
 

Seikkailuideoita 
 
Pyöreän pöydän ritarien sääntökirjassa on kerrottu kaikki tarpeellinen pelaamista varten. Jos kuitenkin 
kiinnostavien seikkailuiden keksiminen tuottaa päänvaivaa, niin tässäpä valmis lista käytettäväksi.  
 
Olen tässä hieman erotellut seikkailuideoita asteen ja tason mukaan. Ensin on matkalla tapahtuvia koh-
taamisia rahvaan ja sitten säätyläisten kanssa. Sitten on Arthurin tehtäviä eli varsinaisia moraalidilemmo-
ja. Tämä jaottelu on vain siksi, ettei kaikki olisi yhtenä pitkänä pötkönä. Pelinjohtaja saa vapaasti muun-
nella näitä ja esimerkiksi kohtaamisesta saa helposti tehtävän, kun vain tekee tilanteesta vakavamman ja 
useampaa ihmistä koskevan. 
 
Kannattaa kuitenkin huomata, että nämä ovat ideoita. Näistä saa parempia, kun seuraa Pyöreän pöydän 
ritarien seikkailunluomisohjeita eli kehittää sivuhahmot motivaatioineen ja kenties myös hieman tausta-
tarinaa. Nämä antavat paremmat eväät itse tilanteen käsittelylle. Ideoita saa luonnollisesti myös muun-
nella ihan oman inspiraation mukaan. 
 
 
Matkakohtaamisia talonpoikien kanssa 
 

• Talonpojat pyytävät apua maatöiden hoitamiseen (peltojen kyntämiseen, sillan rakentami-
seen tai myllyn korjaamiseen). 

• Talonpojat ovat napanneet druidin ja haluavat pahoinpidellä hänet ja ajaa matkoihinsa. He 
kuitenkin kysyvät ritareiden tuomiota. 

• Talonpojat pyytävät ritareita langettamaan tuomion jostakin kylässä tapahtuneesta rikoksesta 
(varkaudesta, koronkiskomisesta, aviorikoksesta, taposta, jumalattomuudesta tai vanhempi-
en heitteellejättämisestä) 

• Talonpoika kysyy matalimman KUNNIA-arvon omaavalta ritarilta kannattaisiko hänen suos-
tua druidin oppiin. 

• Talonpoika pyytää ritareita puhumaan puolestaan papille. Mies on kyllästynyt komentele-
vaan vaimoonsa ja haluaa tästä eron, mitä kirkko ei kuitenkaan normaalisti salli. 

• Nuorukainen haluaa kostaa sisarensa tappajalle ja pyytää siksi ritareita lyömään itsensä rita-
riksi. Hän aloittaa kyselynsä korkeimmasta KUNNIA-arvosta. 

• Evakkoon joutuneet talonpojat pyytävät ritareita kostamaan saksilaisille ryöstelijöille. 
• Talonpoika pyytää ritareilta apua haltian nappaamiseen. Hän aikoo polttaa metsän ajaakseen 

tämän esille ja vaatiakseen sitten haltiaa palauttamaan korttipelissä huijaamalla voittamansa 
rahat. 

• Maantierosvot hyökkäävät ja yrittävät viedä ritarien hevoset 
• Köyhien maalaistalojen lapset tulevat ilakoimaan ritariseurueen ympärillä. Oikeasti he yrit-

tävät vain varastaa niin paljon arvotavaraa kuin huomaamatta pystyvät. 
• Maansa menettäneet talonpojat eli mierolaiset hyökkäävät iskevät ritarien kimppuun väijyk-

sistä. Aseet ja hevoset ovat arvotavaraa, jolla köyhälistö ostaa itselleen syötävää viikkokau-
siksi. Jos mierolaiset lyödään, heidän vaimonsa tulevat anelemaan armoa ritareilta 

 



Matkakohtaamisia säätyläisten kanssa 
 

• Isänsä maille johtavaa siltaa vahtiva ritari ei päästä ilman kaksintaistelua ohitseen ketään ri-
taria, jonka KUNNIA-arvo on vähintään 2. 

• Köyhä ritari pyytää ritareita taivuttelemaan linnanherraa. Linnanherra ei ole suostunut 
myöntämään tytärtään vaimoksi köyhälle ritarille, vaikka nämä kuinka rakastavat toisiaan.  

• Kostonhimoinen ritari syyttää Pyöreän pöydän ritareja veljensä tappamisesta ja haastaa kor-
keimman KUNNIA-arvon ritarin kaksintaisteluun. 

• Ritarien järjestämät laittomat veriturnajaiset, eli turnajaiset joissa voi oikeasti päästä henges-
tään. Osallistumaan pääsevät kaikki ritarit, joiden KUNNIA on vähintään 2. 

• Ritari haluaa tulla mittelemään voimiaan Pyöreän pöydän ritarin kanssa, jolla on suurin 
KUNNIA 

• Vieraanvarainen linnanherran leski yrittää houkutella jonkun ritareista ottamaan hänet vai-
mokseen. 

• Pyöreän pöydän ritari on haavoittunut vakavasti ja tarvitsee heti apua, mutta ryövärit ovat 
vieneet aatelisneidon mukanaan. Jos ritarit jäävät auttamaan ritaritoveriaan, ryövärit pääse-
vät pakoon naisen kanssa. 

• Keijuneito yrittää vietellä ritarit, jotta hänen veljensä voivat sillä aikaa varastaa heidän arvo-
tavaroitaan (puolet mukana olevista resursseista) 

 
Arthurin antamat tehtävät 

 
• Kuolleen linnanherran veli ei tunnusta tyttären perimysoikeutta, mutta haluaa varmistaa se-

lustansa vaatimalla veljentytärtään vaimokseen. Veljentytär ei pystyne itse huolehtimaan 
hallinnosta ja on valmis vaikka vetäytymäänkin, kunhan vain ei joudu kenenkään vaimoksi. 

• Arthurin valtaa vastustava Mordredin kätyri yrittää herättää nukkuvan jättiläisen, jotta tämä 
aiheuttaisi paljon tuhoa valtakunnan viljelysmailla. 

• Talonpoika tappaa väärämielisen linnanherran ja nousee itse tämän paikalle. Laillinen perijä 
pakenee metsään peläten henkensä puolesta. Perijä vaatii ritareilta isänsä tappajan kuolemaa. 

• Noita on surmauttanut linnanherran ja estää vaimoa hankkimasta itselleen esitaistelijaa. Noi-
ta huumaa apuun kiiruhtavia Pyöreän pöydän ritareita ja joko sulkee heidät vankilaan tai 
viettelee heidät aviomiehikseen. 

• Järvessä asuva hirviö on nujerrettava, jotta sen aarteet saadaan Camelotiin. Hirviö on voitet-
tavissa, jos se saadaan rannalle. Vedestä houkutteleminen vaatii kuitenkin neidon asettamis-
ta vaaraan. 

• Talonpojat valittavat kuninkaalle lääninherran liian kovista veroista. Lääninherra puolustaa 
toimintaansa sillä, että verot menevät sotaväen kuluihin sakseja vastaan puolustautumiseen. 
Yhteenottoja saksien kanssa ei kuitenkaan ole juurikaan ollut. 

• Lohikäärme on vannottanut talonpoikia suojelemaan heille antamaansa munaa. Lohikäär-
meen munan ympärille on kehittynyt kokonainen kultti. Nyt muna on varastettu ja talonpojat 
kääntyvät ritarien puoleen apua saadakseen. 

• Äiti pyytää apua, kun nuorempi veli yrittää vallankaappausta syyttämällä isoveljeään noi-
tuudesta. 

• Morgan Le Fayn kirouksen voi poistaa vain käymällä Kammottavassa kappelissa hakemassa 
kaistale luurangon viitasta. Epäkuolleet ritarit vartioivat paikkaa palatessa. 

• Ritari Meliagrance ryöstää rakastamansa kuningatar Guineveren ja Arthur aloittaa massiivi-
set etsinnät. Kun Meliagrance tajuaa, että hänen intohimoinen tekonsa herättikin enemmän 
raivoa kuin pelkoa, hän antautuu rangaistuksen pelossa ja anelee armoa. 


