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Kultainen lohikäärme Juhana Petterssonille ja
Vuoden peliteko Suomen roolipeliseuralle
Kultainen lohikäärme Juhana Petterssonille
Kultaisen lohikäärmeen vuonna 2018 saa pelisuunnittelija, kirjailija ja Suomen
peliskenen pitkäaikainen vaikuttaja Juhana Pettersson.
Pettersson on tunnettu sekä roolipeleistään (esim. Ikuisuuden laakso ja Tšernobyl,
rakastettuni) että liveroolipeleistä, joiden suunnitteluun hän on osallistunut. Niihin
kuuluvat mm. White Wolf -pelifirman World of Darkness -larpit End of the Line,
Enlightment in Blood ja Euroopan parlamentissa pelattu Parliament of Shadows,
sekä palestiinalais-suomalainen yhteisprojekti, miehityksen alla elämistä käsittelevä
Halat hisar.
Pettersson tunnetaan myös Roolipelaaja-lehden päätoimittajana vuosina 2007–2009,
Roolipelimanifesti-teoksen kirjoittajana ja pelitoimittajana. Järjestökentällä hän
pyörittää Pohjoismaisen roolipelaamisen seuraa, joka mm. kääntää ulkomaisia
roolipelejä suomeksi ja hänen suomeksi kirjoitettuja roolipelejään englanniksi sekä
osallistuu larppituotantoihin. Pettersson on jo toistakymmentä vuotta rakentanut
siltoja larppien ja pöytäpelien välille.
– Kultainen lohikäärme on todella suuri kunnia varsinkin itseni kaltaiselle
suomalaisessa roolipeliskenessä kasvaneelle ihmiselle, Pettersson iloitsee.
– Vieno näkemykseni on että ei-digitaaliset roolipelit ja larpit ovat innovaation
veitsenterällä mitä tulee erilaisiin tapoihin joilla ihmiset voivat kohdata toisiaan,
luoda yhdessä ja rakentaa mielekkäitä, tärkeitä kokemuksia. Suomalainen skene on
kansainvälisesti vertailtuna hämmästyttävän iso ja elinvoimainen ja siitä on ollut
suuri ilo ponnistaa eteenpäin.

Vuoden peliteko -palkinto myönnetään Suomen roolipeliseuralle
Kesällä 2017 perustettu Suomen roolipeliseura yhdistää roolipelaajia ympäri Suomen.
Se kokoaa alleen aiemmin pirstaleisesti tarjolla olleita resursseja harrastamiseen:
esim. peliseuran haun ja coneissa toimivan, lyhyitä roolipelejä toteuttavan Peliä
pyynnöstä -konseptin. Se myös toteuttaa omia projektejaan mm. selvittämällä
roolipelaajien tarvetta verkostoitua ja vuorovaikuttaa laajemmin toisten
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harrastajien kanssa. Myös pöytäroolipelaamisen kehittämisestä kiinnostuneille
suunnattu pelitapahtuma Alfacon on SRS:n projekti. SRS pyrkii tukemaan kaikkia
roolipelimuotoja (mukaanlukien pöytäropet, larpit, freeformit ja tekstipohjaiset)
edistäviä projekteja.
– Vuoden peliteko -tunnustus tuntuu lämpimältä kannustukselta, mutta myös
haasteelta, jonka seura ottaa kiitollisena vastaan, kertoo Suomen roolipeliseuran
puheenjohtaja Nuppu Soanjärvi.
– Suomen roolipeliseuran työ on vasta alkanut ja tuskin tulee koskaan valmiiksi.
Tähänastisesta on kaikki kunnia annettava seuran aktiiveille niin projektien kuin
hallinnonkin puolella – tällä tiimillä ei taivaskaan ole rajana! Suomen roolipeliseuran
ensimmäinen toimintavuosi on jo näyttänyt yhteistyön voiman. Kun eri projekteja
tekeviä ja roolipelaamisen eriharrastusmuotoja harrastavia skeneaktiiveja tuodaan
yhteen ja heille luodaan tilaisuuksia ideoida yhdessä, syntyy todella säkenöiviä
ideoita. Vaikka Suomi on pieni maa ja melkein kaikki Ropeconissa käyvätkin,
SRS:n kaltaiselle toimijoiden yhdistäjälle on tarvetta, ja Vuoden peliteko on upea
tunnustus tälle työlle.

Kultainen lohikäärme ja Vuoden peliteko
Kultainen lohikäärme on Ropeconin vuosittain jakama palkinto. Palkinto
perustettiin 2003, ja se jaetaan pitkäaikaisesta työstä roolipelien, miniatyyripelien,
korttipelien tai lautapelien saralla tai ansiokkaasta työstä pelikulttuurin
kehittymisessä tai kehittämisessä.
Vuoden peliteko -palkinto myönnetään ansiokkaasta projektista, toiminnasta,
julkaisusta tai muusta tempauksesta ei-digitaalisten pelien saralla. Vuoden peliteko
-palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014.
Kultainen lohikäärme- ja Vuoden peliteko -palkinnot jakaa Ropecon 2018
-tapahtuma.
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