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Valokuva: Staffan Jonsson

Kesto: 45 min workshop + 45-60 min peli
Osallistujia: 20

Muovikuppi on peli esineistä ja niiden omistamisesta. Pelin hahmot jakavat perintöä samalla, kun pelaajat
ilmaisevat itseään paiskomalla kahvikuppeja maahan.

Peli on suunniteltu järjestettäväksi mahdollisimman helposti, ja helposti uusittavaksi. Annan luvan tuottaa
Muovikuppi kenen tahansa toimesta kunhan pelin järjestäminen ei ole kaupallista toimintaa. Mikäli
päätät toteuttaa Muovikuppi-larpin, mailaa minulle (jlp@iki.fi), ota kuvia ja lähetä niitä jälkeenpäin.

Tässä PDF-tiedostossa on kaikki tarpeelliset tiedot Muovikupin toteuttamiseksi pelinjärjestäjän ohjeista
hahmoihin ja pelaajille jaettavaan materiaaliin.
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Monet esineistä, joita hahmot jakavat, perustuvat itse saamaani perintöön. Minulle periytyi antiikkinen,
täytetty pallokala, afrikkalainen keihäs, kypärä 1600-luvulta ja samoalainen seinävaate. Veljeni sai
seeprantaljan, sahakalan sahan ja kaappikellon.

Tällaisia esineitä ei voi heittää pois eikä myydä, mutta ei niillä myöskään mitään tee. Raahattuani kaikki
nämä esineet asuntooni kotini näytti museolta.

Kaikissa Muovikupin hahmoissa tärkeintä on heidän suhteensa esineisiin. Pelissä on rikas perhe ja köyhä
perhe, hahmo, joka rakastaa tavaraa ja toinen, joka vihaa. Kaikki tämä muodostaa puitteet, joissa tutkia
omistamiseen liittyviä tunne- ja käytännön asioita. Viitekehyksenä toimii itseilmaisun kahvikuppeja
hajottamalla aiheuttama dramaattisen hassaamisen ja tuhon ilmapiiri.

***

Perinteisessä, viihteellisessä fantasialarpissa keskeisin erikseen suunniteltu, tyylitelty vuorovaikutuksen
väline on pehmustettu miekka, jota käytetään taistelemiseen. Kaikki taisteluun liittymätön vuorovaikutus
tapahtuu realistisesti. Minulla on ollut jatkuva projekti tutkia uusia ja monipuolisempia tapoja luoda
tyyliteltyä vuorovaikutusta vuodesta 2004 lähtien. Tein tuolloin larpin Luminescence yhdessä Mike
Pohjolan kanssa. Luminescensessa vuorovaikutukseen käytettiin jauhoja. Pelaajat saivat tehdä sillä mitä
halusivat.

Muovikuppi on samaa sarjaa. Tällä kertaa tyylittely koostuu kahvikuppien hajottamisesta. Pelaajia
kehoitetaan ilmaisemaan itseään hajottamalla kahvikuppeja.

Siinä missä fantasialarpeissa pehmustettu miekka yrittää vielä mallintaa jotain todellista, Luminescencen
ja Muovikupin työkalut ovat tahallisen abstrakteja. Ne eivät symboloi mitään. Ne saavat merkityksensä
vasta kun pelaajat käyttävät jauhoa tai kahvikuppeja ilmaistakseen jotain. Pehmustettua miekkaa ei voi
käyttää muuhun kuin muiden lyömiseen, mutta kahvikupeilla ja jauholla voi ilmaista mitä vain.

***

Yksi taidelarpin keskisistä ongelmista on ollut pelaajien saaminen mukaan peliin.  Muovikupissa tähän
pyritään pyytämällä pelaajia tekemään jotain hauskaa, mitä he eivät voi tehdä jokapäiväisessä
elämässään, tässä tapauksessa hajottaa esineitä. Kun ensimmäiset kahvikupit särkyvät, osallistujat
vapautuvat niiden myötä ja pelin abstraktiuden ja omituisuuden luoma varovaisuus kaikkoaa.

Larppi eroaa passiivisesta mediasta siten, että siinä ei riitä, että osallistujat uskovat teokseen jotta se
toimisi. Osallistujien täytyy tuntea olonsa mukavaksi teoksne puitteissa, heidän on kyettävä ilmaisemaan
itseään osana teosta. Tuhoamisen vapauttama energia helpottaa tätä merkittävästi.
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Muovikuppi on helppo tuottaa. Budjetti on olosuhteista riippuen 100-250 euroa. Ainoa pakollinen, kiinteä
kulu on noin 100 euroa yhteensä maksavat kahvikupit.

Tarvikkeet

200 kahvikuppia. Halvimmat, jotka itse onnistuin löytämään, olivat Ikean Syntes-kupit, 50 senttiä kappale.

Siivousvarusteet, Luutia, lapioita ja muovisäkkejä särkyneiden kahvikuppien keräämiseksi pelin jälkeen.

Auto, kahvikuppien ja jätteen kuljettamiseen.

Väriprintteri pelimateriaalin printtaamiseen.

(Ei välttämätöntä) Vettä tai limsaa pelaajille juotavaksi pelin aikana.

(Ei välttämätöntä) Suojalasit pelaajille. Keraamiset sirpaleet eivät ole niin vaarallisia kuin särkynyt lasi,
mutta olen itse edellyttänyt suojalaseja siitä huolimatta.

Pelipaikka

Peli toimii parhaiten parkkipaikalla. 200 kahvikupin särkeminen maahan vaurioittaa tavallisia lattioita,
joten sisätiloissa olevaa pelipaikkaa on vaikea löytää. Parkkipaikan olisi hyvä olla tyhjillään, koska autot
voivat vaurioitua kun niihin osuu sirpaleita. Pelialue on hyvä eristää selkeästi vaikkapa lippusiimalla.
Pelinjärjestäjien on hyvä pysytellä lähistöllä pelin aikana selittämässä tilannetta ohikulkijoille tai poliisille,
mikäli tarvetta on.

Ihanneolosuhteissa peli järjestetään parkkipaikan hallinnoitsijan luvalla, mutta pelin järjestäminen omine
lupineen ei sekään ole mahdotonta mikäli paikaksi valittu parkkipaikka tai muu asfaltoitu alue on syrjässä.
Peli on nopea pistää pystyyn ja nopea purkaa.

Pelin vetäminen

Järjestäjän näkökulmasta peli etenee seuraavalla tavalla:

1. Pelin valmistelu. Asettele kahvikupit niin, että pelaajat saavat ne helposti pelin aikana käsiinsä.

2. Pelaajien workshoppaaminen ja pelimateriaalien jako. 

3. Itse peli. Pelissä on hyvä olla selkeä alku- ja loppusignaali, jonka kaikki tietävät, esimerkiksi pilli. Peli
loppuu kun kahvikupit loppuvat ja pelinjärjestäjä vetää pelin poikki. Kokemus on osoittanut, ettei kannata
odottaa, että viimeinenkin kahvikuppi särkyy, sillä pelaajat heittäytyvät helposti konservatiivisiksi
viimeisten kuppien kanssa. Lopeta peli kun kuppeja ei ole montaa ja näyttää siltä, että peli alkaa
junnaamaan.

4. Pelinjälkeinen keskustelu. Hajottakaa loput kahvikupit.

5. Siivous.
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Pelimateriaalin jakaminen

Tämä PDF-tiedosto sisältää seuraavat materiaalit, jotka on tarkoitettu printattaviksi ja jaettaviksi pelaajille:

20 hahmoa. Jokainen pelaaja saa hahmon.

Lista esineistä. Jokainen pelaaja saa kappaleen listaa, joten näitä täytyy printata 20 kappaletta.

Numeroidut esinepaperit. Tämä tiedosto sisältää 15 sivua, joissa on numerot yhdestä viiteentoista. Nämä
paperit edustavat esinelistan esineitä. Pelaaja, jolla on numeroitu paperi, pitää esinettä hallussaan. Pelin
alussa Joukolla on kaikki esinepaperit, ja pelin lopussa ne on jaettu hahmojen kesken.

Ohjeistaminen

Selitä seuraavat asiat pelaajille ennen, kun jaat hahmoja:

Kahvikupit - Osallistujat ja hahmot ilmaisevat itseään paiskomassa kahvikuppeja maahan. Niitä riittää,
joten itsehillintään ei ole tarvetta, vaikka huvin vuoksi hajottaminen ei olekaan suotavaa. Kahvikupit
täytyy paiskata suoraan alaspäin, pois muista pelaajista.

Normaalisääntö - Muovikupissa ei ole varsinaista off-game-tilaa. Pelin kaikki erikoiset elementit, kuten se,
että perintöä jaetaan parkkipaikalla ja se, että hahmot ilmaisevat itseään kahvikupeilla, on hahmojen
mielestä normaalia. Siinä ei ole mitään ihmeellistä eikä siitä tarvitse keskustella. Hahmojen mielestä
parkkipaikka ja kahvikupit ovat arkisia. Tämän säännön tarkoitus on siirtää pelin fokus pois kahvikupeista.
Osallistujien on tarkoitus rikkoa niitä, ei puhua niistä.

On syytä selittää pelistä kaikki, mukaan lukien luovien ratkaisujen takana olleen vaikuttimet ja pelin
loppumisen mekaniikka osallistujille läpinäkyvällä tavalla. Tässä pelissä ei ole pelinjohtajan salaisuuksia.

Hahmojen jakaminen

Pelissä on 20 hahmoa, jaettuna perheisiin. Suurin osa perheistä on ilmeisiä.  Neuroottinen pariskunta on
tuonut mukanaan joogaopettajansa. Rahanhimoisen pariskunnan vanhemmat ovat Kaino ja Antti, loput
ovat lapsia. Romanttiset ja vieraantuneet ovat kolmen hengen suhteessa elävä ryhmä, jossa ainoastaan
yhdellä hahmoista, Tuiskulla, on osuus perinnöstä. Köyhässä perheessä on äiti Raili, hänen poikaystävänsä
Wayne ja kaksi lasta.

Osalla hahmoista on unisex-nimi. Tämän tarkoituksena on tehdä helpommaksi sovittaa peliä ryhmille,
joissa on eri määriä miehiä ja naisia. Unisex-hahmon voi siis antaa mies- tai naispelaajalle.

Ensimmäinen jaettava hahmo on Jouko. Koska Jouko on järjestänyt koko tapahtuman ja koska hänen
täytyy pitää puhe pelin alussa, on rooliin hyvä valita pelaaja johon luotat. Mikäli se ei ole mahdollista,
yritä saada joku joka tuntee olonsa luontevaksi huomion keskipisteessä, mutta ei vaikuta
kilpailuhenkiseltä.
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Jaa hahmot pelaajille ryhminä, ja kiinnitä huomiota kunkin perheen kokoonpanoon. Yritän itse jakaa
kaveriporukat eri perheisiin ja varmistaa, ettei yhdessäkään perheessä ole pelkästään ujon oloisia pelaajia.

Sitten, kun kaikilla on hahmo ja esinelista, pyydä pelaajia keskustelemaan hahmoistaan perheryhmissä,
esittelemään itsensä toisilleen ja varmistamaan, että kaikilla on yhtenäinen käsitys siitä, mistä perheessä
on kyse. Puhu Joukon pelaajalle ja selitä, mitä häneltä vaaditaan. Kierrä ryhmissä vastailemassa
kysymyksiin.

Kun kaikki ovat tutustuneet perheisiinsä, pyydä yhtä pelaajaa jokaisesta perheestä esittelemään perhe
muille pelaajille.

Vastaa viime hetken kysymyksiin ja aloita peli.

Pelin aloittaminen

Järjestä pelaajat puoliympyrään Joukon ympärille, niin, että Jouko katsoo muihin pelaajiin päin. Hahmot
ovat jo ehtineet moikkailla toisiaan, ja Jouko on juuri aloittamassa tervetuliaispuhettaan. Sano pelaajille,
että peli alkaa, kun Jouko aloittaa puheensa.



Lista esineistä 
 
Esine #1 
Kuivattu pallokala - Tuotu Eurooppaan vuonna 1833 merikapteeniesi-isän toimesta. 
 
Esine #2 
Jean Cocteaun kehystetty luonnos - Cocteau teki luonnoksen ja lahjoitti sen esi-
isälle baarissa Marseillen satamassa. 
 
Esine #3 
Kokoelma trilobiittifossiileja - Edesmenneen keräämiä. Edesmennyt uskoi, että 
kaikissa sivistyskodeissa piti olla luonnonhistoriallinen kokoelma. Sisältää 17 
yksilöä. 
 
Esine #4 
Teräksinen tykkimiehen kypärä vuodelta 1633 - Esi-isän tukholmalaisesta museosta 
varastama. 
 
Esine #5 
F.L. Greenin romaanin Odd Man Out ensimmäinen laitos, vuodelta 1947 - Edesmennyt 
ostanut kirjakaupasta Bangkokissa. 
 
Esine #6 
Norsun torahammas - Esi-isä vaihtoi resuiseen paitaan vuonna 1912 nykyisen 
Senegalin alueella. 
 
Esine #7 
Venäläinen kirkonkirja vuodelta 1877, sisältää puupiirroksen matojen syömästä 
kallosta - Annettu edsmennelle hänen matkoillaan Venäjällä. 
 
Esine #8 
Egyptiläinen pienoispatsas, esittää jumalaa Sobek - Edesmennyt varastanut 
museosta Kairossa. 
 
Esine #9 
Seeprannahka - Edesmennyt ostanut sisustusliikkeestä Kööpenhaminassa vuonna 1967. 
 
Esine #10 
Kultainen haarniska, tehty vuonna 1433 Konstantinopolissa - Lahjoitettu esi-
isälle romanttisessa mielessä vuonna 1922. 
 
Esine #11 
Kokoelma naistenlehtiä 50-luvulta nykypäivään - Varastoitu edesmenneen 
takapihalla olevaan liiteriin. 
 
Esine #12 
Sahakalan saha - Alunperin yksilöstä, jonka esi-isä pyydysti vuonna 1799 
Karibianmerellä. 
 
Esine #13 
Samoalainen seinävaate, tehty palmunlehdistä - Edesmenneen hankkima, 
norjalaiselta merikapteenilta San Franciscon kalasatamassa vuonna 1959. 
 
Esine #14 
Kokoelma Picasson luonnoksia - Edesmennyt löytänyt roskiksesta Pariisissa vuonna 
1998. 
 
Esine #15 
Kokoelma egyptiläisiä pornografisia kääröjä - Annettu edesmennelle Persian 
shaahin toimesta Tehersanissa vuonna 1971. 
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Merja

Äiti

Olet nelikymppinen, äärimmilleen pingottunut nainen. Olet ylpeä kultivoituneesta
elämäntavastasi ja arvoistasi, jotka perustuvat hyviin tapoihin, hyvään makuun ja siihen, että on
parempi, kuin useimmat muut ihmiset. Ajattelet itsestäsi mielelläsi hienostuneena paremman
luokan ihmisena, mutta temperamenttisi pettää usein. Kun tulet vihaiseksi tai ärtyneeksi,
loukkaannut, olet onnellinen tai surullinen, unohdat kaiken itsehillinnän ja pistät menemään.
Rauhoituttuasi olet ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Keramiikka särkyy, mutta
muovi kestää. Et ole sellainen
ihminen, joka menee rikki.
Saatat naarmuuntua, vääntyä
tai räjähtää, mutta et koskaan
mene rikki.

Ole kohtuuton.

Mitä tapahtuu

Olet valtavan, joka puolelle levinneen suvun jäsen. Ette kaikki tunne toisianne, ja nyt isoisotäti on
kuollut, etkä edes ole varma, mitä sukua hän on sinulle. Hän jätti jälkeensä perinnön, ei rahaa,
mutta sitäkin enemmän arvokkaita ja arvottomia esineitä, sekä kansion, jossa kerrotaan
seikkaperäisesti jokaisen esineen tarina.

Käytäntö

Ilmaise tunteitasi paiskomalla kahvikuppeja maahan. Katso, että sinulla on jokin syy hajottaa kuppi
ennen kun peliä on mennyt 20 minuuttia. Kuppeja riittää, joten turha kainostella. Hajottaessasi
kuppia varmista, ettei se osu kehenkään. Heitä aina alaspäin.
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Jouko

Isä, kulahtanut miljonääri

Teit kovat IT-rahat 90-luvun puolella, mutta onnistuit törsäämään niistä suurimman osan
huonoihin sijoituksiin. Nyt joudut taas tekemään töitä, ja se kyllä vituttaa. Inhoat kaikenlaisia
ristiriitoja ja yhteenottoja. Silloin kun niitä ilmenee, purkaudut joka suuntaan kuin päiväkodin
herkkähipiäisin nuori lahjakkuus. Kaikki sukukalleudet ovat sinulle henkilökohtaisesti tärkeitä.
Jokaisella esineellä on syvällinen merkitys.

Keramiikka särkyy, mutta
muovi kestää. Et ole sellainen
ihminen, joka menee rikki.
Saatat naarmuuntua, vääntyä
tai räjähtää, mutta et koskaan
mene rikki.

Ole kohtuuton.

Mitä tapahtuu

Olet valtavan, joka puolelle levinneen suvun jäsen. Ette kaikki tunne toisianne, ja nyt isoisotäti on
kuollut, etkä edes ole varma, mitä sukua hän on sinulle. Hän jätti jälkeensä perinnön, ei rahaa,
mutta sitäkin enemmän arvokkaita ja arvottomia esineitä, sekä kansion, jossa kerrotaan
seikkaperäisesti jokaisen esineen tarina.

Käytäntö

Ilmaise tunteitasi paiskomalla kahvikuppeja maahan. Katso, että sinulla on jokin syy hajottaa kuppi
ennen kun peliä on mennyt 20 minuuttia. Kuppeja riittää, joten turha kainostella. Hajottaessasi
kuppia varmista, ettei se osu kehenkään. Heitä aina alaspäin.
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Pettiina

Parikymppinen tytär

Onnellinen naivismi voi olla hyvinkin aggressiivista mikäli tuntuu siltä, että sinulla on oikeus saada
tahtosi läpi joka asiassa. Ajatuksesi siitä, miten ihmisten pitäisi elää on selkeä: kaikki rakastavat
sinua ja haluavat, että olet onnellinen. Kaikki ihmiset ovat pohjimmiltaan hyviä ja kaikki ongelmat
ratkeavat, mikäli ihmiset ovat kilttejä toisilleen ja tekevät juuri niin kuin sinä sanot. Mikäli joku ei
osukkaan korkealle asettamiisi maaleihin, annat heidät kuulla kunniansa kunnes he korjaavat
selittämättömän käytöksensä mieluisampaan kuosiin.

Keramiikka särkyy, mutta
muovi kestää. Et ole sellainen
ihminen, joka menee rikki.
Saatat naarmuuntua, vääntyä
tai räjähtää, mutta et koskaan
mene rikki.

Ole kohtuuton.

Mitä tapahtuu

Olet valtavan, joka puolelle levinneen suvun jäsen. Ette kaikki tunne toisianne, ja nyt isoisotäti on
kuollut, etkä edes ole varma, mitä sukua hän on sinulle. Hän jätti jälkeensä perinnön, ei rahaa,
mutta sitäkin enemmän arvokkaita ja arvottomia esineitä, sekä kansion, jossa kerrotaan
seikkaperäisesti jokaisen esineen tarina.

Käytäntö

Ilmaise tunteitasi paiskomalla kahvikuppeja maahan. Katso, että sinulla on jokin syy hajottaa kuppi
ennen kun peliä on mennyt 20 minuuttia. Kuppeja riittää, joten turha kainostella. Hajottaessasi
kuppia varmista, ettei se osu kehenkään. Heitä aina alaspäin.
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Ninja

Parikymppinen tytär

Et ole sydämeltäsi materialisti, niin kauan, kun kukaan perheessäsi ei saa mitä haluaa. Äiti varmisti,
että opit arvostamaan asianmukaisen tyylikkäitä kenkiä ja taivaallista sushia. Nykyään käytät
lenkkareita ja syöt mäkkärissä. Riemusi koostuvat ilkeästä sanailusta, muiden maallisten
nautintojen kampittamisesta ja siitä, kun ahneus epäonnistuu. Et tiedä, mitä haluaisit itsellesi, ja
peität sen heijastamalla kaiken ulospäin.

Keramiikka särkyy, mutta
muovi kestää. Et ole sellainen
ihminen, joka menee rikki.
Saatat naarmuuntua, vääntyä
tai räjähtää, mutta et koskaan
mene rikki.

Ole kohtuuton.

Mitä tapahtuu

Olet valtavan, joka puolelle levinneen suvun jäsen. Ette kaikki tunne toisianne, ja nyt isoisotäti on
kuollut, etkä edes ole varma, mitä sukua hän on sinulle. Hän jätti jälkeensä perinnön, ei rahaa,
mutta sitäkin enemmän arvokkaita ja arvottomia esineitä, sekä kansion, jossa kerrotaan
seikkaperäisesti jokaisen esineen tarina.

Käytäntö

Ilmaise tunteitasi paiskomalla kahvikuppeja maahan. Katso, että sinulla on jokin syy hajottaa kuppi
ennen kun peliä on mennyt 20 minuuttia. Kuppeja riittää, joten turha kainostella. Hajottaessasi
kuppia varmista, ettei se osu kehenkään. Heitä aina alaspäin.
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Veijo

Parikymppinen poika

Häpeät epämääräisellä tavalla perhettäsi, mutta rakastat kaikkia siihen liittyviä asioita, historiaa,
tarinoita vanhoista sukulaisista, jotka ovat kaikki kunnioitettavampia ja aikaansaavempia kuin
äitisi ja isäsi. Kaikki, mitä vanhempasi tekevät, kertoo heidän kurjasta tilastaan, ja otatkin asian
mielelläsi esille heidän seurassaan.  Parasta olisi, jos he olisivat kuolleita, sillä silloin voisit itse luoda
ylvään sukufantasian ilman, että oikeasti elävät, todelliset ihmiset tulisivat pilaamaan sitä. Voisit
sisustaa kotisi menneisyyden merkeillä ja leikkiä, että olet hienosta perheestä.

Keramiikka särkyy, mutta
muovi kestää. Et ole sellainen
ihminen, joka menee rikki.
Saatat naarmuuntua, vääntyä
tai räjähtää, mutta et koskaan
mene rikki.

Ole kohtuuton.

Mitä tapahtuu

Olet valtavan, joka puolelle levinneen suvun jäsen. Ette kaikki tunne toisianne, ja nyt isoisotäti on
kuollut, etkä edes ole varma, mitä sukua hän on sinulle. Hän jätti jälkeensä perinnön, ei rahaa,
mutta sitäkin enemmän arvokkaita ja arvottomia esineitä, sekä kansion, jossa kerrotaan
seikkaperäisesti jokaisen esineen tarina.

Käytäntö

Ilmaise tunteitasi paiskomalla kahvikuppeja maahan. Katso, että sinulla on jokin syy hajottaa kuppi
ennen kun peliä on mennyt 20 minuuttia. Kuppeja riittää, joten turha kainostella. Hajottaessasi
kuppia varmista, ettei se osu kehenkään. Heitä aina alaspäin.
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Leena-Elviira

Keski-ikäinen lapseton kotiäiti

Miehesi ei koskana heitä mitään pois. Olette olleet naimisissa kaksikymmentä vuotta.
Autotallissanne on valtava kokoelma pahvilaatikoita, koska "niitä saattaa tarvita joku päivä". Inhoat
kamaa. Julistit olkkarin "valkiseksi huoneeksi", ja aina kun joku tuo sinne jotain, viet sen keittiön
roskapuristimeen tuhottavaksi.

Keramiikka särkyy, mutta
muovi kestää. Et ole sellainen
ihminen, joka menee rikki.
Saatat naarmuuntua, vääntyä
tai räjähtää, mutta et koskaan
mene rikki.

Ole kohtuuton.

Mitä tapahtuu

Olet valtavan, joka puolelle levinneen suvun jäsen. Ette kaikki tunne toisianne, ja nyt isoisotäti on
kuollut, etkä edes ole varma, mitä sukua hän on sinulle. Hän jätti jälkeensä perinnön, ei rahaa,
mutta sitäkin enemmän arvokkaita ja arvottomia esineitä, sekä kansion, jossa kerrotaan
seikkaperäisesti jokaisen esineen tarina.

Käytäntö

Ilmaise tunteitasi paiskomalla kahvikuppeja maahan. Katso, että sinulla on jokin syy hajottaa kuppi
ennen kun peliä on mennyt 20 minuuttia. Kuppeja riittää, joten turha kainostella. Hajottaessasi
kuppia varmista, ettei se osu kehenkään. Heitä aina alaspäin.
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Simo

Keski-ikäinen lapseton työssäkäyvä mies

Et koskaan heitä mitään pois, koska mikä tahansa esine saattaa joskus paljastua tarpelliseksi.
Inhoat katsoa, kun asioista luovutaan. Avioliitossasi on runsaasti jännitettä, koska vaimosi on
sellainen ihminen, että heittää asioita pois. Olet töissä putkialalla ja tapaat sanoa, että
rakennushommat opettavat, kuinka paljon esineillä on arvoa. Olet antelias, sillä sinusta on hauskaa
nähdä, kun muutkin ihmiset löytävät käyttöä esineille.

Keramiikka särkyy, mutta
muovi kestää. Et ole sellainen
ihminen, joka menee rikki.
Saatat naarmuuntua, vääntyä
tai räjähtää, mutta et koskaan
mene rikki.

Ole kohtuuton.

Mitä tapahtuu

Olet valtavan, joka puolelle levinneen suvun jäsen. Ette kaikki tunne toisianne, ja nyt isoisotäti on
kuollut, etkä edes ole varma, mitä sukua hän on sinulle. Hän jätti jälkeensä perinnön, ei rahaa,
mutta sitäkin enemmän arvokkaita ja arvottomia esineitä, sekä kansion, jossa kerrotaan
seikkaperäisesti jokaisen esineen tarina.

Käytäntö

Ilmaise tunteitasi paiskomalla kahvikuppeja maahan. Katso, että sinulla on jokin syy hajottaa kuppi
ennen kun peliä on mennyt 20 minuuttia. Kuppeja riittää, joten turha kainostella. Hajottaessasi
kuppia varmista, ettei se osu kehenkään. Heitä aina alaspäin.
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Pirjo

Kolmikymppinen joogaopettaja

On vain yksi ihminen, joka tietää mikä on parasta kaikille: sinä. Sinua ottaa päähän kun joku ei tee
niin kuin sanot, ja tidät, että mikäli sellainen jatkuu, kaikki menee vituilleen. Aloitat opettamalla
joogaa, lopetat laajentamalla opastuksesi kaikille elämän alueille. Eniten maailmassa sinua sylettää
epäkiitollisuus.

Keramiikka särkyy, mutta
muovi kestää. Et ole sellainen
ihminen, joka menee rikki.
Saatat naarmuuntua, vääntyä
tai räjähtää, mutta et koskaan
mene rikki.

Ole kohtuuton.

Mitä tapahtuu

Olet valtavan, joka puolelle levinneen suvun jäsen. Ette kaikki tunne toisianne, ja nyt isoisotäti on
kuollut, etkä edes ole varma, mitä sukua hän on sinulle. Hän jätti jälkeensä perinnön, ei rahaa,
mutta sitäkin enemmän arvokkaita ja arvottomia esineitä, sekä kansion, jossa kerrotaan
seikkaperäisesti jokaisen esineen tarina.

Käytäntö

Ilmaise tunteitasi paiskomalla kahvikuppeja maahan. Katso, että sinulla on jokin syy hajottaa kuppi
ennen kun peliä on mennyt 20 minuuttia. Kuppeja riittää, joten turha kainostella. Hajottaessasi
kuppia varmista, ettei se osu kehenkään. Heitä aina alaspäin.
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Kaino

Keski-ikäinen line producer elokuvatuotantoyhtiössä

Sinulla on 322 067,44 euroa lainaa, eikä haittaisi yhtään, jos sitä saisi vähän lyhennettyä. Kaikki,
mitä saat tästä perinnöstä, menee myyntiin lainojen lyhentämiseksi ja muiden projektien
rahoittamiseksi. Vastustat sentimentaalisuutta aggressiivisesti ja tiedät, että sinun rahahuolesi ovat
paljon tärkeämpiä, kuin muiden ihmisten rahahuolet.

Keramiikka särkyy, mutta
muovi kestää. Et ole sellainen
ihminen, joka menee rikki.
Saatat naarmuuntua, vääntyä
tai räjähtää, mutta et koskaan
mene rikki.

Ole kohtuuton.

Mitä tapahtuu

Olet valtavan, joka puolelle levinneen suvun jäsen. Ette kaikki tunne toisianne, ja nyt isoisotäti on
kuollut, etkä edes ole varma, mitä sukua hän on sinulle. Hän jätti jälkeensä perinnön, ei rahaa,
mutta sitäkin enemmän arvokkaita ja arvottomia esineitä, sekä kansion, jossa kerrotaan
seikkaperäisesti jokaisen esineen tarina.

Käytäntö

Ilmaise tunteitasi paiskomalla kahvikuppeja maahan. Katso, että sinulla on jokin syy hajottaa kuppi
ennen kun peliä on mennyt 20 minuuttia. Kuppeja riittää, joten turha kainostella. Hajottaessasi
kuppia varmista, ettei se osu kehenkään. Heitä aina alaspäin.
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Antti

Keski-ikäinen koti-isä

Miksi sinä joudut pyörittämään koko taloutta? Miksei sinulla ole yhtään rahaa? Teidän pitäisi olla
ylemmässä tuloluokassa, mutta silti rahaa ei ole silloin, kun haluaisit sisustaa asuntoanne uusiksi. 
Olet hyvin talousorientoitunut ja ylpeä siitä, että ilman sinua tämä perhe suistuisi raiteiltaan
silmänräpäyksessä. Te ette koskaan joudu kadulle, koska suunnittelet kaiken valmiiksi, teet viisaita
päätöksiä etkä anna kenenkään kävellä ylitsesi.

Keramiikka särkyy, mutta
muovi kestää. Et ole sellainen
ihminen, joka menee rikki.
Saatat naarmuuntua, vääntyä
tai räjähtää, mutta et koskaan
mene rikki.

Ole kohtuuton.

Mitä tapahtuu

Olet valtavan, joka puolelle levinneen suvun jäsen. Ette kaikki tunne toisianne, ja nyt isoisotäti on
kuollut, etkä edes ole varma, mitä sukua hän on sinulle. Hän jätti jälkeensä perinnön, ei rahaa,
mutta sitäkin enemmän arvokkaita ja arvottomia esineitä, sekä kansion, jossa kerrotaan
seikkaperäisesti jokaisen esineen tarina.

Käytäntö

Ilmaise tunteitasi paiskomalla kahvikuppeja maahan. Katso, että sinulla on jokin syy hajottaa kuppi
ennen kun peliä on mennyt 20 minuuttia. Kuppeja riittää, joten turha kainostella. Hajottaessasi
kuppia varmista, ettei se osu kehenkään. Heitä aina alaspäin.
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Kivi

Teinianarkistipoika

Olet aiheuttanut perheellesi melkoisia rahallisia menetyksiä koska vanhempasi joutuivat
maksamaan graffitiharrastuksesi aiheuttamat sakot ja oikeuskulut. Sinulle tuottaa salaista
mielihyvää hassata vanhempiesi rahoja. Et arvosta kauniita asioita, mutta sinulla on tyttöystävä, ja
olisi hauskaa löytää hänelle jotain lahjaksi. Osaat sentään arvostaa romantiikkaa.

Keramiikka särkyy, mutta
muovi kestää. Et ole sellainen
ihminen, joka menee rikki.
Saatat naarmuuntua, vääntyä
tai räjähtää, mutta et koskaan
mene rikki.

Ole kohtuuton.

Mitä tapahtuu

Olet valtavan, joka puolelle levinneen suvun jäsen. Ette kaikki tunne toisianne, ja nyt isoisotäti on
kuollut, etkä edes ole varma, mitä sukua hän on sinulle. Hän jätti jälkeensä perinnön, ei rahaa,
mutta sitäkin enemmän arvokkaita ja arvottomia esineitä, sekä kansion, jossa kerrotaan
seikkaperäisesti jokaisen esineen tarina.

Käytäntö

Ilmaise tunteitasi paiskomalla kahvikuppeja maahan. Katso, että sinulla on jokin syy hajottaa kuppi
ennen kun peliä on mennyt 20 minuuttia. Kuppeja riittää, joten turha kainostella. Hajottaessasi
kuppia varmista, ettei se osu kehenkään. Heitä aina alaspäin.
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Vieno

Nuori ja lahjakas

Opiskelet lakia. Päämääräsi elämässä on olla menestyksekkäämpi kuin vanhempasi, varakkaampi,
kuuluisampi, kaikin tavoin parempi. Tärkeää on, että he tietävät sen. Sinulla on hyvä duuni,
avioliitto, lapset (kaksi, kolmas tulossa) ja halu saada lisää kaikkea. Ajattelet olevasi tinkimätön
tyyppi, sellainen, joka on valmis kävelemään kenen hyvänsä yli saadakseen mitä haluaa, mutta
todellisuudessa olet hyvin sentimentaalinen.

Keramiikka särkyy, mutta
muovi kestää. Et ole sellainen
ihminen, joka menee rikki.
Saatat naarmuuntua, vääntyä
tai räjähtää, mutta et koskaan
mene rikki.

Ole kohtuuton.

Mitä tapahtuu

Olet valtavan, joka puolelle levinneen suvun jäsen. Ette kaikki tunne toisianne, ja nyt isoisotäti on
kuollut, etkä edes ole varma, mitä sukua hän on sinulle. Hän jätti jälkeensä perinnön, ei rahaa,
mutta sitäkin enemmän arvokkaita ja arvottomia esineitä, sekä kansion, jossa kerrotaan
seikkaperäisesti jokaisen esineen tarina.

Käytäntö

Ilmaise tunteitasi paiskomalla kahvikuppeja maahan. Katso, että sinulla on jokin syy hajottaa kuppi
ennen kun peliä on mennyt 20 minuuttia. Kuppeja riittää, joten turha kainostella. Hajottaessasi
kuppia varmista, ettei se osu kehenkään. Heitä aina alaspäin.
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Helena

Prinsessa

Olet nuorin lapsi, se, jota aina rakastettiin eniten. Olet tietysti aina huomion keskipisteenä ja silloin
kun isket silmäsi johonkin, minkä haluat, se täytyy saada heti. Sinulla on kaikki mitä olet koskaan
halunnut eikä nyt ole mikään hetki lopettaa. Heikkoutesi on ihmiset, jotka törkeästi jättävät
tarpeesi huomiotta. Päädyt aina auttamaan heitä miten vain kykenet.

Keramiikka särkyy, mutta
muovi kestää. Et ole sellainen
ihminen, joka menee rikki.
Saatat naarmuuntua, vääntyä
tai räjähtää, mutta et koskaan
mene rikki.

Ole kohtuuton.

Mitä tapahtuu

Olet valtavan, joka puolelle levinneen suvun jäsen. Ette kaikki tunne toisianne, ja nyt isoisotäti on
kuollut, etkä edes ole varma, mitä sukua hän on sinulle. Hän jätti jälkeensä perinnön, ei rahaa,
mutta sitäkin enemmän arvokkaita ja arvottomia esineitä, sekä kansion, jossa kerrotaan
seikkaperäisesti jokaisen esineen tarina.

Käytäntö

Ilmaise tunteitasi paiskomalla kahvikuppeja maahan. Katso, että sinulla on jokin syy hajottaa kuppi
ennen kun peliä on mennyt 20 minuuttia. Kuppeja riittää, joten turha kainostella. Hajottaessasi
kuppia varmista, ettei se osu kehenkään. Heitä aina alaspäin.
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Tuisku

Juureton hippi

Muutin squattiin isovanhempiesi luota, koska heistä tuli seniilejä. Sinulla ei ole mitään havaintoa,
mihin oikeat vanhempasi lähtivät, mutta ei sinulla ole mitään heitä vastaankaan.  Olet ystävällinen
ja sitkeä ja otat kiinni asioista, joista pidät. Rauhalliset asiat tekevät sinut onnelliseksi.  Olet täällä
koska sait lakiasiantoimistolta kirjeen. Et tunne ketään näistä ihmisistä. Asut kolmen hengen
poly-järjestelyssä, ja puolisosi ovat molemmat mukanasi.

Keramiikka särkyy, mutta
muovi kestää. Et ole sellainen
ihminen, joka menee rikki.
Saatat naarmuuntua, vääntyä
tai räjähtää, mutta et koskaan
mene rikki.

Ole kohtuuton.

Mitä tapahtuu

Olet valtavan, joka puolelle levinneen suvun jäsen. Ette kaikki tunne toisianne, ja nyt isoisotäti on
kuollut, etkä edes ole varma, mitä sukua hän on sinulle. Hän jätti jälkeensä perinnön, ei rahaa,
mutta sitäkin enemmän arvokkaita ja arvottomia esineitä, sekä kansion, jossa kerrotaan
seikkaperäisesti jokaisen esineen tarina.

Käytäntö

Ilmaise tunteitasi paiskomalla kahvikuppeja maahan. Katso, että sinulla on jokin syy hajottaa kuppi
ennen kun peliä on mennyt 20 minuuttia. Kuppeja riittää, joten turha kainostella. Hajottaessasi
kuppia varmista, ettei se osu kehenkään. Heitä aina alaspäin.
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Kotivalo

Vihainen kapinallinen

Tiedät, että kohta tulee taas nenille. Olet etnisestä vähemmistöstä oleva köyhä ihminen, ja jos joku
asia on totta tässä maailmassa, niin se, että sinunkaltaisiltasi ihmisiltä viedään aina kaikki, mitä
teillä on. Olet aina valppaana siltä varalta, että joku yrittää kusta sinua linssiin. Elät kolmen hengen
poly-järjestelyssä, ja olet paikalla molempien puolisoidesi kanssa. Toinen heistä on saanut
perinnön, etkä halua, että hän menettää osansa ketkuilun takia.

Keramiikka särkyy, mutta
muovi kestää. Et ole sellainen
ihminen, joka menee rikki.
Saatat naarmuuntua, vääntyä
tai räjähtää, mutta et koskaan
mene rikki.

Ole kohtuuton.

Mitä tapahtuu

Olet valtavan, joka puolelle levinneen suvun jäsen. Ette kaikki tunne toisianne, ja nyt isoisotäti on
kuollut, etkä edes ole varma, mitä sukua hän on sinulle. Hän jätti jälkeensä perinnön, ei rahaa,
mutta sitäkin enemmän arvokkaita ja arvottomia esineitä, sekä kansion, jossa kerrotaan
seikkaperäisesti jokaisen esineen tarina.

Käytäntö

Ilmaise tunteitasi paiskomalla kahvikuppeja maahan. Katso, että sinulla on jokin syy hajottaa kuppi
ennen kun peliä on mennyt 20 minuuttia. Kuppeja riittää, joten turha kainostella. Hajottaessasi
kuppia varmista, ettei se osu kehenkään. Heitä aina alaspäin.
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Leni

Kansalaisjärjestötyöntekijä

Elät kolmen hengen poly-järjestelyssä, ja olet paikalla molempien puolisoidesi kanssa. Toinen
heistä on juuri saanut perinnön. Se sopii sinulle. Olet ainoa suhteessanne, jolla on työpaikka,
ainoa, jolla on tuloja, ja olisi melkoisen hauskaa, jos joku muukin toisi talouteen välillä vähän
rahaa. Inhoat syvästi rikkaita ihmisiä ja puhut heidän kanssaan mielellään tästä aiheesta.

Keramiikka särkyy, mutta
muovi kestää. Et ole sellainen
ihminen, joka menee rikki.
Saatat naarmuuntua, vääntyä
tai räjähtää, mutta et koskaan
mene rikki.

Ole kohtuuton.

Mitä tapahtuu

Olet valtavan, joka puolelle levinneen suvun jäsen. Ette kaikki tunne toisianne, ja nyt isoisotäti on
kuollut, etkä edes ole varma, mitä sukua hän on sinulle. Hän jätti jälkeensä perinnön, ei rahaa,
mutta sitäkin enemmän arvokkaita ja arvottomia esineitä, sekä kansion, jossa kerrotaan
seikkaperäisesti jokaisen esineen tarina.

Käytäntö

Ilmaise tunteitasi paiskomalla kahvikuppeja maahan. Katso, että sinulla on jokin syy hajottaa kuppi
ennen kun peliä on mennyt 20 minuuttia. Kuppeja riittää, joten turha kainostella. Hajottaessasi
kuppia varmista, ettei se osu kehenkään. Heitä aina alaspäin.
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Raili

Juoppo äiti

Olit ennen espanjanopettaja, mutta sait fudut duunistasi luultuasi erästä oppilastasi silloiseksi
poikaystäväksesi. Olit tietysti melkoisessa kännissä. Muutat mieltäsi koko ajan, mutta väittelet
näkemystesi puolesta voimallisesti niin kauan, kun ne sinulla ovat. Olet tuuliviiri, joka mielellään
toistaa kovaäänisten ihmisten näkemyksiä. Sen kanssa karkaa usein mopo käsistä ja päädyt
väittämään ties mitä. Sanot mielelläsi, että kellään ei voi olla niin hyvää äitiä kuin sinä, mutta se
tuskin on totta.

Keramiikka särkyy, mutta
muovi kestää. Et ole sellainen
ihminen, joka menee rikki.
Saatat naarmuuntua, vääntyä
tai räjähtää, mutta et koskaan
mene rikki.

Ole kohtuuton.

Mitä tapahtuu

Olet valtavan, joka puolelle levinneen suvun jäsen. Ette kaikki tunne toisianne, ja nyt isoisotäti on
kuollut, etkä edes ole varma, mitä sukua hän on sinulle. Hän jätti jälkeensä perinnön, ei rahaa,
mutta sitäkin enemmän arvokkaita ja arvottomia esineitä, sekä kansion, jossa kerrotaan
seikkaperäisesti jokaisen esineen tarina.

Käytäntö

Ilmaise tunteitasi paiskomalla kahvikuppeja maahan. Katso, että sinulla on jokin syy hajottaa kuppi
ennen kun peliä on mennyt 20 minuuttia. Kuppeja riittää, joten turha kainostella. Hajottaessasi
kuppia varmista, ettei se osu kehenkään. Heitä aina alaspäin.
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Wayne

Nuori poikaystävä

Olet viisitoista vuotta nuorempi kuin tyttöstäväsi, melkein saman ikäinen kuin hänen lapsensa,
mutta se ei haittaa sinua. Tytölläsi on hieno kämppä, omistusasunto. Flirttailet ja panet ketä vaan
kulloinkin on saatavilla. Raha on polttoainetta kaikille elämän nautinnoille. Sanot kauniita asioita
ihmisille, jotta saisit, mitä haluat.

Keramiikka särkyy, mutta
muovi kestää. Et ole sellainen
ihminen, joka menee rikki.
Saatat naarmuuntua, vääntyä
tai räjähtää, mutta et koskaan
mene rikki.

Ole kohtuuton.

Mitä tapahtuu

Olet valtavan, joka puolelle levinneen suvun jäsen. Ette kaikki tunne toisianne, ja nyt isoisotäti on
kuollut, etkä edes ole varma, mitä sukua hän on sinulle. Hän jätti jälkeensä perinnön, ei rahaa,
mutta sitäkin enemmän arvokkaita ja arvottomia esineitä, sekä kansion, jossa kerrotaan
seikkaperäisesti jokaisen esineen tarina.

Käytäntö

Ilmaise tunteitasi paiskomalla kahvikuppeja maahan. Katso, että sinulla on jokin syy hajottaa kuppi
ennen kun peliä on mennyt 20 minuuttia. Kuppeja riittää, joten turha kainostella. Hajottaessasi
kuppia varmista, ettei se osu kehenkään. Heitä aina alaspäin.
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Pekko

Kunnianhimoinen oppilas

Äidilläsi on paska elämä, etkä sinä halua ottaa siitä uusintaa. Aiot tehdä duunia, saada tästä
perinnöstä jotain irti, ja tehdä kaikkesi, että pääset pois, opiskelet, menet hyvin naimisiin etkä
koskaan katso taaksesi. Reagoit vastoinkäymisiin itsetuhoisilla toimenpiteillä, eikä kaikki mene
siksi aivan niin kuin pitäisi. Uskot, että pystyt tekemään loputtoman määrän työtä ja kusettamaan
loputtoman määrän ihmisiä, ilman, että koskaan jäät kiinni valheesta, mutta se tuskin on totta.

Keramiikka särkyy, mutta
muovi kestää. Et ole sellainen
ihminen, joka menee rikki.
Saatat naarmuuntua, vääntyä
tai räjähtää, mutta et koskaan
mene rikki.

Ole kohtuuton.

Mitä tapahtuu

Olet valtavan, joka puolelle levinneen suvun jäsen. Ette kaikki tunne toisianne, ja nyt isoisotäti on
kuollut, etkä edes ole varma, mitä sukua hän on sinulle. Hän jätti jälkeensä perinnön, ei rahaa,
mutta sitäkin enemmän arvokkaita ja arvottomia esineitä, sekä kansion, jossa kerrotaan
seikkaperäisesti jokaisen esineen tarina.

Käytäntö

Ilmaise tunteitasi paiskomalla kahvikuppeja maahan. Katso, että sinulla on jokin syy hajottaa kuppi
ennen kun peliä on mennyt 20 minuuttia. Kuppeja riittää, joten turha kainostella. Hajottaessasi
kuppia varmista, ettei se osu kehenkään. Heitä aina alaspäin.
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Aleksi

Onnellinen kriminaalipoika

Rakastat äitiäsi ja pöllit hänelle mielelläsi kauniita asioita. Sinulla ei ole minkäänlaista
kunnianhimoa, mutta on toki hauskaa kun ihmiset ovat iloisia. Et pidä yhteenotoista mutta yrität
hoitaa hommat niin, etteivät epämiellyttävät tyypit saa haluamaansa. Tulet toimeen miesten
kanssa huonosti, naisten kanssa oikein hyvin. Tulet toimeen vähällä, etkä koskaan osaa sanoa ei,
kun joku pyytää sinua tekemään jotain, antamaan jotain tai hankkimaan heille jotain.

Keramiikka särkyy, mutta
muovi kestää. Et ole sellainen
ihminen, joka menee rikki.
Saatat naarmuuntua, vääntyä
tai räjähtää, mutta et koskaan
mene rikki.

Ole kohtuuton.

Mitä tapahtuu

Olet valtavan, joka puolelle levinneen suvun jäsen. Ette kaikki tunne toisianne, ja nyt isoisotäti on
kuollut, etkä edes ole varma, mitä sukua hän on sinulle. Hän jätti jälkeensä perinnön, ei rahaa,
mutta sitäkin enemmän arvokkaita ja arvottomia esineitä, sekä kansion, jossa kerrotaan
seikkaperäisesti jokaisen esineen tarina.

Käytäntö

Ilmaise tunteitasi paiskomalla kahvikuppeja maahan. Katso, että sinulla on jokin syy hajottaa kuppi
ennen kun peliä on mennyt 20 minuuttia. Kuppeja riittää, joten turha kainostella. Hajottaessasi
kuppia varmista, ettei se osu kehenkään. Heitä aina alaspäin.
































