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Tervetuloa
ropeconiin

Mieleni minun tekevi, aivoni eläytyvi,
lähteäni pelaamahan, noppiani heittelemähän.
Luentoa seuraamahan, työpajaan käsillä tekemähän.
Ropecon lyhyesti
Ropecon on Euroopan suurin vapaaehtoisvoimin järjestettävä roolipelitapahtuma. Kolmipäiväinen pelifestivaali tarjoaa ohjelmaa kaikenikäisille mm. pöytäroolipelien, larppien, lautapelien, korttipelien
ja figuuripelien parissa. Pelaamisen ja peliturnausten lisäksi ohjelmaan kuuluu myös luentoja, paneelikeskusteluja ja työpajoja roolipelaamiseen liittyvistä aiheista. Tämän vuoden teema on mytologia.

Neljännesvuosisata takana
Vuoden 2019 Ropecon on 26. järjestettävä Ropecon. Ensimmäinen Ropecon järjestettiin vuonna 1994 Helsingin Paasitornissa, jolloin noin
700 kävijän tapahtuman järjestämiseen riitti parikymmentä vapaaehtoista. Toinen Ropecon järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa, mutta tapahtuma palasi Paasitorniin vielä muutamaksi vuodeksi,
kunnes se siirtyi Espoon Otaniemessä sijaitsevaan Dipoliin 1998.
Dipoli vakiintui tapahtumapaikaksi ja se palveli roolipelien ystäviä
peräti 18 Ropeconin ajan aina vuoteen 2015 saakka, jolloin Dipolissa
alkoivat peruskorjaukset ja muutostyöt, joiden vuoksi Dipolille jouduttiin jättämään haikeat hyvästit. Vuodesta 2016 alkaen tapahtuma
on järjestetty Helsingin Messukeskuksessa. Kaikkien aikojen kävijäennätys tehtiin viime vuonna, kun vuonna 2018 tapahtumaan osallistui
yhteensä 4510 kävijää.

Pelaajilta pelaajille
Ropecon toteutetaan täysin vapaaehtoisvoimin. Vuosittain lähes tuhat vapaaehtoista takaa tapahtuman toteutumisen järjestämällä
tapahtumalle puitteet ja liki 2000 tunnin edestä ohjelmaa. Vapaaehtoiset ovatkin tapahtuman suurin voimavara, joka mahdollistaa
tapahtuman toteutumisen tänäkin vuonna. Aito tekeminen näkyy
lämpimänä tunnelmana ja ikimuistoisina hetkinä, joita muistellaan
varmasti vielä tulevinakin vuosikymmeninä.
Ropecon ei järjestyisi ilman lukuisten vapaaehtoisten apua ja siksi
myyttimme tarvitsee aina uusia tekijöitä. Olisitko sinä osa Ropeconin myyttiä tulevina vuosina? Conitea-haku aukeaa pian tapahtuman
jälkeen ja ensi keväänä haemme jälleen teitä, työn supersankareita
toteuttamaan kanssamme ikimuistoisen Ropeconin 2020. Kannattaa
käydä siis tykkäilemässä meistä sosiaalisessa mediassa ja pysyä kuulolla, sillä ilmoitamme pian lisää!
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Briefly in
English

Ropecon is the largest non-commercial role-playing game convention
in Europe and is organised entirely by volunteers. It has been held
every summer since 1994. This year, the theme of Ropecon is mythology. Ropecon is open throughout the weekend, from 3pm on Friday
until 6pm on Sunday, although official programme pauses for the
night. Ropecon is open for attendees of all ages, but some individual
programs may have a separate age limit.
Tickets grant access to all of the programme featured at Ropecon
as well as to the facilities and services at the venue, such as the
accommodation area. A one-day ticket can be upgraded into a
weekend ticket for the additional price of 12 €. Although much of
the programme is in Finnish, there is also a variety of presentations and panels held in English, including programme items by our
Guests of Honour. For more information on programme and gaming
opportunities available in English, please visit the LARP & RPG Desk
or the Gaming Desk, which features card games, board games and
miniature wargames.
Ropecon provides a sleeping bag accommodation area for its attendees (sleeping gear not included) along with showers and dressing
rooms. There are various restaurants and cafés at the venue that
serve attendees throughout the weekend. In addition, grocery stores
and restaurants can be found in the surrounding city area.
The nearby Pasila train station provides easy access to and from
Messukeskus. Coats, bags and luggage can be stored in a guarded
cloakroom during the convention. Please consult the Info Desk for
any lost & found items.
If you want more information on how Ropecon operates, suggestions
for interesting programme to attend or just want to have a friendly
chat, come visit us at the Info Desk! We will gladly help you with any
practical issues you might have and point you in the right direction if
needed. Welcome to Ropecon!
See our programme guide at: https://2019.ropecon.fi/guide/
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selviyTYMISOPAS
ROPECONIIN

SAAPUMINEN
Keski-Pasilan uuden keskuksen Triplan rakentaminen vaikuttaa kulkureitteihin ja palveluihin aseman sisätiloissa ja sen lähiympäristössä.
Reittinä asemalta Messukeskukseen suosittelemme käyttämään alikulkutunneleita (asemalta pohjoissuuntaan). Niiden kautta kierrät rakennustyöt ja pääset Messukeskukseen nopeammin. Rakennustöiden
aikaiset järjestelyt Pasilan asemalla on hyvin opastettu. Ajantasaiset
tiedot liikennejärjestelyistä ja kulkureiteistä löytyvät HSL:n Pasila-sivulta www.hsl.fi/pasila. Palvelut Pasilan asemalla rakennustöiden aikana löytyvät Pasilan aseman sivuilta www.pasilanasema.fi.

Pysäköinti
Messukeskuksen aina avoinna oleva pysäköintitalo Messuparkki sijaitsee Messukeskukseen pohjoisen sisäänkäynnin puolella, osoite navigaattoriin: Ratapihantie 17. Käytössä on myös Siiven pysäköintialue,
joka sijaitsee Ratamestarinkadun päässä, osoite navigaattoriin: Ratamestarinkatu 13.
Messukeskus on ottanut käyttöönsä Europarkin puomittoman Autopay-pysäköintijärjestelmän, joka perustuu rekisterinumeroiden tunnistukselle sisään- ja ulosajon yhteydessä. Pysäköinnin laskutuksesta
vastaa EuroPark. Messukeskuksen alueella pysäköinti toimii edelleen
päiväkohtaisella pysäköintihinnalla. Pysäköintimaksu 12 € oikeuttaa
kertapysäköintiin yhden vuorokauden aikana. Pysäköintiin saa alennusta ostamalla lipun ennakkoon.
Invaliditunnuksella voi pysäköidä mihin tahansa ruutuun maksutta.
Pysäköintitalossa alimmalla P1-tasolla ja pohjoisen sisäänkäynnin läheisyydessä on 20 invaliditunnuksella merkittyä pysäköintipaikkaa.
Pysäköinti on invaliditunnuksella maksutonta, kun käyt kertomassa
ennen lähtöäsi rekisteritunnuksesi Palveluvastaavan toimistoon tai
Kokouspalveluun.
Myös Siiven pysäköintialueella on invapaikkoja, mutta suosittelemme
niitä vain toissijaisesti, sillä reitillä eteläiselle sisäänkäynnille on nousua ja jyrkähkö mäki.
Lisätietoa pysäköinnistä löytyy myös Messukeskuksen sivuilta osoitteesta https://messukeskus.com/messukeskus/tulo-ohjeet/.
Lisätietoa maksutapavaihtoehdoista saa Europarkin sivuilta osoitteesta www.autopay.io. Pysäköinnnin voi ostaa ennakkoon osoitteesta
https://messuparkki.autopay.fi/preorder/ ja sen voi aktivoida osoitteesta https://www.messuparkki.autopay.fi/activate/.
Tesla-sähköautojen latauspisteet (20A 13,8 kW) sijaitsevat pysäköintitalon kerroksessa P2. Latauspisteitä on viisi, ja lataaminen on maksutonta. Pysäköinnistä peritään normaali pysäköintimaksu.
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TAPAHTUMAPAIKKA

Ropecon 2019 järjestetään Helsingin
Messukeskuksessa. Tapahtuman käytössä
ovat kokous- ja tapahtumamaailma Siiven
tilat kolmessa kerroksessa, Lasigalleria,
messuhallit 1, 2 ja 3 sekä avointa galleriatilaa näiden läheisyydessä. Tilakartat
löydät sivuilta 14–15.

ESTEETTÖMYYS
Ropeconille on tärkeää, että tapahtumasta pääsevät nauttimaan kaikki, joita roolipeliharrastus kiinnostaa. Tilat Helsingin
Messukeskuksessa soveltuvat hyvin liikunta- tai toimintarajoitteisille kävijöille.
Sekä eteläiseltä että pohjoiselta sisäänkäynniltä löytyy oviautomatiikka. Siivessä
toimintaa on kolmessa kerroksessa, joiden välillä pääsee kulkemaan hissillä. Käytössämme olevissa WC-tiloissa on myös
esteettömät WC:t. Kaikkiin tapahtuman
aikana auki oleviin kahviloihin ja ravintoloihin pääsee kulkemaan esteettömästi.
Puheohjelmasaleihin saa pyydettäessä induktiosilmukan infosta. Pyydäthän infoa
järjestämään asian vähintään tuntia ennen ohjelman alkua. Avustajat pääsevät ilmaiseksi tapahtumaan. Lemmikkieläimet
on tapahtumassa kielletty, mutta opaskoirat ovat työtehtävissään tervetulleita.

MAJOITUS
Ropecon tarjoaa kävijöille ilmaisen 24 h -lattiamajoituksen koko tapahtuman ajaksi. Viikonloppurannekkeella voit tulla nukkumaan ja lähteä pois koska
haluat aina perjantai-illasta sunnuntai-iltapäivään
asti. Päivälippu oikeuttaa yhden yön viettämiseen
majoituksessa.

Majoitustila
Majoitustila sijaitsee Messukeskuksen hallissa 2. Sisäänkäynti majoitukseen on Messukeskuksen eteläisen sisäänkäynnin viereisen Lasigallerian länsipäädystä.
Kulje Lasigallerian päätyyn, astu väliovista sisään ja
laskeudu portaat alas. Saapuessasi sinulle osoitetaan
hallista tila, johon voit majoittua.
Tapahtuman puolesta ei ole tarjolla yöpymistarpeita,
joten tuo lämmin patja sekä peite ja tyyny tai makuupussi viileähkön betonilattian päällä nukkumista
varten. Muistathan, että majoitustila on tarkoitettu
vain nukkumiseen, ei tavaroiden säilytykseen. Oma
yöpymispaikka on siivottava tavaroista yöpymisen
jälkeen. Patjojen ja vastaavien tavaroiden säilönä
toimii isotavaranarikka, joka sijaitsee Lasigallerian
päädyssä.

Esteetön pysäköinti
Invaliditunnuksella voi pysäköidä mihin
tahansa ruutuun maksutta. Pysäköintitalossa alimmalla P1-tasolla ja pohjoisen sisäänkäynnin läheisyydessä on 20 invaliditunnuksella merkittyä pysäköintipaikkaa.
Pysäköinti on invaliditunnuksella maksutonta, kun käyt kertomassa ennen lähtöäsi rekisteritunnuksesi Palveluvastaavan
toimistoon tai Kokouspalveluun. Myös
Siiven pysäköintialueella on invapaikkoja,
mutta suosittelemme niitä vain toissijaisesti, sillä reitillä eteläiselle sisäänkäynnille on nousua ja jyrkähkö mäki.

Päivälipulla yöpyminen
Oikeus tapahtuma-alueella ja majoitustiloissa oleskeluun päättyy
lipunostoa seuraavana aamuna
klo 9. Muistathan, että voit halutessasi päivittää lipun viikonloppurannekkeeksi 12 euron hintaan.
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TAVARASÄILÖ JA LÖYTÖTAVARAT
Tärkeät numerot
Yleinen hätänumero: 112
Info: 045 136 2946
Info sijaitsee eteläisen
sisäänkäynnin aulassa.

Pientavaranarikka palvelee kävijöitä koko tapahtuman ajan eteläisellä sisäänkäynnillä. Patjat, makuupussit ja muut suuremmat tavarat säilytetään isotavaranarikassa Lasigallerian länsipäädyssä. Löytötavaroita voi kysellä infosta tai tapahtuman jälkeen sähköpostitse
loytotavarat@ropecon.fi.

ENSIAPU
Apteekkipalvelut
Pasilan Apteekki
Ratapihantie 9
ma-pe 7.30–19
la 10–16
su suljettu
Yliopiston Apteekki
Mannerheimintie 96
Aina avoinna

Ensiavun päivystyshuone sijaitsee pohjoisen sisäänkäynnin läheisyydessä. Lähin apteekki on Pasilan Apteekki (Ratapihantie 9), joka on
avoinna maanantaista lauantaihin. Yliopiston Apteekki (Mannerheimintie 96) palvelee joka päivä vuorokauden ympäri.
Yleinen hätänumero on 112.
Tutustu tapahtuman turvallisuusohjeisiin sivuilla 10–11.

RUOKA JA JUOMA
Messukeskuksen ravintoloista ja kahviloista löytyy helpotusta kaikenkokoiseen nälkään. Pasilan aseman läheisyydestä löytyy useita ravintoloita ja kauppoja tapahtumapaikan tarjontaan vaihtelua kaipaaville.
Messukeskuksen ravintolat:

Vesipisteet
Tapahtumapaikalla on
kolme vesipistettä. Yksi
sijaitsee hallissa 3 Cafe
3:en yhteydessä, toinen
Alagalleriassa Wok’n’Curry
-raintolaa vastapäätä
oven 3.1 läheisyydessä ja
kolmas Ylä-Galleriassa
portaikon ja halli
5 ovien läheisyydessä.
Vesipisteillä ei ole juomaastioita.

Eat & Meet
pe 15–21, la 12–21, su 12–16
Olohuone
pe 15–21, la 15–21, su 11–16
puuroaaminen la ja su 8–11
Platta
pe 17–01, la 17–01, su 9.30–17
keittiö auki klo 0.00 saakka
Helsinki Cafe
pe 15–21, la 9.30–21, su 9.30–17
Open Lobby
pe 24/7, la 24/7, su 24/7
Hesburger
pe 15–24, la 9–02, su 9–18

Valokuvaus
Kiertelevät valokuvaajat
ikuistavat tapahtumaa ja
kävijöiden pukuloistoa koko
viikonlopun ajan.
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Wok’n’Curry
pe 15–22, la 8–22, su 8–18

Ensikertalaisen
Opas

Ensimmäistä kertaa Ropeconissa?
Ropecon sopii kaikille roolipeliharrastuksesta kiinnostuneille vastaalkajista kovimpiin konkareihin. Tapahtumassa voi tutustua helposti
peliharrastuksen erilaisiin muotoihin. Eteläisen sisäänkäynnin luona
palveleva Info-piste vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin, koskivat ne
mitä tahansa käytännön järjestelyitä.

Ropecon tutuksi tuutorin avustuksella
Jos Ropecon on sinulle täysin vieras, Messukeskus tuntuu valtavalta, eikä kiinnostaviin ohjelmiin ole kaveria seuraksi, niin helpoin tapa
aloittaa on lähtemällä Ropeconin tuutorien mukaan opastetulle kierrokselle, jossa kierretään läpi koko Ropecon. Tuutoreilta voi koko
conin ajan kysyä apua ja heistä voi saada seuraa niin avajaisiin kuin
pelihetkiin. Tuutoreita voi bongata Turvasatamasta. Lisää tietoa Turvasatamasta löytyy sivulta 17.
Ropeconissa on tarjolla runsaasti ohjelmaa, eikä kaikkea voi millään
nähdä. Apuna itselle mielenkiintoisimman ohjelman löytymiseksi on
ropecon.fi/ohjelmaopas, jossa voit tunnisteiden avulla seuloa kiinnostavimmat ohjelmateemat. Aloittelijaystävällinen ohjelma on merkitty
omalla tunnisteellaan.
Aloittelijan ja uusia pelikokemuksia etsivän kannattaa vierailla Kokemuspisteellä, jossa voit esimerkiksi pelata lyhyitä roolipelejä. Kokemuspisteen työntekijät antavat mielellään vinkkejä. Lisää tietoa Kokemuspisteestä löytyy sivulta 16.

Mitä Ropeconin jälkeen?
Jos roolipelikärpänen puraisee, käy ihmeessä tutustumassa erilaisten
roolipeliyhdistysten toimintaan jo Ropeconissa! Yhdistysten esittelytiskit löydät Alagalleriasta sekä hallista 3 proppinäyttelyn läheisyydestä. Lisätietoa peliharrastuksista ja niiden aloittamisesta löydät myös
Ropeconin verkkosivuilta: 2019.ropecon.fi/tietoa-peliharrastuksista.

Aloittelijakierrokset Ropeconiin
Con-tuutorit järjestävät opastuskierroksia Ropeconiin.
Kaikki kierrokset lähtevät Infosta.
Suomeksi:
pe klo 16 ja 18.30
la klo 10 ja 14

Englanniksi:
la klo 12
Turvasatama, halli 3

pe 15–21 / la 10–21 / su 10–17
Kokemuspiste, halli 3

pe 15–23 / la 10–23 / su 10–17
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Turvallisuus
ja viihtyvyys

Hätäturvallisuus
• Selvitä hätäpoistumistiet etukäteen.
• Hätätilanteessa poistu lähimmän hätäpoistumistien kautta ulos tilasta.
• Pysy poissa autotieltä, jotta pelastushenkilökunta pääsee paikalle.
• Noudata järjestyksenvalvojien ohjeita, kehotuksia ja käskyjä.

Järjestyssäännöt
Tapahtumassa noudatetaan muutamia erityisiä järjestyssääntöjä, joiden tarkoituksena on luoda kaikille osallistujille turvallinen ja onnistunut tapahtuma. Turvallisuutta ja järjestystä tapahtumassa valvovat
poliisin hyväksymät järjestyksenvalvojat. Heidän sekä järjestäjien antamia ohjeita tulee noudattaa.
Yksinkertaisuudessaan säännöt voidaan tiivistää muutamaan kohtaan:
• Noudata lakia ja järjestyssääntöjä.
• Käytä järkeä.
• Ota muut huomioon.

Käyttäytyminen
Ropeconin järjestäjät haluavat taata kaikille osallistujille turvallisemman tilan ja sitä kautta mukavan kokemuksen. Kiusaaminen ja häirintä eivät kuulu Ropeconiin, joten muistathan käyttäytyä kaikkia
kohtaan kunnioittavasti koko viikonlopun ajan. Tutustu Ropeconin
häirinnänvastaiseen linjaukseen: 2019.ropecon.fi/hairinta/.
Mikäli toinen kävijä tai tapahtuman järjestyksenvalvojat tai muut
järjestäjät pyytävät sinua lopettamaan jonkin toiminnan häiritsevänä, kuuntele heidän kehotuksiaan. Mikäli sinulla on kysyttävää häirinnänvastauksesta linjauksesta, voit ottaa yhteyttä Ropeconin häirintäyhdyshenkilöihin. Häirintäyhdyshenkilöinä toimivat Ninni Aalto,
Aila Heikkinen, Tanja Lehto, Joonas Mäkinen ja Lepe Saraste. Tavoitat
häirintäyhdyshenkilöt numerosta: 044 781 5518

Asejäljitelmät
Info 24h tapahtuman
aikana
045 136 2946
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Tapahtumassa käytetään aseita tai asejäljitelmiä ainoastaan osina tapahtuman ohjelmaa, esimerkiksi taistelunäytöksissä. Jos pukusi rekvisiittaan kuuluu oleellisena osana asejäljitelmä tai muu kättä pidempi,
sen on pysyttävä kiinni puvussa. Minkään pidempien esineiden heiluttelu tapahtumassa ei ole sallittua. Lisäksi on huomioitava, että mikään miekkaa tai muuta teräasetta jäljittelevä puvun osa ei saa olla
teroitettu. Ampuma-asejäljitelmien tulee olla selkeästi merkittyjä (ks.
ohjeet viereiseltä sivulta).
Muovikuula-aseiden lippaiden tulee olla tyhjiä ja aseiden ilman akkuja tai kaasuja. Merkityilläkään aseilla ei osoitella sivullisia kävijöitä.
Pehmomiekkailulle ja muulle tämän kaltaiselle toiminnalle on varattu aikaa ja paikka ohjelmassa. Boffereitakaan ei siis heilutella vapaasti missään.

Asejäljitelmien merkintä

Spontaani ohjelma

Ampuma-asejäljitelmien tulee olla selkeästi
merkittyjä seuraavalla tavalla:

Spontaanit esitykset ovat suotavia. Muista kuitenkin
olla häiritsemättä muita ihmisiä tai Ropeconin ohjelmaa esimerkiksi estämällä läpikulkua tai pitämällä
melua luentosalien läheisyydessä. Koska Ropeconin
ohjelma on maksutonta, ei spontaaneistakaan ohjelmanumeroista saa vaatia rahaa.
HUOM! Tulennielentä ja mitkä hyvänsä muut riskialttiit ohjelmanumerot voivat vaatia erillisiä lupia
tai vakuutuksia, ja niistä tulee aina sopia etukäteen
tapahtuman järjestäjien kanssa. Tapahtuman järjestyksenvalvonta voi keskeyttää riskialttiiksi katsomansa ohjelman.

• Piippu on teipattu umpeen punaisella
teipillä vähintään 2 cm:n matkalta.
• Kahvassa tai perässä on selkeä punainen
teippaus, joka erottuu myös aseen ollessa kiinni puvussa.
Mikäli merkitsemistavassa on jotain epäselvää tai sinulla on kysyttävää, tiedustele apua lähimmältä järjestyksenvalvojalta
tai infosta. Infosta löytyy myös punaista
teippiä aseiden merkitsemistä varten.
Asejäljitelmän voi merkitä myös itse
kotona. Järjestyksenvalvojat voivat tarkistaa asejäljitelmiä tapahtuman aikana.
Jos kävijänä näet tapahtumassa ampuma-asejäljitelmän jota ei ole merkitty ohjeiden mukaisesti, ota viipymättä yhteys
järjestyksenvalvontaan, jotta asejäljitelmä
voidaan tarkistaa.

Päihteet
Tapahtuma on päihteetön.
Tapahtuma-alueella on alkoholin hallussapito kielletty eikä päihtynyt henkilö
ole tervetullut tapahtumaan. Päihtyneet
asiakkaat ohjataan pois tapahtuma-alueelta, ja tarvittaessa kielletyt aineet voidaan takavarikoida. Laittomat päihteet
ilmoitamme aina poliisille.
Tupakointi, myös sähköinen versio, on
sallittua ainoastaan ulkotiloissa, merkityillä alueilla.

Kulkureitit ja avoimet tilat
Kulkureitit tulee tapahtumassa pitää esteettöminä.
Portaikot eivät ole istumista varten,
eikä aulatiloihin sovi levittää piknik-vilttiä.
Nukkuminen on sallittua nukkumakäyttöön varatulla alueella hallissa 2.
Istumiseen ja yleiseen hengailuun
soveltuu erinomaisesti siihen tarkoitettu Hengailualue, joka sijaitsee hallissa 3
pomppulinnan vieressä.

Vaatetus
Ropeconiin asua valitessa on syytä muistaa, että Ropecon on myös lapsille sallittu tapahtuma. Riittävä
pukeutuminen on siis pakollista.
Pukeutuminen erilaisiin rooliasuihin on täysin sallittua. Huomioi, että henkilöllisyyden tarkistamiseksi
erityisesti ikärajallisiin tapahtumiin osallistuttaessa
tulee pystyä tarvittaessa näyttämään kasvonsa.

Muuta huomionarvoista
Tapahtumaan ei voi tuoda lemmikkieläimiä. Eläimiä
ei myöskään saa jättää yksin odottamaan tapahtuma-alueen välittömään läheisyyteen, vaikka eläin
olisikin tällaiseen tottunut. Opas- ja avustajakoirat
luonnollisesti ovat tervetulleita myös sisätiloihin.
Mainosten, esitteiden tai kavereiden kiinnittäminen
tapahtuma-alueen seiniin tai muihin pintoihin teipillä tai millään muullakaan keinoin on kiellettyä.
Kaupallisen toiminnan harjoittaminen tapahtumassa on rajoitettua, tarvittaessa ota yhteyttä järjestäjiin.
Pidetään tapahtuma siistinä ja viedään omat roskat niille kuuluville paikoille, roska-astioihin.
Messukeskus on keskellä Helsinkiä – otathan alueen asukkaat huomioon, myös tapahtuma-alueen
ulkopuolella.

Turvataan yhdessä hyvä kokemus
kaikille
Ropeconin järjestäjät haluavat taata kaikille osallistujille turvallisen tilan ja sitä kautta mukavan kokemuksen. Kiusaaminen ja häirintä eivät kuulu Ropeconiin, joten muistathan käyttäytyä kaikkia kohtaan
kunnioittavasti koko viikonlopun ajan.
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LAsten
Ropecon

Ropecon sopii erinomaisesti koko perheelle. Aloittelijoille,
lapsille ja perheille soveltuvaa pelattavaa löytyy erityisesti
Kokemuspisteeltä. Lasigallerian ohjelmalavalla, halli 3:n
näyttelyalueella sekä bofferi- ja teräsalueella tapahtuu
lähes koko ajan jotain jännittävää. Pelitiskien ja myyntialueen työntekijät kertovat mielellään lisää lapsiystävällisistä
peleistä.
Lastenhoito
Lastenhoitohuone löytyy hallista 3, Cafe 3:n läheisyydestä. Lastenhoitotasoja on myös Siiven 1. ja 2. kerroksen inva-WC:ssä sekä pohjoisen
sisäänkäynnin WC:ssä. Potat löytyvät Siiven molemmista inva-WC:stä.

Lastenhuone
Lastenhuone sijaitsee käytävämäisen Ylä-Gallerian puolivälissä. Lastenhuoneessa lapset voivat huoltajiensa valvonnassa leikkiä, syödä
tai rauhoittua. Huoneesta löytyy vesipiste, mikroaaltouuni, jääkaappi sekä WC hoitotasolla. Tilassa on työntekijä, mutta lapset ovat aina
huoltajiensa vastuulla – kyseessä ei siis ole lapsiparkki.
Aukioloajat
pe 16–22 / la 10–22 / su 10–16

Lastenvaunut
Tapahtumaan voi osallistua lastenvaunujen kanssa. Kulku eri kerrosten välillä onnistuu hissillä. Ohjelmasaleissa ja käytävillä voi kuitenkin olla ajoittain ruuhkaa, jolloin liikkuminen vaunujen kanssa saattaa olla hankalaa. Lastenvaunuparkki sijaitsee Lasigalleriassa isotavaranarikan päädyssä.

Lapsiystävällinen ohjelma
Lapset voivat osallistua miltei kaikkeen ohjelmaan. Mukana saattaa
olla muutamia ohjelmanumeroita, jotka ovat kielletty alaikäisiltä tai
alle 15-vuotiailta. Ikäsuositukset löytyvät ohjelmaoppaasta kyseisten
ohjelmanumeroiden kuvauksista.
Pelit ja ohjelmanumerot, joita suosittelemme erityisesti lapsille, löytyvät Ropeconin ohjelmaopaasta hakukategorialla ”Lapsiystävällinen”. Hakukategorialla “Perheohjelma” sen sijaan löytyy koko perheelle sopivaa ohjelmaa.Voit tallentaa mielenkiintoiset ohjelmanumerot klikkaamalla tähtikuvaketta, jolloin suosikkisi näkyvät aikataululistauksena ”Omat suosikit” -sivulla.
Katso kaikki ohjelmat kuvauksineen ohjelmaoppaasta:
ropecon.fi/ohjelmaopas.
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Tekemistä,
NÄkemistä,
		
Kokemista

Ropeconissa on paljon tekemistä ja kokemista ja joskus voi olla
vaikeaa hahmottaa, mistä aloittaa. Ohessa tärppilista viikonlopun
kokemuksille, tule rohkeasti tutustumaan pisteisiimme!

Pelitiski ja lautapelikirjasto
Pelitiski toimii ohjeistuspaikkana erilaisille peleille ja turnauksille.
Tiskiltä pystyy lainaamaan lautapelikirjaston pelejä, ilmoittautumaan turnauksiin, ja osallistumaan Peliä Pyynnöstä -roolipeleihin
ja skenaariokilpailuun.
Halli 3
pe klo 15 - su klo 17

Kokemuspiste
Kokemuspisteellä on tarjolla matalan kynnyksen pelejä ja maistiaisia sekä demoja erilaisista peleistä. Moniin peleihin pääsee mukaan vain kertomalla haluavansa pelata, eli etukäteen ei tarvitse
ilmoittautua.
Halli 3
pe 15–23
la 10–23
su 10–17

Maalauspiste
Maalauspisteellä voi kokeilla figujen ja käpyjen maalausta tai tehdä oman mestariteoksesi kokeneiden konkareiden ohjeistamana.
Pisteellä käytössäsi ovat kaikki tarvittavat välineet.
Halli 1B
pe 15–23
la 10–23
su 10–17

Larp- ja pöytäroolipelitiski
Larp- ja roolipelitiskin löydät aulasta Info-pisteen vierestä ja sieltä saat ohjeita ja apua peleihin ilmoittautumiseen. Roolipeleihin
ilmoittaudutaan Konsti-sovelluksella ja larppeihin perinteisesellä
paperilomakkeella.
Eteläinen aula
pe 15–22
la 9–22
su 9–16

Pomppulinna ja hengailualue
Hengailualueella pystyt rauhoittumaan Ropeconin vilinästä ja antaa jalkojen levätä Pomppulinnassa.
Halli 3 hengailualue
Auki koko Ropeconin ajan
pe klo 15 - su klo 17

16

Turvasatama

Taidekuja

Turvasatama toimii levähdyspaikkana uupuneelle conikävijälle. Turvasatamassa
päivystävät henkilöt ovat tukena kävijöille, jotka kaipaavat vaikka hetken juttuseuraa. Turvsatamasta löydät myös cosplayensiapupisteen, jonne voit suunnata mikäli kaipaat apua pukusi kanssa.

Taidekujalla taiteen ja käsitöiden harrastajat myyvät
omia tuotoksiaan. Taidekujan valikoimasta voi löytyä esimerkiksi taideprinttejä, postikortteja, pieniä
käsitöitä, koruja ja sarjakuvia. Taiteilijat voivat ottaa
vastaan paikan päällä myös tilaustöitä.

Halli 3 hengailualue
pe 15–21
la 10–21
su 10–17

Halli 3
pe klo 16–21
la klo 10–18
su klo 10–17

Helmet-kirjastojen tapahtumapiste

Myyntialue

Kirjaston monitoimipisteellä pääset tutustumaan
kirjaston palveluihin ja valikoimaan.

Myyntialueella voit tehdä löytöjä kirpputorilta, ostaa Ropeconin paidan Ropeconin omasta RopeconShopista tai tutkailla,
mitä kaikkea hienoa myyntialueen myyjät
ovat tuoneet kävijöille. Tänä vuonna mukana on myös ensimmäistä kertaa taidekuja, josta voi löytää esimerkiksi fan art
– teoksia ja muuta taidetta lahjakkailta
harrastajilta.

Halli 1B
pe 15–20
la 12–18

Kirjastoauto
Messuaukio
pe 15–20
la 12–18

Halli 3
pe 15–21
la 10–19
su 10–17

Turvallinen koti roolipelaamista edistäville projekteille.

Suomen suurin ja kaunein
lautapelitapahtuma tänä vuonna
kauppakeskus REDIssä. Tule mukaan
pelaamaan yksin, yhdessä tai vaikka
koko perheen kanssa!
Tapahtuman järjestää Suomen lautapeliseura.

TAPAHTUMAN
PÄÄSPONSORIT

Suomen roolipeliseura ry:n tarkoitus on tuoda yhteen ja
tukea suomalaisia roolipeliskenen
aktiiveja ja sellaisiksi
haluavia.
Seura
auttaa
tarvittaessa
toiminnan
suunnittelussa,
tekijöiden rekrytoinnissa,
viestinnässä ja
koordinoinnissa,
mutta kunkin projektin tiimi päättää
mitä projektissa haluavat tehdä.
Tervetuloa mukaan! Jäsenenä
suomalaista roolipelikulttuuria!

olet mukana kehittämässä

www.s uom enroolipelis eura.fi
Suomen lautapeliseuralla on toimintaa
ja tapahtumia ympäri Suomen.
Tule mukaan pelaamaan!
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Kunniavieraat
Jon Hodgson
Jon Hodgson on skotlantilainen pelisuunnittelija, kuvittaja
ja kartografi. Hänet tunnetaan mm. kuvituksistaan monissa
suomalaisillekin tutuissa produktioissa (Dungeons & Dragons:
laitokset 3-5, Pathfinder, Warhammer Fantasy Roleplay: laitokset 1-2 ja 4, The One Ring, Beyond the Wall, Warhammer Historical ja Dragon Warriors). Hän on työskennellyt suunnittelijana
Adventures in Middle-earth’issä ja luovana johtajana Cubicle
7:ssä. Hodgson on ollut suosittu myös muissa Coneissa: hän oli
GenConissa kunniavieraana kaksi vuotta putkeen.
Hodgsonin viimeisin projekti on ollut hänen oma kustantamonsa Handiwork Games (www.handiwork.games). Hän ja Ken Hite työskentelevät
yhteistyössä Onyx Path Publishing-kustantamon kanssa produktioiden,
kuten Hellenistika, Beowulf (5. laitos) ja Scarred Lands parissa. Uusia
projekteja on kuulemma tulilla ja niistä kuulemme lisää, kun Hodgson
saapuu Ropeconiin! Mainittakoon vielä, että Hodgsonin puoliso on suomalainen, ja hän on erityisen innoissaan saapumassa Ropeconiin, koska
on haaveillut siitä jo vuosia.
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Haastattelussa: Jon Hodgson
Haastattelimme Jon Hodgsonia Ropeconin blogia varten. Alla poimintoja
haastattelusta, koko haastattelun voi lukea Ropenomiconista:
https://blog.ropecon.fi/guest-of-honour-interview-jon-hodgson/.

Ropecon’s theme this year is mythology. Do you have a
favorite mythology you use to draw inspiration and imagery from for your art?
Right now I’m reading a lot about Anglo-Saxon mythology for our upcoming game Beowulf, and that kind of early
medieval era has certainly been a huge influence on my
work. It can be hard to sift through what is Victorian-era
invention, and what is something closer to historical belief, but taken at face, value I find North West European
myths really engaging. I’m also a big fan of Greek mythology and that was probably my very first contact with the
kinds of imaginative worlds we like to play in. Greek mythology is so well respected as part of “the classics” that
it was a lot easier to find in books when I was growing up.
What are your expectations for Ropecon 2019?
Honestly? I’m really looking forward to being back in Helsinki, and I’m just going to relax and see what I find!

The Man, Career and Games
Room 103
FRI 6:00 pm –7:45 pm

Draw-off with Game Illustrators
Room 201
SAT 12:00 pm – 12:45 pm

Gender in Games Industry
Room 103
SAT 3:00 pm – 4:45 pm

Game Illustrator Panel
Room 103
SAT 9:00 pm – 10:45 pm

Art Directing Role-Playing Games
Room 103
SUN 1:00 pm – 2:45 pm
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Lynne Hardy
Lynne Hardy löysi tiensä roolipelaamisen pariin yliopistossa
hieman erikoisesti amerikkalaisen jalkapallon kautta. Muutamaa vuotta myöhemmin Wizards of the Coastille lähetetty
uskalias kirje avasi tien peliteollisuuden pariin, ja Hardy onkin
työskennellyt alalla ajoittain jo muutaman vuosikymmenen
ajan. Vuosien saatossa Hardy on toiminut sekä kirjoittajana
että toimittajana mm. Nightfall Gamesillä, Pelgrane Pressillä,
Cubicle Sevenillä, Modiphiuksellä ja Green Roninilla. Hän on
myös suunnitellut oman steampunk pulp -henkisen seikkailupelinsä nimeltä Cogs, Cakes and Swordsticks.
Viime aikoina Hardy on työskennellyt osana tiimiä, joka päivittää Chaosiumin legendaarista Masks of Nyarlathotep -roolipelikampanjaa. Lisäksi Hardyn kirjoittama ja nykypäivään sijoittuva Call of Cthulhu -skenaario Scritch Scratch edusti Chaosiumia vuoden 2018 Free RPG Day -tempauksessa. Tänä vuonna Hardy alkoi työskennellä Chaosiumilla täysipäiväisesti apulaiskustannustoimittajana Call of Cthulhu RPG:n parissa.
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Hardy ei ole ollut Ropeconissa aikaisemmin, mutta on kuullut tapahtumasta paljon ja odottaa vierailuaan innolla.

Haastattelussa: Lynne Hardy
Haastattelimme Lynne Hardya Ropeconin blogia varten. Alla poimintoja
haastattelusta, koko haastattelun voi lukea Ropenomiconista:
https://blog.ropecon.fi/guest-of-honour-interview-lynne-hardy/.

Ropecon’s theme this year is mythology. Do you have a
favorite mythology?
I’m fascinated by all mythologies – the similarities in
themes and concepts that crop up all over the world, and
also the differences. The world’s mythologies are a wonderful treasure trove of information regarding how our
ancestors saw the world, distorted over time through retelling to suit each generation’s needs and biases.
What do you expect from Ropecon 2019?
A really good experience. Everyone I’ve spoken to who has
been in the past has thoroughly enjoyed themselves and
would love to come again (if they haven’t already).
I’ve never been to Finland before, and I love visiting new
places, so it’s all very exciting.

The Woman, Career and Games
Room 103
FRI 8:00 pm – 9:45 pm

Editing Role-Playing Games
Room 204
SAT 10:00 am – 10:45 am

Gender in Games Industry
Room 103
SAT 3:00 pm – 4:45 pm

Cthulhu – from Mythos to Role-Playing Game
Room 103
SAT 7:00 pm – 7:45 pm

Lady Norton’s Diamonds: RPG
Room 301
SUN 1:00 pm – 3:00 pm
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Kutsuvieraat

John Gardiner-Garden
John Gardiner-Garden on maailman tunnetuimpia historiallisen tanssin
tanssimestareita ja hänen tanssejaan on tanssittu Ropeconissa jo vuosikymmeniä. Kehittämiensä tanssien ympärille Gardiner-Garden on luonut
rikkaan fantasiamaailman.

Introducing the Lost dances of the Bordonians

Ala-Galleria
pe 18:00 - 19:55
Dancing through the Ages - bringing historical dances to life

Sali 205
la 11:00 - 12:45
Time-travel through four centuries of dance

Ala-Galleria
la 14:00 - 15:55
The Chess dance

Ala-Galleria
su 12:00 - 13:55
World building through dance -the Bordonian experience

Sali 205
su 15:00 - 16:45

Mikko Kamula
Mikko Kamula on kansanperinteen tutkija ja kirjailija. Kamulan keskiaikaiseen Suomeen sijoittuvat fantasiakirjat Ikimetsien sydänmailla (2017) ja
Iso härkä (2018) ammentavat suomalaisesta kansanperinteestä ja mytologiasta.

Kirjailijapaneeli

Sali 208
la 13:00 - 14:45
Mikko Kamulan kirjailijahaastattelu - myytit fiktiossa

Sali 208
la 16:00 - 16:45
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Spektaakkelisali

Mikä on spektaakkelisali ja mitä
siellä tapahtuu?
Ropeconin suurta ohjelmatilaa kutsutaan spektaakkelisaliksi, ja se löytyy
Hallista 1. Suuntaa siis sinne, jos haluat nähdä suurta ja kaunista ohjelmaa! Alla muutamia tärppejä spektaakkelisalin ohjelmaan.
Avajaiset (pe 17–17:45)
Ropeconin perinteisissä avajaisissa toivotamme kaikki kävijät tervetulleiksi
tapahtumaan, esittelemme kunniavieraat ja kurkistamme hieman viikonlopun ohjelmaan.
Wrestling Show Live - Ropecon Edition (pe 21–23)
Suomalainen showpainiorganisaatio FCF Wrestling tarjoaa ennennäkemättömän show’n! Tule kannustamaan suomalaisen showpainitaivaan kirkkaimpia tähtiä!
Pukukilpailu: Pukuesittely / Costume Contest Showcase (la 14–14:45)
Pukukilpailun osallistujat nousevat lavalle esittelemään asujaan!
Gaala 2019 (la 18–19)
Ropeconin Gaalassa on tänäkin vuonna luvassa näyttäviä esityksiä sekä
larp-näytös, jossa esitellään kuluneen larp-vuoden pelejä ja asuja. Lisäksi
jaetaan perinteiset palkinnot Vuoden peliteko ja Kultainen lohikäärme.
Ropeconin historialliset tanssiaiset (la 20–01)
Ropeconin historialliset tanssiaiset ovat Suomen suurin historiallisen tanssin tapahtuma. Osallistu viikonlopun aikana tanssiharjoituksiin ja tule
tanssimaan unohtumattomaan juhlaan!
Konsertti: Anna Kokkonen - kelttihenkistä musiikkia (su 12–13)
Tule kuuntelemaan laulaja-lauluntekijä Anna Kokkosen salaperäistä musiikkia! Ajattomia melodioita, kelttiläisiä vaikutteita ja musiikkia kuin fantasiaelokuvan soundtrackilta, joka vie mukanaan toiseen maailmaan.
Konsertti: Mamyth (su 14–15)
Mamyth on ulottuvuusmatka kauniista fantasiasadusta muinaiseen runolauluun. Yhtye yhdistelee omaperäisesti soittimia, musiikkityylejä ja aikakausia, vahvalla tunteella ja rajattomalla mielikuvituksella.
Riverside Castle & Another Castle (su 16–16:45)
Lavan valtaa jälleen eeppinen määrä kuoroenergiaa, kun Turun ja Helsingin nörteimmät enimmäkseen naiskuorot - Riverside Castle ja Another
Castle - yhdistävät voimansa. Nörttimäistä musiikkia tullaan kuulemaan
laidasta laitaan niin peleistä, elokuvista kuin tv-sarjoistakin.
Päättäjäiset (su 17–17:45)
Ropecon-viikonloppu on saapunut päätökseensä. Viimeisenä kuitenkin
pääsemme tapaamaan kunniavieraat vielä kerran ja osoittamaan suosiotamme conin monien eri kilpailujen voittajille!
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Kultainen Lohikäärme
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 2019 palkinnon saaja julkistetaan gaalassa lauantaina.

Vuoden Peliteko

GAALA 2019
Halli 1
LA 18-19.00

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.
Vuoden 2019 palkinnon saaja julkistetaan Ropeconin gaalassa lauantaina.

Harmaasudet ry

Historianelävöitystä
ja larppeja Helsingissä
www.harmaasudet.fi
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