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EMBARGO / JULKAISUVAPAA lauantaina 27.7.2019 klo 19 alkaen.
Voittajat perusteluineen julkistetaan vasta lauantaina 27.7.2019 Ropeconin Gaalassa. Gaala alkaa
18.00 ja päättyy 19.00 ja tiedote on vapaa julkaistavaksi vasta voittajien julkistamisen tai gaalan
päättymisen jälkeen.
ropecon.fi / 26.-28.7.2019
#ropecon2019 #ropecon

Kultainen lohikäärme -palkinto jaetaan Ropeconin Gaalassa lauantaina 17. kertaa
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.
Vuonna 2019 Kultainen lohikäärme -palkinnon saa Mika Joensuu ansiokkaasta työstä monipuolisen
pelikulttuurin edistämisestä erityisesti nuorisotyön saralla. Mika Joensuu on hyvinkääläisen animeja pelitapahtuma Hypeconin perustaja ja monivuotinen pääjärjestäjä.
Joensuu on käyttänyt pelejä apunaan nuorisotyössä jo 20 vuoden ajan. Joensuu on tehnyt
julkaisuja peleistä, yhteisöistä ja joukkoistamisesta nuorisotyön välineinä ja hänen
opinnäytetyönsä on palkittu myös Nuorisotutkimusseuran kilpailussa.

Vuoden peliteko -palkinto jaetaan Ropeconin Gaalassa lauantaina kuudetta kertaa
Vuoden peliteko -palkinto myönnetään ansiokkaasta projektista, toiminnasta, julkaisusta tai
muusta tempauksesta ei-digitaalisten pelien saralla. Palkinnon jakaa Ropecon-tapahtuma. Vuoden
peliteko -palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014.
Vuonna 2019 Vuoden peliteko -palkinnon saa Avatar ry. Avatar ry on vuoden 2019 alussa
perustettu nuorisojärjestö, joka järjestää lapsille suunnattuja Velhokoulu-liveroolipelejä. Avatar ry
saa palkinnon tunnustuksena työstään peliharrastuksen elinvoimaisuuden ja jatkuvuuden
puolesta.

Raati piti erityisen tärkeänä sitä, että yhdistys tuottaa matalan kynnyksen toimintaa ja
inklusiivisempaa sisältöä juuri lapsille ja uusille nuorille harrastajille.

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.

Median akkreditointi on auki: https://2019.ropecon.fi/medialle/
Kuvapankki: https://www.flickr.com/photos/ropeconmedia/albums/72157662048730757
Tarkempaa tietoa Kultaisesta lohikäärmeestä ja aiempien vuosien palkinnonsaajista:
https://2019.ropecon.fi/ohjelma/kultainen-lohikaarme/
Tarkempaa tietoa Vuoden peliteosta ja aiempien vuosien palkinnonsaajista:
https://2019.ropecon.fi/ohjelma/vuoden-peliteko/
Tarkempaa tietoa muusta ohjelmasta: https://2019.ropecon.fi/ohjelma/ ja
https://2019.ropecon.fi/opas/.

Lisätietoja tapahtumasta antavat:
paajarjestaja@ropecon.fi
viestinta@ropecon.fi

Median yhteyshenkilö käytännön asioissa
Saana Kallio
p. 046 6106258
saana.kallio@ropecon.fi
viestinta@ropecon.fi

