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Ropeconin perjantai alkoi vilkkaana – yhä useampi harrastaa perheen kanssa
Euroopan suurin vapaaehtoisvoimin järjestettävä roolipelitapahtuma Ropecon veti helteelläkin
mukavasti ilmastoituun Messukeskukseen runsaasti kävijöitä. Perjantai-iltaan mennessä arvioitiin,
että 4500 viikonloppukävijän tavoite tullaan saavuttamaan. Väkeä riitti erityisesti taide- ja
proppinäyttelyssä. Taidenäyttelyssä töitään esittelevät harrastuspiirin lukuisat taiteilijat,
proppinäyttelyssä puolestaan esitellään live-roolipeleissä eli larpeissa käytettyä rekvisiittaa, pukuja
ja erilaisia esineitä, joita harrastajat ovat itse valmistaneet. Tänä vuonna proppinäyttelyssä oli
esillä myös paljon mediahuomiota saaneen Odysseus-larpin rekvisiittaa(https://yle.fi/uutiset/310873119).
Tapahtuma panostaa tänä vuonna erityisesti lapsiperheisiin. Ropeconin kävijät ovat kasvaneet
tapahtuman mukana ja Ropeconissa onkin jo toisen polven kävijöitä, joiden vanhemmat ovat
olleet pitkään tapahtumassa mukana, niin kävijöinä kuin järjestäjinäkin. Ropeconissa on ollut
ensimmäistä kertaa uutena lipputyyppinä ennakkoon ostettava perhelippu ja lapsiperheille
soveltuvaa ohjelmaa löytyy aina yksisarvissatutunnista velhokoulularppiin. Velhokoulularppeja
järjestää Roolipeliyhdistys Avatar ry, jonka 31.8.2019 järjestettävää Velhokoulu-larppia ovat myös
median edustajat tervetulleita seuraamaan.

Perjantai startattiin akateemisella seminaarilla, lauantaita tähdittävät kunnia- ja kutsuvieraat
Ropeconin yhteydessä perjantaina järjestettiin tänä vuonna toista kertaa myös akateeminen
seminaari, joka veti paikalle pelitutkijoita niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Seminaarin
kutsupuhujana oli pelitutkija Jon Peterson, joka puhui siitä, miten historialliset sotasimulaatiopelit
ovat vaikuttaneet roolipelien kehittymiseen. Akateemista seminaaria tuki tänä vuonna Suomen
Kulttuurirahasto.
Tapahtuman kunniavieraat ovat skotlantilainen pelisuunnittelija ja kuvittaja Jon Hodgson sekä
englantilainen pelisuunnittelija, kirjoittaja ja kustannustoimittaja Lynne Hardy. Kunniavieraat ovat
pitäneet tapahtumassa paljon ohjelmaa, kuten asiantuntijaluentoja ja -paneeleita, jotka vetivät
paikalle runsaasti yleisöä. Lauantaina kumpikin kunniavieras osallistuu ajankohtaiseen
paneelikeskusteluun Gender in Game Industry yhdessä suomalaisten pelialan ammattilaisten
kanssa.

Lauantaina ohjelma huipentuu gaalaan ja tanssiaisiin
Lauantaina Ropeconin ohjelma jatkuu runsaslukuisena. Peliohjelma jatkuu satojen
pöytäroolipelien, miniatyyripelien sekä keräilykorttipelien parissa. Omaa peliä ei tarvitse olla
mukana, vaan tapahtumassa on myös Suomen Lautapeliseuran lautapelikirjasto, josta voi lainata
itselleen pelin. Odotettuja ohjelmanumeroita ovat erityisesti lauantain perinteinen gaala larpnäytöksineen sekä illan tanssiaiset. Larp-näytös sisältää pukuja vuoden mittaan pelatuista
larpeista. Ropeconin tanssiaisissa puolestaan tanssitaan historiallisia tansseja ja tänä vuonna yksi
tapahtuman kutsuvieraista onkin historiallisten tanssien asiantuntija, australialainen John
Gardiner-Garden. Gaalassa jaetaan perinteiseen tapaan myös Kultainen lohikäärme ja Vuoden
peliteko -palkinnot roolipelaamisen edistämisestä Suomessa.

Ropecon 2019
Euroopan suurin vapaaehtoisvoimin järjestettävä roolipelitapahtuma Ropecon järjestetään jo
26:ta kertaa Helsingin Messukeskuksessa 26.7.-28.7.2019. Kolmipäiväinen tapahtuma kokoaa
yhteen sekä roolipelaajia että alan ammattilaisia, ja tarjolla on monipuolinen kattaus ohjelmaa.
Tapahtuman taustaorganisaationa toimii Ropecon ry, jonka toiminnan tarkoitus on edistää ja
kehittää suomalaista rooli-, kortti-, lauta- ja miniatyyripeliharrastusta.

Kuvapankki: https://www.flickr.com/photos/ropeconmedia/albums/72157662048730757
Tarkempaa tietoa ohjelmasta: https://2019.ropecon.fi/opas/
Lisätietoa vieraista ja palkinnoista: https://2019.ropecon.fi/ohjelma/kunniavieraat/,
https://2019.ropecon.fi/ohjelma/kultainen-lohikaarme/ ja
https://2019.ropecon.fi/ohjelma/vuoden-peliteko/.
Lisätietoa Roolipeliyhdistys Avatar ry:stä: http://www.avatarry.net/
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