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Ropecon tehdään kokonaan vapaaehtoisvoimin – 
neljännesvuosisata pelejä ja pelaamista!

Jo 25. kertaa järjestettävä Ropecon pidetään Helsingin Messukeskuksessa 27.–
29.7.2018. Kolmipäiväinen pelifestivaali tuo yhteen alan harrastajat ja ammattilaiset. 
Ohjelma on jälleen monimuotoinen: pelaamisen ja peliturnausten lisäksi 
ohjelmaan kuuluu luentoja, paneelikeskusteluja ja työpajoja roolipelaamiseen 
liittyvistä aiheista. Vuoden teema on neljännesvuosisataisen taipaleen kunniaksi 
elämä ja yhteisö. Tapahtuman taustaorganisaationa toimii Ropecon ry, jonka 
toiminnan tarkoitus on edistää ja kehittää suomalaista rooli-, kortti-, lauta- ja 
miniatyyripeliharrastusta.

Ropeconin olennaisin piirre on, että se suunnitellaan ja toteutetaan alusta 
loppuun vapaaehtoisvoimin, roolipelaajilta roolipelaajille. Noin 700 vapaaehtoista 
valmistautuu parhaillaan mm. luentoihinsa, työpajoihinsa ja näytöksiinsä sekä 
työvuoroihin esim. järjestyksenvalvonnassa, tekniikan tuottamisessa tai uusien 
kävijöiden con-tuutoreina. Katso tästä juttu siitä, mitä kaikkea Ropeconin taustalta 
löytyy.

Tärppejä Ropeconin monipuolisesta ohjelmasta

Ropeconissa kisataan mm. Catan-, Pandemic- ja Carcassonne-lautapelien Suomen 
mestaruudesta. Korttipeliturnauksissa pöydällä ovat Poro GP Team Sealed, V:tES 
European Grand Prix -karsinnat sekä Android: Netrunner Regionals. Turnauksia on 
käynnissä perjantaista sunnuntaihin.

Ropeconin tämänvuotinen kunniavieras, kanadalainen pelisuunnittelija Alex Roberts 
ja muita pelisuunnittelijoita keskustelee lauantaina Women in Game Design 
-paneelissa (klo 12–14). 

Ropeconiin kuuluvat myös mielikuvitukselliset ja iloittelevat ohjelmanumerot. 
Perjantaina kuullaan mm. eläinlääkärin analyysi lohikäärmeestä lemmikkinä (klo 
19–20). Lauantaina pääsee osallistumaan keppihevosturnajaisiin (klo 14–18), voi 
mitellä taitojaan kivi-paperi-sakset-kilpailussa (klo 15–16) tai kuulla Harry Potter 
-maailmasta tutun urheilulaji huispauksen harrastamisesta niin Suomessa kuin 
ulkomaillakin (klo 9–11).
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Näyttävämpään show-ohjelmaan kuuluu tänä vuonna mm. musikaali Vaikeinta 
on vapaus (su klo 14) sekä kahden nörttinaiskuoron, Riverside Castlen 
ja Another Castlen, yhteiskeikka (la 17–18). FCF Wrestling, Suomen ainoa 
showpainiorganisaatio, rantautuu Ropeconiin perjantaina (klo 20–21.30).

Kaikki ohjelmat löytyvät kätevästi Ropeconin ohjelmaoppaasta (opas.ropecon.fi).

Ropeconissa jaetaan perinteiseen tapaan myös Kultainen lohikäärme ja Vuoden 
peliteko -palkinnot roolipelaamisen edistämisestä Suomessa. Palkinnonjako 
tapahtuu lauantai-illan gaalassa (klo 18). 

Tervetuloa!

Kuvapankki:
https://www.flickr.com/photos/ropeconmedia/albums/72157662048730757

Tapahtuman verkkosivut medialle:
https://2018.ropecon.fi/medialle/

Lisätietoja:
viestinta@ropecon.fi
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