
 

 

 

 

 

 

”And suddenly, like, something broke.” 
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1 JOHDANTO 

 

Tutkimukseni kohteena on vuonna 2017 ilmestynyt videopeli Night in the Woods. Videopelin 

päähenkilö on 20-vuotias Mae Borowski. Mae on jättänyt collegen kesken ja hän palaa 

takaisin vanhaan kotikaupunkiinsa Possum Springsiin. Palattuaan takaisin kotiin Mae kohtaa 

myös vanhat ystävänsä Bean ja Greggin. Maen lopetettua opiskelunsa hänen vapaa 

elämäntyylinsä kokee törmäyksen ystäviensä arkielämän kanssa: Bea on vastuussa isänsä 

yrityksestä ja Gregg työskentelee kaupan myyjänä.  

 

Night in the Woods on grafiikaltaan animaatiomainen. Henkilöhahmot ovat eläinhahmoja ja 

puhuttujen repliikkien sijasta dialogi esitetään puhekuplien muodossa. Se on saanut 

pelikriitikoilta hyviä arvosteluja ja se on saanut useita palkintoja – muun muassa Independent 

Games Festivalin palkinnon parhaasta tarinasta.  

 

Night in the Woodsissa pelilliset elementit ovat vähäisiä. Pelaaja keskittyy pääasiassa 

liikuttamaan Maea paikasta toiseen ja pelin pääpaino on dialogeissa, joita Mae käy muiden 

henkilöhahmojen kanssa. Peli kätkee yksinkertaisen ulkokuorensa alle moniulotteisen 

kertomuksen, joka nousee pelikokemuksen keskiöön. Siksi peli kiehtoo myös 

kirjallisuudentutkimuksellisesta näkökulmasta: miten kertomus pelissä rakentuu ja mitä se 

pitää sisällään? Miten tarina rakentuu ajallisesti ja onko siinä jännitteitä?  

 

Käsittelen tutkimuksessani pelin teemaa, joka Night in the Woodsissa on 

mielenterveysongelmat. Susanna Suomela mainitsee artikkelissaan Teemasta ja sen 

tutkimuksesta, että narratiivista ja temaattista tasoa tekstistä ei ole nähty toisistaan täysin 

irrallisena ilmiönä. Teema vaikuttaa narratiiviseen tasoon ja se voi myös motivoida tarinaa ja 

juonta. Teema on lukijan ja tekstin välisen vuorovaikutuksen tuotos. (Suomela 2001, 148.) 

Tutkin tutkielmassani, miten tarinan rakenne tuo teemaa esille ja mistä elementeistä pelaaja 

hahmottaa teeman.  

 

Käsittelen tutkimuksessani myös fokalisaatiota ja sen yhteyttä teemaan. Genette jakaa sisäisen 

ja ulkoisen fokalisaation sen mukaan, mitä yleisö tietää hahmosta. Jos yleisö tietää vähemmän 

hahmon kokemuksista kuin hahmo itse, silloin kyseessä on ulkoinen fokalisaatio. Jos yleisö 

tietää kaikki samat asiat, mitä hahmo itse, kyseessä on sisäinen fokalisaatio. (Genette, 1983, 

74-75.) Night in the Woodsissa pelaaja tarkastelee hahmoa ulkopuolelta, mutta on silti 
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tietoinen Maen ajatuksista. Pelaaja ei kuitenkaan tiedä, mitä Maen menneisyydessä on 

tapahtunut, joten fokalisaatio on ulkoista.  Tämä on tärkeää pelin teeman tarkastelun kannalta, 

sillä mielenterveysongelmissa tärkeässä osassa on sairastuneen ajatusmaailma.  

 

Otan tutkimuksessani tarkasteluun myös pelin sivuhahmot Bean ja Greggin sekä heidän omat 

sivujuonensa. Olen valinnut sivuhahmoista nämä kaksi hahmoa siksi, koska he ovat Maen 

läheisimmät ystävät ja sen myötä osana pääjuonta. Tutkin mielenterveysongelmien teemaa 

myös sivuhahmojen näkökulmasta: näkyykö mielenterveysongelmia sivuhahmoilla ja miten 

sivujuonet voivat vahvistaa pelin pääteemaa? 
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2 TEOREETTINEN TAUSTA JA TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

Tutkimuksessani yhdistän kirjallisuudentutkimuksen ja pelitutkimuksen teoriaa. Hyödynnän 

tutkimuksessani myös mediatutkimusta, joka kytkeytyy yhteen pelitutkimuksen teorian 

kanssa. Kirjallisuudentutkimus, pelitutkimus ja mediatutkimus luovat yhdessä siis 

tutkimukseni teoreettisen pohjan. Metodina olen käyttänyt lähilukua sekä narratiivista 

analyysia. 

 

2.1 Kertomuksen tutkiminen ja narratologian laajeneminen 

 

Teemu Ikonen käsittelee artikkelissaan ”Jälkiklassisen narratologian suuntauksia” 

narratologian eli kertomusten tutkimuksen kriisiä. Aiemmin strukturalismiin nojautuva 

narratologia ajautui 1990-luvun vaihteessa kriisiin, koska narratologit yrittivät sitkeästi torjua 

uusia lähestymistapoja, jotka koettiin narratologian kannalta uhkaaviksi. Näitä 

lähestymistapoja olivat mm. dekonstruktio, feminismi ja muut kontekstuaaliset 

lähestymistavat. Tästä kriisistä huolimatta keskustelu narratologiasta levisi myös 

taiteidentutkimuksen ulkopuolelle ja narratologia terminä laajeni myös strukturalistisen 

tradition ulkopuolelle. Se edisti uusien narratologisten suuntausten syntyä. (Ikonen 2004, 1.) 

Pelitutkimus on yksi niistä tieteenlajeista, joihin narratologia on levinnyt. Se on otettu 

pelitutkimuksessa osaksi pelien kertomuksen tutkimista. 

 

Tutkimukseni keskiössä on Night in the Woodsin kertomus, joka koostuu tarinasta ja juonesta. 

Teemu Ikonen kertoo artikkelissaan ”Tarina ja juoni”, että tarinalla viitataan 

tapahtumasarjaan, joka kertomuksessa kerrotaan.  Juoni rakentaa merkityssuhteita, jotka 

voidaan rakentaa yhtenäiseksi. Tarina ja juoni ovat käsitteinä lähellä toisiaan. Tarina kertoo 

meille, mitä sitten tapahtui, kun taas juoni kertoo meille syyn, miksi tapahtui. Narratologiassa 

tarinan ja juonen lisäksi käsitellään myös tekstiä. Teksti on väline, jolla kertomus siirretään 

lähettäjältä vastaanottajalle. (Ikonen 2001, 184-186.)  

 

Narratologisen teorian mukaan tarina on rekonstruktio ja abstraktio. Tämän suhteen tärkeässä 

osassa on lukija, sillä lukija tekee oman abstraktionsa tarinasta lukemansa perusteella. 

Narratologisesta näkökulmasta on tärkeää, että tarina tunnistetaan tekstistä. Oletetaan, että 

tarina on riippumaton siitä, miten se esitetään: Se voidaan erottaa esitysvälineestään. Tätä 

kutsutaan käännettävyydeksi. Käännettävyyden mukaan tarina säilyy samana, vaikka se 
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irrotettaisiin tietystä kielestä tai ilmaisuvälistä. (Ikonen 2001, 187.) Tämä teoria tukee sitä, 

että videopelissä voi olla tarina samalla tavalla kuin kaunokirjallisessa teoksessa. 

 

Kertomus ei synny pelkästään tapahtumista. Kertomus edellyttää, että siinä on merkityksiä, 

jotka sitovat tapahtumat toisiinsa. Tätä kertomuksessa edustaa juoni, joka rakentaa 

merkityssuhteita asioiden välille. Tarinan tavoin juoni ei myöskään ole riippuvainen kielestä 

tai ilmaisuvälineestään. Tarinan ja juonen välillä on kuitenkin eroa siinä, että juoneen 

kuuluvat vain ne asiat, jotka ovat olennaisia lopputuloksen kannalta. Juonta analysoidessa 

täytyy kiinnittää huomiota tähän asiaan: Mitkä teot ja tapahtumat ovat olennaisia juonen 

kannalta? Mitä voidaan jättää pois juonen muuttumatta? Kertomuksessa voi olla myös useita 

tarina- ja juonilinjoja. (Ikonen 2001, 195-197.) 

 

Narratologiassa on kehitetty erilaisia malleja, miten tarinoiden tapahtumia voidaan 

analysoida. Ikonen kertoo artikkelissaan ”Tarina ja juoni”, että tarinoiden tapahtumia voidaan 

analysoida omina yksikköinään, osina, joilla on tiettyjä tehtäviä toiminnan kokonaisuudessa. 

Narratologit ovat esimerkiksi kehittäneet erilaisia kaavioita tai graafisia malleja tapahtumien 

jäsentelyyn. Tarinan rekonstruoinnin avulla voidaan nähdä, miten tapahtumien järjestys, 

toistuvuus ja kesto näyttäytyvät tarinassa. (Ikonen 2001, 187-189.) Tätä mallia hyödynnän itse 

analysoidessani Night in the Woodsin kertomusta. 

 

Tarinan analysoidessa nousevat esille myös tarinan jännitteet. Hermeneuttisella koodilla 

tarkoitetaan arvoituksen koodia. Kertomuksessa on kysymyksiä ja ongelmia, jotka 

muodostavat arvoituksen. Tämä luo jännitteitä tekstin ja lukijan välille: kertomus ei anna heti 

vastauksia esittämiinsä kysymyksiin. Kun totuus paljastetaan pala kerrallaan, se luo 

epätietoisuutta ja jännitystä. Kertomuksen tarkoituksena ei ole siis ratkaista ongelmaa tai 

arvoitusta, vaan ylläpitää sitä tuomassa jännitystä. (Ikonen 2001, 199-200.)  

 

Narratologiassa on kehitetty myös käsitteitä, joilla pystytään analysoimaan tarinan 

kronologiasta poikkeavaa kerrontaa. Näitä kutsutaan anakronioiksi. Tästä on erotettu kaksi eri 

muotoa, analepsis ja prolepsis. Analepsis viittaa tarinassa kohtaan, jossa myöhemmät 

tapahtumat on jo kerrottu ja jossa palataan takaisin aikaisempiin tapahtumiin. 

Yksinkertaisemmalla termillä voidaan puhua takautumasta. Sen sijaan kerronnassa tuleviin 

tapahtumiin viittaamista kutsutaan prolepsikseksi eli ennakoinniksi. Anakronioita 

analysoitaessa ja tulkittaessa olennaista on se, että lukija päättää sen pisteen, johon hän 
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anakronioita suhteuttaa. Jos ajallista alkupistettä ei pystytä määrittämään, ei siitä voida erottaa 

ajallisia poikkeavuuksia. (Ikonen 2001, 190.) Kertomuksen ja sen rakenteen rekonstruoinnin 

avulla pystyn määrittelemään myös pelin aikajanan, jonka avulla pystyn analysoimaan myös 

pelin ajallisia poikkeavuuksia. 

 

Night in the Woodsin visuaalinen ulkoasu on yksinkertainen, eikä pelissä ole lainkaan 

puhuttua tekstiä. Kaikki dialogit ilmaistaa kirjoitetun tekstin muodossa. Tutkimukseni 

pääpaino on tekstissä, mutta koska tutkimukseni kohteena on videopeli, pelkän tekstin 

analysoiminen jättäisi kuitenkin tärkeitä elementtejä tutkimuksen ulkopuolelle. Näin ollen 

otan huomioon myös joitain pelillisiä ja ulkoasullisia seikkoja. 

 

2.2 Pelitutkimus, mediatutkimus ja kirjallisuudentutkimus yhdessä 

 

Frans Mäyrä pohtii artikkelissaan ”Viesti, kuva, peli – Virtuaaliutopioista pelikulttuurien 

syntyyn” pelien tarinallisuutta. Jo 1970-luvulla kehitettiin tekstipohjaisia pelejä, jotka 

laajensivat pelimaailmaa huomattavasti. Aluksi laajat maailmat kuvattiin kirjoittamalla ja 

myöhemmin tekstin rinnalle tuli mukaan myös visuaalinen kuva. (Mäyrä 2007, 214-215.) 

 

1970-luvulla pelit olivat teknisesti yksinkertaisia. Ajan kuluessa pelien graafiset ominaisuudet 

ovat kuitenkin kehittyneet huomattavasti. Nykyään pelit ovat kuin elokuvia. Mäyrä mainitsee 

kuitenkin, että vaikka pelit muistuttavat elokuvia, on niissä kuitenkin yksi kertomuksellinen 

ero. Elokuva on media, joka esittää tarinan sellaisenaan. Katsoja ei pysty vaikuttamaan 

tarinaan ja on näin ollen enemmänkin tarinan vastaanottaja. Pelin puitteissa pelaajalla on 

valinnan ja vaikuttamisen mahdollisuus. (Mäyrä 2007, 215.) Night in the Woodsissa pelaajan 

valinnat vaikuttavat Mae sosiaalisiin suhteisiin, mutta eivät pelin loppuratkaisuun.  

 

Pelien tekniikan kehittyessä myös tarina on kehittynyt sen rinnalla. Vanhat tekstipohjaiset 

seikkailupelit olivat suuri harppaus pelien tarinallisuudessa. Tekstipohjainen seikkailupeli 

saattoi muistuttaa sisällöltään kaunokirjallista fantasiateosta. Elokuvamaisuus peleissä on 

lisännyt myös pelien käsikirjoituksen tärkeyttä ja monilla peleillä onkin elokuvien tapaan 

omat käsikirjoittajansa.  

 

Artikkelissa ”Monialainen pelitutkimus” todetaan, että digitaalisten pelien historia on lyhyt – 

vasta vuosikymmenten mittainen. Käsitteenä pelillisyys on sen sijaan ilmiönä ajaton, sillä 
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leikkien ja pelien historia ulottuu pitkälle. (Mäyrä et al. 2010, 306.) Videopelit ovat näiden 

uusi muoto. 

 

Pelitutkimus on nimensä mukaisesti pelien tutkimista, mutta koska pelien kenttä on laaja, ei 

voida olettaa, että niillä olisi aina tiettyjä samoja ominaisuuksia. (Mäyrä et al. 2010, 307.) 

Frans Mäyrä kertoo kirjassaan An Introduction to Game Studies pelitutkimuksen olevan uusi 

tutkimussuuntaus akateemisella kentällä. Se keskittyy peleihin ja niihin liittyviin ilmiöihin. 

Pelitutkimukseen vaikuttavat monet eri tieteenalat historiasta, psykologiasta ja sosiologiasta 

aina taiteen tutkimukseen asti. (Mäyrä, 2008.) Kirjallisuudentutkimuksen soveltaminen pelien 

tutkimukseen ei ole siis uusi ilmiö, sillä olemassa oleva pelitutkimus lainaa jo elementtejä 

kirjallisuudentutkimuksen teorioista.  

 

Kirjallisuudentutkimuksen yhdistäminen pelitutkimukseen ei ole kuitenkaan ongelmatonta. 

Ludologia on uusi pelejä käsittelevä tieteenala. Ludologien mielestä pelejä ei tulisi lainkaan 

tutkia perinteisempien taidemuotojen kautta kuten kirjallisuudentutkimuksen kautta. 

Ludologien mielestä pelien tutkimisen pitäisi keskittyä sääntöihin, käyttöliittymiin ja 

vuorovaikutukseen, ei niinkään kerrontamuotona tai vastaanoton kautta rakentuvina 

merkityksinä. (Mäyrä et al. 2010, 314.) Omassa tutkimuksessani asetun siis ludologien 

näkemystä vastaan, sillä sovellan kirjallisuudentutkimuksellista teoriaa pelin tutkimiseen.  

 

Pelit siis voivat olla hyvinkin erilaisia keskenään. Tämä vaikeuttaa myös kertomuksen 

tutkimista, sillä kaikista yksinkertaisimmissa peleissä voi olla vaikeaa nähdä 

kerronnallisuutta. Tarinan tulkitseminen peleistä, joissa tarina ei ole selvästi näkyvissä, on 

kuitenkin mahdollista: Esimerkiksi Janet Murray on nähnyt yksinkertaisen palikkapelin, 

Tetriksen, metaforana nykyihmisen kiireiselle elämänmenolle. Me järjestämme elämämme 

palikoita järjestykseen yhä nopeammassa tahdissa ja yritämme välttää epäjärjestystä. (Murray 

2016, 143-144.)  

 

Tutkimuskohdettani Night in the Woodsia voidaan kutsua ”tarinavetoiseksi” peliksi. Pelin 

tarina tuodaan esille selvästi ja pelilliset asiat jäävät toissijaiseen rooliin. Näin ollen Night in 

the Woods on narratiivisesta näkökulmasta helposti lähestyttävä.  
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2.3 Peli tutkimuskohteena 

 

Analyysissani joudun ottamaan huomioon peliteknillisiä seikkoja, jotka vaikuttavat pelin 

etenemiseen. Voidaan sanoa, että pelissä on pakollisia toimintoja ja vapaaehtoisia toimintoja. 

Nämä toiminnot liittyvät pelin tekniikkaan: pakolliset toiminnot ovat asioita, jotka vaaditaan 

siihen, että peli etenee. Esimerkiksi tietty keskustelu laukaisee seuraavan kohtauksen, joka vie 

pelin seuraavaan vaiheeseen. Vapaaehtoiset toiminnot ovat taas sellaisia, jotka pelaaja voi 

jättää välistä halutessaan, eivätkä ne ole välttämättömiä pelin etenemisen kannalta.  

 

Tämä vaikeuttaa pelin analysointia, koska pelaaja voi päättää, mitä vapaaehtoisista 

toiminnoista haluaa suorittaa. Kun pelaaja pelaa peliä ensimmäistä kertaa, hän ei ole 

ennakkoon tietoinen siitä, mitkä toiminnot ovat pakollisia tai vapaaehtoisia. 

 

Tutkijana käyn materiaalia läpi tarkasti ja useaan kertaan, jolloin tulen tietoiseksi siitä, mitkä 

toiminnoista ovat vapaaehtoisia ja mitkä pakollisia. Analyysissani otan huomioon pakolliset 

toiminnot, sillä ne jokainen pelaaja käy läpi pelityylistään riippumatta. Sivuhahmojen kautta 

pelattavia sivujuonia ei voi jaotella suoraan tällä tavalla. Sivuhahmolla pelattava tarinapolku 

on pakollinen toiminto, sillä sen pelaaminen vie peliä eteenpäin. Pelaajalla on kuitenkin 

mahdollisuus valita, viekö hän peliä eteenpäin Bean ja Greggin tarinapolkua pitkin. 

Sivuhahmoja käsittelen erikseen omassa luvussaan. 

 

Haluan nostaa esille sen, että en ole lainauksissa käyttänyt samanlaista kirjoitustyyliä kuin 

pelissä. Pelissä kaikki repliikit on kirjoitettu suurakkosilla eikä välimerkkejä ei käytetä 

samalla tavoin kuin ns. normaalissa tekstissä, sillä esimerkiksi huutomerkkejä voi olla 

virkkeen lopussa useita. Olen kuitenkin kirjoittanut lainaukset ns. normaaliin tyyliin 

selkeyden vuoksi. Analysoin kuitenkin kirjoitustyyliä ja sen kytkeytymistä pelin teemaan 

tarkemmin luvussa 3.1 rakenteen rikkoutumisen yhteys teemaan. 

 

Night in the Woodsissa pelaajan tekemät valinnat sivuhahmojen tai keskustelupolkujen 

suhteen eivät muuta pääjuonta tai -tarinaa olennaisesti. Pelaajan valinnat liittyvät siihen, mikä 

pelaajaa itseään kiinnostaa kussakin tilanteessa. Pelaaja voi esimerkiksi valita, miten Mae 

reagoi eri tilanteisiin. Tässä lainauksessa olen merkinnyt eri vastausvaihtoehdot kirjaimilla.  
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 Janitor: It’s 10:45. It’s closed. – – 

 Mae: a) Isn’t there supposed to be someone at the desk?  

b) So are you the janitor or something? 

(Night in the Woods = NITW) 

 

Lainauksissa käsittelen pääosin vain yhtä mahdollista keskustelupolkua, vaikka eri 

vastausvaihtoehdot voivat synnyttää useita eri keskustelukokonaisuuksia. Käsittelen 

tutkimuksessani kuitenkin pelin tarinaa ja juonta yhtenäisenä kokonaisuutena. Nostan esille 

eri keskustelukokonaisuuksia vain siinä tapauksessa, jos niiden eroavaisuudet nostavat esille 

jotain tarinan tai teeman kannalta olennaista. 

 

Bryan Alexander on kuvannut kirjassaan The New Digital Storytelling, Creating Narratives 

with New Media varhaisten pelien kertomusta vertauskuvallisesti junaradaksi: pelaaja istuu 

junavaunussa, joka kulkee ”kertomuksen radoilla” ja kertomus on maisemat, jotka kulkevat 

pelaajan ohitse. Pelaaja voi valita, millaisista näkökulmista hän tarinaa katselee. Hän voi 

hidastaa junan vauhtia tai nauttia hetken ajastaan pysäkillä, mutta hän ei voi muuttaa junan 

kurssia. (Alexander 2011, 111.)  

 

Tätä ajatusta sovellan myös tässä tutkielmassa: Pelin pääjuoni kulkee yhtenäisellä radalla, 

josta pelaaja voi ohjata junan haluamalleen sivuradalle. Nämä sivuradat ovat tässä 

tapauksessa sivuhahmojen Bean ja Greggin omat sivujuonet. Pelaajalla on pelin aikana 

mahdollisuus valita, kumman hahmon kanssa Mae viettää aikansa. Esimerkiksi valitessaan 

sivuradan Bean hyväksi, Greggin ”rata” sulkeutuu pois ja sama toisinpäin. Nämä sivujuonet 

kytkeytyvät myös osaksi pääjuonta, vaikkakaan ne eivät sisällä sellaisia elementtejä, jotka 

olisivat olennaisia pääjuonen hahmottamisen kannalta.  
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3 KERTOMUS MIELENTERVEYSONGELMIEN KUVAAJANA 

 

3.1 Tarinan rakenteen rikkoutumisen yhteys teemaan 

 

Night in the Woodsin kaava ja rakenne ovat tutkimuksen kannalta keskeisiä. Kaunokirjallinen 

teos on yleensä jaettu erilaisiin lukuihin, mutta videopelistä on vaikea erotella selkeitä lukuja. 

Night in the Woods on kuitenkin jaettu erilaisiin, nimettyihin osiin, jotka ovat verrannollisia 

kirjan lukuihin. Puhuttelen niitä kirjan lukujen tavoin luvuiksi. 

 

Prologia ei pelissä ollut erikseen nimetty, mutta koska peli alkaa lyhyellä ”johdannolla” ennen 

siirtymistä varsinaiseen ensimmäiseen lukuun, olen tulkinnut tämän osan prologiksi. Neljättä 

lukua ei ole myöskään numeroitu erikseen. Olen koonnut pelin rakenteen seuraavanlaiseksi: 

 

[Prologue] 

Part 1 – Home again 

Part 2 – Weird Autumn 

Part 3 – The Long Fall 

[Part 4] the hole in the center of everything 

Epilogue – Stars 

 

 

Pelin kaavaa ja lukuja tarkasteltaessa nousee esiin, että jokaisella luvulla on oma 

merkityksensä kertomuksen kokonaisuuden kannalta. Lukujen sisältö, rakenne sekä niiden 

eteneminen tasaisemmasta rikkonaisempaan nostaa sille pelin teemaa, joka tässä kehyksessä 

on Maen mielenterveysongelmat.  

 

Peli etenee aluksi hyvin kaavamaisesti. Mae herää aamulla, lähtee kaupungille, viettää aikaa 

ystäviensä kanssa ja palaa illaksi kotiin. Tämä kaava toistuu pelin ensimmäisessä luvussa 

hyvin tasaisesti ja on mielestäni pelin teeman tulkitsemisen kannalta olennainen seikka: 

kaikki on hyvin. Kun ensimmäisen luvun lopulla olevissa juhlissa Mae juo itsensä humalaan, 

se käynnistää Maen ensimmäisen unen ja tarinan kaava muuttuu. 

 

Unen myötä alkaa uusi luku, The Part 2 – Weird Autumn, jossa Maen unet ovat toistuva 

elementti. Toisessa luvussa keskitytään Maen ystävyyssuhteisiin ja niiden kautta tuodaan 

pelin teemaa enemmän esille. Unet ovat toisessa luvussa toistuva elementti, sillä jokaisen 

päivän päätteeksi Mae näkee uuden unen.   
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Toinen luku loppuu Harfest-tapahtumaan, johon Mae osallistuu. Mae näkee kotimatkallaan 

kummituksen, joka kaappaa kadulla olevan lapsen tai nuoren. Mae yrittää ottaa kummitusta 

kiinni onnistumatta siinä ja palaa kotiin. Unien tavanomainen kaava rikkoutuu synkällä, 

painajaismaisella unella, jonka voidaan edellisen luvun lopun tavoin yhdistää teemalliseen 

kehykseen: Mae mielenterveys alkaa rapistumaan. Kummituksen näkeminen on yhteydessä 

Maen mieleen ja sen tilaan.  

 

Maen näkemä kummitus ja sitä seurannut painajaisuni ovat kolmannen luvun pääaihe, sillä 

Mae ystävineen alkaa tutkimaan kummitusta. Pelin kaava muuttuu taas hieman, sillä luvun 

alussa Mae viettää paljon aikaa Bean kanssa, eikä pelaajalla ole mahdollisuutta vaikuttaa 

tähän. Tässä luvussa pelaaja voi myös valita pelaavansa kohtauksen, jossa Mae viettää aikaa 

poikkeuksellisesti Greggin poikaystävän Anguksen kanssa. Näistä valinnoista kerron lisää 

luvussa 3.5 Sivujuonet sivuhahmojen kautta. 

 

Kun Mae ystävineen lähtee ”kummitusjahtiin” kolmannen luvun lopussa, he kulkevat metsän 

läpi. Metsästä he löytävät paikan, jossa on roskaa ja romua. Tämä voi tulkita Maen mielen 

”romuiksi”. 

 

Mae: Wow. 

Bea: Gotta put all this stuff somewhere, I guess. 

[…] 

Angus: How’d they even get all of this back up in here? 

Mae: *shudder* 

Bea: What’s up? 

Mae: Nothing. Just like, all this old, old stuff out here. It’s here every night, when you 

go to sleep.  

Bea: So? 

Mae: It’s out here. In the dark. So old. So old so old so old. 

 (NITW) 

 

Kolmannessa luvussa aiemmin tasainen kaava rikkoutuu yhä enemmän, mikä on pelin teeman 

kannalta tärkeää. Tätä tulkintaa tukee myös Maen repliikki: ”I… I thought when I came 

home… I just – I felt so safe here and everything made sense for a few days and then all this.” 

(NITW).  
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Kummitus, jonka Mae uskoi näkevänsä kolmannessa luvussa, ei ole kummitus. 

Todellisuudessa kyse on Possum Springissä toimivan kultin jäsenestä ja tähän kulttiin Mae 

ystävineen törmää sekä kolmannessa että neljännessä luvussa. Neljännessä luvussa kultin 

jäsenet kertovat palvovansa pimeyden jumalaa, jota he ruokkivat uhrilahjoilla. Nämä 

uhrilahjat ovat kultin mukaan kaupungin asukkaita, joista ei ole yhteiskunnalle mitään muuta 

kuin taakkaa. Ihmisiä, joita kukaan ei kaipaa: “We never pick noone who’s gonna be missed, 

that’s solid rule. Drifters, drunks, and delinquents.” (NITW). Kulttilaiset ajattelevat saavansa 

näin kaupungin kukoistamaan. 

 

Kesken kulttilaisten kanssa keskustelemisen Mae vajoaa hetkeksi oman mielensä pyörteisiin, 

jolloin hän kuulee yhä kultin jäsenen puheen: 

 

Cult member: Kids leavin’ more than they’re stayin’… No opportunity here. Old 

people dyin’, houses left empty. You ever seen that? […] But we can change that. We 

can put this place back together. Where it won’t be just… 

Mae: Shapes. I’m going to die down here. 

(NITW) 

 

 

Tämän voi nähdä myös vertauskuvana Maen mielenterveydestä ja sen luomasta 

ulkopuolisuuden tunteesta. Mae on sairautensa vuoksi syrjäytynyt ja näin ollen voisi lukeutua 

näiden uhrilahjojen joukkoon. 

 

Neljättä lukua ei ole numeroitu lainkaan ja se on nimeltään the hole in the center of 

everything. Tämä luku poikkeaa täysin muiden lukujen kaavamaisesta rakenteesta ja on 

yleistunnelmaltaankin erilainen kuin muut luvut. Tässä luvussa Mae ystävineen kulkee 

syvälle kaivokseen, jonka voi tulkita luvun nimessäkin esille tulleeksi ”keskukseksi”. Kaivos 

voidaan nähdä Mae mielen keskuksena. Tässä luvussa Mae käy läpi myös monologeja, joka 

luo mielikuvaa siitä, että kerronta halutaan siirtää entistä enemmän Maen sisäisen maailman 

tarkasteluun. 

 

Neljäs luku pureutuu Maen ongelmien ytimeen. Kun Mae vajoaa jo toistamiseen oman 

mielensä pyörteisiin, hän tuntuu ymmärtävän oman sairautensa ja hyväksyvän sen osana 

itseään. Hän tietää, ettei voi parantua, mutta hän voi oppia elämään sen kanssa.  
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Mae: I know what you are now. I think I knew before but you know after I sent that 

kid to the hospital years ago they said that I had an anger problem but that’s not true. I 

was angry because of something else. Something I’d lost. […] And I lost more, and 

more, and more. That’s not getting better, I want to be angry. […] I’m so scared all the 

time and the fear *hurts*. Feeling like everything is over was over long before I got 

here. So long, hiding or trying to outrun this. I get it. This won’t stop until I die. […] 

Until that happens, I want to hope again and I want it to hurt. Because that means it 

meant something. It means I am… Something, at least. […] Pretty amazing to be 

something, at least. 

(NITW) 

 

Mielenterveysongelmien teemaa tukee myös luvun viimeinen kohtaus, jossa Mae kiipeää ylös 

kaivoksesta hylätyn kaivon kautta. Tämä on vertauskuva sille, että Mae pääsee ylös 

mielenterveysongelmien synkimmästä pimeydestä. Ystävät eivät auta Maea ylös, vaan 

katsovat vierestä hänen kiipeämistään. Mielenterveysongelmiin sairastunut joutuu itse 

tekemään lopullisen työn hyvinvointinsa eteen, ystävien kyetessä vain tukemaan vieressä.  

 

Mae: I… I can try to make it out. 

Angus: …Ok yeah are you up for this? 

[…] 

Angus: We’ll watch 

(NITW) 

 

Epilogissa palataan takaisin ensimmäisessä luvussa tuttuun kaavaan, joka kytkeytyy yhteen 

ajatukseen siitä, että pahimmat mielenterveysongelmat on selätetty ja ollaan palaamassa 

tavalliseen arkeen.  

 

Teeman esille tuleminen kertomuksen rakenteesta herättää myös kysymyksiä siitä, voisiko 

pelin ulkoasu liittyä teemaan. Pelin lapsenomainen grafiikka ja eläinhahmot luovat mielikuvaa 

lapsille suunnatusta kertomuksesta, jota peli ei kuitenkaan ole. Mae hahmona on hyvin naiivi 

ja hän käyttäytyykin välillä kuin lapsi.  

 

Mae: So when are we gonna play out? 

 Bea: Mae, we don’t play out. 

 Mae: Oh. 

 Bea: We have jobs, Mae.  

 (NITW) 
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Myös Bea viittaa siihen, että Mae on jäänyt heistä muista jälkeen: ”Yeah well, I stayed here 

and got older while you went off and stayed the same.” (NITW). 

 

Maen naiiviuteen viittaa myös tekstin ulkoasu, jossa kirjaimet on kirjoitettu pelkästään 

suurakkosilla ja välimerkkejä käytetään tavallisen kirjoitustyylin vastaisesti. Esimerkiksi 

Maen innostuessa tai ollessa humalassa, lause voi päättyä useampaan huutomerkkiin.  

 

3.2 Näkökulman vaihtuminen mielenterveysongelmien seurauksena  

 

Tärkeä kohtaus Maen hahmon ajatusmaailman kartoittamisessa on ensimmäisessä luvussa, 

jossa Mae valmistautuu illan juhliin ja katselee itseään peilistä. Hän ei ole tyytyväinen 

ulkonäköönsä ja pelaaja joutuu valitsemaan, kommentoiko Mae omaa lihavuuttaan vai 

kasvojaan. 

 

a) God, this shirt really accentuates my roundness, doesn’t it? 

b) I have the worst face. I have a nightmare face.  

(NITW) 

 

Tämän jälkeen Mae pohtii omaa suhdettaan muihin. Pelaaja valitsee, ajatteleeko Mae, ettei 

hän pidä muista vai etteivät muut pidä hänestä, jolloin pelaajalla on valta valita, millaiseksi 

Mae määrittelee oman maailmankuvansa. Ulkonäön näkeminen negatiivisesti ja oman itsensä 

heijastaminen muihin avaa pelaajalle Maen ajatusmaailmaa. Vaikka Mae näyttäytyy 

keskustelutilanteissa pääosin pirteänä, ajatuksissaan hän kuitenkin näkee konfliktin itsensä ja 

muiden henkilöiden välillä.  

 

Fokalisaation kannalta kuitenkin merkittävä muutos tapahtuu kolmannessa luvussa, kun yksi 

kulttilaisista ampuu Maea. Tällöin näkökulma vaihtuu Greggiin tai Beaan, riippuen siitä, 

kumman kanssa pelaaja on halunnut Maen viettävän enemmän aikaa. Hetken aikaa pelaaja 

siis kontrolloi sivuhahmoa, tietämättä Maen tilannetta sillä hetkellä. 

 

Tämän jälkeen pelaaja siirtyy kontrolloimaan taas Maea, mutta vain hetkeksi: Mae kävelee 

kotikatuaan pitkin, mutta tuupertuu lopulta kotitalonsa edustalle. Näkökulma vaihtuu taas 

Maen ulkopuolelle: Ensin Mae makoilee kirkon portailla ja hänelle tutut ihmiset ovat 
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kerääntyneet hänen ympärilleen keskustelemaan. Kohtaus vaihtuu lopulta sairaalaan, jossa 

Mae makoilee sängyssä, vanhempiensa keskustellessa hänen vierellään.  

 

Tämä osio pelistä on monitulkintainen. Miksi pelaajan näkökulma halutaan siirtää Maen 

ulkopuolisiin tapahtumiin? Vaihtuuko näkökulma todella? 

 

Näkökulman siirtyminen Maen ulkopuolelle tapahtuu tarinan kohdassa, jossa Mae on hyvin 

sekavassa tilassa. Pelin rakenne on rikkoutunut ja Mae harhailee päämäärättömästi metsässä. 

Voisiko näkökulman vaihtuminen olla vain harhaa ja todellisena fokalisoijana olla yhä Mae? 

Kaikki hahmot, tapahtumat ja keskustelut ovat sellaisia, jotka ovat Maelle tuttuja. Voiko Mae 

vain sekavassa tilassaan kuvitella mielessään kohtauksen, jossa ystävät keskustelevat 

keskenään hänestä?  

 

Fokalisaation vaihtuminen tuo esille mielenterveysongelmien teemaa. Rakenteen 

rikkoutumisen tavoin myös fokalisaatio kokee rikkoutumisen. Maen voitaisiin siis tulkita 

olevan jopa jonkinlaisessa psykoosissa, jonka seurauksena hän kuvittelee näkevänsä 

hetkellisesti asiat oman itsensä ulkopuolelta. 

 

3.3 Menneisyyden tapahtumat jännitteenä 

 

Kertomuksen kannalta yksi suurimmista jännitystä luovista tekijöistä on päähenkilö Maen 

menneisyys. Maen ensimmäinen keskustelu äitinsä kanssa luo yhden pääkysymyksistä: Miksi 

Mae tuli takaisin kotiin? 

 

Mom: Mae honey? 

Mae: Yeah? 

Mom: Is everything ok? 

Mae: What do you mean? 

Mom: Honey, did something happen? 

Mae: I just needed to come home. 

Mom: Well sweetie I think you can understand my worry... That’s not usually 

something a college sophomore just up and does... 

(NITW) 
 

 

Keskustelusta pelaaja saa selville, että Mae on toisen vuoden opiskelija ja tullut kesken 

opintojensa kotiin.  
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Pelin alussa pelaajalle esitetään myös toinen juonen kannalta olennainen kysymys: Mitä on 

tapahtunut Maen menneisyydessä? Tähän liittyvät asiat tulevat ilmi sekä keskusteluista että 

yleisestä asenteesta Maea kohtaan. Esimerkiksi Maen naapuri, Mr. Penderson toteaa Maelle: 

”No one’s forgotten who you are and what you did, you know. They may act like they have. 

But that’s just small town polite right there. […] Small town polite’s all you got kid. So watch 

it.”  

 

Mr. Pendersonin vihamielinen asenne Maea kohtaan herättää pelaajan miettimään, mitä Mae 

on tehnyt. Keskustelun sävystä voi myös päätellä, että kyseessä on jotain negatiivista. Vasta 

pelin loppupuolella pelaajalle kerrotaan, että Maen mielenterveysongelmat ovat alkaneet 

oireilla jo lapsena, mikä on johtanut toisen oppilaan pahoinpitelyyn. Pahoinpitelyn jälkeen 

Maella on todettu olevan vihanhallintaongelmia ja hän on aloittanut terapian.  

 

Toinen merkittävä jännitteen luoja pelissä on Maen suhde Beaan. Bea vaikuttaa vihamieliseltä 

Maea kohtaan ja jo ensimmäisessä kahden keskisessä kohtauksessa tapahtuu jotain, mitä ei 

selitetä suoraan. 

 

Mae: Are they training you to take over the family business? 

Bea: “They?” 

Mae: Um… Your parents? 

[…] 

Bea: Get out. 

Mae: Ok! Uh… Thanks for the ride. 

Bea: Go. 

 (NITW) 

 

Keskustelusta jää mielikuva, että Mae sanoi jotain väärin, mutta tässä vaiheessa tarinaa ei 

kuitenkaan voida tietää, että mitä. Vasta myöhemmin käy ilmi, että Bean äiti on kuollut jo 

aikoja sitten, minkä Mae on ilmeisesti (mielenterveysongelmistaan johtuen) unohtanut. 

 

Muiden hahmojen vihamielinen suhtautuminen Maea kohtaan luo mielikuvaa siitä, että Mae 

kokee itsensä ulkopuoliseksi. Mae myös itse mainitsee myöhemmin Bealle, että hänestä 

tuntuu, että Bea on koko ajan vihainen hänelle jostakin.  
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Maen unet voidaan nähdä myös jännitteen luojana. Mae ei ota kantaa uniinsa aluksi lähes 

lainkaan. Hän saattaa todeta keskustelussa nähneensä pahoja tai outoja unia, mutta ei käsittele 

niitä keskusteluissa sen enempää. Unet kuitenkin alkavat toistumaan säännöllisesti ja ne ovat 

samankaltaisia. Tämän lisäksi niissä voi nähdä viittauksia Maen kokemuksiin. Se, ettei unia 

selitetä lainkaan, luo jännitettä: mitä unet ovat ja miksi Mae näkee niitä?  

 

Unet ovat osa Mae mielenterveyden maisemaa: unissa Mae on kaupungissa, joka muistuttaa 

Possum Springsiä. Unissa Maen tehtävänä on etsiä neljä soittajaa, joiden eri instrumentit 

yhdistyvät yhtenäiseksi musiikkikappaleeksi. Neljä soittajan sijoittuminen eri puolelle 

uniympäristöä kertovat Maen mielen hajanaisuudesta.  

 

Viimeisessä unessa, jonka Mae näkee, hän käy keskustelun Jumalan kanssa – tai ainakin 

sellaiseksi Maelle ilmestyneen kissahahmon voi tulkita. Jos pelaaja päättää keskustella 

Greggin kanssa unen jälkeisenä päivänä, Mae kertoo tälle tavanneensa yöllä Jumalan. Unet ja 

niiden luoma jännite kytkeytyvät Maen mielenterveyden murtumiseen, mutta yhtä lailla niitä 

voi tulkita osana Maen uskon ja olemassaolon kriisiä. 

 

3.4 Ajalliset poikkeavuudet ja mielen rikkoutuminen 

 

Night in the Woodsissa ei ole lainkaan ennakointeja, mutta takaumia on paljon. Nämä 

takautumat pelaaja suhteuttaa omassa pelikokemuksessaan syntyneeseen aikajanaan ja 

takauman kerrontahetkellä olevaan nykyajan pisteeseen.  

 

Night in the Woodsissa analepsikset ovat olennainen osa sen kertomusta. Ne luovat jännitteitä 

vihjailemalla tapahtumiin, joista pelaaja ei ole tietoinen. Kertomuksen kannalta takaumat ovat 

tärkeässä osassa siksi, että ne kertovat lopulta sen, mitä Maelle on tapahtunut. Takautumien 

kautta käsitellään sekä Maen menneisyys Possum Springsissä että hänen syynsä siihen, miksi 

hän jätti collegen kesken.  

 

Esimerkiksi useampaan kertaan pelin aikana esille tullut pahoinpitely tulee ilmi keskustelusta, 

jonka Mae käy kolmannen luvun lopulla Bean tai Greggin kanssa. Lainauksessa olen jättänyt 

kokonaan Bean kommentit huomioimatta ja yhdistänyt Maen tarinan yhtenäiseksi repliikiksi: 
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Mae: Do you know why I beat down Andy Cullen 6 years ago? I was playing this 

video game, you were like dating ghosts or something. And I was really into it. Played 

it like 24-7. Until this one afternoon and suddenly, like, something broke. It was just 

like… Pixels. The characters onscreen… I felt like I knew them. They weren’t people 

anymore. They were just shapes. […] And the next day was that softball game and 

Andy was the pitcher when I was up and he was just shapes too. Just lines someone 

wrote, like nothing in there and I was so scared and angry and just… I dunno. Before I 

knew it I was on top of him smashing his face in with the bat. Just shapes, red shapes 

all over the grass. After it happened they made me go to therapy with Dr. Hank and he 

made me start a journal. 

(NITW) 
 

 

Tämä voidaan nähdä analepsiksenä, koska kyseisessä keskustelussa palataan takaisin 

tapahtumiin, joiden lopputulos on jo selvillä. Samalla tavoin analepsikseksi voidaan tulkita 

myös keskustelu, jossa Mae kertoo sen, miksi hän jätti collegen kesken. Hän myös viittaa 

tässä aiemmassa keskustelussa ilmi tulleihin muotoihin (shapes). Olen myös tässä 

lainauksessa yhdistänyt pelkästään Maen kommentit yhdeksi repliikiksi:  

 

Mae: But since this whole thing happened, when I’m alone in a new place. It’s all 

shapes, like back at the softball game. I was doing fine at college for a while but I 

couldn’t make friends, I was just afraid of being outside or around people alone. And 

there was this statue of like the founder or something. A really shitty statue, like all 

rusty metal, and it was these shapes and he was pointing down at me. And I was so… 

Scared… I didn’t leave my dorm room, I either didn’t eat or I ate entire pizzas at once. 

I downed cough syrup just to sleep all the time and finally I got up the courage to 

leave. And I came home, where everything was fine. Where I knew everyone, and it 

wasn’t just…  Dead shapes. Watching me. Something broke. In my head. In my life.  

(NITW) 

 

Nämä lainaukset viittaavat myös Maen ensimmäiseen uneen, jossa Mae kulkee 

pesäpallomaila kädessä rikkomassa ikkunoita ja lamppuja. Kaupunki unessa edustaa muotoja 

(shapes) ja pesäpallomaila viittaa menneisyydessä tapahtuneeseen pahoinpitelyyn. Unen 

lopussa on metallinen, lintumainen hahmo, joka osoittaa sormella Maea.  

 

Pelissä tarina etenee kronologisesti, lukuun ottamatta yhtä kohtausta. Tämä kohtaus on sama, 

jota käsittelin jo analysoidessa pelin rakennetta ja sen rikkoutumista: Pelaaja siirtyy 

hetkellisesti pelaamaan joko Bean ja Greggin hahmolla. Sivuhahmolla pelattu kohtaus 

yhdistyy osaksi Maen kohtausta. Ajallisesti voidaan nähdä, että Maen matka Greggin ja 
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Anguksen asunnolle sekä asunnolla käyty keskustelu sivuhahmon pelaamana tapahtuvat 

ajallisesti samaan aikaan. Tämä rikkoo pelin tasaista aikajanaa, jossa tapahtumat on esitetty 

peräkkäisinä, ei niinkään päällekkäisinä. Tämä taas voidaan kytkeä rakenteen ja fokalisaation 

lailla osaksi mielen rikkoutumista ja todellisuuden hämärtymistä. 

 

3.5 Sivuhahmojen mielenterveysongelmat 

 

Olen tarkastellut Maen tarinaa pääjuonen osassa. Hänen läheisimpien ystävien Bean ja 

Greggin omat tarinat kietoutuvat kuitenkin yhteen Maen tarinalinjan kanssa.  

 

Kuten aiemmin on jo tullut ilmi, pelaajalla itsellään on valta valita, kumpi näistä 

tarinalinjoista kiinnostaa enemmän. Riippuu pelaajasta, haluaako hän keskittyä toiseen 

tarinalinjaan täysin vai kokea osia molemmista. Tämä tarkoittaa siis sitä, että pelaaja voi 

etukäteen päättää valitsevansa aina pelkästään Greggin tai Bean, tai sitten valita heidät 

vuorotellen. Pelaajalla on myös mahdollisuus valita yksi kohtaus Greggin poikaystävän, 

Anguksen kanssa. Angus on mukana osittain myös Greggin tarinalinjassa. 

 

Pääjuonessa tulee ilmi, että Bea ja Mae ovat olleet ennen läheisiä ystäviä. Bea on kuitenkin 

vihamielinen Maea kohtaan, sillä hän on katkera siitä, ettei hänellä ole ollut mahdollisuuksia 

jatkaa opiskelua. Sivujuonen kautta pelaaja oppii Beasta enemmän. Maelle selviää, että Bea 

on äitinsä kuoleman jälkeen ollut yksin vastuussa isänsä yrityksestä, isän ollessa liian 

masentunut työskentelemään. 

 

Bea vaikuttaa uupuneelta ja masentuneelta, joka viittaa mielenterveysongelmiin myös hänen 

kohdallaan. Bea kertoo Maelle, ettei hänellä ole muita vaihtoehtoja kuin pitää isänsä ja tämän 

yritys pystyssä. ”I’d worked a good 6 hours before you even woke up probably. And came 

home each night after you and I were done to pay bills and figure out how we’re making next 

payroll while dad slept on the couch. This isn’t fun.” (NITW) 

 

Bea kadehtii Maea siitä, että Maella on ollut mahdollisuus mennä opiskelemaan, toisin kuin 

hänellä itsellään. Tämä on myös yksi syy sille, miksi Bea käyttäytyy vihamielisesti Maea 

kohtaan. Bea ja Mae menevät yhdessä juhliin, jotka järjestetään isossa opiskelijakaupungissa. 
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Bea esittää olevansa yksi opiskelijoista, jotta pystyisi hetken elämään sitä unelmaa, josta Mae 

luopui Bean mielestä ”huvin vuoksi”.  

 

Bea myös kertoo Maelle perheyrityksessään työskentelevästä miehestä, jonka voisi Bean 

puheiden perusteella tulkita tehneen Bealle jotain pahaa. 

 

 

Bea: You know Creek? Repair guy Creek at the shop? […] Yeah you met him when 

were kids. When I was 15 he asked my dad if he could teach me how to drive. And my 

dad said no, and then told me not to be alone with him. […] He’s a creep, Mae. And 

you know what? He still works for us.  

 

Bean katkeruus siitä, ettei hän ole päässyt opiskelemaan, johtaa siihen, että hän ei myöskään 

ota Maea ja tämän ongelmia vakavasti. Hän ei esimerkiksi usko, että Mae olisi todella nähnyt 

kummituksen, vaikka Maelle se tuntuu todelliselta. 

 

Bea: So you know how you said you’ve been seeing ghosts at night? I mean I don’t 

super believe it’s not just dreams. Because obviously it’s dreams.  

Mae: Ok that’s certainly your take on it. 

(NITW) 

 

Yhtä lailla Greggin asioihin viitataan pelin päätapahtumissa ja näitä syvennetään entisestään, 

jos pelaaja päättää viettää Greggin kanssa aikaa. Tällöin pelaaja oppii syvemmin Greggin 

henkilöhahmosta sekä hänen historiastaan ja suunnitelmistaan. Greggin tarinalinjassa 

mielenterveysongelmien teema nousee esille Greggin hahmossa, sillä Maen kanssa käydyistä 

keskusteluista voidaan päätellä, että myös Greggillä on ongelmia mielenterveytensä kanssa: ”I 

have really up up days and really down down days. And I don’t know which it is until it’s 

over sometimes.” (NITW). Gregg puhuu Maelle myös ulkopuolisuuden tunteestaan ja siitä, 

kuinka hän haluaa lähteä pois Possum Springistä. ”Just like, you know… Everything… Has 

failed us. No one even denies it. No one tries to talk you out of leaving here.” (NITW). Myös 

Bea mainitsee omassa tarinalinjassaan Greggin mielenterveysongelmista: “Well Gregg is 

probably bipolar.” (NITW). 
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4 PÄÄTÄNTÖ 

 

Tutkielmani päätavoitteena on tutkia Night in the Woodsin kertomusta. Tutkin pelin tarinaa, 

sen rakennetta ja ajallisuutta. Lisäksi tarkastelen myös kertomuksen jännitteitä, teemaa sekä 

fokaalisaatiota. Analyysissäni käytän avukseni narratologian, pelitutkimuksen ja 

mediatutkimuksen teoriaa. 

 

Tutkimuksessani tuli ilmi, että Night in the Woodsin tarina on lukujaotteluineen verrattavissa 

kaunokirjallisen teoksen rakenteeseen. Jokainen luku edustaa juonellisesti tiettyä teemaa, joka 

kytkeytyy yhteen pelin pääteeman, mielenterveysongelmien, kanssa. Tarinan rakenne ja sen 

rikkoutuminen on tärkeä osa teemaa: Mielen rikkoutuminen näkyy tarinan ”rikkoutumisena”. 

Tämä rikkoutumisen kaava näkyy muissakin kertomuksen osa-alueissa: Tarinan kronologia ja 

fokalisaatio rikkoutuvat myös Maen mielen rikkoutumisen seurauksena. Voidaan siis todeta, 

että Night in the Woodsin kertomus ja sen osa-alueet heijastavat pelin teemaa. 

 

Night in the Woodsin hahmot edustavat pelissä mielenterveysongelmien laajaa kirjoa: 

Päähenkilö Maen voidaan tulkita kärsivän jopa jonkinasteisesta psykoosista, joka johtaa 

todellisuuden hämärtymiseen. Sivuhahmoista Greggin voidaan nähdä edustavan 

kaksisuuntaista eli bipolaarista mielialahäiriötä. Bea sen sijaan näyttäytyy pelissä työtaakan 

alla murtuvana, katkerana ja masentuneena hahmona. Sivuhahmoista ainoastaan Angus ei 

näytä suoranaisesti kärsivän mielenterveysongelmista, mutta hänelläkin on taustallaan rankka 

lapsuus.  

 

Mielenterveysongelmien teeman käsittely ja sen esille tuominen videopeleissä ei ole uutta, 

mutta tällaisessa mittakaavassa poikkeuksellista. Erityisesti huomion kiinnittää se, kuinka 

laajasti erilaisia mielenhäiriöitä on käsitelty pelin hahmojen kautta. Tämä on tärkeää, koska 

pelillä on aina pelaajansa: Mielenterveysongelmien laaja käsittely voi auttaa pelaajaa 

ymmärtämään paremmin mielenterveysongelmaisten todellisuutta tai jopa käsittelemään omia 

mielenhäiriöitä pelin kautta. Night in the Woods rikkoo mielenterveysongelmien tabuja ja tuo 

ne pelikokemuksen keskiöön. 
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