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Ropeconissa perjantaina jo n. 2700 kävijää –
kävijöitä kiinnosti mm. lemmikkilohikäärmeen
hoito ja yhteisöllisyys
Euroopan suurin vapaaehtoisvoimin järjestettävä roolipelitapahtuma Ropecon
veti ilmastoituun Messukeskukseen perjantaina noin 2700 kävijää. Perjantai-iltaa
lopetellaan historiallisen tanssin harrastajien järjestämän susitanssin merkeissä,
punaisen kuun kunniaksi. Myös lauantaista odotetaan vähintään vilkasta päivää.
Perjantaina väkeä riitti erityisesti taide- ja proppinäyttelyssä. Yksittäisistä
ohjelmanumeroista suosituimmaksi nousivat luennot kuppareista ja
suoneniskijöistä sekä eläinlääkärin luento lohikäärmeen hoitamisesta kummatkin ohjelmat uusitaan viikonlopun aikana. Myös showpaininäytöksessä,
tanssiharjoituksissa, figumaalauspisteellä ja pukuiluaiheisessa Worblatyöpajassa on riittänyt väkeä. Pelattavaksi on tullut iso kirjo uusia, suomalaisia
roolipeliskenaarioita, joita on kehuttu toimiviksi ja hiotuiksi. Ropeconin
akateeminen ohjelma Intersection in Games keräsi n. 100 hengen yleisön. Yhteisö ja
yhteisöllisyys on näkynyt paitsi ohjelmassa, myös kävijäpalautteessa.
Lauantaina Ropeconin ohjelma jatkuu runsaslukuisena. Peliohjelma jatkuu satojen
pöytäroolipelien, miniatyyripelien sekä keräilykorttipelien parissa. Lautapelien
lainaustiskillä on iso valikoima pelejä. Larppiohjelmassa on luvassa mm.
sisällissodan aikaan Hennalan vankileirille sijoittuva peli. Korttipeliohjelmassa
pelataan arvoturnauksia peleissä MtG Poro GP Team Sealed, V:tES European Grand
Prix sekä Android: Netrunner Regionals. Lauantaina mitellään myös Carcassonnelautapelin suomenmestaruudesta.
Puheohjelmassa kuullaan luentoja mm. GDPR:stä ja riskienhallinnasta larpeissa,
musiikista ja äänistä pelisuunnittelun työkaluna sekä tavoista lisätä yhteisöllisyyttä
ja inklusiivisuutta. Odotettuja ohjelmanumeroita ovat erityisesti gaala larpnäytöksineen sekä illan tanssiaiset. Gaalassa jaetaan perinteiseen tapaan myös
Kultainen lohikäärme ja Vuoden peliteko -palkinnot roolipelaamisen edistämisestä
Suomessa.
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Lauantain muussa ohjelmassa kuullaan mm. fantasiakirjailijoita sekä Game of
Thronesin poistettuja kohtauksia. Lisäksi voi kokeilla ja katsella terästaistelua ja
osallistua kivi-paperi-sakset-turnaukseen tai keppihevosturnajaisiin. Ropeconin
päätöspäivänä sunnuntaina luvassa on luentoja liittyen mm. ritariuteen ja
väkivaltaan, tunnekokemusten syntyyn larpeissa sekä apurahahakemusten
laatimiseen. Suomenmestaruuksia ratkotaan Catan- ja Pandemic-lautapeleissä.
Iltapäivässä nähdään myös musikaali Vaikeinta on vapaus.
Euroopan suurin vapaaehtoisvoimin järjestettävä roolipelitapahtuma Ropecon
pidetään 27.–29.7.2018 Helsingin Messukeskuksessa. Paikalle odotetaan yli 4000
kävijää. Paljon monimuotoista ohjelmaa sisältävä kolmipäiväinen pelifestivaali
suunnitellaan ja toteutetaan alusta loppuun idealla roolipelaajilta roolipelaajille.
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
Tapahtuman verkkosivut medialle:
https://2018.ropecon.fi/medialle/
Ropeconin ohjelma:
https://2018.ropecon.fi/opas
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