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Yleistä 

Turnaus pelataan 3.-5.6.2016 Warhammer 40.000:n 
seitsemännen laitoksen säännöillä ja 750 pisteen maalatuilla 
armeijoilla Ystävyyden majalla osoitteessa Luvelahdentie 521, 
Hamula, Siilinjärvi. 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu suorittamalla osallistumismaksu yhdistyksen tilille 
(KuoFi ry, FI2446000010551170). Kirjoita maksun 
viestikenttään oma nimesi ja viesti " KuoFi allyturnaus". 
Viimeinen maksupäivä on maanantai 23.5. Mikäli tapahtuma 
peruuntuu, palautetaan jo maksetut osallistumismaksut. 
Muutoin maksuja ei palauteta, mutta esteen sattuessa voi 
osallistumisensa lahjoittaa/myydä sitä eniten tarvitsevalle. 
Paikkaansa voi kaupitella tapahtuman ketjussa 
Sotavasara.net:ssä jos tarve vaatii. 

Turnauksen hinta 60 € per pelaaja (jäseniltä 50 €). Mikäli 
maksat vasta 23.5. jälkeen, hinta on 70 €, myös jäseniltä. 

Ongelmatilanteet 

Jos paikan löytymisessä tai muuten esiintyy ongelmatilanteita, 
turnausjärjestäjän saa tapahtuman aikana kiinni numerosta 
+358400919799 tai +358445530034. Ennen 40k-turnausta 
sitä koskevia kysymyksiä voi kysellä sähköpostilla osoitteesta 
kuofi.ry@gmail.com. 

Aikataulu 

Perjantai 3.5. 

12.00 -> Pelipaikka aukeaa 
18.00 - 20.00 -> - 
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20.00 - 24.00 Iltapala tarjolla (siitä maksaneille) 

Lauantai 4.5. 

08.00 Herätys 
09.00 - 12.00 Kierros 1 
12.00 - 12.30 Ruokatauko (maalausarvostelu) 
12.30 - 15.30 Kierros 2 
15.30 - 18.30 Kierros 3 
19.00 -> Vapaata toimintaa 

Sunnuntai 5.5. 

09.00 Herätys 
10.00 - 13.00 Kierros 4 
13.00 - 13.30 Ruokatauko (äänestykset) 
13.30 - 16.30 Kierros 5 
16.30 -> Palkintojenjako 

Ota mukaan figujen lisäksi 

Tulostettu armeijalista, sääntökirja, kaikki omaa armeijaasi 
koskevat säännöt (Codex, FAQ tulostettuna/elektronisena, 
mahdolliset Forge Worldin kirjat, mahdolliset dataslatet 
tulostettuna tai muuten esitettävissä) sekä 6 numeroitua 
objective markeria (kokoluokkaa 25 tai 40 mm), tarvitsemasi 
nopat, templatet ja mitta. Myös tämä sääntöpaketti kannattaa 
tulostaa mukaan otettavaksi. 

Armeijalistaa koskevat säännöt 

• Korkeintaan 750 pistettä. 
• Armeijan täytyy olla rakennettu käyttäen Allied 

detachmenttia. Eli 1 HQ ja 1 Troop pakollisia. 1 Troop, 1 
Elite, 1 Fast Attack ja 1 Heavy support vaihtoehtoisia. 
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Detachmentin voi muodostaa mistä tahansa GW:n 
julkaisemasta ei vanhentuneesta digitaalisesta tai painetusta 
Codexista tai Forge Worldin julkaisemasta armeijalistasta. 
Myös GW:n tai Forge Worldin julkaisemat unitit Codexeihin ja 
armeijalistoihin ovat käytössä. Näistä esimerkkinä Imperial 
Armour -kirjoissa julkaistut lisäunitit, jotka ovat sallittuja 
tiettyihin Codexeihin. 

Horus Heresy 

Erikseen on myös sallittua käyttää Horus Heresy -kirjoista 
löytyviä armeijoita. Jos on jotain epäselvyyksiä, ota yhteyttä 
kuofi.ry@gmail.com.  

Fortificationit 

Ei ole käytössä ally focissa. 

Formations 

Ei ole käytössä ally focissa. 

Objective secured 

Troop slotin täyttävillä ryhmillä on objective secured. 

Lords of War 

Ei ole käytössä ally focissa. 

Primary detachment bonukset 

Ovat käytössä eli jos jokin codexissa sanoo että tämä on 
mahdollista jos käytät primary detachmenttia. 

Forge World 

Forge Worldin yksiköitä, joiden säännöissä on 40k Approved 
merkintä saa käyttää, mutta ei experimental rules merkintää. 
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Tarkempaa tietoa sääntöpaketin sivulla 13. 

Armeijalistojen palautus ja julkaisu 

• Armeijalistat 750 pisteen peruspeliin pitää toimittaa 
järjestäjälle etukäteen, viimeistään 16.5. 

• Listat julkaistaan Sotavasara.netissä muutamaa päivää 
ennen turnausta. 

• Listan pitää olla pelkkänä tekstinä formaatissa joka alta! 
Ei taulukoita, ei suoraan Army Builderista tai 
Battlescribesta kopioituja listoja, ei ylipäätään mitään 
ylimääräistä. 

• Listat lähetetään sähköpostina osoitteeseen 
kuofi.ry@gmail.com. Ei liitetiedostoja, kopioi listasi 
suoraan viestiin! 

Armeijalistan muotoilu 

Palauta armeijalistasi käyttäen tätä asettelua. Jokainen yksikkö 
kirjoitetaan yhdelle riville ilman välilyöntejä. Poista 
tarpeettomat kohdat ja lisää/muokkaa detachmentteja tarpeen 
mukaan. 

Player: 

ALLIED DETACHMENT: 
HQ: 
Elite: 
Troop1: 
Troop2: 
FA: 
HS: 
Transport1: (add more as needed, mark which unit has which 
transport) 

DETACHMENT TOTAL: 
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Esimerkki formaatin mukaisesta armeijalistasta 

Player: Mikko Ikonen 

ALLIED DETACHMENT: Chaos Space Marines 

 
HQ - [195] Chaos Lord (65), Mark of Khorne (10), Juggernaur 
of Khorne (35), Sigil of Corruption (25), Axe of Khorne (35), 
Gift of Mutation (10),Plasma Pistol (15) 
Troop1: [50] 10 Chaos Cultists  

Troop2: [170] 10 Chaos Space Marines (140) 2 Plasma Gun 
(30) 
Fa: [160] 5 Chaos Spawn (150) 5 Mark of Khorne (10) 
HS: [140] Khorne Bloodslaughterers (135), Impaler (5) 
(Imperial Armour 13) 

Transport 1: [35] Chaos Rhino (35) (Troop 2) 

ARMY TOTAL: 750 

Figuvaatimukset 

• Turnaus pelataan kokonaan maalatuilla armeijoilla. 
Maalattu tarkoittaa valmiin näköistä, ei välttämättä 
kolmen värin minimiä. 

• Ei proxyjä, figuilla pitää olla oikeat aseet ja 
mahdollisuuksien mukaan myös muut varusteet. 
Varusteiden jotka kuuluvat aina ja automaattisesti 
kyseiselle yksikölle ei tarvitse näkyä (esim. tactical 
marinen bolt pistol). 

• Konversiot ja muiden valmistajien kuin GW:n figut ovat 
ok, kunhan ovat suunnilleen saman kokoisia kuin 
virallinen figu ja oikean kokoisella basella. 

• Nämä säännöt koskevat tietysti myös summonoituja 
demoneita, niidenkin täytyy olla maalattuja ja joko GW:n 
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figuja tai muita yhtälailla kuvaavia. 
• Kaikki scratch buildit eli esim. pahvista tai plasticardista 

itse rakennetut figut pitää erikseen hyväksyttää 
järjestäjällä lähettämällä valokuva tai linkki sellaiseen 
sähköpostilla (kuofi.ry@gmail.com). Mehupillit 
autocannoneina ja muut vastaavat halpis-ratkaisut ovat 
lähtökohtaisesti kiellettyjä, lähettämällä kuvan voi 
erikseen kysyä lupaa erikoisempien konversioiden 
käyttöön. Normaaleja kitbash-tyyppisiä konversioita ei 
kuitenkaan tarvitse hyväksyttää. 

• Jos käytät vanhoja figuja jotka ovat selvästi pienempiä 
kuin nykyiset vastineensa pyri aina ratkaisemaan 
epäselvät cover savet ja muut true-LOSin aiheuttamat 
tilanteet vastustajan eduksi. 

Yleistä turnauksen kulusta 

• Jokaisen kierroksen jälkeen pelaajat (tai vähintään yksi 
heistä) käyvät ilmoittamassa pelin tuloksen 
järkkäripöydälle.  

• Ensimmäisen kierroksen peliparit arvotaan satunnaisesti, 
sen jälkeen käytetään swiss-systeemiä, eli saman verran 
pisteitä keränneet pelaavat vastakkain ja parit koitetaan 
saada niin että eniten pisteitä saanut pelaaja paritetaan 
vähiten pisteitä saaneen pelaajan kanssa.  

• Turnauksessa ei ole varapelaajaa, vaan parittoman 
pelaajamäärän sattuessa viimeisenä oleva pelaaja saa 
"luovutusvoiton" eli automaattiset 20 pistettä. Tämä voi 
tapahtua korkeintaan kerran kullekin pelaajalle 
turnauksen aikana. Ensimmäisellä kierroksella joku 
järjestäjistä ottaa tasapelin pisteet (10) ja jättää 
kierroksen väliin jos pelaajia on pariton määrä. 
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Skenaariot ja sääntömuutokset 

750 pisteen pelien skenaariot 
1. Purge the Alien 

• Pelataan, kuten saman niminen skenaario 
rulebookissa. 

• Deployment: 
o Hammer and Anvil 

 
2. Find The Artefact 

• Deployment: 
o Dawn of War 

• Primary objectives: 
o Find the Artefact; Ennen deploumenttia pelaajat 

laittavat pöydälle 6 objektiivi markkeria, joita 
pelin aikana tutkitaan. Objektiivin tutkiminen 
tapahtuu samalla tavalla kuin Mysterious 
objektiven tutkiminen. Artefacti löytyy jos heität 
D6 heitolla 6. Jos Artefakti ei ole löytynyt ennen 
kuin pöydällä on vain yksi tutkimaton objektiivi 
niin Artefakti löytyy sieltä. Jos Artefactin löytää 
ennen kuin pöydällä on enää yksi tutkimaton 
objektiivi, sen löytämisestä saa yhden victory 
pointin. 

o Hold The Artefact; Kierroksen lopussa Artefactia 
hallitseva puoli saa yhden victory pointin ja 
viimeisen kierroksen lopussa hallitseva puoli saa 
kolme victory pointtia 

• Secondary objectives 
o Attrition: 

 Pelaaja, joka on tuhonnut enemmän 
vastustajan unitteja saa pelin lopussa yhden 
ylimääräisen victorypointin. 

• Mission special rules: 
o Night Fighting 
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o Reserves 
o Defend it; Yksikkö jolla Artefakti on hallussa saa 

Fearless ja Counter Attack-Special rulet 

 

3. Deadly Ground. 
• Deployment: 

o Hammer and Anvil 12” depolla. 
o Keskelle pöytää laitetaan rakennus, jonka jälkeen 

molemmat puolet laittavat yhden rakennuksen 
18” päähän keskimmäisestä rakennuksesta ja 
scatteroivat sitä D6:n verran. 

o Laittavat loput terrainista molemmille puolille 
miellyttävällä tavalla. 

• Primary objectives: 
o Escalating Victory Points; Jokaisen vuoron alussa, 

alkaen vuorosta 2. Puoli joka hallitsee objektivia 
saa siitä yhden victory pointin. 

• Secondary objectives 
o Attrition: 

 Pelaaja, joka on tuhonnut enemmän 
vastustajan unitteja saa pelin lopussa yhden 
ylimääräisen victorypointin. 

o Linebreaker 
• Mission special rules: 

o Night Fighting 
o Reserves 
o Objective terrain; Scenaariossa käytetään 

rakennuksia objektiivimarkkerien sijaan. 
Rakennuksen pitäisi olla vähintään 6” 
läpimitaltaan, muttei yli 12” ja niihin pitäisi 
pystyä sijoittamaan infantry modeleita sisään. 
Rakennuksiksi käy esim. ruinit, isot kraaterit, 
wreckaantuneet vehiclet yms. 
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o Holding the objective terrain; Objektiivia 
hallitaksesi sinulla pitää olla modeli 6” päässä 
rakennuksen keskeltä. Yksi unitti ei voi hallita 
enempää kuin yhtä rakennusta. 
 

 

4.  Eternal War: Emperors Will 
• Pelataan, kuten saman niminen skenaario 

rulebookissa. 
• Deployment: 

o Dawn of War 

 

5. Extermination 
• Deployment: 

o Vanguard Strike 
• Primary objectives: 

o Tuhotusta unitista saa alla olevan taulukon 
mukaisesti victory pointeja 
 HQ, 3 
 Heavy Support, 2 
 Elite, 2 
 Troops, 1 
 Fast Attack, 1 

• Secondary objectives: 
o First Blood 
o Linebreaker 

• Mission special rules: 
o Night Fighting 
o Reserves 
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Turnauspisteet 

Turnauspisteitä saa neljästä eri kategoriasta: pelipisteet, 
armeijapisteet, ja listapisteet. Maksimipisteet yhteenlaskettuna 
kaikista kategorioista on huimat 200 pistettä. 

Pelipisteet 

Kaikki pelaajien tienaamat VP:t lasketaan yhteen, ja niiden 
erotuksen perusteella katsotaan alla olevasta taulukosta 
pelaajien tienaamat pelipisteet. Wipe Out tai luovutus antaa 
automaattisesti voittajalle maksimipisteet. 

Victory points 
erotus 

Voittajan pisteet 
- häviäjän pisteet 

0 10 - 10 
1 11 - 9 
2 12 - 8 
3 13 - 7 
4 14 - 6 
5 15 - 5 
6 16 - 4 
7 17 - 3 
8 18 - 2 
9 19 - 1 

10 20 - 0 
 

Armeijapisteet 

Tuomaristo arvostelee armeijan maalausjäljen, yleisen 
hienouden, ”wow”-faktorin ja listan temaattisuuden 
mielivaltaisesti lauantain lounastauolla. Jätä tällöin oma 
armeijasi edustavasti nähtäville pelipöydällesi. Parhaisiin 
pisteisiin armeijan tulee olla visuaalisesti todella näyttävä, ei 
ole tehty copypastemielellä pelkästään tehoja hakien. Pisteitä 
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kukin armeija saa 0-50. Tuomaristo valitsee samalla viisi 
parasta armeijaa, jotka asetellaan uudelleen näytille 
sunnuntain ruokatauolla. Näistä kukin tapahtumaan osallistuja 
(eivät siis pelkästään 40k-pelaajat) saavat käydä äänestämässä 
suosikkiaan lounastauon aikana. 

Listapisteet 

Palauttamalla armeijalistan oikeassa formaatissa deadlineen 
mennessä, eli viimeistään 16.5. saa automaattisesti 50 pistettä. 

Palkinnot 

Turnauksessa palkitaan overall-pisteissä ensimmäinen, 
(pelipisteet + armeijapisteet + listapisteet) 20e, lahjakortilla, 
hienoin armeija (yleisön suosikki-äänestys sunnuntaina) 20e 
lahjakortilla, mukavin pelaaja 20e lahjakortilla, sekä yksi 
palkinto arvotaan kaikkien mökille tulleiden kesken 20e 
lahjakortilla. Maksimissaan yksi palkinto pelaajaa kohti. 
Lahjakortit ovat Fantasiapelien lahjakortteja. 

Forge Worldin yksiköt, tarkennuksia 

• Turnauksessa saa käyttää Forge Worldin yksiköitä joiden 
säännöt täyttävät seuraavat ehdot:  
1. Sääntöjen yhteydestä löytyy "Warhammer 40.000" –
leima  
2. Kyse ei ole ”Experiment Rules” -merkityistä säännöistä 
3. Yksikön säännöissä kerrotaan mihin codexiin sen saa 
liittää ja mikä sen Battlefield Role on. 

• Forge Worldin armeijalistoja saa siis käyttää ja tämä on 
jopa rohkaistavaa! Koskee myös Heresy-listoja! 

• Forgen sääntöjä käyttävä pelaaja on itse velvollinen 
huolehtimaan siitä, että säännöt ovat viimeisimmät mitä 
on julkaistu. Apua tuoreimman version jäljittämiseen saa 
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tästä sotavasaran topicista: 
https://www.sotavasara.net/keskustelu/viewtopic.php?f
=8&t=107200 

• Forge Worldilta löytyy lisäksi myös yksiköitä 
Armeijalistaan on hyvä lisätä Forge Worldin yksiköiden 
perään maininta siitä, mistä kirjasta niiden säännöt 
löytyvät. 

• Figuja jotka eivät ole Forge Worldin valmistamia saa 
käyttää Forgen säännöillä ainoastaan jos lähettää omasta 
versiostaan etukäteen kuvan järjestäjille (sama sääntö 
kuin scrath buildien tapauksessa, kts. figuvaatimukset). 

• Forge Worldin valmistamia figuja saa käyttää myös 
kuvaamaan normaalien codexien yksiköitä, mutta tämä 
täytyy tehdä vastustajalle täysin selväksi ennen pelin 
alkua. 
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Osallistujan muistilista 

1. Ilmoittaudu Sotavasarassa 
• Ilmoita myös otatko yhteisesti valmistettua sapuskaa 
• Ilmoita myös erityisruokavaliot 

2. Maksa turnausmaksu 
3. Tutustu skenaarioihin 
4. Tee armeijalistat annetun muotoilun mukaisesti 
5. Lähetä armeijalista järjestäjälle 
6. Mikäli tarvitset kyyditystä turnauspaikalle Kuopiosta tai 

Siilinjärveltä, ota yhteyttä kuofi.ry@gmail.com 
7. Ota mukaan rahaa, juomaa, evästä, sekä reipas mieli ja 

ilmesty perjantaina 3.5. turnauspaikalle viimeistään klo 
08.00 lauantaina, mutta olisi suotavaa jos olisit paikalla jo 
perjantaina. 

Pelin alkuvalmistelut 

1. Pelaajat sopivat miten mikäkin maastonkappale toimii. 
2. Heitetään noppaa objektiivien asettamisesta, roll-offin 

voittanut pelaaja aloittaa ja asettaa objectivet numero 1, 3 
ja 5, hävinnyt taas numerot 2, 4 ja 6. 

3. Heitetään puolten valinnasta. Roll-offin voittanut pelaaja 
valitsee deployment zonen. 

4. Heitetään Psychic Powerit. 
5. Heitetään Night Fighting jos vähintään yksi pelaaja haluaa. 
6. Heitetään aloitusheitto, voittajat päättää kumpi puoli 

deployaa ensin. Ensin deployannyt saa päättää kumpi saa 
ensimmäisen vuoron. 

7. Deployment. 
8. Infiltratorien deployment. 
9. Scout movet. 
10. Päätös ensimmäisestä vuorosta. 
11. Seize the Initiative. 
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