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Sodan vangit -peli sijoittuu 1940-luvun alkuun, Leningradin lähellä sijaitsevaan tut-
kintavankilaan. Samassa sellissä istuu neljästä kymmeneen miestä, tutkintavankeu-
dessa väki vaihtuu nopeammin kuin muissa vankiloissa. Yksityisyyttä ei selleissä 
käytännössä ole. Kohtelu on kurjaa ja ravinto on pääasiassa laihaa teetä ja kovaa lei-
pää. Kuulustelumenetelmänä kidutus on edelleen käytössä. Ulkopuolella käytävä sota 
vaikuttaa vankilan muurien sisällä välillisesti, tietoisuus sodasta leijuu koko skenaa-
rion yllä. Pelin keskushenkilöinä ovat kolme vankia ja vanginvartija, neljä sodan ja 
kohtalon samaan hetkeen sitomaa miestä, joilla kaikilla on omat salaisuutensa ja ta-
voitteensa. 
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Pelin rakenne 
 
Ennen esiripun nostamista: pelaamisen valmistautuminen 
 
Ensimmäinen näytös: Esitutkinta 
 
Toinen näytös: Kuulustelu 
 
Kolmas näytös: Oikeusistunto 
 
Neljäs näytös: Tuomio 
 
Esiripun laskeuduttua: pelikokemuksen purkaminen 
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Pelin näytökset 
 
Ennen esiripun nostamista 
 
Peliä varten tarvitaan pieni tila esittämään ahdasta vankikoppia, kynä vanginvartijal-
le, pari kulhollista kylmää vettä ja tuoleja vankilanjohtajille, jos nämä ovat pelissä 
mukana. 
 
Vankikopin on hyvä olla jonkinlainen karsina tai vaikkapa huoneesta rajattu yksittäi-
nen nurkkaus, jotta vartijalla ja mahdollisesti mukana olevilla vankilanjohtajilla on 
esteetön näköyhteys vankeihin. Rajaamisen voi tehdä vaikkapa sopimalla, että vanki-
kopissa olijoiden pitää mahtua saman maton päälle. Tilaa ei tarvitse olla enempää 
kuin pari neliömetriä, että vankien pelaajilla on oikeasti ahdasta. Vesikulhollisia tar-
vitaan vesikidutukseen, josta kerrotaan kuulustelun kohdalla. 
 
Pelitilan valmistelemisen lisäksi Sodan vankien pelaamista ehdottaneen pelaajan on 
hyvä esitellä pelin rakenne ja säännöt pelaajille. Tämän jälkeen pelaajat valitsevat 
hahmonsa. Vanginvartija ottaa myös pöytäkirjan. Jos pelaajia on enemmän kuin nel-
jä, muut pelaavat vankilanjohtajia. Vankilanjohtajan rooli on toimia yleisönä ja halu-
tessaan vaikuttaa tarinaan vartijaa käskyttämällä. 
 
Ensimmäinen näytös voi alkaa, kun vangit ovat kopissaan, vartija heitä vahtimassa ja 
mahdolliset muut pelaajat ovat istuneet vankilanjohtajien paikoille. 
 
Ensimmäinen näytös: Esitutkinta 
 
Vanginvartija julistaa, että vankilanjohtajat haluavat näyttää Leningradin tutkinta-
vankilan olevan tehokas laitos. Siksi yksi nyt tutkintavankeuteen joutuneista kolmesta 
vangista teloitetaan. Teloitettavaksi joutuva ratkaistaan vankien todistuksen perus-
teella. Muut tuomitaan pitkään vankeusrangaistukseen. 
 
Ensimmäisen näytöksen tarkoituksena on esitellä hahmot ja kertoa, miksi kukaan 
heistä ei ole ansainnut kuolemaa. Kukin hahmo kertoo vuorollaan, miksi häntä ei pi-
täisi tuomita. Vanginvartija kirjaa kunkin esittämän syyn pöytäkirjaan. Jos selitys al-
kaa vartijasta tuntua venytetyltä, hän käskee vankia vaikenemaan. Muut vangit voivat 
tietysti puuttua puheeseen ja he voivat ylipäätään keskustella keskenään kaiken aikaa. 
 
Jos mukana on vankilanjohtajia, näillä on oikeus käskeä vanginvartijaa. Vartija ei 
kuitenkaan saa vahingoittaa vankeja fyysisesti. 
 
Ensimmäinen näytös päättyy, kun kukin vangeista on käynyt kertomassa vartijalle, 
miksi heitä ei pitäisi tuomita kuolemaan. 
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Toinen näytös: Kuulustelu 
 
Vanginvartija Andrianets kutsuu vangit vuorotellen kuulusteltaviksi. Kuulustelume-
netelmänä on vesikidutus. Kaikki vangit tulevat hetkeksi kopista ulos ja kuulustelta-
vana oleva laskeutuu polvilleen ja pitää kätensä selän takana. Muut vangit ja vartija 
hakevat vesikulhot ja pirskottelevat niistä sormillaan vettä kuulusteltavan kasvoille. 
Halutessaan he saavat myös huudella kuulustelusanoja, kuten ”tunnusta!”, ”kerro he-
ti!” tai ”paljasta kaikki!”. Kunkin pirskottajan tulee esittää yksi syytös kuulusteltavaa 
kohtaan. Kuulusteltavan on tunnustettava yksi näistä kolmesta syytöksestä. Tunnus-
tuksen jälkeen kuulustelu lopetetaan, vartija merkitsee tunnustuksen pöytäkirjaan ja 
kaikki vangit palaavat koppiinsa. 
 
Toisen näytöksen tarkoituksena on päästää toiset pelaajat vaikuttamaan siihen, mil-
laista hahmoa kukin pelaa. Kuulustelijoiden on hyvä keksiä syytös mahdollisimman 
pian, jotta kuulusteltava pääsee harkitsemaan, mitä tunnustaa. Epämiellyttävästä kuu-
lustelusta pääsee siis pois tunnustamalla jotain mahdollisimman pian. Vanginvartijan 
on hyvä antaa vangeille hetken hengähdystauko kuulustelujen välillä, jolloin vangit 
voivat keskenään purkaa tapahtumia. Vangit totta kai kuulevat toistensa tunnustukset. 
 
Toinen näytös päättyy, kun kukin vangeista on kuulusteltu. 
 
Kolmas näytös: Oikeusistunto 
 
Vanginvartija kutsuu vuorollaan kunkin vangin kertomaan kuka pitäisi tuomita kuo-
lemaan ja kuka pitäisi vapauttaa. Vanginvartija merkitsee vankien vastaukset pöytä-
kirjaan. 
 
Kolmannen näytöksen tarkoituksena on kysyä vankien mielipidettä siitä, kuka saa 
elää ja kuka kuolee. Kuten ensimmäisessäkin kohtauksessa, muut vangit voivat puut-
tua puheeseen ja keskustella keskenään kaiken aikaa. Jos vangit yrittävät painostaa 
toisiaan julistamaan tietynlaiset tuomiot, vanginvartija voi yrittää hillitä tätä uhkaile-
malla äänekkäimpiä vankeja vesikidutuksella. 
 
Jos mukana on vankilanjohtajia, näillä on oikeus käskyttää vanginvartijaa. He voivat 
myös tuomita vankeja vesikidutukseen. 
  
Kolmas näytös päättyy, kun kukin vangeista on kertonut mielipiteensä tuomioista. 
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Neljäs näytös: Tuomio 
 
Vanginvartija lukee syytetyn nimen, puolustuksen (ensimmäinen kohtaus), tunnuste-
tun rikoksen (toinen kohtaus) ja tuomion: kuolema teloituskomppanian ampumana. 
Sitten hän julistaa vapautettavan vangin. Vanginvartija vie kuolemaantuomitun ulos 
huoneesta. Jos mukana on vankilanjohtajia, he julistavat lopuksi vartijan kohtalon. 
 
Tuomioiden julistamisen kriteerit ilman vankilanjohtajia: 

 Jos kaikki vangit ovat esittäneet samaa vankia vapautettavaksi, hänet vapaute-
taan. 

 Vanki, joka on saanut eniten ääniä kuolemantuomion puolesta, teloitetaan. 
 Jos vankien äänet jakautuvat tasan kuolemantuomion kohdalla, vartija päättää 

teloitettavan. 
 
Tuomioiden julistamisen kriteerit vankilanjohtajien ollessa pelissä mukana: 

 Jos kaikki vangit ovat esittäneet samaa vankia vapautettavaksi, näin tapahtuu. 
 Vanki, joka on saanut eniten ääniä kuolemantuomion puolesta, teloitetaan. 
 Jos vankien äänet jakautuvat tasan kuolemantuomion tai vapautustuomion 

kohdalla, vankilanjohtajat päättävät, kuka vapautetaan ja kuka teloitetaan. 
 Vankilanjohtajat päättävät, saako vanginvartija ylennyksen osastonhoitajaksi, 

pitääkö hän pestinsä vai joutuuko hän virkavirheen vuoksi teloitettavaksi. 
 
Jos Dimitri Jelisejev saa vapauttavan tuomion, hän ja toinen teloitukselta säästynyt 
vanki nappaavat vesikulhot ja pirskottavat sormillaan vettä vartijan ja vankilanjohta-
jien päälle sen jälkeen, kun kuolemaantuomittu on viety pois. Tällöin myös vartijan 
kohtalon julistaminen jää pois; vankilanjohtajathan ovat juuri päässeet hengestään 
yhdessä vartijan kanssa. 
 
Neljännen näytöksen tarkoitus on virittää jännite äärimmilleen ja laukaista se. Vartija 
voi tehostaa tätä esittämällä tuomion kiirehtimättä. Vangeille (ja vartijalle) kannattaa 
myös antaa hieman aikaa reagoida tuomioihin ennen näytöksen lopettamista. 
 
Neljäs näytös päättyy, kun kuolemaantuomittu on viety pois muiden pelaajien näky-
vistä (ja vettä on pirskoteltu riittävästi, jos Jelisejev pääsi vapaaksi). Jos vankilanjoh-
tajat ovat mukana pelissä, näytös päättyy, kun he alkavat taputtaa. 
 
Esiripun laskeuduttua 
 
Viimeisen näytöksen pelaamisen jälkeen kaikki pelaajat siivoavat pelialueen yhdessä 
ja istuvat sitten rinkiin purkamaan pelikokemuksiaan. Jokaiselle kannattaa antaa vuo-
rollaan puheenvuoro. Jokainen vastaa vuorollaan seuraaviin kysymyksiin: 
(1) Mikä oli paras kohta pelissä? (2) Toteutuiko oikeus? 
Pelaajat voivat tämän jälkeen vapaasti keskustella pelistä ja purkaa kokemuksiaan. 
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Hahmot 
 
Juho Korhonen (Ivan "Vanja" Kobrin) 
 
Inkeriläinen. Luterilainen pappi Miikkulaisten kyläalueelta. Passissa, ennen kuin se 
takavarikoitiin, luki "kansanvihollinen". Puhuu sekä suomea että venäjää, käyttää ve-
näläistä versiota nimestään asioidessaan venäläisten kanssa. Vangittu uskonnollisen 
toiminnan harjoittamisesta noin vuosi sitten. Kantaa katkeruutta venäläisiä kohtaan, 
toisaalta kokee sielunhoidon tehtäväkseen, vaikka se neuvostovankilassa onkin ris-
kialtista. Korhosella on Miikkulaisissa perhe: vaimo Maria ja kuusi lasta, joista yhden 
Ulianov on parantanut vakavasta sairaudesta vuosia sitten. Lähes 20 vuotta sitten 
Korhonen on auttanut Jelisejeviä pakenemaan, ruokkinut ja vaatettanut tämän. 
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Aleksandr "Sasha" Ulianov 
 
Käsistään kätevä, keksijähenkinen kemiantekniikan insinööri, joka herätti ylempiensä 
epäluulon Jelisejevin lainan rahoittamilla luovilla kokeiluillaan laboratoriossa. Ei 
välttämättä tosissaan suunnitellut mitään rikollista, vaan tutki kemikaalien käyttäyty-
mistä uteliaisuudesta. Joutui kuitenkin mustalle listalle laitoksensa toimesta ja vangit-
tiin noin puolitoista vuotta sitten. Harrastaa vankilassakin omia puuhiaan, mm. alko-
holin käyttämistä leivän ja sokerin avulla. Sairastunut vankilassa tuberkuloosiin. 
Osaisi valmistaa itse keksimänsä tuberkuloosilääkkeen. Ennen insinööriksi opiskelu-
aan kuljeskeli puoskarina pitkin maalaiskyliä, myös Miikkulaisissa, jossa paransi yh-
den Juho Korhosen lapsista vakavasta sairaudesta. 
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Dimitri "Dima" Jelisejev 
 
Entinen puna-armeijan sotilas, vangittu sotarikosepäilystä epäselvissä olosuhteissa jo 
1920-luvun puolivälissä. Siirrelty vankilasta toiseen, "unohtunut" tutkintavankilaan 
nelisen vuotta sitten. Lievästi tasapainoton, toisaalta vartijoiden luottovanki, koska 
myy näille tietoja toisista vangeista. Uskollisuus mahdollisesti ostettavissa. Tietää 
sotilaana jotakin aseista, pystyy piirtämään vankilasta summittaisen pohjapiirroksen. 
Vuosia sitten Jelisejev lainasi rahaa Ulianoville tämän silloisen työn ja kokeilujen 
tarpeisiin. Juho Korhonen on lähes 20 vuotta sitten auttanut Jelisejeviä pakenemaan, 
ruokkinut ja vaatettanut tämän. Jos Jelisejev vapautuu vankilasta, hän tappaa sekä 
vanginvartijan että vankilan johtajat. 
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Mihail "Misha" Andrianets (aik. Mikko Asikainen) 
 
Vanginvartija, tullut tehtäväänsä vasta äskettäin. Venäläistämistoimenpiteiden lannis-
tamaa Inkeriläissukua, onnistunut piilottamaan taustansa käyttämällä venäläistä ni-
meään ja maksamalla passista, jossa kansalaisuutena on venäläinen. Kokee ristiriitaa 
itsesuojelullisen puolueuskollisuutensa ja toisaalta inkeriläis-kansallisten juuriensa 
välillä. Epäilee, ettei vankien kohtelu laitoksessa täytä alimpiakaan kriteereitä. Mah-
dollisesti viinaanmenevä mies. 
 
Tutkintapöytäkirja 
 
Juho Korhonen 

1. Puolustus 

2. Syyllinen 

3. Kuolemaan (kpl ääntä) 

4. Vapaaksi (kpl ääntä) 

 

Aleksandr ”Sasha” Ulianov 

5. Puolustus 

6. Syyllinen 

7. Kuolemaan (kpl ääntä) 

8. Vapaaksi (kpl ääntä) 

 

Dimitri ”Dima” Jelisejev 

9. Puolustus 

10. Syyllinen 

11. Kuolemaan (kpl ääntä) 

12. Vapaaksi (kpl ääntä) 
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Vankilanjohtajat Juri Smirnov, Valeri Hovatov, Nikolai Vystsepan ym. 
 
Keski-ikäisiä aatteen ja puolueen miehiä. Aate ja puolue ovat palkinneet: työpaikka 
on hyvä, ruokaa riittää ja ajoittain pääsee suurten herrojen illallispöytään kaviaarin, 
vodkan ja viihteen ääreen. Eivät tunne empatiaa vankeja kohtaan, eivät vieraile sel-
leissä tai ylipäätään näe vankeja päivittäin. Vastaavat rangaistusten määräämisestä ja 
käskyttävät vanginvartijaa kiinnostuksensa mukaan. 
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Leningradin tutkintavankila, vuosi 1942. 

 

Kolme vankia. 

 

Yksi heistä teloitetaan. 

 

Tapahtuuko oikeus? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sodan vangit on tiivistunnelmainen minilarppi, jossa pelaajat joutuvat jakamaan vai-
keita tuomioita. Mukana on erityinen yleisön rooli, jonka edustajat käyttävät pelissä 
kaikkein suurinta valtaa. Käyttäisitkö sinä valtaa väärin? 
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