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Den gyllene draken till Juhana Pettersson och  
Årets spelgärning till Suomen roolipeliseura

Den gyllene draken går till Juhana Pettersson

Den gyllene draken år 2018 går till speldesignern och författaren Juhana Pettersson 
som länge varit aktiv i den finländska spelscenen.

Pettersson är känd både för sina rollspel (t. ex. Ikuisuuden laakso och Tšernobyl, 
rakastettuni) och de levande rollspel som han varit med och designat. Till dessa hör 
bland annat White Wolf:s World of Darkness-lajven End of the Line, Enlightenment 
in Blood och Parliament of Shadows, varav det senare spelades i Europaparlamentet. 
Ett annat exempel är det finsk-palestinska samarbetet Halat Hisar, som behandlade 
livet under ockupation.

Pettersson är också känd som chefredaktör för tidningen Roolipelaaja 2007–
2009 samt som skribent och spelreporter för verket Roolipelimanifesti. Inom 
föreningsvärlden driver han Pohjoismaisen roolipelaamisen seura (”Nordiska 
rollspelsföreningen”), som bland annat översätter utländska rollspel till finska och 
hans rollspel från finska till engelska samt deltar i lajvproduktioner. Pettersson har 
byggt broar mellan lajv och bordsspel i över tjugo år.

– Den gyllene draken är en oerhört stor ära, särskilt för någon som mig, som växt 
upp i den finländska lajvscenen, säger en glad Pettersson.

– Det är min blyga åsikt att ickedigitala rollspel och lajv är höjden av innovation när 
det kommer till olika sätt som människor kan möta varandra, skapa tillsammans 
och bygga intressanta, viktiga erfarenheter. Den finländska scenen är förvånansvärt 
stor och livskraftig internationellt sett, och en plats som det har varit en stor glädje 
att ta avstamp ifrån.

Priset Årets spelgärning ges till Suomen roolipeliseura

Suomen roolipeliseura (”Finlands rollspelsförening”) grundades sommaren 2017 
och för samman rollspelare från runt om i landet. Föreningen samlar ihop resurser 
inom hobbyn som tidigare varit utspridda: till exempel en spelförmedlingstjänst 
och konceptet Peliä pyynnöstä (”Spel på begäran”) som gör korta rollspel på 
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olika con. Föreningen genomför också egna projekt, till exempel genom att reda 
ut rollspelares behov av att skapa nätverk och förbättra dialogen mellan andra 
spelare inom hobbyn. Även spelevenemanget Alfacon, som är riktat till personer 
som är intresserade av att utveckla bordsrollspel, är SRS:s projekt. SRS strävar 
efter att stöda projekt som främjar alla former av rollspel (inklusive bordsspel, lajv, 
freeformspel och textbaserade spel).
 
– Det erkännande som Årets spelgärning innebär känns som en varm eloge, men 
även som något av en utmaning som föreningen tacksamt tar emot, säger SRS:s 
ordförande Nuppu Soanjärvi.
 
– Vårt arbete har bara börjat, och kommer knappast att ta slut någonsin. Hittills 
ska all ära till de som är aktiva inom föreningen, både inom olika projekt och inom 
administrationen – i det här teamet finns det inga gränser! Föreningens första 
verksamhetsår har redan visat vilken styrka det finns i samarbete. Då aktiva inom 
scenen som håller på med olika typer av projekt och former av hobbyn kommer 
samman och ges möjligheten att skapa tillsammans, uppstår verkligt strålande 
idéer. Även om Finland är ett litet land och nästan alla är på Ropecon finns det ändå 
behov av sådana som SRS som för samman olika aktörer, och Årets spelgärning är 
ett fantastiskt erkännande för det här arbetet.

Den gyllene draken och Årets spelgärning

Den gyllene draken är ett pris som delas ut av Ropecon varje år. Priset grundades 
2003 och delas ut för långtida arbete inom utveckling av rollspel, miniatyrspel, 
kortspel eller brädspel eller för förtjänstfullt arbete inom utveckling av spelkulturen.

Priset Årets spelgärning ges till ett meriterat projekt, en verksamhet, en publicering 
eller en annan aktion inom ickedigitala spel. Priset Årets spelgärning delades ut för 
första gången år 2014.

Priserna Den gyllene draken och Årets spelgärning delas ut under evenemanget 
Ropecon 2018.
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