa oma selviytymisensä. Tekstissä 

annetaan ymmärtää, että seuraamme vain yhtä Jeanin kopiota ja että vankilassa on hänestä 

tuhansia eri versioita kamppailemassa samassa kilpailussa. 

 

Vangin dilemma on tunnettu peliteoreettinen ongelma, jossa kahden vangin on päätettävä 

poliisikuulustelussa pettääkö rikostoverinsa vai ei. Ongelmassa kaksi vankia, joilla ei ole 

keinoa kommunikoida keskenään, saavat päättää tekevätkö he yhteistyötä vai pettävätkö 

kumppaninsa. Jos molemmat tekevät yhteistyötä, kumpikin saa vuoden vankeustuomion. 

Jos molemmat pettävät, he saavat kaksi vuotta. Jos vain toinen pettää, pettäjä pääsee 

vapaaksi, kun petetty kärsii kolme vuotta vankilassa. Tilanteessa paras kokonaishyöty 

tavoitetaan, jos kumpikaan ei petä toista, mutta paras henkilökohtainen hyöty saadaan vain, 

jos yksi pettää toisen. Vankien kannalta huonoin mahdollinen tilanne on se, jos molemmat 

pettävät toisensa. Vangin dilemma on yksi peliteorian perusasetelmista..  (Axelrod 1984, 7–

8.) Teoksessa tätä sovelletaan käytäntöön Sobornostin hallitsemassa Dilemmavankilassa, 

jonka tavoitteena on sopeuttaa rikolliset takaisin yhteisöön jatkuvan kilpailun kautta: "The 

Archons change your neural makeup a little bit every time you come back. They claim that 

eventually Darwin's whetstone will hone any prisoner into a rehabilitated cooperator." (TQA, 

3). Kun Vangin dilemmaa pelataan useita toistoja samojen pelaajien kanssa, yhteistyöstä 

saa pitkällä tähtäimellä parhaimman hyödyn. Hypoteettisesti, jos pelissä huonoiten 
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pärjänneet pelaajat karsitaan pois esimerkiksi sadan kierroksen jälkeen, ennen pitkää 

pelissä on jäljellä vain yhteistyötä tekeviä pelaajia.  

 

”The Prison is all about education. And game theory. – We play the same game over 
and over again, in different forms. An archetypical game beloved by economists and 
mathematicians. Sometimes it’s chicken: we are racers on an endless highway, 
driving at each other at hight speeds -- Sometimes we are soldiers trapped in trench 
warfare -- And sometimes they go back to basics and make us prisoners -- who have 
to choose between betrayal and the code of silence.” (TQT, 2–3.)  

 

Sitaatissa Jean kertoo, miten vankilassa sama peli voi ottaa useita eri muotoja ja miten 

saman pelimallin päälle voi rakentaa useita erilaisia narratiiveja. Tavallaan Vangin 

dilemma edustaa puhdasta agon-leikkiä, jossa on kyse loputtomista kaksintaisteluista 

sekä oman hyödyn tavoittelemisesta. Samalla Dilemmavankila on esimerkki 

vankeinhoidon pelillistämisestä. Jeanin mukaan tarpeeksi monen iteraation jälkeen pelin 

pitäisi muokata hänestä mallikansalainen: ”The theory is that as we meet again and again, 

cooperative behaviour will emerge. A few million rounds more and I’ll be a Boy Scout.” 

(TQT, 3.) Pelin sisäinen logiikka vaikuttaa myös pelaajan mieleen, jolloin pelaaja ei osaa 

enää ajatella sen ulkopuolelta. Tällöin pelaaja sisäistää pelin logiikan ja säännöt. (Caillois 

2001, 7–9.) Paetessaan vankilasta myös Jean osoittaa tästä merkkejä: ”For all I know this 

could be some new Dilemma variation.” (TQT, 11.) Samassa luvussa Jeanin ja teoksen 

toisen päähenkilön, Mielen, keskustelut muistuttavat Vangit dilemman petturuus-yhteistyö-

kaksijakoa. Päästessään vapaaksi Jean kyseenalaistaa ensimmäisenä vapautensa: hän 

ajattelee yhä pelin asettamin ehdoin ja dilemmaa muistuttavassa kohtauksessa varastaa 

yhteistyötä ehdottavan Mielen korun: 

 

’Congratulations, thief,’ she says. Her voice is low and controlled, but betrays a hint 
of contempt. ‘You have escaped.’  
‘I hope so. For all I know this could be some new Dilemma variation.’  
-- ‘Trust me, you are out. It required considerable expense. Of course, there are 
still several million of you in the Prison, so consider yourself lucky.’ –  
I offer her my hand across the bonsai tree. She takes it, dubiously and squeezes. -- 
‘Jean le Flambeur at your service. Although you are absolutely right.’ I hold up her 
ankle chain. It squirms in my cupped hand as if alive, a jewelled serpent. ‘I am a 
thief.’ (TQT, 11–12.) 
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Keskustelu peilaa vain hetkeä aiemmin käytyä keskustelua Jeanin sekä häntä imitoivan 

Kuningaspettäjän välillä sillä erotuksella, että tällä kertaa Jean on huijari eikä huijattu. 

Samalla se kiteyttää kaksi olennaista asiaa Jeanista: hän on varas, ja keskustelu oli hänelle 

ensisijaisesti peli, vangin dilemman uusi iteraatio. Tämä kohtaaminen myös vaikuttaa Mielen 

asenteisiin Jeania kohtaan – sarjassa kestää kauan ennen kuin Mieli on valmist taas 

luottamaan varkaaseen. 

 

Asetelma jatkuu ja sarjan edetessä siinä käydään yhä uusia pelejä uusissa tilanteissa. Kuten 

Jean toteaa: “We play the same game over and over again, in different forms.” (TQT, 1–2.) 

Yksi teema on toistuva – peli – ja Jeanin kuvailemaan tilanteeseen palataan useasti sarjan 

aikana. Esimerkiksi The Fractal Princessä näytetään Jeanin sekä Matjek Chenin välinen 

keskustelu, jolla oli suuri merkitys Sobornostin perustamisessa. Keskustelussa Jean toteaa: 

"I'm not interested in ideology. What I do is just a game." (TFP, 196.) Myöhemmin samassa 

teoksessa Jean käyttää peli-termiä puhuessaan muiden Sobornostin edustajien kanssa: "it's 

going to be a blat4 game" (TFP, 199, alkup. korostus), "[Hsien ku's] play fast and loose with 

the Plan." (TFP, 200) "It is getting late in the game" (TFP, 271), "The Pellegrini is gambling 

with high stakes, inviting [Chen] in -- Scale does not matter – It has never mattered. A con is 

a con, a heist is a heist. Even gods fight stupidity in vain." (TFP, 272), "Jos kyseessä ei ole 

peli -- mistä sitten johtuu, että minä olen aina voittanut?"5 (FR, 63.) Myös Pellegrini viittaa 

Jeaniin yhtenä valtapelin nappulana: "-- I would bet all on one gambler, even a high roller 

like my Jean. I needed an ace in the hole. So I made sure there was one, hiding inside him." 

(TFP, 288.) Jean, Pellegrini ja teoksen muut henkilöhahmot viittaavat toimintaansa sekä 

suunnitelmiinsa pelisanastolla. He näkevät toimintansa osana peliä ja itsensä sen pelaajina, 

jolloin pelistä tulee jatkuva metafora aurinkokunnassa tapahtuvalle valtataistelulle.  

 

Sarjan ensimmäinen teos The Quantum Thief seuraa enimmäkseen marsilaisen etsivän 

Isidore Beautreletin ja Jeanin (sekä yhden vanhemman version hänestä, Jean le Roin) 

välistä varas-etsivä -leikkiä, mikä alkaa jo heidän nimistään: Jean le Flambeur -nimi viittaa 

Maurice Leblancin mestarivarkaaseen Arsene Lupiniin. Tähän viitataan usealla tasolla: 

                         
4 Käännöksessä “tässä pedataan blat-tyylistä vaihtokauppaa” (FR, 299, alkup. korostus). Blat-sanaa 

ei avata kummassakaan teoksessa sen tarkemmin, mutta uskon sen viittaavan Atarille julkaistuun 
Tetris-klooniin Blat (1992), joka korostaa nopeaa reaktioaikaa ja refleksejä. 
5 Englanninkielisessä alkuperäisteoksessa: "Then why is it -- that I always won?" (TFP, 38.) 
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Heidän sukunimensä, Flambeur ja Lupin, ovat molemmat kukkia. Jeanin lempikirjaksi 

mainitaan toistuvasti Arsene Lupin -tarina Le Bouchon de cristal (TQT, 4; TCA, 190). 

Jeanissa on samanlaisia keikarin ja mestarivarkaan piirteitä kuin Arsene Lupinissa, kuten 

tapa ilmoittaa rikoksistaan etukäteen ja vastenmielisyys väkivaltaa kohtaan. Vastaavasti 

Isidore Beautrelet viittaa suoraan Arsene Lupin tarinaan L'Aiguille creuse (Leblanc, 1909, 

eng. The Hollow Needle), jossa saman niminen etsivä jahtaa Arsene Lupinia. Isidore, joka 

paljastuu myöhemmin Jeanin pojaksi, jakaa isänsä pakkomielteen peleihin: hän on etsivä, 

koska hän haluaa ratkaista murhamysteerejä. The Causal Angelissa hän valittaa, että Marsin 

hallitsijuuden antama valta on pilannut etsivätyön ja The Quantum Thiefissä taas hänen 

tyttöystävänsä käyttää pelin pilaamista uhkakeinona: 

 

He finds [the committee meetings] frustrating: no solutions, just people pulling in 
different directions. None of the cold beauty of crimes and puzzles and architecture. 
And even those are lost to him now: he can find the most cunning criminal with a 
‘blink. (TCA, 33.)  
’I could spoil your game, you know. I could tell you exactly who your tzaddik is. How 
would you like that?’ -- even the thought of not finding out if he could, not putting the 
final piece in place on his own, makes him afraid.” (TQT, 40.) 

 

Yhteneväisyys varas-etsivä -leikkiin näkyy myös The Quantum Thiefin luvuissa, jotka ovat 

yhtä poikkeusta lukuun ottamatta nimetty kaavalla6 The Thief and X ja The Detective and X 

riippuen siitä, kumpaa henkilöistä kulloinkin seurataan. Kaava toistuu myös sarjan muissa 

teoksissa ja muista henkilöhahmoista kertovissa luvuissa, mutta näissä otsikoissa 

kertojahahmo nimetään suoraan Mieli and X tai Tawaddud and X. Valinta jättää Jean ja 

Isidore nimeämättä korostaa heidän arkkityyppisyyttään: he ovat Etsivä ja Varas ensin ja 

henkilöhahmoja vasta toisena. Osaltaan tämä kaavamaisuus luo teoksen ympärille 

taikapiiriä, joka rajaa lukukokemuksen sekä asettaa teoksen säännöt, jolloin lukija tietää, 

ketä luku seuraa ja mitä asiaa luvussa käsitellään. Samalla kaavasta poikkeaminen korostaa 

sitä, että luvun tapahtumat eivät “noudata pelisääntöjä”. Roger Caillois’n (2001, 30) mukaan 

etsivätarinat ovat pelejä, ja niiden pelillisyys perustuu mahdollisuuteen, että lukija tunnistaa 

syyllisen ennen kuin se paljastetaan. Dekkarien pelillistä puolta on hyödynnetty etenkin 

whodunnit-genren teoksissa, joissa ennakko-oletus on, että rikollisen voi päätellä aiemmin 

                         
6 Kaavassa X on jokin luvussa esiintyvä asia tai henkilö. Teosten prologeja ja epilogeja lukuun 

ottamatta nimeämiskaavasta poiketaan sarjan aikana yhteensä kolme kertaa. 
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annettujen vihjeiden perusteella. Esimerkiksi Komisario Palmu -sarjan teoksessa Kuka 

murhasi rouva Skrofin? (1939) haaste on kirjoitettu teokseen: ”Lukija voi nyt tuokioksi laskea 

kirjan pois kädestään -- Hän voi mielellään myös koettaa arvata, kuka murhasi rouva Skrofin 

– Kaikki tosiasiat ovat nyt hallussamme ja ratkaisu on lähellä.” (Waltari 1939, 221.) Ennen 

teoksen viimeistä lukua, jossa komisario Palmu paljastaa murhaajan henkilöllisyyden, lukijaa 

kehotetaan jatkamaan lukemista vasta, kun hän on itse pohtinut annettuja johtolankoja ja 

arvannut rikoksen tekijän. Lukija voi ohittaa kehotuksen ja jatkaa lukemista, mutta 

pysähtymällä ja valitsemalla oman epäiltynsä hän osallistuu samalla etsivätarinan peliin. 

 

The Quantum Thief myötäilee samaa kaavaa: Isidore Beautrelet esitellään luvussa, jossa 

hän ensin tutkii rikospaikkaa, sitten haastattelee epäiltyjä ja lopuksi kohtaa murhaajan. 

Laajemmin teoksessa esitellään ensin Jeanin muistojen ja Oubliettea hallitsevien 

kryptarkkien mysteeri, tutustutaan ympäristöön ja epäiltyihin ja lopussa kohdataan rikollinen. 

Teos ei kuitenkaan edusta whodunnit-genreä, koska esimerkiksi Isidoren päätelmät 

perustuvat usein tietoihin, jotka ovat hänelle tuttuja, mutta paljastetaan lukijalle vasta 

myöhemmissä teoksissa. Sen sijaan etsivätarinan kehys on maailmanrakennuksen väline: 

etsiväpeli ei ole teoksessa vain peli vaan se luo kehikon, jonka kautta teoksen maailman 

tuntemattomista osista tehdään helpommin ymmärrettäviä. Samalla whodunnitia 

muistuttava kerronta alustaa sarjan henkilöhahmojen tapaa käsitellä maailmaa 

ratkaistavana mysteerinä eli pelinä. Isidoren kannalta teoksessa kuvailtavat mysteerit ovat 

agonaalisia leikkejä, joissa hän voi osoittaa etevyytensä, ja tilanteesta kehittyy aito agon-

kilpailu, kun hänet palkataan tutkimaan Jean le Flambeurin ilmoitusta ryöstää miljonääri 

Unruh: ”To catch a thief, Isidore thinks. Something pure. Something simple. Something 

clean. -- ’Alright,’ he says. ’I accept.’” (TQT, 154). Tekstuaalisella tasolla kyse on 

intertekstuaalisesta viittauksesta etsivätarinoihin, eräänlaisesta kirjallisesta mimiikasta. 

 

Teossarjan toisessa osassa, The Fractal Princessä, pelin tematiikka joutuu osittain 

väistymään teoksen keskeisen tarina-motiivin tieltä. Teoksen miljöö on mukailtu Tuhannen 

ja yhden yön tarinoiden henkiseen kaupunkiin, jossa fiktio on vaarallista ja vain tositarinat 

ovat sallittuja. Kuitenkin The Fractal Princessä esitellään aurinkokunnan kirjaimellisesti 

nimetty valtapeli (the Great Game), josta The Causal Angel -teos kertoo. Vaikka The Fractal 

Princessä peli ei teemana ole suuressa roolissa, sen mukaista kerrontaa on 
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konkreettisemmalla tasolla muun muassa henkilöhahmojen välisessä kilvoittelussa ja 

leikittelyssä: Dunyazad-sisko varoittaa politiikkaan sekaantuvaa siskoaan: "Did I not tell you, 

dear sister, that this is not a game?" (TFP, 170), mikä osoittautuu valheeksi: “’You played 

me’ -- ‘Sister, you wanted to play. Do not complain when you lose’” (TFP, 173.) Näin teosten 

laajemmassa kontekstissa Tawaddudin ja Dunyazadin välinen kilpailu muistuttaa sosiaalista 

peliä, valtapoliittista juonittelua tai sisarusten välistä leikkistä nokittelua: "-- I think we should 

place our petty games aside: there are many more of those we can play when Sirr is safe." 

(TFP, 173.) Aiemminkin Tawaddud käyttää itsestään ja kansastaan nimitystä ”plaything”, 

leikkikalu, puhutellessaan Sirrin asukkaisiin verrattuna jumalallisen (ja vähintäänkin jumalan 

lailla toimivan) Sobornostin edustajaa Sumangurua: "You come here and look upon us like 

we were playthings." (TFP, 135.) Sobornostin näkökulmasta Maa ja Sirr ovat lähes 

merkityksettömiä leikkikenttiä, minkä vuoksi planeetta on teoksen lopussa niin helppo tuhota. 

Tässä leikkiin viittaaminen havainnollistaa teoksen osapuolten skaalaa: yksittäiset ihmiset 

tai planeetat eivät merkitse paljoa, kun taistelukenttä on aurinkokunta ja kun Sobornostin 

Guberniya-tietokoneet voivat simuloida useita planeettoja ja todellisuuksia vaivatta. 

 

Siinä, missä The Quantum Thiefin juoni rinnastetaan intertekstuaalisten viittausten sekä 

etsivätarinan konventioiden kautta murhamysteeriin, pelkistettynä The Fractal Princen juoni 

on kilpajuoksu, jossa teoksen pelaajaosapuolet (Jean le Flambeur ja Mieli sekä Abu Nuwas 

ja Sobornostien Hsien-kut) yrittävät saavuttaa kadonneen Jannahin ja siellä sijaitsevan 

kopion Sobornostien ”johtajasta” Matjek Chenistä ensimmäisenä. Tällöin teoksen juonessa 

henkilöhahmot kilpailevat agon-leikin sisällä siitä, kuka voittaa Chenin itselleen. On myös 

muistettava, että Roger Caillois tunnisti yhdeksi leikin muodoksi teatterin, mimiikan, joka on 

eräänlaista valmiin tarinan jäljittelyä (Caillois 2001, 21–22). Tästä näkökulmasta katsottuna 

esimerkiksi kertojahahmo Tawaddudin toiminta teoksen läpi on mimiikkaleikkiä, hänen 

omaksumiensa roolien näyttelemistä: "Suddenly, she is not Tawaddud, the black sheep of 

the Gomelez family. She is Tawaddud, the pride of the Palace of Stories, the lover of Axolotl." 

(TFP, 42.) Sitaatissa näkyy kaksi hänen rooleistaan: sukunsa hävetty musta lammas sekä 

Axolotl-pedon rakastaja ja eräänlainen arvostettu prostituoitu. Sobornostin sanansaattajaa 

puhutellessaan hän kutsuu taas itseään tittelillä "Tawaddud the diplomat" (TFP, 137). Itse 

asiassa teoksen alussa Tawaddudin ammatti on näytellä ruumista henkilöille, joilla sellaista 

ei ole: "Before Tawaddud makes love to Mr Sen the jinn, she feeds him grapes..." (TFP 18 

& 291.) Sitaatissa alkaa teoksen lopussa toistuva rituaali, jota Tawaddud esittää 
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asiakkaalleen, sillä ”syöttäessään hänelle viinirypäleitä” hän todella syö ne itse ja antaa 

asiakkaansa kokea syömistä tunnelinkin kautta. Tawaddud kutsuu itse näyttelyään ja 

roolejaan “valehteluksi”: "At least she can still tell lies that men need to hear. Perhaps the 

envoy won't be any different." (TFP, 87.) Myös muut henkilöhahmot kyseenalaistavat 

Tawaddudin käytöksen vähätellen sitä pelkäksi leikiksi: "Is this another game of pretend or 

something serious?" (TFP, 209.) 

 

Kiinnostavasti henkilöt käyttävät leikkeihin sekä peleihin viittaavaa sanastoa usein 

pejoratiivisesti: Dunyazad muistuttaa, ettei heidän työnsä ole enää lapsen leikkiä, ja 

edellisessä sitaatissa Tawaddudin käytöstä verrataan halventavasti lasten 

mielikuvitusleikkeihin. Mieli suhtautuu epäluuloisesti zokuihin, koska hän rinnastaa 

leikkimisen asian vähättelyksi. McGonigal on havainnut samanlaisia pejoratiivisia 

käyttötapoja myös englannissa: ilmaisu "gaming the system" tarkoittaa usein sääntöjen 

taivuttamista omiin tarkoituksiin ja henkilöön, joka manipuloi toisia saadakseen haluavansa, 

viitataan pelaajana "player". Puhuttaessa "pelin pelaamisesta" (playing the game) 

tarkoitetaan usein omien moraalisääntöjen hylkäämistä jonkun toisen sääntöjen tieltä. 

McGonigalin mukaan pelaajiin ei yleisesti luoteta, koska emme halua ajatella, että joku 

käyttäisi pelistrategioita meitä vastaan. (McGonigal 2011, 19–20.) Suorana vastakohtana 

zokut, joita muun muassa Dunyazad palvelee, ottavat pelinsä vakavasti – tai pikemminkin 

ottavat vakavat asiat peleinä, mutta pitävät pelejä ja pelaamista yleisesti positiivisena asiana 

ja pelaajia luotettavina. Moni zokun ulkopuolisista hahmoista pitää pelejä ja leikkejä 

lapsellisina ja olettaa, että zokut pitävät kaikkea lapsellisena, koska heistä kaikki on peliä. 

Teoksen The Causal Angel yksi kriittinen teema on kuitenkin se, että pelikin voi olla vakavaa.  

 

Pelin tematiikka, joka on sarjan aiemmissa teoksissa ollut enimmäkseen taustavaikuttajana, 

tulee etusijalle sarjan kolmannessa osassa The Causal Angelissa. Yksi teoksen keskeisistä 

vaikuttajista on edellisissä teoksissa lähinnä taustalla vaikuttanut zokuyhteisö, jonka 

pelikeskeistä maailmankuvaa tutkin tarkemmin analyysiluvussa 3 Peliyhteisöt ja 

pelimaailmat: peli yhteiskunnan ja todellisuuden pohjana. Kun zokujen motivaatiot sekä 

vaikutus aurinkokunnassa paljastuvat, myös aiempien teosten tapahtumat näkyvät uudessa 

valossa, koska zokujen ensiksi vähäiseltä näyttävä läsnäolo Oubliettessa tai sopimukset 
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Dunyazadin kanssa näyttäytyvät osana suurempaa kokonaisuutta, aurinkokunnanlaajuista 

valtapeliä. 

 

Myös The Causal Angelissa leikitellään kerronnalla: sarjan kerronta on tavallisesti jaettu 

ensimmäisen persoonaan Jeanin näkökulmasta luvuissa, joissa hän on päähenkilö sekä 

kolmannen persoonan kerrontaan, kun kerronnan kohde on joku muu. Tästä jaottelusta ei 

poiketa muualla kuin luvussa 2 Mieli and the Mountain, jossa sarjan tavallinen kerrontatyyli 

korvataan hetkeksi toisen persoonan kertojalla: ”You have come to the mountain to find the 

witch. -- You adjust your katana and start climbing.” (TCA, 23.) Luvussa Mieli kulkee läpi 

narrativistisen zokumannun, jossa hänen suhteensa Pellegriniin representoidaan 

japanilaisena samuraitarinana. Mannun narratiivi ohjaa Mieltä yhteistyöhön eikä hänen 

päässään asuva pellegrini voi kommunikoida kuin unessa: ”Do not trust the rabbit. This is a 

zoku Realm, a game. -- They are trying to play you. They create mechanics to manipulate 

your behaviour, to create trust.” (TCA, 27.) Väitän, että toista persoonaa käytetään tässä 

yhteydessä korostamaan sitä, että Mieli seuraa mannun narratiivia, pelaa osana peliä, jolloin 

kuvattu toiminta ei ole täysin Mielen toimintaa omaa vaan pelihahmon, jota Mieli pelaa. 

Tulkintaani tukee luvun loppu, jossa Mieli poistuu mannusta: ”The witch disappears and so 

does the world. And then you are Mieli, the daughter of Karhu. And Mieli is standing on a 

balcony. Below her is a blue canal.” (TCA, 30.) Kun zokujen simulaatio päättyy, toisen ja 

kolmannen persoonan kerronta yhdistetään samassa virkkeessä ”-- you are Mieli --”, jonka 

jälkeen kerronta siirtyy takaisin kolmanteen persoonaan.  

 

Sarjan kolmannessa teoksessa peli on kiinteä osa nimistöä ja kielenkäyttöä. 

Intertekstuaaliset viittaukset rakentavat pelillistä maailmaa ja myös viittaavat suoraan 

teoreettisiin lähteisiini Huizingaan, Caillois’iin ja McGonigaliin: Minecraft-pelin (2009) tekijän 

Markus Perssonin aliaksen mukaan nimetty Notch-zoku (TCA, 118 & 185) vastaa uusien 

maailmojen (zoku realms7) rakentamisesta. Suoraan Huizingaan ja Caillois’iin (2001, 12) 

viittaavat Huizinga- (TCA, 112 & 171), alea- ja agon-zokut (TCA, 70–71) luovat maailmoja 

filosofiansa mukaisesti. McGonigaliiin viitataan pyhimyksenä ”Saint McGonigal” (TCA, 103, 

alkup. korostus). Viittauksia internet-kulttuuriin on myös sarjan muissa teoksissa. Esimerkiksi 

                         
7 Sanaa ”realm” käytetään esimerkiksi World of Warcraft -pelissä merkitsemään yksittäistä 

peliserveriä (World of Warcraft, 2004). 
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The Quantum Thiefissä etsivä Isidore pääsee vierailemaan zokuille ”pyhässä” tanglepartyksi 

kutsutussa juhlassa, jossa juhlijat yhdistävät tietokoneensa ”vanhanaikaisesti” johdoilla 

toisiinsa (TQT, 76). Tämä vastaa oikean maailman lan-juhlia (local area network party), jossa 

pelaajat yhdistävät koneensa samalla tavalla. Zokut harrastavat myös kiellettyä, mutta salaa 

hyväksyttyä ”vinkkausta” (twinking8) (TCA, 196). Rajaniemi on maininnut, että hän kehitti 

zoku-kulttuurin nykyisistä internetin massiivimoninpeleissä pelaajien muodostamista 

klaaneista (Rajaniemi 2012), mikä on myös teoksissa zokujen alkuperä (TQT, 81). Erityisen 

kiinnostavaa on se, miten hän käyttää suoria viittauksia leikkitutkimuksen termistöön sekä 

tutkijoihin zokujen hierarkiassa: Huizinga-zoku on vastuussa zokujen taikapiirien sääntöjen 

ylläpitämisestä: ”[Mieli] sees a flash of the rules through her connection to the Huizinga-

zoku.” (TCA, 112.) Agon-, alea- ja narrativisti-zokuista taas puhutaan perheinä, joiden 

perusteella eri zokut oletettavasti voidaan ryhmitellä: ”But the agon and alea family zokus 

don’t listen to Narrativists like me–” (TCA, 71.) Tästä voi vetää johtopäätöksen, että 

Rajaniemi on ottanut vaikutteita teoksiinsa Huizingan ja Caillois’n teorioista. 

 

The Causal Angelissa seurataan aurinkokunnan laajuisen valtapelin etenemistä. Sarjan 

kolmas ja viimeinen teos ei enää sijoitu yksittäiseen planeettaan vaan liikkuu 

aurinkokunnasta toiseen. Samaten konfliktin eri osapuolista ei näytetä enää yksittäisiä 

toimijoita (esimerkiksi Oublietten zoku-siirtokunta, Sobornostien Hsien-kut), vaan lukijalle 

annetaan kokonaisvaltaisempi kuva. Tätä edesauttaa, että edeltävän teoksen tapahtumien 

johdosta Kuningaspettäjä on pääosin huijannut Sobornostin palvelemaan omia 

tarkoitusperiään ja zokuja konfliktissa edustaa pääosin Barbicanen sekä Valtapeli-zoku. The 

Causal Angel paljastaa uusia puolia myös aiempien teosten tapahtumista ja on siten 

eräänlainen avain koko sarjan tapahtumien tulkintaan. The Causal Angelin peli-teemoja 

tutkin tarkemmin luvussa 3 Peliyhteisöt ja pelimaailmat: peli yhteiskunnan ja todellisuuden 

pohjana. 

 

 

 

                         
8 Verbi ”to twink” on nettipelislangia ja tarkoittaa heikon hahmon varustuksen kehittämistä 

huippuunsa, jolloin hän on ylivoimainen saman tasoisiin hahmoihin verrattuna. 
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2.2 Pelillinen dialogi 

  

Edellisessä luvussa kävin läpi, millaisiin teemoihin peli sarjassa yhdistyy ja miten pelin 

tematiikka näkyy kohdetekstissäni. Henkilöhahmojen käyttämät kielikuvat ja heidän 

keskinäinen dialoginsa paljastui merkittäväksi väyläksi, jota tutkin tarkemmin tässä luvussa. 

Teossarjan pelillisyys tulee usein ilmi sen henkilöhahmojen välisissä keskusteluissa, joissa 

keskustelijat joko viittaavat teosten tapahtumiin pelivertauksilla tai suoraan pelaavat 

keskenään pelejä, joissa molemmat pyrkivät saavuttamaan keskustelulla jotain: "The 

Pellegrini is gambling with high stakes, inviting [Chen] in -- "" (TFP, 272), "-- I would bet all 

on one gambler, even a high roller like my Jean. I needed an ace in the hole. So I made sure 

there was one, hiding inside him." (TFP, 288.) Sitaatissa Pellegrini ja Jean käyttävät teosten 

keskeisestä konfliktista, aurinkokunnan valtapelistä, puhuessaan uhkapelisanastoa, jota 

Caillois (2001, 17–18) pitää arkkityyppisenä alea-tyypin leikkinä. Sitaatissa esiintyvät fraasit 

to gamble (uhkapelata), high stakes (korkeat panokset), to bet (lyödä vetoa), high roller 

(korkeiden tulosten heittäjä), ace in the hole (ässä hihassa) ovat tyypillisiä kasinoissa ja 

uhkapeleissä käytettäviä kielikuvia. Sitaatin toisessa osassa Pellegrini kuvaa itseään peliä 

seuraavaksi vedonlyöjäksi, joka voi vaikuttaa tuloksiin vain epäsuorasti asettamiensa 

pelaajien eli tässä tapauksessa Jeanin ja Kuningaspettäjän kautta. Tämä vastaa Caillois’n 

kuvausta pelaajan asemasta alea-tyyppisistä sattumalle perustuvista peleistä (Caillois 2001, 

17).  

 

Pelimäinen ajattelu kuvastuu henkilöhahmojen väliseen kanssakäymiseen, jolloin 

keskustelun aikana sen osapuolet käyvät keskenään eräänlaista peliä. Tätä seikkaa Jean 

myös käyttää pitkin sarjaa hyväkseen kääntämällä pelaajien käsitykset pelistä sekä sen 

säännöistä heitä vastaan. Jean tiivistää tämän elegantisti The Fractal Princessä: 

 

"And then it happens. I'm not much of a chess player, but there is an aspect of the 
game that I find fascinating. After a while, you can almost see lines of force between 
the pieces. Areas of danger where it is physically impossible to move pieces into. 
Clouds of possibility, forbidden zones." (TFP, 54.) 

 

Jean viittaa pelien sääntöjen sisäistämiseen eli siihen, kun pelaaja ei enää näe vaihtoehtoja, 

jotka rikkovat annettuja sääntöjä. Aiemmin samassa teoksessa Jean soveltaa sanomaansa 
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käytännössä keskustelussaan Josephine Pellegrinin kanssa: "It's dangerous to play the 

pellegrini like that. A high roller's luck. She had to be in Mieli's body, like the last time. 

Sobornost gogols get confused in the flesh, easy to read, easy to manipulate, no matter how 

godlike they are in the virs." (TFP, 54.) Pellegrini on tottunut elämään 

virtuaalitodellisuudessa, joten Jean sai hänet pois tolaltaan houkuttelemalla hänet ottamaan 

Mielen ruumiin – ja samalla tämän aistit ja tuntemukset – haltuunsa. Peliteoreettisesti 

katsottuna Jeanin tavoite on saada Pellegriniltä tietoja, joita tämä ei muuten antaisi ja Jean 

punnitsi taktiikkansa hyödyt riskien arvoisiksi. Taustalla on ensimmäisestä teoksesta tuttu 

Vangin dilemma. 

 

The Causal Angelin viimeisellä kolmanneksella käytävä Jean le Flambeurin, Josephine 

Pellegrinin, Kuningaspettäjän sekä zokuvanhin Barbicanen välinen yhteenotto, jossa he 

paljastavat korttinsa ja pyrkivät voittamaan pelin kertaheitolla, rakentuu niin ikään 

peliasetelman varaan. Pelin alkuasetelmassa Pellegrini, Jean sekä nuori Matjek ovat 

Kuningaspettäjän armoilla yhdessä Sobornostin guberniya-supertietokoneista: ”He must 

have a weakness. Traces, he said. I remember far too well how the Dilemma Prison shaped 

my mind, made me see the world in a grid of cooperations and defections.” (TCA, 270, alkup. 

korostus.) Heidän ongelmakseen Kuningaspettäjä hallitsee virtuaalimaisemaa ja 

tietokonetta täysin: “'The All-Defector said it runs simulations to predict what we do, that we 

can't even know if we are those simulations.'” (TCA, 271, alkup. korostus.) Hän voi ennustaa 

vastapelaajiensa kaikki liikkeet simulaatioillaan ja valita niiden perusteella tilanteen 

optimaalisimmat ratkaisut, joten Jeanin ainoa pakokeino on käyttää hyväksi 

Kuningaspettäjän Jeanista sekä Dilemmavankilasta omaksumia vaikutteita: Jean muuttaa 

tilanteen peliksi, jolloin hän voi saada etulyöntiaseman huijaamalla eli toimimalla pelin 

sääntöjen ulkopuolella, mikä on pelin sisäiseen logiikkaan juuttuneen Kuningaspettäjän 

heikkous: 

 

'You know,' I say, 'something I often thought about while in the Prison. What would 
it truly be like to play Prisoner's Dilemma with myself? Not just a copy, but me. A 
perfect predictor of what I am going to do. What should I do? Obviously, I should co-
operate, since we are going to think of the same things, and make the same 
decisions. Obviously, I should defect, since no matter what I do, it's not going to 
affect what you do. But you will have thought of that as well.'  
'Why don't we find out? -- Lets make it a formal game. --  
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'And what if I just erase you anyway?'  
I raise my eyebrows. 'Well, then you will have been wrong. Surely, that's a smaller 
payoff. What do you say? (TCA, 271–272, alkup. korostus.) 

 

Sitaatissa Kuningaspettäjä soveltaa Vangin dilemmaa nykyiseen tilanteeseensa ja Jean 

suostuttelee hänet pelaamaan dilemmaa kirjaimellisesti. Jotta Jean voittaisi täydellisen 

pelaajan, hänen on vaihdettava pelattavaa peliä niin, ettei hänen vastapelurinsa tajua sitä: 

"He is caught in the game now, back in the frame of the Prison." (TCA, 273.) Koska 

Kuningaspettäjä on sisäistänyt Vangin dilemman säännöt ja toimii niiden puitteissa, hän 

lakkaa ajattelemasta muita vaihtoehtoja. Tämä todetaan suoraan kohtauksen 

suomennoksessa: "Vastapelurini on kuitenkin imeytynyt takaisin dilemmavankilan 

kapeakatseiseen todellisuuskäsitykseen." (KE, 398.) Vangin dilemman todellisuuteen ei 

mahdu muita tiloja kuin pettäminen ja yhteistyö, voitto ja häviö. Kun Jean saa 

Kuningaspettäjän uskomaan, että he pelaavat samaa peliä, tämä ei enää näe, että Jean voi 

huijata ja käyttää häntä luomaan täydellisiä simulaatioita itsestään. Jean on tässä tilanteessa 

huijari, Huizingan (1984, 20) nimeämä väärinpelaaja, sillä hän ei teknisesti riko pelin 

sääntöjä vaan käyttää pelin asetelmaa tahallaan väärin. 

 

Kyseessä on futuristinen versio huijauksesta, jota elokuvassa Lucky Number Slevin (2006) 

nimitetään Kansas City Shuffleksi9 ja jota Jean on käyttänyt aiemminkin esimerkiksi The 

Quantum Thiefissä, kun hän vangitsee häntä jahtaamaan lähteneen arkontin simulaatioon 

ja vapauttaa tämän myöhemmin vangitsemaan Jean le Roin teoksen lopussa (TQT, 316), 

The Fractal Princen takaumassa, jossa Jean tekeytyy lavastetussa etsivätilanteessa 

Sobornost-vanhimmiksi sekä Etsiväksi päästäkseen Matjek Chenin luojakoodeihin (TFP, 

30–39), tai The Causal Angelissa, kun hän teeskentelee aikovansa varastaa zokujen 

lomitustiedot pelastaakseen Mielen "As you have probably figured out by now, I didn't come 

here to steal the Saturn's ring. I came here to steal you." (TCA, 233, alkup. korostus).  

 

Caillois'n erittelemistä leikin piirteistä Kuningaspettäjä omaksuu luontaisesti leikkien sisäiset 

säännöt: hän näkee maailmankaikkeuden Vangin dilemmana, joten siihen pitää soveltaa 

                         
9 Kansas City Shuffle viittaa klassiseen huijaukseen, jossa kaksi tai useampi huijaria pyrkii 

vakuuttamaan uhrinsa siitä, että häntä huiputetaan yhdellä tavalla, kun häntä oikeasti huijataan 
toisella tavalla. Uhri lankeaa ansaan, jos hän yrittää päihittää huijarit ensimmäisessä pelissä, koska 
silloin hän ei aavista huijarien oikeaa juonta. (Lucky Number Slevin, 2006). 



47 
 

Vangin dilemman lähestymistapoja. Kuningaspettäjän maailmankuva on äärimmäisen 

peliteoreettinen, eli rationaalinen ja tuloshakuinen (Zagare 1984, Introduction). Myös Jean 

le Flambeurin peliteoreettinen lähestymistapa ongelmiin korostuu, kun vastassa on toinen 

peliteoreettisesti ajatteleva olio. Jean lopulta päihittääkin Kuningaspettäjän peliteorian 

hyväksikäytöllä: peliteoria on puhtaimmillaan oman onnistumisen todennäköisyyden 

maksimointia. "I can't defeat him alone, but those simulations have to run somewhere in the 

guberniya, and there is a way out of every box, an escape from every prison. If I do this right, 

I'll have a billion chances, and I only need one." (TCA, 274, alkup. korostus) Jean arvioi, että 

Kuningaspettäjän hänestä luomilla täydellisillä simulaatioilla on jokaisella minimaalinen 

mahdollisuus auttaa häntä ja että Kuningaspettäjällä on käytännössä rajattomasti 

laskentatehoa, jolla simuloida häntä. Simulaatioiden määrän lähestyessä ääretöntä myös 

onnistumisen todennäköisyys lähestyy ääretöntä. Jeanin pelaama uhkapeli kiteytyy 

lyhyessä keskustelussa, jonka hän käy pelastajansa, yhden simulaationsa, kanssa: 

 

The other me holds the bullet up, like a magician.  
'That was quite a gamble', he says.  
'Hey. If you can't trust yourself, who can you trust?'  
'We still needed a high roll.' (TCA, 274.) 

 

Kuningaspettäjän Jean-simulaatiot ovat Jeanin täydellisiä käyttäytymismalleja, mimiikkaa, 

jota on mahdoton erottaa alkuperäisestä. Teoksen viitekehyksessä tämä riittää tekemään 

niistä yhtä aitoja kuin päähenkilö-Jeanista, joka itsekin on kopio kadonneesta tai kuolleesta 

alkuperäisestä. Jean on huijari, joka löytää aina keinon murtautua ulos pelin todellisuudesta 

ja käyttää peliä hyväkseen joko muuttamalla sen sääntöjä tai luomalla vaivihkaa uuden pelin, 

joka on hänelle suotuisampi. Siinä, missä Kuningaspettäjä voi peliteoreettisesti laskea 

itselleen aina voittostrategian missä tahansa pelissä, Jean muuttaa ja vääntää pelin 

sääntöjä, kunnes tilanne on hänelle itselleen suotuisa. Kuningaspettäjä on täydellinen 

pelaaja, mutta hän silti häviää huijarille. 

 

Toisenlaisen näkökulman pelillistyneestä maailmankuvasta tarjoaa zokuvanhin Barbicane, 

jolle tärkeää eivät ole pelin säännöt eikä voittaminen vaan pelaaminen itsessään:  

 



48 
 

'This is not how the Great Game is played,' Barbicane says, shaking his head. -- 'We 
don't take the easy way out! We don't use cheat codes! Would you risk all of reality 
for one insignificant war?' -- 'My apologies. I am being facetious! You are all doing 
exactly what I wanted you to do. Sobornost infiltrators who broke into our most 
secure fortress during a time of crisis, and destroyed the Kaminari jewel!' (TCA, 281–
282.) 

 

Siinä, missä Kuningaspettäjän tavoite on selvitä, ja hän käyttää pelin toimintatapoja, 

peliteoriaa, selviytymisensä varmistamiseen, Barbicanen mielestä valtapeliläiset eivät 

"jänistä tiukan paikan tullen" (KE, 409)  ja Barbicane vähättelee meneillä olevaa konfliktia 

"tyhjänpäiväiseksi sodaksi" (KE, 409). Mielen keskeinen kehityskaari liittyy siihen, miten hän 

oppii, että vakavaan asiaan voi suhtautua leikillisesti ja että se pysyy silloin yhä vakavana. 

Barbicanen näkökulma on päinvastainen: hänelle leikki on kuolemanvakava asia, ja hän on 

valmis tappamaan tuhansia, jotta pelin henki säilyisi kiinnostavana: 

 

'Oh, there will be survivors, my dear! Like I said, it is time to start a new game, and I 
look forward to the challenge! We had grown too powerful. But being the underdog 
again, a rebel, one of the few ragged survivors of a great empire, fighting a vastly 
superior force. What a jolly Great Game that will be!' (TCA, 282.) 

 

Barbicane haluaa varmistaa, että peli jatkuu ja, mitä tärkeintä, että se jatkuu tarpeeksi 

tasapuolisena, haastavana ja kiinnostavana. Sodan loppuminen tarkoittaisi myös pelin 

loppumista huolimatta siitä, onko voittaja zoku vai Sobornost. Tämän takia Kaminari-

jalokiven tapainen lopullinen voittoehto ei ole Barbicanelle tavoiteltava asia vaan häiriötekijä, 

josta hän haluaa päästä eroon: 

 

 'I always wanted to do it myself, but the volition of the Great Game would not let me. 
It was too tempting for too many. I kept the balance of indecision for a long time, 
managed at least to hide it on another brane. -- It has been forever since I did not 
feel the volition of the zoku in my head. It is like playing a new game! I am finally free 
to do what the zoku needs, not what it wants!' (TCA, 282, alkup. korostus.) 

 

Niin kauan kuin Zokun ylläpitämä yhteistahto on voimassa, Barbicane on joutunut 

noudattamaan pelin sääntöjä: koska teoksessa käytävässä valtapelissä kuuluu tavoitella 

voittoa omalle joukkueelleen, hän ei ole voinut suoraan toimia pelin henkeä vastaan 

tuhoamalla peliä tai sabotoimalla omaa puoluettaan. Tilanne muuttuu Jeanin romauttaessa 
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zokujen yhteistahdon, mikä on verrattavissa pelin tuomarin poistamiseen tai esimerkiksi 

sääntökirjan polttamiseen ja minkä jälkeen Barbicane voi toimia omien tavoitteidensa 

mukaisesti ilman yhteistahdon tuomiota. Tämä tilanne muistuttaa Huizingan (1984, 20–22) 

huijaria, leikin väärinymmärtäjää, joka toimii pelin sisällä eikä siten suoraan jätä pelin 

sääntöjä huomiotta, mutta pyrkii toimimaan pelin henkeä vastaan. 

 

Zokuille ominaisesti Barbicanen näkökulmasta kaikki teoksen tapahtumat ovat olleet osa 

peliä. Verrattuna esimerkiksi Jeanin tai Kuningaspettäjän motiiviin maailman tai Mielen 

pelastamisesta Barbicanen motivaatiot eivät ole monimutkaiset. Hänen mielestään 

aurinkokunnan valtapelissä ei ole enää haastetta, joten se ei ole enää hauskaa eikä se silloin 

huizingalaisittain enää ole aitoa leikkiä (Huizinga 1984, 17). Barbicanen motiivit ovat 

metatasoisia: hän osallistuu konfliktiin siksi, että se jatkuisi ja että se pysyisi kiinnostavana. 

 

'We could end that game, here and now, if you just let me,' Mieli shouts. -- 'And are 
you so arrogant that you think the jewel will accept you, Oortian?' Barbicane growls. 
'You are nothing special, no matter what le Flambeur thinks. I had to dangle you in 
front of him to goad him into desperation, into breaking the volition system. -- I 
suppose I should thank him. After all, it was his Collapse that created the Great 
Game Zoku in the first place, to make sure it would never happen again!' (TCA, 283.) 

 

Kiinnostavasti  Kausaalienkelin suomennoksessa Mieli puhuu yleisen termin that game 

sijaan lopettavansa kaikki valtapelit. Barbicane taas viittaa Jeanin aiheuttamaan maapallolla 

tapahtuneeseen kvanttipörssien Romahdukseen, joka tuhosi vanhat valtarakennelmat ja 

siten mahdollisti Sobornostin ja Zokun nousun valtaan. Barbicanen näkökulmasta Jean siis 

aloitti Valtapelin, jota he nyt pelaavat ja jota Barbicane haluaa jatkaa. Tässä mielessä 

Barbicane ei ole suinkaan pelaaja vaan ensisijaisesti leikkijä. Kuten teorialuvussa osoitin, 

pelin erottaa leikistä ensisijaisesti sen tavoitteellisuus: pelissä on keino voittaa, ja sen 

sääntöjen tehtävä on mahdollistaa voitto tekemättä siitä liian helppoa (Salen & Zimmerman 

2004, 80; McGonigal 2011, 20–21). Mutta Barbicanen tavoite ei ole koskaan ollut voittaa 

vaan varmistaa, että peli jatkuu. Tavallaan hänen voittoehtonsa on siis yksinkertaisesti pelin 

taattu jatkuminen. Keskustelu valottaa myös Jeanin ja Barbicanen kohtaamista Tykkikerhon 

Arsenaalissa sekä Mielen ja Barbicanen välisiä keskusteluja. Barbicane voisi lopettaa pelin 

milloin tahansa paljastamalla korttinsa, mutta hän jättää sen tekemättä ja toimii jopa itseään 

vastaan, kuten esimerkiksi Mielen henkiinherätysjuhlassa, jossa hän paljastaa muka 
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vahingossa salattuja tietoja, jotka kuitenkin mahdollistavat Mielen laajemman osallistumisen 

valtapeliin kuin mitä Mielen pitäminen tietämättömänä olisi sallinut. Tämän vuoksi Barbicane 

onkin yksi valtapelin aktiivisimmista pelaajista: hänen on jatkuvasti varmistettava, ettei 

yksikään osapuoli heikkene tai voimistu liikaa. 

 

The Causal Angelin epilogi jättää auki kysymyksen, kuinka syvällä Pellegrini on lopun 

tapahtumissa: “Joséphine sighs. It is almost time to get ready for another war. -- Shame, 

really. They will have to come up with a new and better common enemy. Something less 

risky than the All-Defector.” (TCA, 287.) Sarjan aiemmissa teoksissa sekä tähän asti The 

Causal Angelissa Joséphineä kuvataan yhtenä pelin tasapuolisista pelaajista, mutta teoksen 

epilogin perusteella hänen tavoitteensa muistuttavat paljon Barbicanen tavoitteita: 

Kuningaspettäjä, zokut sekä muut pelinappulat ovat hänen keinonsa luoda Sobornostille 

tekemistä, joka saisi heidät unohtamaan keskinäiset erimielisyytensä. Epilogin perusteella 

aiemmin esittämäni havainnot Barbicanesta pätevät myös Pellegriniin ja teoksessa pelattava 

peli käydään heidän välillään. Molemmilla pelaajilla on omat motiivinsa pitää peli käynnissä, 

Pellegrini haluaa pitää Sobornostin koossa ja Barbicane haluaa pitää pelin kiinnostavana. 

Tästä näkökulmasta teoksen loppu kuvaa pelinappuloiden kapinaa pelaajia vastaan: 

Kaminari-jalokivi vei zokut pois uuteen todellisuuteen jättäen Sobornostin vanhaan, jolloin 

osapuolet eivät voi enää taistella tilasta ja resursseista. Verrannaisesti tämä vastaa kahden 

riitelevän leikkijän erottamista omiin leikkeihinsä. Teoksessa lopulta voittivat pelinappulat, 

jotka vastaisuudessa saavat elää rauhassa ainakin, kunnes Pellegrini ja Barbicane keksivät 

uusia konflikteja. 

 

 

2.3 Pelillinen hahmokehitys: Jean ja muut henkilöhahmot pelaajina 

 

Edeltävissä luvuissa todistin, miten Jean le Flambeur -sarjan henkilöhahmot ovat 

rinnastettavissa pelaajiksi ja pelinappuloiksi aurinkokunnan keskeisessä valtapelissä. 

Osoitin, että henkilöhahmot käyttäytyvät pelaajamaisesti ja että heidän dialoginsa 

muodostaa pieniä pelejä hahmojen välille sekä kuvastaa puhujan pelillistä maailmankuvaa. 

Seuraavaksi tutkin henkilöhahmojen luonnehdintaa ja kehitystä (rooli)pelillisten 
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hahmoarkkityyppien kautta. Tutkin, miten henkilöhahmot toteuttavat erilaisia arkkityyppejä, 

miten heitä luonnehditaan arkkityyppien avulla ja miten ne muistuttavat rooli- ja videopeleille 

tyypillisiä hahmoja. 

 

Vladimir Proppin tutkimissa kansantarinoissa ei ole henkilöhahmoja samalla tavalla kuin 

muussa kirjallisuudessa. Kansantarinoissa on sankareita. Henkilöhahmo on uniikki yksilö. 

Sankari puolestaan ilmentää oman tarinansa arkkityyppiä. Henkilöhahmo on osa yhtä tiettyä 

narratiivia, josta henkilöhahmoa ei voi siirtää toiseen, sankari voi sopia periaatteessa kaikkiin 

arkkityyppinsä tarinoihin. (Propp 1984, 27–28.) Parhaiten proppilaista arkkityyppiä edustaa 

teosten päähenkilö Jean le Flambeur, mutta teoksissa leikitellään proppilaisia arkkityyppejä 

muistuttavilla rooleilla. Esimerkiksi Hanna-Riikka Roine analysoi väitöskirjassaan The 

Causal Angelin kohtausta, jossa Jean le Flambeur keskustelee valepuvussa zokuvanhin 

Barbicanen kanssa. Kohtauksessa annetaan ymmärtää, että kumpikin henkilö tietää (tai 

vähintään osaa aavistaa), mitä vastaparinsa roolin taakse kätkeytyy, joten heidän 

keskustelunsa voi nähdä eräänlaisena kahden osapuolen välisenä kissa-hiirileikkinä, jonka 

tavoitteena on saada toinen osapuoli paljastamaan haluttuja tietoja tai toimimaan tietyllä 

tavalla. Asetelmaa korostaa se, että vaikka näennäisesti kyseessä on liikemiestä esittävän 

varkaan sekä silinterihattupäisen kyborgin välinen keskustelu juhlavassa salongissa, 

oikeasti kumpikin keskustelija on hädin tuskin ihmistä fyysisesti (sekä mielellisesti) 

muistuttava post-ihminen, joka on omaksunut roolin huvin tai pelaamansa pelin vuoksi. 

(Roine 2016, 97–98.) Roine käyttää tätä esimerkkinä siitä, miten peli- ja leikkiainesta voidaan 

käyttää osana maailmanrakennusta, kun tarkoitus on selittää lukijalle ymmärrettävästi 

korkeateknillisiä ja vaikeasti ymmärrettäviä konsepteja. Roineen mukaan tässä 

nimenomaisessa tapauksessa käytetään pelillisiä vertauksia, joiden kautta näiden kahden 

sanoinkuvaamattoman monimutkaisen olennon motiivit ja käytös tehdään samastuttavaksi 

ja ymmärrettäväksi. Roineen mukaan Rajaniemi on käyttänyt pelin tematiikkaa tehdäkseen 

tieteiskirjansa tieteestä kiinnostavaa. (Roine 2016, 98–99.) Roine perustelee havaintojaan 

mainitsemalla muita tapoja, miten pelillisyyttä on käytetty teoksissa ja viittaa ohimennen 

siihen, että teossarjan päähenkilöt voi rinnastaa Dungeons & Dragons -roolipelin 

arkkityyppisiin hahmoluokkiin: Jean le Flambeur on Varas (Thief tai Rogue), Mieli on Soturi 

(Fighter) ja Josephine Pellegrini on tulkintatavasta riippuen joko Maagi tai Pappi 

(Wizard/Magic-User tai Cleric). Roine rinnastaa teosten henkilöhahmojen, kuten Jeanin, 

Mielen tai Sobornostin kopioklaanien, lukuisat kopiot Dungeons and Dragons -roolipelin 



52 
 

hahmoluokkiin: jokainen kopio on malliltaan eli templaatiltaan sama, kuten roolipelissä, jossa 

jokainen soturi muistuttaa kyvyiltään hyvin paljon toista soturia. Kehittyessään he kuitenkin 

kykenevät ylittämään alkuperäisen mallinsa ja yksilöitymään, kuten näemme The Causal 

Angelissa, kun sarjan päähenkilö Jean tapaa alkuperäiskappaleensa. Tämän perusteella 

Roine kuvaa teossarjan hahmoja kokoelmina meemejä.10 (Roine 2016, 100.) 

 

Verrattuina muihin hahmoihin, Jean le Flambeurin kohdalla vertaus on hyvin selvä. Häntä 

nimitetään toistuvasti ”varkaaksi” hänen nimensä sijaan, mikä näkyy erityisesti teosten 

luvuissa, joissa hän on kertoja. Kolmea poikkeusta lukuun ottamatta Jeanista kertovat luvut 

noudattavat kaavaa "The Thief and X” eli "Varas ja X". On tuskin sattumaa, että luvuissa 

sana "Thief" kirjoitetaan isolla alkukirjaimella kuin kyseessä olisi erisnimi. Tämä viittaa siihen, 

että sana "Thief" ei viittaa geneeriseen varkaaseen "a thief / the thief", vaan kyseessä on 

titteli tai luokittelu. Jeanin hahmonkehityskin muistuttaa roolipelin kaavaa: Sarjan alussa hän 

on vain yksi monista Dilemmavankilassa olevista Jeaneista ja on siten, kuten jokainen 

roolipelissä tehty varas, pääpiirteiltään samanlainen kuin muut luokkansa edustajat. 

Teoksissa hänen kykynsä ja muistonsa kehittyvät hänen hahmokehityksensä mukana: hän 

aloittaa perusihmisen tasoisesta kehosta ja on unohtanut suurimman osan ”kyvyistään”, ja 

teosten edetessä hän hiljalleen saa takaisin muistojaan ja samalla avaa kehostaan uusia 

voimia sekä ominaisuuksia. Samalla tavalla roolipelissä Varas kartuttaa kokemuksen 

mukana fyysisiä ja henkisiä ominaisuuksiaan. Kuten roolipelin Varas-luokka, jokainen Jean 

on pääpiirteiltään samanlainen. Mutta kuten roolipelissä, pienet erot kyvyissä, 

varustuksessa, olosuhteissa sekä ennen kaikkea pelaajan asenteista kasaantuvat, jolloin 

kaksi samasta hahmoluokasta, samasta muotista, tehtyä varasta voivat olla hyvin erilaisia. 

 

Kun Jean tapaa The Causal Angelissa edellisen iteraationsa muistivarjon, heidän välisestä 

keskustelustaan käy ilmi, että vaikka teosten Jean on tehty samasta muotista kuin kaikki 

aiemmat Jeanit, Dilemmavankilassa häneen taotut lähtökohtaiset eroavaisuudet (vertaa 

kykypisteet roolipelin hahmon luonnissa) ja matkan aikana haalitut kokemukset (vertaa 

kokemus ja löydetyt välineet sekä opitut taidot roolipelissä) ovat tehneet hänestä hyvin 

erilaisen henkilön kuin hänen luojansa oli. ”My Jean, says another voice, so familiar. Oh yes. 

                         
10 Meemi on "mielen geeni", ajatus joka toistaa itseään ja lisääntyy viruksen omaisesti levittämällä 

itseään ihmisestä toiseen. Kaikki opitut taidot ovat meemejä. (Dawkins 1989, 192.) 
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We’ll take this one.” (TQT, 8.) Tilanteessa Pellegrini saa valita yhden miljoonista 

Dilemmavankilan enemmän tai vähemmän identtisistä Jeanin kopioista, josta tulee 

päähenkilö-Jean ja jota seuraamme loppusarjan ajan vain siksi, että juuri hänet valittiin. The 

Causal Angelin lopussa Pellegrini palaa Dilemmavankilaan ja valitsee uuden Jeanin. Sarjan 

tapahtumat kuvaavat vain Jeanin yhtä "pelikertaa". Vaikka Jean uhraa itsensä pelin 

loppuessa, uuden pelin aloittamiseen riittää uuden Jeanin vapauttaminen vankilasta. Jeanin 

yhteneväisyyttä proppilaisen varas- tai pikemminkin veijari-arkkityypin kanssa luodaan pala 

palalta: Hänen (omaksuttu) nimensä noudattaa samaa kaavaa kuin mestarivaras Arsene 

Lupinin nimi. Teoksen jokainen kirja alkaa sitaatilla jostain Maurice Leblancin 

mestarivarkaasta kertovista tarinoista, ja hänen aluksensa nimi on Leblanc (TCA, 93). 

Aiemmassa elämässään hän on ympäröinyt itsensä myös muilla veijarikuvilla, esimerkiksi 

hänen virtuaaliavustajansa on Carabas-kissa – siis Saapasjalkakissa (TCA, 120). 

 

The Fractal Princessä esitellyt Aun-jumalat ovat myös eräänlaisia proppilaisia arkkityyppejä: 

toistuvia hahmoja ja tarinoita, jotka ovat ottaneet tietoisen muodon. Yksi jumalista, 

Kukkaisprinssi (the Flower Prince), on veijariarkkityypin personifikaatio. Myös Jean 

muistuttaa tätä arkkityyppiä niin, että muut Aun-jumalat nimittävät häntä veljekseen: "We do 

not choose. We simply are. We call you brother because we miss him. But you are not him. 

No one is ever just one thing, except us." (TCA, 158–159.) Mutta vaikka Jean muistuttaakin 

piirteiltään satuhahmoa, hän on yhä ainutlaatuinen henkilöhahmo. Kuten Aun-jumalten 

Savupiippuprinsessa (the Chimney Princess) toteaa, Jean ei ole veijariarkkityyppi, koska 

kukaan (oikea ihminen) ei ole vain yksi asia. Hän muistuttaa veijaria, mutta pohjimmiltaan 

hänen valintansa ovat hänen omiaan eivätkä noudata orjallisesti veijaritarinan kaavaa. Toisin 

kuin useimmissa veijaritarinoissa Jean ei pääse teoksen lopussa karkuun. 

 

Jos tutkimme Jeanin toimia läpi sarjan, huomaamme, että hän käyttää Vangin dilemman 

voittostrategioita sekä näemme, kuinka paljon Jean on huijannut teosten eri henkilöhahmoja: 

kun Mieli The Quantum Thiefissä pelastaa hänet vankilasta, Jeanin ensimmäinen teko on 

varastaa tämän nilkkakoru. Hän pakenee Arkonttia huijaamalla tätä ja pettäminen jatkuu, 

kun hän karistaa Mielen kannoiltaan Oubliettessa ja myöhemmin, kun hän saa Mielen 

luovuttamaan kehonsa rakastellakseen Pellegrinin kanssa (minkä Jean tekee huijatakseen 

Pellegriniltä tietoja). The Fractal Princessä Jean huijaa Tawaddudia ja jättää tämän pulaan 
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Edellä mainituissa tilanteissa Jean on aina saanut haluamansa, ja pettämisestä on ollut 

hänelle aina hyötyä. Pettämisestä on kuitenkin hyötyä vain lyhyellä lyhyellä aikavälillä, minkä 

Jeankin kokee The Fractal Prince ja The Causal Angel -teoksissa: koska Jean aiemmin 

huijasi heitä, Tawaddud, Aun-jumalat ja Mieli eivät enää luota häneen, jolloin Jean joutuu 

hankaluuksiin, kun hän kerrankin tarvitsee yhteistyötä. He eivät usko varkaan vilpittömyyteen 

vaan näkevät juonia rehellisen kuoren takana. Tämä vastaa iteroituvan Vangin dilemman 

voittostrategiaa, jossa pelaajat pelaavat vastakkain useita kertoja: tarpeeksi monen 

kierroksen jälkeen pettävät pelaajat eristetään ja poistetaan pelistä, kun kukaan ei suostu 

tekemään heidän kanssaan yhteistyötä. Jäljelle jäävät pelaajat, jotka oletusarvoisesti tekevät 

yhteistyötä keskenään, mutta kostavat pettämisen. (Axelrod 1984, xii & 7–8.) Lopulta Jean 

voittaakin vaihtamalla strategiaansa ja tekemällä yhteistyötä Mielen, nuoren Matjek Chenin 

sekä omien kopioidensa kanssa. Jeanin sarjan aikana kokema kehitys tuodaan teoksissa 

esille hänen ja hänen varjokopionsa välisessä keskustelussa: 

 

'So are you telling me that you went to the Dilemma Prison to become a better 
person?' 
'No, just different. But there are things we were never very good at. Altruism, 
compassion, cooperation. Or regret. -- Evolutionary algorithms are still one of the 
best ways to create new things.' (TCA, 214–215, alkup. korostus.) 

 

Koska Kaminari-jalokiven voima perustuu yhteistyölle, se aukeaa vain henkilölle, joka 

käyttäisi sitä yhteistyön tekemiseen. Vankilasta vapautettu Jean on siksi kehitetty 

vastaanottavaisemmaksi yhteistyölle kuin vankilaan mennyt alkuperäinen kopio. 

Valitettavasti peliteoria kuitenkin kääntyy nyt alkuperäistä Jeania vastaan, sillä 

yhteistyöhaluisempi Jean ei suostukaan tekemään yhteistyötä tunnetun petturin, entisen 

itsensä, kanssa: "Not trusting myself was a lesson I learned pretty well in the Dilemma 

Prison." (TCA, 217.) Tästä kohtauksesta eteenpäin Jean käyttääkin teoksessa ensisijaisesti 

yhteistyötä vastaavia strategioita paitsi, kun hän joutuu tunnettuja huijareita, kuten 

Kuningaspettäjää sekä Barbicanea, vastaan. 

 

Kuningaspettäjä on ”peliteoreettinen anomalia” (TCA, 235), jonka alkuperäiskielinen nimi All-

Defector viittaa kirjaimellisesti siihen, että hän pettää (defect) aina Vangin dilemmassa (TQT, 

5). Hän on samalla kontrasti sekä Jeanille että zokuille, sillä hän pelaa jatkuvasti yhtä peliä 
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koko maailmaa vastaan. Toisin kuin zokut, jotka voivat vaihtaa pelejä mielensä mukaan, tai 

Jean, joka on yhä pohjimmiltaan ihminen, Kuningaspettäjälle ei ole muuta todellisuutta kuin 

peli, jossa kilpaillaan voitosta kaikkia muita vastaan. Peliteoreettisesta näkökulmasta 

Kuningaspettäjän toiminnat ovat äärimmäisen loogisia, mutta samalla oman logiikkansa 

rajoittamia: 

 

'The thing that never cooperates and gets away with it. An anomaly forged in the 
crucible of endless Dilemma iterations, something the Archons never expected, not 
so much a gogol as a viral algorithm. It pretended to me, and I trusted it. In a 
guberniya, it would go through Sobornost minds like a scythe through wheat.' (TCA, 
235–236, alkup. korostus.) 

 

Vangin dilemmassa riskittömin ja kokonaisuudessa paras vaihtoehto on tehdä yhteistyötä, 

mutta yksittäisessä pelissä yksilön kannalta paras vaihtoehto on pettää. Kuningaspettäjä on 

tälle vastakkainasettelulle perustuva olio, joka pyrkii aina maksimoimaan henkilökohtaisen 

etunsa: 

 

'[You are] A game-theoretic anomaly, a zero-determinant strategy in the Prisoner's 
Dilemma, an agent that extorts others to do what it wants with a superior theory of 
mind. Like the Predictor in Newcomb's Paradox. You are running simulations of me, 
to see what works best.'  
'And how do you know you are not one of those simulations? How do you know that 
anything you do here makes any difference?' (TCA, 249.) 

 

Myöhemmin Kuningaspettäjä kuvaa itseään sekä tapaansa hahmottaa maailmaa 

seuraavasti: 

 

-- my goals are rational. It will be in the best interests of everybody and everything 
to join me. In most games, defecting is rational.' -- 'It's about survival, you see. 
Existence is fragile. We live on an island of stability, but it is an illusion.'  
'The achievement of the Kaminari-zoku implies that there are other spacetimes. -- If 
rational actors have evolved in them, they will have broken their Planch locks -- If 
so, it is likely that they will have optimised the expansion rate of their spacetime, 
turned into an expanding bubble of thought. -- such a bubble of ciral spacetime could 
erase ours at any moment. -- So, the rational thing to do is to do it first. We need to 
turn our Universe into a perfect replicating strategy to survive. We need to turn it into 
me. (TCA, 259–260, alkup. korostus.) 
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Kuningaspettäjän on voitettava aina. Aiemmassa sitaatissa Jean kuvaa tätä vähemmän 

virtuaaliseksi älyksi (gogoliksi) ja enemmän viraaliksi algoritmiksi eli virukseksi. Viruksen 

lailla Kuningaspettäjä pyrkii selviytymään ja leviämään, minkä mallin hän on oppinut 

Dilemmavankilan viitekehyksessä, jossa hän on aina voittanut pettämisen avulla. Koska 

yksittäisessä Vangin dilemmassa parhaan mahdollisen lopputuloksen saa pettämällä, kun 

toinen haluaa tehdä yhteistyötä. Tämän takia, kun Kuningaspettäjä sai Kaminarin kautta 

vahvistuksen toisten todellisuuksien olemassaolosta, hänen pelinsä skaala kasvoi: hänelle 

ei riitä selvitä aurinkokunnassamme, joka voi tuhoutua toisen, laajenevan todellisuuden tieltä 

milloin tahansa, vaan hänen on varmistettava oman todellisuutensa selviytyminen. 

Kuningaspettäjä näkee olemisen informaationa, joten hänen mielestään tavoite on looginen 

sekä paras mahdollinen lopputulos kaikkien kannalta: "It is nothing to be feared. I will retain 

all information within me. I will complete the Great Common Task." (TCA, 260). 

Kuningaspettäjän pyörittämä simulaatio on lähes yhtä tarkka kuin alkuperäinen, joten hänelle 

riittää, että kaikki muut selviävät osana häntä. Kuningaspettäjän ehdotus ei edes ole täysin 

niin järjetön kuin se vaikuttaa, koska teoksissa on kohdattu täydellisiä simulaatioita aiemmin: 

The Fractal Princen lopussa koko Sirrin kansa pakataan odottamaan uutta elintilaa, 

Sobornostit tekevät itsestään tarvittaessa simuloituja kopioita, ja teoksen päähahmo Jean 

on myös satunnaisesti valittu kopio, siis simulaatio.  

 

Kuningaspettäjän käsitys peliteoriasta on kuitenkin puutteellinen, sillä pettäminen on Vangin 

dilemmassa paras vaihtoehto vain silloin, kun pelejä pelataan yksittäisiä vastustajia vastaan. 

Tilanteessa, jossa rajattu joukko pelaajia pelaa keskenään useita pelejä kohdaten toisensa 

useita kertoja, parhaiten menestyvät ne, jotka tekevät lähtökohtaisesti yhteistyötä, mutta 

pettävät vastapelaajat, jotka ovat aiemmin osoittautuneet pettureiksi. (Axelrod 1984, xii.) 

Dilemmavankilassa Kuningaspettäjä pystyi kiertämään tätä tekeytymällä aina 

vastapelaajansa kopioksi, jolloin tämä on taipuvainen tekemään yhteistyötä, mutta sen 

ulkopuolella strategia ei toimi: The Causal Angelissa yhteistyöstrategia osoittautui lopulta 

paremmaksi, sillä Jean päihitti Kuningaspettäjän yhteistyössä omien simulaatioidensa 

kanssa. Kuningaspettäjä on täydellinen pelaaja niin kauan, kun tavoite on voittaa totaalisesti. 

Samalla hän on täydellinen loppuvastus Jeanille, joka pelaa jatkuvasti pelejä: 

Kuningaspettäjä on päihittämätön pelaaja, joka ei koskaan tee yhteistyötä. Hän edustaa 

äärimmäistä tapaa tulkita peliteoriaa ja arvostaa ainoastaan omaa selviytymistään tukevia 
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toimintamalleja. Kuningaspettäjä on Jeanin varjokuva, sillä myös Jeanin pelit perustuvat 

usein luottamuksen rakentamiseen ja sen hyödyntämiseen. The Causal Angelin 

loppupuolella Jean vakuuttuu siitä, että Kuningaspettäjä on mahdollisesti syntynyt Jeanin 

kopiosta: 

 

He is me, isn't he? I say. 'A Dilemma Prison anomaly, but from a le Flambeur seed. 
Do you want to lose to me?' 'I'm not losing, Jean,' [Pellegrini] says. 'I am winning. 
You were never the enemy, death was.' Help me, her eyes say. (TCA, 269, alkup. 
korostus.) 

 

Heitä erottaa se, että Kuningaspettäjän tavoite on vain selviytyä. Hän on armoton pelaaja, 

joka on valmis uhraamaan kaikki kanssapelaajansa, jopa liittolaisensa, voittaakseen. Jean 

puolestaan pelaa, koska hän voi pelata – siis puhtaasta pelaamisen ilosta. Jean on veijari, 

joka ei voisi koskaan voittaa peliä lopullisesti, sillä hän tarvitsee aina yleisön, siis muita 

pelaajia, todistamaan varkautensa. 

 

Jos Jeanin ensisijainen kehityskaari teoksissa liittyy siihen, kuinka hän oppii käyttämään 

yhteistyötä pitkäikäisen menestyksen voittamiseksi lyhytnäköisen pettämisen sijaan, Mieli 

oppii sarjassa hyväksymään itsensä pelaajana. The Quantum Thiefin alussa Mieli on lähes 

stereotyyppinen henkilökohtaista kunniaansa seuraava soturi, joka pitää Jeanin metodeja 

sekä suhtautumista kevyenä ja vastenmielisenä. Mielen zokujuuret mainitaan jo 

ensimmäisessä teoksessa, mutta niitä ei avata kuin vasta The Causal Angelissa, jossa hän 

integroituu tiiviimmin zoku-yhteiskuntaan. Mielen kehityskaari liittyykin siihen, miten hän 

hiljalleen oppii hyväksymään zokujen (ja tavallaan myös Jeanin) ajattelutavan. Läpi sarjan 

Mieltä kuvataan soturiksi, taistelijaksi. The Quantum Thiefissä Mieli murtautuu 

ensimmäisenä tekonaan ulos vankilasta. The Fractal Princessä Mieli osallistuu teoksen 

tapahtumiin teettämällä itsestään armeijallisen kopioita ja taistelemalla tiensä Sobornostin 

lukuisten palkkasotilasjoukkojen läpi. The Causal Angelin alkupuoliskossa Mieli perustaa 

Salmiakki-zokun tehtävää varten ja tulee samalla osaksi joukkoa, joiden kokoonpano 

muistuttaa minkä tahansa ryöstöelokuvan kokoonpanoa: Zinda on tehtävän järjestäjä ja 

suunnittelija, Sir Mik on kuski, Anti-de-Sitter on hakkeri ja Mieli on muskeli. Halusipa Mieli 

sitä tai ei, hän on osa peliä ja yksi pelaajista. Vaikka Mieli on pitkin sarjaa kiistänyt 

pelaavansa peliä, hän paljastuu yhdeksi Pellegrinin rakentamaksi nappulaksi muiden 
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joukossa: ”No offence, but to me, there was always something strange about the way Sydän 

led you to Venus, and how you found the pellegrini. As if it was meant to happen. 'You see, 

Joséphine doesn't just find people, she makes them.'” (TCA, 240, alkup. korostus.) 

 

Pitkin teosta Mieli kamppailee vanhojen käsitystensä kanssa: pelit ja pelihahmot eivät ole 

aitoja, joten mikään pelissä tapahtuva ei ole aitoa. Hän ei pysty sisäistämään pelin logiikkaa, 

vaan hänen näkökulmansa on aina osin pelin ulkopuolella niin sanotussa vakavassa 

oikeassa maailmassa. The Causal Angelin edetessä hän kuitenkin joutuu omaksumaan 

pelilliset ajattelutavat saavuttaakseen tavoitteensa: "An Elder, she thinks. He must know 

more about the jewel. But what should I ask?" (TCA, 180, alkup. korostus). Peliteoria on 

pohjimmiltaan oikeiden vaihtoehtojen valitsemista kaikista mahdollisuuksista ja oikeiden 

kysymysten esittämistä oikeille henkilöille oikeissa tilanteissa. Mielen pelillinen 

lähestymistapa tulee esille paremmin Kausaalienkelissä: "Barbicane tietää jotain kaminarista 

-- minun on vain osattava esittää oikeat kysymykset." (KE, 266, alkup. korostus). Tässä 

vaiheessa Mieli alkaa ajatella Kaminarin löytämistä ongelmana, jonka hän voi ratkaista – siis 

peliteoreettisena pelinä. Mielen muuttuva suhtautuminen peleihin kiteytyy vielä saman luvun 

lopussa, kun hän viimein heittäytyy mukaan Zindan järjestämään munajahtiin: "The end of 

the world is coming, and we are going to play children's games. Well, why the hell not?" 

(TCA, 184, alkup. korostus). Lopulta Mieli luottaa niin vakaasti zokujen ideologiaan, että 

hänen ajatuksensa peilaavat Zindan käsityksiä: 

 

Don’t worry about the Sobornost, Mieli. They are just another level boss. -- 
The Sobornost just hit a Plate with a kinetic weapon, she thinks. No matter. It's just 
another level boss, like Zinda said. All of Supra City will join the war zoku. Already, 
she can feel a new thread in her q-self, pulling at her will, and she gets ready to flow 
in the cool stream of zoku volition -- (TCA, 200 & 230–231, alkup. korostus.) 

 

Sitaatissa on kyseenalaista, kuinka paljon se kuvastaa Mielen omaa ajattelua ja mikä osa 

siitä on zokun yhteistahdon mielipidettä. Luvussa Mielen ajatukset ovat täysin varmoja siihen 

asti, että zokujen yhteistahtojärjestelmä romahtaa, minkä jälkeen hän tuntee yhtäkkisen 

vapauden ja eikä ole enää varma mistään: ”The sudden utter freedom in her head is like 

falling, naked, from a great height, towards the abyss of Saturn. A great terror rises within 

her. Is this what Zinda felt like? -- What have [the Sobornost] done? -- What is [the newcomer 
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ship] doing?” (TCA, 231, alkup. korostus.) Yhteistahdosta vapautunut Mieli taas 

kyseenalaistaa asioita selvästi enemmän kuin ennen: "That can't be right. -- Not now, not 

yet. He is working with [the Sobornost]. This was all just a distraction." (TCA, 230, alkup. 

korostus.) 

 

Jeania, Kuningaspettäjää ja Mieltä tutkimalla olemme havainneet, että peliteoria ohjaa tiiviisti 

jokaisen hahmon käytöstä ja teosten henkilöhahmot menestyvät tai häviävät riippuen siitä, 

miten he hyödyntävät peliteoreettisia voittostrategioita. Kahdessa edellisessä luvussa 

havaitsimme, että pelillinen kieli ja pelimetaforat toistuvat teoksissa sekä henkilöhahmojen 

käytössä ja että henkilöhahmot viittaavat teosten tapahtumiin ja tekoihinsa pelien kieltä sekä 

logiikkaa käyttäen. Seuraavissa luvuissa tutkin, miten yhteiskunta voi rakentua pelien 

ympärille ja millaisia pelillisiä piirteitä sarjan eri maailmoissa on. Ei siis ole ihme, että myös 

teosten keskeiset henkilöt muistuttavat pelihahmoja. 
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3 Peliyhteisöt ja pelimaailmat: peli yhteiskunnan ja todellisuuden pohjana 

 

 

Seuraavaksi tutkin Jean le Flambeur -sarjassa, etenkin trilogian päätösteoksessa The 

Causal Angelissa, keskeistä zoku-kulttuuria. Zokut ovat yhteisö, joka perustuu pelilogiikalle 

sanan kirjaimellisessa mielessä. Tavallaan zokujen maailmankuva muistuttaa 

Kuningaspettäjää, sillä molemmat entiteetit ymmärtävät maailmaa pelin kautta, ja näiden 

kahden osapuolen välinen merkittävin ero on vain, että Kuningaspettäjä suhtautuu 

peliteoriaan ääri-individualistisesti, kun taas zokujen maailmankatsomus on yhteisöllisempi. 

 

 

3.1 Zoku-yhteisön pelilliset piirteet 

 

Tässä luvussa analysoin zoku-yhteiskuntaa ja avaan sen keskeisimpiä piirteitä, kuten 

heimorakennetta, mantu- ja kvanttiteknologiaa sekä yksittäisen zokun jäsenen identiteettiä,  

maailmankuvaa ja etenemistä zokujen hierarkiassa. Tutkin, miten pelilogiikka toimii 

teoksissa zokujen yhteiskunnan pohjana ja miten esimerkiksi Huizingan ja Caillois'n 

määrittelemät leikin piirteet toimivat yhteiskunnan perustana. Käsittelen myös teoksissa esiin 

nostettua zokujen problematiikkaa, individualismin ja yhteisöllisyyden ristiriitaa, joka syntyy, 

kun näennäisesti yksilönvapautta ja kaaosta korostava yhteiskunta muokkaa jäseniään kohti 

samankaltaista ihannejäsentä. 

 

Zokut ovat teossarjassa keskeisesti vaikuttava valtaryhmittymä sekä ideologia. Zokujen 

vaikutus sarjan juoneen pysyy The Quantum Thiefissä ja The Fractal Princessä pääosin 

taka-alalla, ja lukijalle paljastetaan ensimmäisen käden tietoa zokujen kulttuurista vastaThe 

Causan Angelissa. (The Quantum Thiefissä tavattu zoku-heimo on muusta joukosta eristynyt 

lahko, ja The Fractal Princessä zokujen vaikutukseen viitataan lähinnä heidän teknologiansa 

ja ulkopuolisten liittolaistensa kautta. Kummatkin yhteydet pääsevät kuitenkin laajempaan 

kontekstiin vasta kolmannessa teoksessa.) Teossarjassa termi ”zoku” viittaa yhtä aikaa 

zoku-yhteiskuntaan, kulttuuriin, yhteiskunnan koostaviin tavoiteorientoituneihin ryhmiin sekä 
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yksittäisiin zokun jäseniin. Erotan sanan eri merkitykset toisistaan viittaamalla yksittäisiin 

zoku-heimoihin käyttämällä niiden nimiä tai muuta kuvaavaa termiä sanan yhteydessä 

(esimerkiksi Huizinga-zoku, narrativisti-zoku tai rakentaja-zoku). Kulttuurin ja siihen 

kuuluvan henkilön erotan viittaamalla henkilöihin ensisijaisesti heidän nimellään ja, jos se ei 

ole mahdollista, selventämällä erotuksen lauseyhteydessä. 

 

Rajaniemen mukaan sarjan jokainen teos käsittelee yhdenlaista utooppista yhteiskuntaa 

(Rajaniemi 2012). The Quantum Thief kuvaa yksityisyysparatiisi Oubliettea, The Fractal 

Prince kuvaa narratiivin, myyttien sekä tarinoiden hallitsemaa Sirriä ja The Causal Angel 

kuvaa pelikeskeistä zoku-yhteiskuntaa. The Causal Angelissa teosten päähenkilöt 

joutuvatkin tekemisiin zoku-kulttuurin suurtekijöiden kanssa ja kulttuurin tekemiset ovat 

keskeinen osa teoksen juonta. Myös zokujen osuus aiempien teosten tapahtumissa käy 

ilmeiseksi. Mutta siinä missä Oubliette ja Sirr ovat fyysisiä paikkoja, enklaaveja, ja niiden 

utooppiset ideat rajoittuvat lähinnä näiden enklaavien sisälle, zoku on lähempänä rajatonta 

globaalia kulttuuria. Toisin kuin aiempien teosten kaupungit, jotka olivat ideologiansa 

tärkeimmät ja todennäköisesti ainoat edustajat, zokujen Saturnuksessa sijaitseva 

Suprakaupunki ei ole koskaan teoksessa keskeisessä asemassa. Päähenkilöt vain 

vierailevat siellä hetken, mutta zoku-aatteen lokaaliuden sijaan vierailu korostaa sitä, ettei 

zoku-kulttuuria ole sidottu yhteen paikkaan tai ryhmään. Sen sijaan teoksessa korostuvat 

zokujen omat maailmat, virtuaaliset mannut ja hetkelliset sisäisten sääntöjensä määrittämät 

taikapiirit. Tietyn paikan asuttamisen sijaan zoku luo sellaisen itse. 

 

Sana zoku on japania ja tarkoittaa heimoa tai yhteisöä. Nykykulttuurissa zoku-sanaa 

käytetään etenkin eri alakulttuurien kuvaamiseen. (Buckley 2002, 587–588.) Teoksen zokuja 

sana kuvaa varsin hyvin, sillä heidän kulttuurinsa koostuu lukemattomista pienemmistä 

ryhmistä tai heimoista (zokuista), jotka ovat muodostuneet jonkin päämäärän, ideologian tai 

harrastuksen, kuten yleisen liikenteen hallinnoinnin, historian tutkimisen tai tietyn ongelman 

ratkaisemisen ympärille. Yksi henkilö voi kuulua kymmeniin eri zokuihin, joiden koot voivat 

vaihdella muutaman yksilön kaveri- tai projekti-zokuista tuhansien yksilöiden kaupunki-

zokuihin. 
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Tehokas kuvaus Jeanin näkökulmasta zokujen mentaliteetista löytyy The Causal Angel -

teoksen luvusta 4 The Thief And The Gun Club, jossa hän neuvottelee zokuvanhin 

Barbicanen kanssa. Teoksessa Jean kuvaa Barbicanea sekä neuvottelutilannetta 

seuraavasti: 

 

"Barbicane is not really a steampunk cyborg gentleman, he's a quantum-brained 
posthuman playing one. Of course, for the zoku, the two are close to the same thing. 
Everything is a game. -- all of it is defined by the train's Circle, a game in which we 
bargain like civilised gentlemen in a nineteenth-century club room." (TCA, 50–51.) 

 

Sama kohta löytyy käännetystä painoksesta, Kausaalienkelistä, lähes samanlaisena: 

”Zokujen kannalta erottelulle [kyborgiherrasmiehen ja jälki-ihmisen] välillä ei juuri ole 

merkitystä, sillä heille kaikki on pelkkää peliä, ja pelistä suurimmassa määrin on kyse nytkin." 

(KE, 80.) Sitaatissa Jean luo teoksessa kuvatulle futuristiselle tilanteelle ymmärrettävän 

kontekstin: näytelty tai leikitty kyborgi on välittömästi ymmärrettävämpi ja samastuttavampi 

hahmo kuin kvanttiaivoinen jälki-ihminen. Lisäksi sitaatti kuvaa yleisesti zokujen tapaa 

käsittää henkilöiden väliset vuorovaikutustilanteet peleinä. 

 

Yksittäisiä zoku-heimoja yhdistää heidän pelillistynyt maailmankuvansa: he pitävät kaikkea 

tekemäänsä pelinä, ja heidän toimintansa ohjautuu pelin sääntöjen sanelemissa puitteissa, 

joissa määränpäälle suotuisista teoista saa pisteitä ja vastaisista menettää niitä. Saadut 

pisteet ja ”kokemus” eli lomittuminen11 puolestaan vaikuttavat henkilön asemaan niin 

yksittäisen zokun sisällä kuin valtakulttuurissakin. Zokunainen Zinda kuvaa zokujen piirejä 

ja mantuja seuraavin sanoin: "'But that's exactly what Circles and Realms are!' Zinda says. 

'They are all about the ludic attitude, making things harder for yourself, more interesting!'" 

(TCA, 134.) Zokut käyttävät pelejä lisäämään mielenkiintoa elämäänsä ja toisaalta tuomaan 

myös siihen haastetta. Myöhemmin teoksessa zokuvanhin Barbicane heijastaa samaa 

mentaliteettia, kun hän tuntee zokun kasvaneen liian voimakkaaksi ja haluaa tehdä pelistä 

haastavamman häviämällä teoksessa vellovan sodan tahallaan: 

 

                         
11 Zokujen lomittuminen muistuttaa video- ja roolipelien kokemuspisteitä ja esimerkiksi World of 

Warcraft-massiivimoninpelissä käytettyjä maine-pisteitä (reputation points) (World of Warcraft, 2004). 



63 
 

Oh, there will be survivors, my dear! Like I said, it is time to start a new game, and I 
look forward to the challenge! We had grown too powerful. But being the underdog 
again, a rebel, one of the few ragged survivors of a great empire, fighting a vastly 
superior force. What a jolly Great Game that will be!' (TCA, 282.)  

 

Zokut voivat olla keskenään hyvinkin kilpailuhenkisiä, mutta lomittumisen ansiosta yhden 

zoku-heimon jäsenet lopettavat keskinäisen kilpailunsa keskittyäkseen työskentelemään 

heimonsa tavoitteiden saavuttamiseksi. Paradoksaalisesti, vaikka sarjan aikana mainitaan 

usein zokujen pirstaleisuus sekä keskinäinen kilpailu ja riitely, se ei näy tekstissä. 

Mahdollinen vastaus tähän on, että koska kaikki zokut kuuluvat omien heimojensa lisäksi 

yhteistahdon ohjaamaan zoku-kokonaisuuteen, ja heidän kilpailunsakin palvelee lopulta yhtä 

päämäärää, kuten zokujen avaruusalukset, jotka muodostavat näennäisestä kaaoksesta 

suunniteltua toimintaa: "-- they are clearly members of one temporary zoku, moving in a 

seemingly random dance that nevertheless covers all possible escape vectors" (TCA, 185). 

 

Zokut määrittelevät itsensä ja identiteettinsä sen perusteella, mihin zokuihin he kuuluvat. 

Jokaisella zokulla on aina mukanaan yksi tai useampi zoku-jalokivi, joista jokainen merkitsee 

jäsenyyttä yhteen zoku-heimoon. Yhteys on enemmän kuin vain symbolinen, sillä jalokivi on 

suoraan yhteydessä henkilön aivoihin ja kvanttilinkin kautta edustamaansa heimoon. 

Jalokiven kautta henkilö on jatkuvasti yhteydessä heimonsa muihin jäseniin ja saa 

ehdotuksia, toiveita ja ohjeita heimon tahdon noudattamiseksi. Hän voi lähettää kiven kautta 

pyyntöjä heimolle ja saada sitä kautta apua yhteisöltä. Lomittuminen edustaa sitä, kuinka 

tiiviissä yhteydessä jalokivi on käyttäjäänsä ja kuinka vahvasti heimon yhteistahdon ääni 

vaikuttaa henkilön ajatuksiin. Ääni ei ole aina vain verbaalisia ajatuksia, vaan yhteyden 

kautta välittyy myös tunteita, aavistuksia ja etiäisiä: 

 

The volition flash comes suddenly. In an instant, she becomes aware of her Great 
Game jewel pulsing. Before Mieli can tell her metacortex to buffer the thought, it is 
as if a sudden insight has occurred to her after wrestling with a problem for a long 
time. Of course. She has to go to the Irem Plate, in twenty subjective minutes.  
The Great Game needs her.  
The compulsion to obey the call is like a toothache in her mind. Unlike the demands 
of the Loom or the Plate-zoku, the demands of the Great Game are not gentle. (TCA, 
106, alkup. korostus.) 
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Zoku-jalokivet yhdistävät yksittäisen henkilön hänen zokunsa muihin jäseniin. Teoksessa 

tätä linkkiä nimitetään yhteistahdoksi (volition), jonka tehtävä on ylläpitää zokun sääntöjä ja 

palkita niitä jäseniä, jotka toimivat zokun päämäärää edistävällä tavalla. Päämäärän 

edistämisestä saa palkinnoksi ”lomittumista”, joka muistuttaa valuutan, maineen ja 

arvoaseman yhdistelmää. Lomittumisen avulla zokun jäsenet voivat esittää toiveita 

yhteistahdolle, joka ohjaa kaikkia zokuja, ja koordinoi yhteisön toteuttamaan pyynnön, jos se 

tukee yhteistahtoa:  

 

Barbicane is an Elder, someone who has achieved the maximum level of 
advancement in his zoku, by performng actions in accordance with its goals and 
values -- He won't have any problems using his entanglement with the rest of the 
zoku to acquire the paltry item I am asking for" (TCA, 52). 

 

Yhteistahto muistuttaa mainontakoneiden algoritmeja, jotka rakentavat käyttäjäprofiileja 

esimerkiksi sosiaalisen median avulla ja ennustavat henkilön käyttäytymisen perusteella, 

millaisia mainoksia tälle kannattaa näyttää. Myös zokujen yhteistahto etsii konsensusta ja 

pyrkii luomaan kompromisseja itsenäisesti toimivien zokujen välille: 

 

'The jewels don't just respond to what we want, but what we would want if we were 
wiser or smarter or knew more. The zoku as a whole tries to extrapolate what you 
really need, rather than just what you are asking for, and in line with everybody's 
volition.' (TCA, 69.) 

 

McGonigalin mukaan peleillä on yhdistävä vaikutus: pelin aloittaminen on samalla lupaus 

olla tekemisissä tietyn ihmisjoukon kanssa, vaikka vain virtuaalisesti. Nykyään monet pelit 

myös kannustavat pelaajaa laajentamaan sosiaalista verkkoaan kannustamalla pelaamista 

uusien pelaajien kanssa. (McGonigal 2011, 79.) Zokujen yhteistahto on tämän ilmiön 

konkretisoituma: “We are supposed to be bound together by entanglement, by a compulsion 

to do what is best for our zoku. I say this is not enough. -- Let us forge a zoku of our own for 

this mission." (TCA, 117.) Kun muut zokut eivät muuten hyväksy Mieltä osaksi tehtävää, hän 

voittaa heidät puolelleen luomalla uuden zokun. Kohtaus on esimerkki siitä, miten zokut 

käyttävät pelejä yhteisöllisyyden luomiseen. Yhteistahto toimii yhteisöllistäjänä myös 

epäsuorasti, lähettämällä yhteyspyyntöjä: ”Lightning flashes of entanglement requests 

bombard her mind to the rhythm of the blows. Time machine megaproject! Solve the 
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Fermi Paradox! Resurrect Saint McGonigal to save us all!" (TCA, 103, alkup. korostus.) 

Pyynnöt muistuttavat McGonigalin havaintoja siitä, miten sosiaalisen median pelit, kuten 

Farmville (2009) osallistavat pelaajia toimimaan yhteistyössä kannustamalla heitä 

lähettämään toisilleen lahjapyyntöjä. Hänen mukaansa pelien jatkuvat ilmoitukset eivät 

korvaa oikeaa vuorovaikutusta, mutta ne estävät muiden pelaajien unohtamisen ja siten 

pitävät yllä sosiaalisia yhteyksiä, joiden säilyttäminen voisi muuten unohtua elämän kiireen 

keskellä. (McGonigal 2011, 81–82.) McGonigal on tutkinut pelimaailmoja ja esittää, miten 

todellisuuden voi "korjata" niiden avulla. 

 

Zokuille materiaalinen keho tai siihen liittyvä tietoisuus ei määritä yksilöä vaan tärkeä tekijä 

on hänen sosiaalinen verkostonsa. Yksittäisen zokun identiteetti koostuu yhteisöistä, joihin 

hän kuuluu: 

 

Collectively [the jewels] are a quantum extension of her, containers for slow 
entangled light that encodes her relationships with other zoku members. From the 
zoku point of view, it is the jewels and their unique quantum states that constitute 
who she really is, not her replaceable flesh. (TCA, 107.)  

 

Esimerkiksi The Causal Angelin toinen keskeinen zokuhahmo, Zinda, kohdataan kahdessa 

eri hahmossa. Vuorimannussa Mieli kohtaa hänet muodossa, joka sopii mannun 

samuraitarina-narratiiviin: "Then another ronin appears behind the gaki. He – or she, judging 

by her light frame – wields a naginata and wears an usagi mask, the cross-marked white 

face of a demon rabbit." (TCA, 25.) Luvun ja mannun sisällä hän käyttää nimiä usagi-sama 

ja usagi-ronin eli häneen viitataan hänen naamionsa mukaisesti jäniksenä. Mielen poistuttua 

Vuorimannusta ja herättyä Suprakaupungissa Zinda esittäytyy uudestaan, tällä kertaa 

Maurya High -piirin identiteetillään: "My name in this Circle is Zinda, by the way." (TCA, 68.) 

Kun Mieli epäilee Zindaa vakoilusta Valtapelin pussiin, tämä myöntää asian, mutta kiistää 

valehdelleensa samalla vihjaten ainakin kolmannen roolin olemassaolosta: ”No, wait! You 

don't understand! -- I mean, all right, I am Great Game, but I'm Manaya, too. -- I'd really 

rather not fight you, Mieli. I have volition to follow, too. I have a combat monster alter, if you 

insist, but I hate the way he smells.” (TCA, 72, alkup. korostus.) Zokunaisen Zinda- ja usagi-

roolit ovat feminiinejä ja käyttävät she-pronominiä, mutta Zinda viittaa taistelumuotoonsa 

eksplisiittisesti maskuliinisella termillä he. Tästä voi päätellä, että ainakin osa zokuista on 
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sukupuoleltaan joustavia. Koska zoku-yksilön identiteetin määrittää hänen verkostonsa, eri 

jäsenzokujen summa ja niiden vuorovaikutus, edellä mainitut Zindan eri muodot eivät ole 

rooleja, joita hän välillä esittää vaan hänen identiteettinsä eri puolia. Zindakaan ei ole hänen 

niin sanottu oikea minänsä vaan yksi rooli muiden joukossa. Usagi ja Zinda ovat keskenään 

tasaveroisia osia jalokivistä ja hyötyusvasta koostuvaa zokuavataria.  

 

Väitän, ettei Zinda kuvasta hänen tosiminäänsä yhtään enempää kuin usagi-ronin. Mutta 

miksi sitten Zinda ei enää vaihda hahmoaan Vuorimannun jälkeen lukuun ottamatta lyhyttä 

paluuta usagi-roniniksi Salmakki-zokua kerätessä? The Causal Angelissa Zinda antaa 

ymmärtää, että perinteisesti zokut luovat uuden hahmon uusia taikapiirejä varten: "And you 

are right. I should have made a new alter for this, but I thought I would be better if I 

came along looking like when we met. It makes me feel brave!" (TCA, 112, alkup. 

korostus). Syy tähän on Mieli. Kaikilla zokulapsilla on jokin tarkoitus ja Zinda luotiin pitämään 

Mieli onnellisena: ”I told you about zoku children We are never born without a purpose. You 

are mine. -- It's not artificial. It's not a mask. It's not a jewel putting thoughts into my head. I 

want to make you happy and to love you. It's who I am.” (TCA, 203, alkup. korostus.) Zinda 

luotiin rakastamaan Mieltä ja, Barbicanen sanoin, pitämään hänet täysjärkisenä: "I made you 

to keep her sane!" (TCA, 281.) Vuorimannussa Mieli ei lämpene usagi-roninille, mutta 

Maurya High -piirin Zinda herättää Mielessä paljon enemmän vastakaikua. Zinda tietää, ettei 

Mieli ymmärrä täysin zokujen eri rooleja eikä pidä valheista: "You don't like lies, Mieli, you 

really don't. And like you said, you will never be one of us." (TCA, 203.) Tämän takia hän ei 

enää muuta muotoaan eikä vaihda rooliaan kerran löydettyään sellaisen, josta Mieli pitää.  

 

Zokun ”tosimuoto” (trueform zoku) koostuu hyötyusvan muodostamista kasvoista, joita 

ympäröi heidän zokujalokivensä: ”A zoku trueform pours through it: a shimmering utility fog 

cloud with a haughty face in the middle, surrounded by a swirling mandala of zoku jewels.” 

(TCA, 52.) Tämä on heidän oikea muotonsa, "minänsä": sekoitus hyötyusvaa sekä jalokiviä, 

joista jokainen edustaa yhtä yhteisöä, johon henkilö kuuluu. Lähtökohtaisesti zoku ei "ole", 

vaan "emuloi", "leikkii" tai "esittää" (englanniksi play). Fyysisestä hahmostaan zokut 

käyttävät nimitystä alter: "Zinda, however, is a zoku alter -- a mixture of foglets and zoku 

jewels – althought she is running a passable emulation of a human body, down to sketches 

of internal organs and a digestive system." (TCA, 68.) He eivät pidä näitä hahmoja aitoina, 
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vaan rooleina, jotka he pukevat rooliin sopivassa tilanteessa. Koska yhteisöt ovat pelejä tai 

taikapiirejä, se tarkoittaa, että zokut määrittelevät itsensä pelien kautta. Samat jalokivet 

mittaavat henkilön statusta yhteisöissä: "The jewel did not tell you? Not enough 

entanglement levels yet, I suppose, or best for the volition that I explain it" (TCA, 111.) 

Sitaatissa näkyy myös zokujen tapa mitata henkilön asemaa "lomitustasoilla" 

(engtanglement levels), jotka vastaavat pelien kokemustasoja sekä yhteisöjen hierarkiaa. 

Zokut saavat enemmän tietoa sekä valtaa, ja heille avautuu uusia mahdollisuuksia 

lomitustasoja keräämällä samalla tavalla kuin roolipeleissä hahmon mahdollisuudet ja kyvyt 

laajenevat kokemustasoja keräämällä. Käytännössä tämä vastaa ylennyksen saamista 

ahkeran työskentelyn jälkeen millä tahansa työpaikalla, mutta prosessi on muotoiltu 

muistuttamaan peliä, ja kielellisesti siihen viitataan pelinä. Lomitustasot rinnastetaan vielä 

selvemmin pelien kokemustasoihin seuraavissa sitaateissa: "You are now a Level 4 

Navigator! I receive a satisfying jolt of engtanglement --" (TCA, 19, alkup. korostus), 

“[Mieli’s] jewel whispers to her: she is now a level Twelve Badass of the Liquorice-Zoku, and 

a Level Seven Existential Risk Manager of the Great Game." (TCA, 172.) Sitaatissa Jean le 

Flambeurin ja Mielen kasvava asema Valtatie- ja Valtapeli-zokujen keskuudessa kuvataan 

kirjaimellisesti kasvavina video- tai roolipelimäisenä tasoina ja hahmoluokkina sekä 

nautinnollisena lomittumisen sykäyksenä. 

 

Materiaalinen ruumis on zokuille pois heitettävä avatar, eli julkisivu, ja heidän persoonansa 

ovat rooleja, jotka omaksutaan kulloiseen tehtävään, ympäristöön tai mielitekoon sopivaksi 

ja heitetään sen jälkeen pois: ”From the zoku point of view, it is the jewels and their unique 

quantum states that constitute who she really is, not her replaceable flesh” (TCA, 107.) Yksi 

esimerkki on Zindan samurai-rooli, kun hän kohtaa Mielen ensimmäistä kertaa. Rooli sopii 

japanilaistyyliseen mantuun, mutta myöhemmin Zinda omaksuu roolin myös sotatilanteessa. 

Toinen esimerkki on pallokatraana esiintyvä analysti Anti-de-Sitter, joka sosiaalista 

kanssakäymistä korostavassa taikapiirissä joutuu omaksumaan ihmishahmon: ”Anti-de-

Sitter-times-a-Sphere becomes a woman with a small pouty mouth --” (TCA, 112.) Zokujen 

monet eri roolit vastaavat tältä kannalta Larissa Hjorthin (2011, 71) havaintoja siitä, miten 

ihmiset käyttävät useita erilaisia digitaalisia avatareja kuvastamaan eri puolia persoonistaan.
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The Causal Angel on kuitenkin osin ristiriidassa itsensä kanssa, sillä teoksen (useimmiten 

Jeanin näkökulmasta) selostamat piirteet zokujen rooleista ja pelaamisesta eivät 

näennäisesti vastaa teoksessa kohdattavia zokuhahmoja. The Causal Angelin zokuhahmot 

käyttävät paria poikkeusta lukuun ottamatta vain yhtä hyvin samanlaisena pysyvää roolia: 

Aiemmin käsittelemäni Zindan lisäksi Barbicane esiintyy tilanteesta riippumatta steampunk-

kyborgina, ensiesiintymissään analyytikko Anti-de-Sitter on joukko hopeisia palloja ja pilotti 

Sir Mik on minikokoinen pikainen (Quick One), mutta hekään eivät muuta näkyvästi rooliaan 

tai hahmoaan sen jälkeen, kun he ottavat ihmismäisemmät muodot Mielen mieliksi. 

Teoksessa ainoa tosimuotoa oikeasti käyttävä zoku on Tykkikerhossa tavattu Fedorova, joka 

ottaa fyysisen hahmon vain, koska Tykkikerhon taikapiirin säännöt edellyttävät sitä. Lähin 

selvästi näytelty rooli on taas Barbicanella, joka piilottaa häikäilemättömyytensä kepeän ja 

iloisen vanhuksen naamion taakse: "The jolly gentleman is gone, and only something much 

harder and older and colder remains" (TCA, 223.) Tästä herääkin kysymys, miksi roolejaan 

ja hahmojaan peli peliltä vaihtelevat zokut esiintyvät teoksessa niin samanlaisina, jopa 

karikatyyrisinä. Oikeastaan zokujen kuvaus mieltään ja muotoaan alati muuttavina pelaajina 

vastaa paremmin teoksen päähahmoa Jean le Flambeuria, joka kirjasarjan edetessä 

omaksuu useita eri ulkomuotoja ja persoonia ja jolle kaikki tilanteet ovat osa monimutkaista 

varas-peliä ja joka joutuu kysymään itseltään useita kertoja "kuka oikeasti on Jean le 

Flambeur". Kun Jean kuvaa zokuja, heijastaako hän oikeasti oman sisimpänsä heihin? 

 

Syvällinen vastaus tähän kysymykseen on tutkimukseni skaalan ulkopuolella, mutta tekstin 

pohjalta otaksun, että lukijalle näytetään oikeastaan hyvin rajattu kuva zokuista. Kuten 

aiemmin esitin, Zinda ei muuta teoksessa muotoaan, koska hän löytää sen roolin, josta Mieli 

pitää. Samoin Salmiakki-zoku rajoittaa Anti-de-Sitterin ja Sir Mikin ihmishahmoihin: "Mieli 

sees a flash of the rules through her connection to the Huizinga-zoku: -- Baseline bodies 

only." (TCA, 112, alkup. korostus.) Myös zokuvanhin Barbicane sanoo, että hänen 

ulkomuotonsa on kunnianosoitus asioille, jotka hän menetti sodassa: "Perhaps you laugh at 

the body I wear, at the Circles I choose. I do it because I celebrate what I lost." (TCA, 227.) 

Teoksessa esiintyvät zokut siis pitävät muotonsa, jotta Mielen (ja Roineen (2016, 98) 

mukaan myös lukijan) olisi helpompi ymmärtää heitä tai koska heillä on henkilökohtainen syy 

pitäytyä yhdessä hahmossa. 
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Huizingan (1984, 17) mukaan leikki ja sitä myöten pelaaminen perustuu vapaaehtoisuudelle, 

ja tämä pätee näennäisesti myös yksittäisiin zokuihin, kuten Zinda Mielelle vakuuttaa: 

"Remember, we always have the freedom to leave. You can always stop playing the game." 

(TCA, 201.) Jean kuitenkin myöhemmin kyseenalaistaa Zindan väitteen ja tuo zokujen ja 

yhteistahdon manipuloivan vaikutuksen ilmi: "What did they tell you? That you would be free 

to leave any time? They lie about that, you know." (TCA, 234.) Repliikissään Jean viittaa 

ajatuksiinsa aiemmin teoksessa: "[zoku’s] jewels force them to follow the zoku volition --" 

(TCA, 21.) eli lomittumisen karttuessa yhteistahto muovaa zokun jäsenestä ideaalijäsentä, 

ryhmän tavoitteiden kannalta täydellistä toimijaa, jolloin zokun korkea-arvoisten jäsenten 

toiminta tukee enemmän ja enemmän ryhmän yhteistä hyvää: 

 

It all depends on how entangled she is with the zoku already, how much freedom 
the Great Game volition leaves her. That is the paradox of the zoku: the more you 
achieve, the more entanglement you have, and thus more power to impose your will 
upon the zoku's collective reality. But at the same time, as you advance, you are 
sculpted by the zoku jewel into a perfect member of the collective. (TCA, 122.) 

 

Pitkällä aikavälillä tämän voi päätellä johtavan siihen, että nuoret zokut kokeilevat useita eri 

piireijä ja zoku-ryhmiä, mutta vanhetessaan ja edetessään hierarkiassa he keskittyvät yhteen 

tai kahteen zokuun, kun niiden yhteistahto muokkaa heistä sopivampia jäseniä heidän 

pääzokuunsa ja samalla sopimattomampia muihin zokuihin. 

 

Zokujen pakkomielteisyys pelillistämisen ja pelimäisen logiikan suhteen tekee heistä ennalta 

arvattavia: ”Conning the zoku is a fine art. But if there is one weakness they have, it's that 

they always think everything is solvable, that problems are obvious and neat, like in games–

and if you make them think they have succeeded, they tend to give up.” (TCA, 61.) He 

ajattelevat, että maailma on peli, joten he ovat heikkoja asioille, jotka eivät noudata pelien 

logiikkaa tai jotka on naamioitu muistuttamaan erilaista peliä. Samasta syystä he välttävät 

ylivoimaisten menetelmien, kuten Mielen aivopesun tai Kaminari-jalokiven käyttämistä: se 

pilaisi heistä pelin hengen. "We do weave everybody into the zoku's volition. Children always 

have a purpose. Making them is kind of a game, too." (TCA, 70, alkup. korostus.) Myös 

zokulapsen tekeminen on peli. Kuten roolipelissä, jossa pelihahmon luoja saa päättää 

hahmon tarkoituksen ja räätälöidä tämän sopimaan ryhmässä tarvittuun rooliin, zokulapsen 
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kyvyt ja taidot, heidän "hahmoluokkansa", ovat muokattavissa, jotta uusi zoku soveltuisi 

tehtäväänsä mahdollisimman hyvin. Mutta tämän "hahmon luonnin" jälkeen tekijä ei voi enää 

vaikuttaa siihen, miten hahmo lopulta onnistuu tarkoituksessaan. Zinda luotiin rakastamaan 

Mieltä (tai pitämään hänet järjissään), Pixil luotiin tekemään suhteita Oublietten ja Marsin 

zokujen välille (TQT, 85), Mieli luotiin vaihtolapseksi osana kauppaa oortilaisten kanssa 

(TCA, 69). Näistä kolmesta vain Pixil ei näytä merkkejä tarkoituksensa ulkopuolelle 

kasvamisesta samalla, kun Mieli löytää itsenäisyytensä ja Zindan uskollisuus Mieltä kohtaan 

osoittautuu lopulta vahvemmaksi kuin hänet luonut Barbicane aikoi: "I told you about zoku 

children. We are never born without a purpose. You are mine. -- It's not artificial. It's not a 

mask. It's not a jewel putting thoughts into my head. I want to make you happy and to love 

you. It's who I am." (TCA, 203, alkup. korostus.) Vaikka Zinda on vapaa tekemään mitä hän 

haluaa, jopa eroamaan zokusta, hän joutuu kuitenkin toimimaan hänelle luodun tarkoituksen 

puitteissa. Sama pätee muihinkin zokuihin, kuten Tykkikerhon nuorukaisiin, jotka Barbicanen 

mukaan alkavat rakentaa aseita varhain yhteistahdon ohjaamina: "It's the zoku volition, dear 

boy, impossible to resist. We are all made for a purpose! Well, except us old clankers, of 

course." (TCA, 51.) Tämän pohjalta on pakko kysyä, kuinka vapaa zokujen tahto oikeasti 

on? Kun Zinda luotiin rakastamaan Mieltä, onko hänen rakkautensa aitoa vai onko hänen 

koko henkilöllisyytensä alistettu rakastamiselle syntymästä lähtien? Onko orja vapaa, jos 

hänet on luotu nauttimaan orjuudesta? 

 

Kattavat vastaukset näihin kysymyksiin ovat tutkimukseni rajauksen ulkopuolella, mutta ne 

luovat uuden yhteyden zokujen ja videopelien välillä: videopelien valinnanvapaus on 

pohjimmiltaan illuusio, sillä pelaaja ei voi valita vaihtoehtoja, joita pelin tekijät eivät ole 

ohjelmoineet peliin. Pelatessaan peliä pelaaja hyväksyy sen, että hänen valintansa ovat 

ohjattuja ja että hän seuraa pelin tekijöiden intentioita, olivatpa ne sitten pelin läpäiseminen 

ja juonen seuraaminen tai pisteistä kilpailu yksin tai ryhmässä. Dungeons & Dragons -

roolipelissäkin pelaaja on vapaa kehittämään hahmoaan haluamaansa suuntaan, mutta 

joutuu silti noudattamaan valitsemansa hahmoluokan rajoituksia. Kuten zokuilla, myös 

roolipelin pelaajahahmoilla on tarkoitus: päästä pelin loppuun ja samalla tuottaa viihdettä 

pelaajalle. (Baker & Slavicsek 2005, 11–12, 119, 213–214.)  
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Vaikka zokut määrittelevät itsensä yhteisöjensä kautta, yksittäisten zokujen minäkuva on 

jyrkän individualistinen ja alati muuttuva – täysi vastakohta teoksen toiselle 

valtaryhmittymälle, Sobornostille, joka koostuu muutaman johtohenkilön kopioiden 

muodostamista klaaneista. Zokuja pidetään Sobornostia kaoottisempana ja leikillisempänä 

osapuolena, mutta yhteistahto tekee heistä lähes yhtä kollektiivisia. Pelien säännöt poistavat 

kaaosta, ja yhteistahto muokkaa jokaisesta jäsenestä zokun ideaalikopiota. Zokujen 

tarkoitusperäisyys muodostaa kiinnostavan ristiriidan heidän näennäisen individualisminsa 

kanssa. Jos uusi henkilö syntyy täyttämään tietty rooli tietyssä pelissä, onko hänellä 

itseisarvoa vai onko hän välineellinen työkalu pelin tai tavoitteen toteuttamiseksi? Mitä 

hänelle tapahtuu, jos hänestä tulee tarpeeton? Kulissien takana zokuja yksilöi lähinnä se, 

mihin ja millaisiin eri zoku-ryhmiin he kuuluvat. Mutta ryhmän sisällä yhteistahto ja 

lomittuminen muokkaavat jäsenistä toistensa kopioita. Ovatko heidän identiteettinsä siis vain 

heidän eri peliensä summa? Rajaniemelle näyttää olevan ominaista antiutopistinen 

subversio: Oubliette näyttää yksityisparatiisilta, mutta on oikeasti panopticon, jossa 

yksityisyyttä ei ole. Sobornostia väitetään monoliittiseksi, mutta oikeastaan se sisältää 

valtavasti keskenäistä kilpailua. Zokut ovat muka vapaita individualisteja, mutta kaikilla on 

kollektiivin määräämä tarkoitus, ja yhteistahto muokkaa zokujen jäsenistä ideaalisia yhteisön 

palasia. 

 

Zokujen luomat ja asuttamat taikapiirit ja mannut pohjautuvat Johan Huizingan taikapiirin 

käsitteeseen. Huizingan taikapiiri, englanniksi ”the magic circle”, vastaa zokujen 

samannimistä taikapiiriä (Magic Circle, joskus lyhennetty myös pelkkä Circle), joka niin ikään 

ylläpitää piirin sisälle luotua säännöstöä. Suomennettu julkaisu Kausaalienkeli kuvaa 

taikapiiriin astumista seuraavasti:  

 

Tulija astuu taikapiirin sisään, ja piirin sääntöihin sopimattoman teknologian estävät 
Schroeder-lukot kytkeytyvät päälle. Hyötyusvakiehkurat sihisevät ja rahisevat 
poistaessaan hukkalämpöä samalla kun pilvi muuntautuu pitkänhuiskeaksi naiseksi, 
joka hohtaa ensin kristallisena patsaana ja muuntuu lopulta ihmishahmoksi. (KE, 
82–83.) 

 

Vastaava kuvataan alkuperäisteoksessa ilman Schroeder-lukon selitystä: “The newcomer 

enters the [magic] Circle and the Schroeder tech locks kick in. The foglets hiss and rasp with 
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waste heat as they coalesce into a tall woman, first sketching her as a crystal statue, and 

then as flesh.” (TCA, 52–53.) Zokujen taikapiiri on Huizingan käsitteen konkretisoituma. 

Huizinga kuvasi taikapiirillään sitä, miten pelin pelaajat noudattavat sanattomalla 

sopimuksella pelin sääntöjä, mutta zokujen taikapiiri ylläpitää sääntöjä fyysisesti, kuten 

missä muodossa piirin sisällä voi olla, miten sen sisällä voi käyttäytyä tai miten sen sisällä 

voi ansaita lomittumista:  

 

I am going to make a Circle so we can talk more easily. -- Mieli sees a flash of the 
rules through her connection to the Huizinga-zoku. No violence. Baseline bodies 
only. Verbal conflict resolution. Qupting allowed for data exchange only. Points for 
successful team bonding. (TCA, 112, alkup. korostus.) 

 

Taikapiirien luomisesta ja ylläpitämisestä vastaava zoku on jopa intertekstuaalisesti nimetty 

Huizinga-zokuksi. Tämä seuraa Rajaniemen tapaa muuttaa käsitteellinen ja kuvainnollinen 

konkreettiseksi huipputeknologian avulla. Taikapiiri voi teknologian ja muiden 

ominaisuuksien rajoittamisen lisäksi luoda palkkiojärjestelmiä edesauttamaan esimerkiksi 

ongelmanratkaisua. Mannut (Zoku Realms) ovat taikapiirejä pysyvämpiä, fyysisiä tai 

virtuaalisia tiloja, jotka niin ikään noudattavat ja ylläpitävät omaa sisäistä logiikkaansa. 

Mannun sisäiset rajoitukset voivat olla puhtaasti fyysisiä ja teknologisia, kuten esimerkiksi 

fantasiamaailmaa tai toista maailmansotaa jäljittelevissä mannuissa, tai ne voivat olla 

narratiivisia, kuten The Causal Angelissa esiintyvä japanilaista samuraikertomusta 

narratiivisesti jäljittelevä mantu.  

 

Hilpeästä ja välittömästä olemuksestaan huolimatta zokut ottavat pelinsä hyvinkin vakavasti. 

Taikapiirin sääntöjen ja teeman noudattaminen on zokuille vakava asia, ja niiden rikkomisella 

voi olla vakaviakin seurauksia, kuten kokonaisen planeetan tuhoaminen: "'It's all part of the 

game. Nothing is without purpose. -- We already did it, thirty-five minutes ago.' -- the Phobos 

singularity consumes the planet and becomes incandescent, --" (TCA, 46–47.) Näennäisesti 

tämä sotii Huizingan näkökulmaa vastaan siitä, että ”leikki ei ole vakavaa ja sitä leikitään 

huvin vuoksi”. Mutta Huizinga (1984, 21–22) kuitenkin itsekin julistaa, että leikin sääntöjen 

rikkojat tuhotaan leikin sisällä. The Causal Angelissa Valtapeli-zoku tuhoaa Marsin kaikkine 

asukkaineen ”osana peliä” (part of the game), koska Isidore ei suostu leikkimään mukana ja 

olemaan paljastamatta yhtä zokun salaisuuksista (TCA, 46). Pitääkin kysyä, onko tämä 
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tapaus esimerkki Huizingan kuvaamasta leikin korruptiosta, jota esimerkiksi Hector 

Rodriquez kuvaa seuraavasti: 

 

[Huizinga's] line of thinking also suggests a potentially fruitful research agenda. 
Playful activities are sometimes co-opted in the service of coercive institutions or 
functional ends. Most modern nation-states, for instance, make sports training an 
integral part of the compulsory school curriculum. Psychologists utilize games to 
enhance social adaptation and regulate human conduct. Play thus becomes a tool 
to engineer docile citizens in the service of hierarchical institutions. (Rodriquez 
2006.) 

 

Zokujen myöhempi käyttäytyminen sekä lomittumisen yhtenäistävä luonne ovat 

verrannollisia Rodriguezin esimerkkeihin peleistä yhteiskuntajärjestyksen sekä kuuliaisen 

hierarkian ylläpitäjinä. Yksilötasolla zokut voivat käyttäytyä vapaasti, mutta yhteisönä he 

vaikuttavat jopa kollektiiviseksi parviälyksi luonnehdittua Sobornostia yhtenäisemmiltä ja 

hierarkkisemmilta: teossarjan tapahtumiin vaikuttava Sobornostien sisällissota paljastaa 

Sobornostien välillä ideologisia sekä toiminnallisia eroja, joita zokuilla ei samanlaajuisella 

makrotasolla ole. Zokujen on kaikkien pyrittävä samaan: parantamaan zokujen asemaa 

aurinkokunnassa. Mutta toisin kuin Sobornostin jäsenet, yksittäisen zokun jäsen saa päättää 

itse, mitä kautta pyrkii tähän tavoitteeseen. Voisi sanoa, että pelien ja pelin kaltaisten 

ryhmien kautta yksittäisille zokuille luodaan tarve ja kannuste seurata pelin sääntöjä 

riippumatta siitä, mitä ne ovat. Tällöin valta valita ei ole enää yksilöllä vaan pelinjohtajalla. 

Pelissä ei kuitenkaan ole yhtä johtajaa, sillä zokun toimintaa muuten ohjaillut Barbicanekin 

joutuu noudattamaan yhteistahtoa, jonka korkein sääntö on edistää zokujen olemassaoloa. 

Larissa Hjorthin mukaan internetin käytön roolin arjessa kasvaessa verkosta on tulossa yhä 

tärkeämpi paikka ilmaista itseään ja rakentaa omaa identiteettiään sekä yhteisöjään. Näin 

ollen pelitilat vaikuttavat yhä enemmän fyysisiin tiloihin. (Hjorth 2011, 66.) Zokut ovat Hannu 

Rajaniemen visio siitä, miltä näyttäisi yhteiskunta, joka perustuu kokonaan pelillistämiselle, 

Huizingan leikin määritelmälle sekä internetin massiivimoninpelien kiltastruktuurille. 

 

Zokujen ideologia ja hallintomuoto perustuvat läpinäkyvästi Johan Huizingan leikkiteoriaan, 

ja heidän tapansa määritellä kaikki inhimillinen toiminta pelien kautta voi nähdä Huizingan 

havaintojen ja piirteiden soveltamisella suoraan yhteiskuntaan. Kuten Huizingan (1984, 39) 

ja Caillois’n (2001, 6) leikki, zokuun kuuluminen perustuu vapaaehtoisuudelle: ”Remember, 
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we always have the freedom to leave. You can always stop playing the game.” (TCA, 201.) 

Kuten leikissä (Caillois 2001, 6), zokujen toimintaa pidetään ensisijaisesti hauskanpitona: 

”The Great Game is not just about serving. It’s about having fun!” (TCA, 181.) Zokujen 

mannut, joita tutkin tarkemmin seuraavassa luvussa, muistuttavat ja suorastaan 

konkretisoivat Huizingan (1984, 21–23 & 39) taikapiiriä ja leikin sääntöjä. Leikin 

teeskentelevyys (Caillois 2001, 9–10) muistuttaa zokujen eri mannuissa omaksumia eri 

rooleja: ”My name in this Circle is Zinda --” (TCA, 68) ”I have a a combat monster alter --” 

(TCA, 72). Tämän perusteella vaikuttaa, että zokut täyttävät Huizingan ja Cailloisin leikin 

määritelmän lukuun ottamatta leikin tarkoituksettomuutta (Caillois 2001, 5–6), jonka 

myöhemmät tutkijat ovat kuitenkin kyseenalaistaneet (Egenfeldt-Nielsen et al 2008, 29; 

Consalvo 2009, 415–416). Yhteneväisyyden voi olettaa myös olevan tietoisesti valittu, sillä 

teokset sisältävät lukuisia suoria viittauksia Huizingan ja Roger Caillois'n käyttämiin 

käsitteisiin esimerkiksi yksittäisten zokujen nimissä: Huizinga-, agon-, alea ja narrativisti-

zokut: "But the agon and alea family zokus don't listen to Narrativists like me --" (TCA, 71) ja 

"Mieli sees a flash of the rules through her connection to the Huizinga-zoku – [locks] must 

work through the Huizinga-jewel’s connection." (TCA, 112.) Tämän perusteella uskon, että 

Hannu Rajaniemi on inspiroitunut Huizingan ja Caillois’n leikin määritelmästä The Causal 

Angelia ja zokuja kirjoittaessaan. 

 

 

3.2 Taikapiiri maailmassa: teosten pelillinen maailmankuva 

 

Aiemmissa luvuissa olen käsitellyt peliä, pelaajia sekä näistä muodostuvia peliyhteisöjä. 

Seuraavaksi tutkin, millaista fiktiivistä maailmaa teossarjassa luodaan käyttäen kohteenani 

teoksissa esiintyviä pelimaailmoja, joihin kuuluvat sekä konkreettiset Zoku-mannut ja 

Sobornostin virtuaalitilat että abstraktimmasti Oubliette, Maa ja aurinkokunta, The Fractal 

Princen sisäkkäiset tarinat, teosten luvut sekä fyysinen kirja. Analyysin kautta vastaan 

kysymyksiin: Miten peli vaikuttaa teosten maailmassa? Mitä peli on teosten maailmassa? 

Lopuksi vielä analysoin alempaa maailmanluomista (subcreation) teoksessa ja pelin 

merkitystä siinä.  
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Jean le Flambeur -sarjassa maailmojen luominen on keskeistä: zoku ja Sobornost sotivat 

toisiaan vastaan, koska heidän visionsa aurinkokunnasta sulkevat toisensa pois. Sarjan 

teokset keskittyvät erilaisiin kaupunkeihin, jotka edustavat erilaisia maailmoja. Sarjan 

konfliktin ratkaisu on luoda uusi maailma, jonne toinen osapuoli voi paeta. Zokujen mannut 

muistuttavat videopelien kenttiä, jotka sisältävät erilaisia, kentän teemaan liittyviä haasteita. 

Näin pelimaailmat ovat keskeinen osa teosten tematiikkaa. Zokut luovat teoksessa useita 

virtuaalisia maailmoja, joita he kutsuvat mannuiksi (Zoku Realm) ja jotka rajataan taikapiirillä 

(the magic circle). Zokumantu eroaa taikapiiristä niin, että mantu on kokonainen virtuaalinen 

tila ja taikapiiri on sitä hallitseva säännöstö. Taikapiiri voi olla olemassa myös ilman mantua, 

kuten taikapiiri, jonka Zinda luo Salmiakkizokun luomista varten. Sobornostit luovat 

vastaavia virtuaalitiloja, joita nimitetään yksinkertaisesti nimellä vir. Zokujen tilat eroavat 

näistä olennaisesti siinä, että zokumannulla on yleensä selvä teema ja tarkoitus (kuten 

esimerkiksi jokin tapahtuma tai projekti), jota varten mantu luodaan ja jota se kuvastaa, kun 

taas Sobornostien virit ovat käytännöllisiä tiloja, joiden sisäiset lait ja ulkonäkö muuttuvat 

käyttötarpeen mukaan. Siinä, missä Zokut luovat uuden mannun uuteen käyttöön, Sobornost 

vain muuttaa vanhan tilan asetuksia. Osapuolten erot maailmojen käytössä kuvastavat 

niiden ideologisia eroja: kaiken, mitä Sobornost tekee, tulee palvella kuoleman päihittämistä, 

kun taas zokut pyrkivät tekemään itse matkasta haasteen. 

 

Zokujen pelillistynyt tapa nähdä todellisuutta käsittelee kaikkea pelinä, jolloin minkä tahansa 

rajatun tilan, jossa vallitsee oma säännöstönsä, voi käsittää taikapiiriksi. Niitä esiintyy 

sarjassa useita: The Quantum Thiefissä Dilemmavankila, Oublietten kuningaskunta, Zoku-

siirtokunta sekä Jeanin muistipalatsi. The Fractal Princessä Schrödingerin laatikko sekä sen 

sisällä oleva mantu, Sirr ja Sobornostin vir-virtuaalitilat. The Causal Angelissa Kirjakauppa 

sekä LeBlanc, narrativistinen Vuorinoidan mantu, Tykkikerhon Iapetus ja Salmiakkizokun 

taikapiiri, Supra city, Iramin laatta, Valtapelin mantu sekä Mielen mantu. Jokaisella tilalla on 

omat sääntönsä ja oikkunsa, jotka määritävät, miten niiden sisällä voi toimia ja menestyä. 

Kun Jean ja Barbicane neuvottelevat Tykkikerhon taikapiirissä, Jean kuvaa tapahtumaa 

sanoilla: "a game in which we bargain like civilised gentlemen in a nineteenth-century club 

room." (TCA, 51.) Piirin sisällä peliä pelataan neuvottelemalla, eivätkä Jean tai Barbicane 

käytä luvussa koskaan väkivaltaa – he käyttävät sitä uhkana, mutta Jeaninkin harhautus 

tapahtuu vasta Arsenaalissa, jossa vallitsevat toiset säännöt. 
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Lukua aiemmin Mieli kulkee läpi narrativiisien mannun, jonka tapahtumat seuraavat 

samuraitarinan kaarta. Luku alkaa selkeällä asetelmalla, johon sisältyy tila ja päämäärä: 

"You have come to the mountain to find the witch." (TCA, 23.) Toteama muistuttaa 

imperatiivia: koska mannun tarkoitus on kokea sankarin matka, Mielen on kiivettävä vuorta 

ylös ja kohdattava noita. Huomioitavaa on, että kaikissa muissa Mielen näkökulmasta 

kerrotuissa luvuissa käytetään kolmannen persoonan hän-kertojaa, mutta tässä luvussa, 

tämän mannun sisällä, käytetään toisen persoonan sinä-kertojaa. Luku on myös harvinainen 

esimerkki taikapiiristä, jonka sisälle Mieli ei voi tuoda esimerkiksi muistojaan piirin 

ulkopuolisesta elämästä. Mannussa Mieli on täysin uppoutunut Vuorinoidan narratiiviin, eikä 

hänen päässään asuva pellegrini voi vaikuttaa mannun sisällä kuin kuiskauksin: "You try to 

ignore a whispering voice in your head, a voice that tastes like fire and sulphur, of a bite of 

metal against your cheek." (TCA, 26.) 

 

Sarjan ensimmäinen osa The Quantum Thief alkaa pelin sisältä Dilemmavankilasta ja The 

Causal Angel päättyy Dilemmavankilaan. Dilemmavankila on alku, josta Jean karkaa 

pelaamaan zokun ja Sobornostin välistä valtapeliä ja pelin lopussa hän kuolee, jolloin 

kerronnan fokus palaa takaisin Dilemmavankilaan, jossa toinen Jean odottaa mahdollisuutta 

paeta pelaamaan uutta peliä: 

 

Inside one of the Prison's many, many cells of glass, a man sits, reading a book, or 
trying to. His body dreads the next game with guns. His mind drifts to memories of 
a boy in a desert, to a choice he made, to the paths he did not take. They are the 
kinds of thoughts that come to you in a prison where nothing ever changes. -- There 
is a door, open, white and brights. He -- walks through it, whistling as he goes. He 
is surprised, but only a little. For in the end, there is always a way out. (TCA, 290.)  

 

Dilemmavankila on paikka, missä mikään ei muutu paitsi sen vangit, joita ehdollistetaan 

hitaasti kohti yhteistyötä. Kaikki merkittävät tapahtumat ja päätökset tapahtuvat sen 

ulkopuolella eivätkä ne juuri vaikuta sen sisälle. Täten se on aurinkokunnan pelin 

ulkopuolella. Dilemmavankila on myös paikka, josta peli alkaa: "The door to the cell behind 

me is open, and a rush of heat and desert wind blows out from it. The label above it reads 

THE BEGINNING. It reminds me far too much of the Dilemma Prison." (TCA, 209, alkup. 
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korostus.) Jean le Flambeur on sarjan avainpelaaja ja Dilemmavankila on hänen 

alkupisteensä. Kuten pelihahmon menehtyessä, yhden Jeanin kuollessa pelin alusta uusi 

Jean lähtee pelaamaan peliä. 

 

Jean le Flambeur -sarja kertoo yhden Jeanin yhdestä pelistä, mutta The Causal Angelin 

loppu sekä sarjan monet takaumat osoittavat, että näemme sarjassa vain yhden Jeanin 

monista pelikerroista. Koska universumi on sama, pelin lähtökohdat ovat aina erilaiset, mutta 

sitä pelaava Jean on aina sama. Sarjan viimeisen teoksen mukaan myös Jeanin leikkikenttä, 

aurinkokunta, on Jeanin aiheuttama: "'So, what was it?' I ask. 'What caused the Collapse?' 

'You did,' the Princess says. -- it was you who broke all old things, so we could grow." (TCA, 

157–158.) Romahdus (the Collapse), joka tuhosi Maan vanhat valtarakenteet ja antoi 

mahdollisuudet zokujen ja Sobornostin nousulle, oli Jeanin syytä. Romahdus aiheutti Maan 

kvanttipörssin romahduksen, mikä tarkoittaa, etteivät vanhat säännöt kirjaimellisesti enää 

päde. Romahduksen jälkeinen maailma on uudet säännöt ja uudet pelaajat sisältävä 

taikapiiri. Jean kirjaimellisesti tuhosi vanhan leikin ja aloitti uuden. 

 

Edellisistä näkökulmista sekä teosten juoni että niiden maailma ovat Jean le Flambeurin 

pelejä, mutta The Causal Angelissa esitetään vielä pidemmälle menevä hypoteesi. Teos 

esittää, että Planckin braani ja sen johdosta myös meidän todellisuutemme on yksi suuri 

taikapiiri, eli todellisuutemme on peli: 

 

The Universe is a game, she said. It makes us into players. We can't see the moves 
that are not allowed. Like in chess. There is perfect freedom in the black and white, 
except that the rules make invisible walls. Two squares forward, one left. One left, 
whole row forward and backward, one right. That's all you see.  
'There's a reason for it, she said. Algorithmic complexity. The Universe is a quantum 
computer, and over time, it is simply more likely that structure comes out of it than 
noise. That means, rules, patterns. That means a game. But spend long enough 
poking at it, and you start to see the game engine, the labyrinth of the quantum 
circuit, wires looping around each other, forwards and backwards.' (TCA, 99.) 

 

Kaminari-zokun mukaan meidän todellisuutemme on valtava kosminen tietokone ja fysiikan 

lait ovat tietokoneen asettamia sääntöjä, jotka pätevät vain meidän maailmankaikkeutemme 

sisällä. Pelillisestä näkökulmasta The Causal Angelin loppu vastaa sitä, kun leikkikentällä 
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leikkijä ottaa pallonsa ja menee muualle leikkimään: Sobornost ja zokut eivät tule toimeen 

samassa aurinkokunnassa, joten rauha on mahdollista vasta, kun zokut pakenevat Planckin 

braanille kirjaimellisesti toiseen maailmankaikkeuteen.  

 

Mark J. Wolfin (2012, 226 & 233) alemman luomisen (subcreation) näkökulmasta Mielen 

siirtymä Planckin braanille on esimerkki todellisesta luomisesta. Zokujen luomien mantujen 

tarkkuus on niin suuri, että niitä on (lähes) mahdotonta erottaa todellisuudesta. Sarjassa 

vieraillaan useissa mannuissa, ja niitä myös luodaan. Sarjassa Wolfin sisäinen luominen on 

vahvasti edustettuna, mutta kuten Mieli kritisoi, ne ovat lopulta vain virtuaalisia illuusioita, 

teoksen maailman sisälle luotuja taskuja toista todellisuutta, joissa on aina läsnä 

todellisuuden partaterä, "a razor blade within" (TCA, 289). Planckin braani on (teoksen) 

fysiikan lakien mukainen toinen, uusi todellisuus, jonka olemassaolo rajaa vanhan 

maailmankaikkeuden omaksi todellisuudekseen. Braani esitetään teoksessa oikeasti uutena 

erillisenä maailmana, jossa pätevät erilaiset fysiikan lait ja jonne on lähes mahdoton päästä 

meidän todellisuudestamme käsin. Näin ollen Mieli ja häntä seuranneet zokut osallistuvat 

oikeaan sisäiseen luomiseen: "Here, reality is like väki, more malleable and you don't need 

machines to make Realms." (TCA, 289, alkup. korostus.) Rajaniemi on aliluonut teosten 

maailman, jossa zokut ali-aliluovat Mantunsa. Planckin braani on puolestaan toinen erillinen 

todellisuus, jonne Rajaniemi aliluo Mielen ja zokujen kautta uuden omalle 

todellisuudellemme rinnakkaisen maailman. 

 

Yksinkertaisesti määriteltynä leikiksi luetaan rajatussa tilassa (joka voi olla fyysinen tai 

sosiaalinen) leikin sääntöjen ehdoilla tehty toiminta. Jos todellisuuden mieltää vain yhdeksi 

todellisuudeksi muiden joukossa, eikö määrittely päde siihenkin? Tällöin pätisi myös 

Huizingan väite: olemassaolomme on pelkkää leikkiä. Samaa ajattelua voi soveltaa myös 

lukukokemukseen. Kokonaisen juonen sisältävä teos – etenkin fyysisesti rajattu kirja – on 

oman maailmansa ja omat sisäiset sääntönsä sisältävä maailma, jonka puitteissa lukija ja 

kirjoittaja pelaavat peliä. Tätä tukee myös Wolfin käsitys alemmasta luomisesta: teoksen 

kirjoittaja luo maailman, johon teos toimii ikkunana. Fyysinen kirja on eräänlainen väline, jolla 

lukija pääsee sisälle teoksen maailmaan. (Wolf 2012, 16–17.) 
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Espen Aarsethin mukaan esimerkiksi etsivätarina on kirjallinen eksperimentti, jossa tarinaan 

on lisätty peli, jossa lukija pyrkii arvaamaan murhaajan. Aarsethin mielestä kyseessä on 

kuitenkin vain metaforinen peli, sillä murhaajan arvaaminen vain kiusaa lukijaa, ei tee 

hänestä pelaajaa. Tarinassa mikään ei muutu, vaikka lopun arvaisi. (Aarseth 2004, 53.) 

Myös R. Rawdon Wilsonin mielestä kirjallisuudessa on usein pelejä, kuten esimerkiksi Lewis 

Carrolin teoksen Through the Looking-Glass, and What Alice Found There (1871) 

shakkiongelmat. Tarinat voivat sisältää myös keksittyjä pelejä, pelitilanteita tai arvoituksia. 

Tämä ei hänen mielestään kuitenkaan tarkoita, että tekstit itse ovat pelejä. Teksti voi sisältää 

pelejä olematta peli tai olla peli yhdellä tavalla olematta toisella. (Wilson 1990, 19.) 

 

Teoksen sääntöihin kuuluu, että kirjoittaja on kirjoittanut juonen, jossa erilaiset 

henkilöhahmot toimivat. Hän on ”pelinjohtaja” tai pelin suunnittelija. Lukija on puolestaan 

pelaaja tai leikkijä, joka pelissä samaistuu henkilöhahmoihin ja seuraa juonta. Näin lukija luo 

mielessään kirjailijan sanoiksi pukeman pelimaailman mielessään. Lukuhetkellä aivoissa 

aktivoituvat samat alueet kuin kuvattua aktiviteettiä tehdessä, mitä ei tapahdu esimerkiksi 

televisiota katsottaessa. Tavallaan lukija siis leikkii lukemaansa mielessään. Kirjan fyysisiä 

mittasuhteita (tai nykyaikana myös virtuaalisia) voi pitää osana pelin säännöstöä: leikkiin 

kuuluu, että lukiessaan lukija kääntää sivuja seuratakseen kertomusta. Kirjailija puolestaan 

voi jakaa tarinansa alipeleihin, joista muodostuvat kirjasarjan yksittäiset osat, kirjan luvut ja 

kohtaukset – jopa henkilöhahmojen väliset keskustelut. 
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4 Päätäntö 
 
 
 
 

Tutkielmassani tutkin Hannu Rajaniemen Jean le Flambeur -trilogian pelaajia, pelitilanteita, 

peliyhteisöjä sekä pelimaailmoja. Tavoitteeni oli vastata kysymykseen: Miten peli toimii 

Hannu Rajaniemen tekstissä? Valitsin ensisijaisiksi teoreettisiksi lähteikseni Johan 

Huizingan ja Roger Caillois’n pääosin kahdesta syystä. Ensiksi Rajaniemen tekstin suorat 

viittaukset Huizingaan ja Caillois’n termistöön ohjasivat huomioni heihin. Toiseksi heitä 

pidetään leikin ja pelin tutkimuksen uranuurtajina, joiden termistö on yhä tutkijoiden käytössä 

ja joita tutkijat yhä kommentoivat (Salen & Zimmerman 2004, 32, Ehrmann 1968, 31). 

Etenkin pelin määrittelemiseen laajensin teoreettista pohjaani tuoreemmilla tutkimuksilla, 

kuten Katie Salenin, Eric Zimmermanin sekä Jane McGonigalin teksteillä. Pelin tutkiminen 

kirjallisuuden näkökulmasta osoittautui samalla haastavaksi ja mielenkiintoiseksi. Vaikka 

leikin esiintymistä kirjallisuudessa onkin tutkittu runsaasti, uudempi peleihin ja pelillisyyteen 

keskittyvä tutkimus keskittyi usein kysymykseen siitä, kertovatko pelit tarinoita vai eivät ja 

saako pelejä tutkia kirjallisuudentutkimuksena (Hjorth 2011, 4; Moulthrop 2004, 47–48). 

Tämän lisäksi primaarilähteeni viittaavat sekä peliteoriaan että pelillistämiseen, jotka ovat 

ensisijaisesti matemaattisia ja taloustieteellisiä teorioita. Tämä teki oman tutkimukseni 

paikantamisesta haastavaa, ja harkitsin esimerkiksi peliteorian ja pelillistämisen käyttämistä 

tutkimukseni osana syvällisemmin. En kuitenkaan halunnut ahnehtia ja unohtaa tutkimukseni 

määränpäätä. Siksi päätin keskittyä ensisijaisesti tutkimaan leikin ja pelin tematiikkaa ja 

ottaa mukaan poikkitieteellistä teoriaa vain sen verran, mitä aineistoni analysoiminen vaati. 

 

Luvussa 2 Peli ja pelaajat: pelin käsite sarjan henkilöissä, dialogissa ja kerronnassa tutkin 

teosten tekstivalintoja sekä henkilöhahmoja. Havaitsin, että peliä ja pelillistä kieltä käytetään 

aktiviisesti sekä dialogissa, että kerronnassa. Henkilöhahmot rinnastavat sarjan tapahtumia 

peleihin ja niihin viitataan esimerkiksi uhkapelitermejä käyttäen. Analyysini aikana havaitsin, 

että matemaattinen peliteoria ja erityisesti sen yksi ongelma, Vangin dilemma, muodostivat 

keskeisen osan teosten tematiikkaa. Sarja alkaa Vangin dilemmaa soveltavasta vankilasta 

ja sarjan lopussa Jean le Flambeur palaa Vangin dilemman asetelmaan taistelussa 

Kuningaspettäjää vastaan. Jean le Flambeur ja Kuningaspettäjä käsittelevät 

ongelmatilanteita muutenkin pelitilanteina, joihin voi soveltaa peliteoriaa ja heidän 

ajattelumallinsa myötäilevät peliteoreettisia malleja, kuten Vangin dilemman eri 
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toimintastrategioita. Esimerkiksi Jeanin ja Kuningaspettäjän välisen kohtaamisen voi tulkita 

kahden peliteoreettisen mallin kilpailuna. Havaitsin myös, että sarjan juonta voi tulkita 

suurena valtapelinä ja sarjan henkilöhahmoja sen pelaajina. Yksi poikkeus tästä on 

zokuvanhin Barbicane, jolle voittoa tärkeämpää on pelin mielekäs jatkuminen ja jota siksi voi 

luonnehtia osuvammin leikkijäksi. Leikillisyys näkyy myös tekstin tasolla, kuten esimerkiksi 

The Quantum Thiefin Isidore-lukujen etsivätarinan imitoinnissa, Fractal Princen sadun 

kaltaisissa luvuissa sekä The Causal Angelin toisessa luvussa, jossa kerronta vaihtuu 

tavallisesta ensimmäisen ja kolmannen persoonan kertojasta toisen persoonan kerronnaksi. 

 

Luvussa 3 Peliyhteisöt ja pelimaailmat: peli yhteiskunnan ja todellisuuden pohjana tutkin 

trilogiassa esiintyvää zoku-kulttuuria, joka on läsnä sekä The Quantum Thiefissä että The 

Fractal Princessä, mutta on keskeisessä asemassa vasta The Causal Angelissa. 

Tutkimuksessani havaitsin, että nimenomaan Johan Huizingan ja Roger Caillois'n havainnot 

leikistä ovat keskeinen osa zokujen yhteiskuntasopimusta. Zokut toteuttavat Huizingan 

väitettä siitä, että leikki on läsnä koko ihmiskulttuurissa. Zokut ovat ottaneet todistettavasti 

vaikutteita juuri Huizingasta ja Caillois'sta, sillä zokujen nimistö käyttää suoraan heidän 

käyttämiä termejä, kuten taikapiiriä, agonia ja aleaa. Taikapiireistä vastaava zoku on jopa 

nimetty suoraan Huizinga-zokuksi. Zokuille leikki on motivoiva tekijä, joka sekä rakentaa 

yhteisöllisyyttä että ajaa heitä saavuttamaan tuloksia. Zokujen hierarkia perustuu siihen, 

miten he pärjäävät peleissä, joiden säännöt palkitsevat zokun toimintaa olipa kyseessä 

juhlien järjestäminen, varkaus tai uuden maailman suunnittelu. Etenemistä mitataan 

pelillisesti kokemuspisteillä ja taitotasoilla. Tutkin zokujen identiteettiä ja henkilökuvaa 

Zindan ja Barbicanen kautta ja erittelin, miten heidän yksittäiset identiteettinsä muistuttavat 

enemmän tietyn roolin leikkimistä, kun he käsittävät identiteetin oikeasti koostuvan eri 

ryhmäsuhteita merkitsevistä zokujalokivistä. Zokujen versio taikapiiristä taas on 

konkreettinen eristävä tila, joka luo nanoteknologialla sisälleen sääntöjä ja rajoitteita, joita 

piiriin astuvien on noudatettava. Teokset sisältävät muitakin taikapiirejä muistuttavia tiloja, 

selvimpinä zokujen mannut. Esimerkiksi Vuorinoidan mannussa teosten tähän asti 

noudattamia kerronnan sääntöjä muutetaan. Toisena esimerkkinä The Quantum Thiefissä 

ja The Causal Angelissa esiintyvässä Dilemmavankilassa säännöt perustuvat Vangin 

dilemman eri iteraatioille. Tekstissä myös esitetään ajatus, että todellisuutemme olisi 

itseasiassa peli. 
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Yhteenvedettynä peli on Jean le Flambeur -trilogiassa kaiken läpäisevä ja monipuolinen 

konsepti, jota käytetään vertauskuvana aurinkokunnan valtataistelulle. Henkilöhahmot, 

erityisen näkyvästi Jean, käyttävät peliteoriaa, kuten Vangin dilemman asetelmaa, 

löytämään ongelmatilanteille parhaat ratkaisut. Lisäksi zokujen yhteiskunta mallintaa leikin 

ominaisuuksia, kuten taikapiiriä, rooleja sekä kuvitteellisia maailmoja. Tätä kautta myös 

maailmankaikkeutta tai teosta voi tulkita pelinä. Zokujen harjoittama pelillistäminen ei ole 

keksittyä. He ovat tulevaisuuden kuva, utopistinen kärjistys ilmiöstä, joka on todellinen ja 

kasvava jo meidän aikanamme. Tämä vastaa Rajaniemen aiempia kuvauksia yhteiskunnista 

tässä sarjassa, jossa Oubliette käsittelee nykyaikana aiheellista kysymystä yksityisyydestä 

sekä henkilökohtaisen tiedon suojaamisesta ja jossa Sirr on ääripäähän viety tulkinta 

meemien hallitsemasta yhteiskunnasta. 

 

Rajoitin tutkimusnäkökulmani Jean le Flambeur -trilogian pelillisyyden tarkasteluun, mikä 

osoittautui varsin laajaksi aiheeksi. Tutkimusongelmaa miettiessäni uskoin, että tutkisin 

ensisijaisesti trilogian kolmatta teosta, The Causal Angelia. Tutkimukseni edetessä minulle 

kuitenkin selvisi, että vaikka The Causal Angelissa pelit ovat keskeisesti näkyvillä, sarjan 

pelitematiikka on ollut mukana sen alusta asti. Mielestäni rajaus oli hyödyllinen, koska teema 

osoittautui sarjassa niin keskeiseksi. Kuten referoin tutkielmani teorialuvussa, ludologian ja 

kirjallisuudentutkimuksen välinen raja on varsin kiistelty, ja uskon, että tutkimukseni sopii 

kenttien välille havainnollistamaan, miten kirjallisuus kommentoi pelejä ja millaisia 

vaikutuksia pelielementtien soveltamisesta muille aloille voi olla. 

 

Jaoin tutkimusongelmani kahteen päälukuun, koska halusin zokujen pelillisen yhteiskunnan 

lisäksi tutkia, miten peli esiintyy teosten tekstissä ja kerronnassa. Tutkimukseni jakautuu 

siksi kahteen lähes itsenäiseen päälukuun. Mietin pitkään, tekeekö tämä aiheestani 

katkonaisen ja olisiko minun pitänyt keskittyä vain toiseen aihealueeseen. Kummastakin 

luvusta saisi aikaiseksi oman tutkimuksensa etenkin, jos pelin käytön kerronnassa lisäksi 

tutkisi tarkemmin esimerkiksi The Fractal Princen tarinoiden tematiikkaa sekä sarjan 

intertekstuaalisia viittauksia muihin genreihin tai jos olisin zokujen yhteiskunnan rinnalle 

ottanut The Quantum Thiefistä Oublietten yhteiskunnan ja The Fractal Princestä Sirrin 

kaupungin ja keskittynyt sarjan yhteiskunnallisiin ja utooppisiin teemoihin. Säilytin kuitenkin 
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nykyisen kahtiajaon, koska uskon lukujen aiheiden liittyvän toisiinsa ja tukevan toisiaan 

erilaisilla mutta toisiaan täydentävillä teemoilla. Esimerkiksi Jeanin ja Kuningaspettäjän 

ratkaisukeskeinen peliteoreettinen maailmankuva rinnastuu Barbicanen ja Zindan sekä 

zokuyhteiskunnan leikillisempiin ominaisuuksiin.  

 

Jean le Flambeur -trilogia on syvällinen osa tieteiskirjallisuuden kenttää, eikä tutkimukseni 

perehtynyt siinä kuin yhteen, rajalliseen osaan. Sarjassa on runsaasti jatkotutkimuskohteita, 

kuten esimerkiksi sarjan tutkiminen yhteiskunnallisena tai utopistisena kommentaarina. 

Tutkin jo aihetta The Quantum Thief -teoksen näkökulmasta artikkelissani ”Katoava utopia, 

postmoderni utopia Hannu Rajaniemen teoksessa The Quantum Thief”, mutta saman 

tutkimuskysymyksen voisi helposti laajentaa käsittelemään trilogian kahta muuta osaa. Myös 

teoksissa toistuvat identiteetin ja ruumiillisuuden sekä teknologian ja jumaluuden teemat 

olisivat kiinnostavia kohteita jatkotutkimukselle. Kun Rajaniemen kirjallinen ura etenee, 

hänen tulevat teoksensa tarjoavat epäilemättä uusia tutkimussuuntia. Hänen kokeellisia 

novellejaan, kuten ”Lumikki on kuollut”-neurofiktiota voisi tutkia hypertekstitutkimuksen 

näkökulmasta. Kesällä 2018 ilmestyvän Summerland-teoksen perusteella vaikuttaa, että 

Rajaniemi jatkaa genrekirjoittajana, mutta jatkaa fantastisten yhteiskuntien käsittelyä. Siksi 

arvelen, että hänellä on vielä paljon annettavaa yhteiskunnalliselle 

kirjallisuudentutkimukselle. 
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