Ropecon 2015

Tässä on salaisuus
Här är en hemlighet
here is a secret

Mikä se on? Tule Ropeconiin, niin
saat tietää
Vad är den? Kom till Ropecon, då
får du veta
What is it? Come to Ropecon to
find out
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LYHYESTI

Lyhyesti
Ovet aukeavat perjantaina klo 15 ja sulkeutuvat sunnuntaina klo 18. Yöaikaan (03-09) ei ole ohjelmaa.Tapahtumapaikka on kuitenkin avoinna koko viikonlopun.
Liput maksavat 30€ koko viikonlopulta ja niitä saa ostaa Dipolin ovilta. Perjantain ja lauantain
päivälippu maksaa 20€, sunnuntailippu 10€. Päivälipun päivitys viikonloppulipuksi maksaa 10€.
Päivälippu on voimassa ostohetkestä seuraavaan päivään klo 09 saakka. Lipun haltija voi osallistua Ropeconin ohjelmaan ja majoittua kävijöille varatuissa majoitustiloissa. Alle 12-vuotiaat saavat
osallistua tapahtumaan ja ohjelmaan ilmaiseksi lipun ostavan huoltajan seurassa.
Tapahtumalla ei ole ikärajaa, mutta joissain yksittäisissä ohjelmanumeroissa voi olla ikäraja ohjelman sisällön vuoksi. Jos aiot osallistua tällaiseen ohjelmaan, tuo henkilöllisyystodistus mukanasi.
Kaubamaja sijaitsee salissa 4 ja Ropeconin oma myyntitiski juhla-aulan porrastasanteella. Kaubamaja on auki perjantaina klo 15–21, lauantaina 10–18 ja sunnuntaina klo 10–15, Ropeconin myyntitiski puolestaan perjantaina klo 15–21, lauantaina 10–21 ja sunnuntaina klo 10–15.
Ohjelmakartta ja tapahtuma-alueen kartat ovat keskiaukeaman liitteenä.
Ropeconin järjestää Ropecon ry ja se järjestetään täysin vapaaehtoisvoimin.

Käsiohjelma // Taitto: Eino Partanen / Graafikko: Anayte Delahay / Toimitus: Mikko Hänninen / Kartat: Toni
Toivonen / Paino: Tekopaikka Oy / Taittopohjat: Massi Hannula, Hannamari Vahtikari ja Markus Oja / Ropeconin
tietotekniikan toimittaa Tietovelhot Oy
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PÄÄKIRJOITUS

Ropecon 2015
Dipoli - Kerran vielä, tunteella
Lumi on juuri vasta sulanut, puissakin on vielä silmuja, ja jo on Ropeconin aika.
Ropecon järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin, sillä meitä vuodesta 1998 hyvin
palvellut kongressikeskus Dipoli suljetaan peruskorjauksen alkaessa kesäkuussa, ja seuraavina vuosina Ropecon tullaan järjestämään muualla. Tunnelma on haikea, sillä näiden vuosien aikana
roolipeliharrastus ja Ropecon ovat muuttuneet paljon. Harrastus on siirtynyt pienen piirin harrasteesta valtavirtaan. Suomalaisia rooli- ja seurapelejä on julkaistu lukuisia, uutiset harrastukseen liittyen eivät ole enää uutisten loppukevennyksiä, vaan roolipelaamista on käsitelty mediassa
niin nuorten harrasteena kuin kulttuurinakin. Ja itse Ropecon on kasvanut ja kehittynyt, tullen
nykyisen kaltaiseksi, hauskaksi roolipelifestariksi, joka tarjoaa ohjelmaa niin aloittelevammille
harrastajille, kuin kokeneemmillekin pelaajille niin larppien, korttipelien, miniatyyripelien, lautapelien kuin perinteisten roolipelienkin saralla.
Ropecon ei synny tyhjästä, vaan tänäkin vuonna sitä on ollut suunnittelemassa liki 30 coniittia,
jotka jokainen omasta tontistaan vastaten ovat toteuttaneet tapahtuman. Eikä pelkän 30 hengen
työpanoksella pitkälle pötkitä, vaan sadat vapaaehtoiset mahdollistavat tapahtuman järjestämällä
ohjelmaa, sekä toimimalla työpisteillämme tarjoten meille kaikille mahdollisimman innostavan ja
turvallisen Ropecon-kokemuksen.
Kun tämän vuoden tapahtumaa lähdettiin suunnittelemaan viime vuoden lopulla, halusimme
toteuttaa vielä yhden Ropeconin Dipolissa. Ennen ensi vuoden muuttoa on aikaa vielä kerran pelata, osallistua luennoille, käydä työpajoissa, nähdä vanhoja kavereita, sekä saada uusiakin näissä
samoissa saleissa, joissa Ropecon järjestetään jo 18:ta kertaa. Osallistua siihen tuttuun Ropeconiin,
jollaisena me olemme sen tottuneet kokemaan.
Tapahtumamme teemana on tulevien muutosten edessä luontevasti matka, ja se näkyy ohjelmassa monin tavoin, valmistakoon se meidät matkalle Dipolista eteenpäin kohti uusia seikkailuja.
Ja jo ennen lähtöämme kokekaamme ikimuistoinen Ropecon 2015!
Kiitos Dipoli, kiitos Otaniemi.

CONITEA

Ropecon XXII pääjärjestäjät, Mikko Hänninen, Kalle Kivimaa & Heidi Westerlund

Ropeconin suunnittelee ja toteuttaa pääjärjestäjien alaisuudessa toimivat vastuuhenkilöt, eli
Conitea.
Puheohjelma ja työpajat: Hanna Anderssén,
Joonas Iivonen ja Emi Maeda
Larpit: Samu Iiskola
Pöytäpelit: Arttu Hanska
Figupelit: Ari Luoma
Seura- ja turnauspelit: Jani Höglund ja Kasperi
Jaakkola
Kokemuspiste: Aaro Viertiö
Kunniavieraat: Ville-Eemeli Miettinen ja Jukka
Seppänen
Työvoimavastaava: Virpi Leppä
Lipunmyynti: Valtter Taipale
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Narikka: Mika Karstu
Otaniemi: Oskari Vuorio
Majoitus: Asta Yli-Öyrä
Kaubamaja: Taneli Pirinen
Myyntituotteet: Mikko Sairanen
Rahat: Maija Kangasniemi ja Niilo Paasivirta
Info ja turvallisuus: Jarno Ahlström ja Katariina
Pirttijärvi
Tiedotus: Anayte Delahay ja Eino Partanen
Logistiikka: Tuomas Puikkonen ja Juha Sihvonen
Tekniikka: Tuukka Jakola
Takahuone: Antti Kumpulainen
Kaato: Pekka Väisänen
Taltiointi: H. Taino

Ropecon 2015

Mikä on ropecon?

Ropecon on vuodesta 1994 yhtäjaksoisesti
järjestetty pelifestivaali, johon saapuu nykyään
noin 3500 kävijää vuosittain. Ropeconissa pelataan perinteisiä pöydän ääressä pelattavia
roolipelejä, mutta myös liveroolipelejä, korttipelejä, miniatyyripelejä ja lautapelejä. Lisäksi
Ropeconissa on lukuisia esitelmiä, luentoja ja
työpajoja useista eri harrastusta koskevista aiheista. Ropeconissa on myös monien eri pelien
turnauksia.
Ropecon järjestetään täysin vapaaehtoisvoimin; vastuussa tapahtuman järjestämisestä
ovat ensi sijassa pääjärjestäjien valitsemat vastuuhenkilöt eli conitea. Conitean alaisuudessa
työskentelee noin 350 vapaaehtoista, joiden
vastuulla on tapahtuman järjestäminen käytännössä, eli mm. lipunmyynti, järjestyksenvalvonta ja kaikki tapahtuman ohjelma.
Ensimmäinen Ropecon järjestettiin Helsingin Paasitornissa, mutta sen jälkeen Ropecon
on kerta toisensa jälkeen kasvanut. Ensimmäisen kerran 3000 kävijän raja ylitettiin vuonna
2002 ja kävijäennätys on vuodelta 2007, jolloin
kävijöitä oli yhteensä 3946. Noin puolet Ropeconin kävijöistä tulee pääkaupunkiseudulta,
ja enemmistö Suomen suurista kaupungeista.
Lisäksi Ropeconiin tullaan vieraaksi myös ulkomailta. Tapahtuman järjestää Ropecon ry, joka
on suomalaista rooli-, kortti-, lauta- ja miniatyyripeliharrastusta kehittävä yhdistys. Ropecon
ry (tuttavallisemmin Conry) nimeää vuosittain
tapahtuman pääjärjestäjät, joiden vastuulla on
vuosittaisen tapahtuman järjestäminen.
Ropecon-nimi tulee sanoista ’roolipeli’ –
joka harrastajien keskuudessa vakiintuneesti
lyhentyy ropeksi – ja ’convention’. Convention
tai lyhyemmin Con on tapahtuma, johon jonkin tietyn elokuvan, sarjan tai genren (tyylilajin) harrastajat kerääntyvät tapaamaan muita
harrastajia. Tapahtumassa harrastajat osallistuvat erilaisiin aktiviteetteihin, kuten luentoihin,
työpajoihin, näytöksiin, kokouksiin tai esimerkiksi luennoivat itse. Ropeconista puhutaan
usein myös tuttavallisesti roolipelaajapiireissä
nimellä ”Coni”. Ropecon lausutaan suomalaisittain ’ropekon’. Kirjoitusasu on Ropecon. Ropecon käyttää logonaan lohikäärmettä.

KÄYTÄNNÖT

Käytännöt

MIKÄ ON ROPECON?

MAJOITUS

Kaukaa saapuvat kävijät voivat yöpyä lattiamajoituksessa Dipolin lähistöllä sijaitsevissa
tiloissa. Majoitustiloja on rajallisesti, joten pääkaupunkiseudulla asuvien toivotaan nukkuvan
pääsääntöisesti kotonaan. Vain henkilökunnan
osoittamissa valvotuissa Dipolin tiloissa saa
nukkua. Käytävillä tai muissa valvomattomissa
Ropeconin tiloissa nukkuminen on ehdottomasti kielletty.
Yön aikana nukkumatiloissa vallitsee hiljaisuus ja tiloja myös vartioidaan majoituksen
ajan. Mukaan kannattaa ottaa makuupussi ja
makuualusta, sillä patjoja ei ole ja kivilattiat
saattavat olla melko kylmät.
Nukkumispaikat- ja tilat täytetään saapumisjärjestyksessä, joten vapaata majoituspaikkaa kannattaa kysyä ensin Dipolista tapahtuman infotiskiltä. Kaikille tarvitseville pyritään
osoittamaan jokin nukkumispaikka, mutta varhain yöpuulle menevät varmistavat itselleen
mukavamman ja rauhallisemman majoituksen
sekä pidemmät yöunet. Herätys on nukkumatiloissa pääsääntöisesti hieman ennen kymmentä.
Ensimmäiset majoitustilat otetaan käyttöön
päivittäin kello 22 aikoihin.

MUU YÖPYMINEN

Teltoissa Ropeconin alueella ei valitettavasti
voi nukkua. Lähimaastosta ei löydy paikkoja,
joihin teltan voisi luvallisesti pystyttää. Lähimmät leirintäalueet ovat Espoo Camping Oittaa
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ja Rastilan leirintäalue Helsingissä. Radisson
Blu Espoo -hotelli sijaitsee tapahtuma-alueen
vieressä. Seuraavaksi lähin hotelli on Tapiola Garden Tapiolassa, vajaan parin kilometrin
päässä Dipolista.

TAVAROIDEN SÄILYTYS

Tavarat voi jättää vartioituun narikkaan,
joka kuuluu pääsylipun hintaan. Makuupussit,
patjat ja muut suuret tavarat viedään erilliseen
isojen tavaroiden säilytystilaan Servin mökkiin,
joka sijaitsee Jämeräntaipaleella muutaman sadan metrin päässä Dipolista. Dipolissa olevaan
narikkaan voi jättää reput ja muut pienet tavarat. Molemmat narikat ovat avoinna koko
tapahtuman ajan.
Jos kadotat omaisuuttasi, sitä kannattaa
käydä kyselemässä infotiskiltä. Infotiskiltä voi
kysyä myös edellisvuoden Ropeconiin jääneitä
tavaroita.

PESEYTYMINEN

Henkilökohtaisesta hygieniasta voi ja on
jopa suositeltavaa huolehtia suihkuissa ja saunassa, jotka ovat käytössä aamuin illoin. Naisille ja miehille on varattu erilliset tilat. Suihku- ja
saunatiloissa on aukiolon ajan työntekijä varmistamassa vuorojen sujumista ja auttamassa
mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Lisäksi tanssiohjelmien ja sunnuntainabofferoinnin jälkeen järjestetään sekasuihkuvuoroja Gorsussa:
Lauantai suihku: 23 - 03
Sunnuntai suihku: 16 -18

JÄTEHUOLTO

Yleisen viihtyvyyden takaamiseksi alueella
on tarjolla lukuisia roska-astioita, joihin Ropeconin kävijöiden toivotaan sijoittavan sekajätteensä. Pulloille on lisäksi omat keräysastiansa,
joita on suotavaa käyttää. Ropeconin henkilökunta kiertää Dipolissa ja sen lähia-lueilla valvomassa paikkojen siisteyttä, mutta toivomme,
että jokainen pitää tapahtuma-alueen siistinä
ja viihtyisänä.
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Lämmintä ruokaa saa Dipolissa sijaitsevasta
ravintola Cantinasta (tunnetaan myös Keltsuna) ja Dipolin vieressä olevista myyntikojuista.
Ravintola Cantina on auki perjantaina ja
lauantaina klo 11-03 (keittiö 11-01) ja sunnuntaina klo 11-18 (keittiö 11-17). Myyntikojuilla on
omat aukioloaikansa ja ainakin osa niistä on
luultavasti auki vuorokauden ympäri. Dipolin
vieressä olevan Täffän kahviosta voi myös ostaa
pientä purtavaa rakennuksen aukioloaikoina.
Dipolin lähellä sijaitsevassa Otaniemen ostoskeskuksessa on ruokakauppa, grillikioski,
R-kioski ja pankkiautomaatti.
Alkoholi ei kuulu Ropeconiin ja sen nauttiminen ja hallussapito tapahtuman alueella on
kielletty, poislukien ravintolan erillinen anniskelualue.

PUKEUTUMINEN

Ropeconissa asu on pakollinen, mutta vapaa. Osa kävijöistä pukeutuu näyttäviin cosplay
tai larppiasuihin, mutta paikalla pärjää hyvin
myös arkivaatteissa. Pääasia on, että asusi on
sinulle iloa tuova ja mukava ja jolla pärjäät
hyvin läpi Ropeconin. Ropeconissa on paljon
kävijöitä ja keväällä lämpötila voi vaihdella päivän mittaan hyvinkin paljon, joten on hyvä jos
pystyt lisäämään tai vähentämään vaatetustasi
lämpötilan mukaan.

TURVALLISUUS

Ropeconissa noudatetaan Suomen lain lisäksi muutamia muita yhteisiä sääntöjä. Ohjeet
pätevät Dipolin ja muiden tapahtumapaikkojen
lisäksi lähimaastossa. Haluamme näillä ohjeistuksilla varmistaa Ropeconin kävijöiden viihtyisyyden ja turvallisuuden.

ASEET

Ropeconissa ei käytetä aseita. Asejäljitelmät
ynnä muut sellaiset kuuluvat puvustukseen ja
pysyvät siinä kiinni. Minkä tahansa miekan,
ampuma-aseen tai muun kättä pidemmän
(myös purjon) heiluttelu on tapahtumassa kiellettyä. Aseet eivät saa olla ladattuja, joten jätäthän kuulat, kaasut ja muut suosiolla kotiin.
Mikäli tuot asejäljitelmän Ropeconiin, merkitse
se seuraavasti:
Pistooleihin punainen merkkiteippaus koko
kahvan mitalta ja piippuun punainen merkkiteippaus vähintään 2cm matkalle.
Pidempiin aseisiin punainen merkkiteippa-

Turvallisuus

Saunan ja suihkun aikataulut Rantasaunalla:
Perjantai suihku & sauna: 20 - 23
Lauantai suihku: 8 - 11
Lauantai suihku & sauna: 17 - 22
Sunnuntai suihku: 8 - 11

RUOKA JA JUOMA

Ropecon 2015
us 3cm matkalle perään sekä piippuun 2cm
matkalle.
Myös miekat ja muut asetta kuvaavat esineet tulee olla merkattuina punaisella merkkiteippauksella.
Helpoin tapa merkata aseesi on punainen
sähköteippi.
Pehmomiekkojen kalistelulle on varattu
oma erityinen areenansa. Muualla niidenkin on
pysyttävä huotrissaan.

PÄIHTEET

Alkoholi tai muut päihteet eivät kuulu
Ropeconiin. Järjestyksenvalvojilla on velvollisuus takavarikoida kielletyt aineet ja poistaa
paikalta häiriköt tunnelmaa ja tilaisuutta pilaamasta. Heillä on myös oikeus tarkastaa reput,
laukut tai kassit kiellettyjen aineiden varalta.
Tämä koskee myös saunaa.
Tupakointi on sallittua vain ulkotiloissa sille
erikseen osoitetussa tupakointipaikassa. Huolehdi ympäristöstä ja siisteydestä: laita tupakantumpit niille varattuihin tuhkakuppeihin.
Dipolissa on erillinen anniskelutila, ravintola Cantina, jossa täysi-ikäiset kävijät saavat
nauttia alkoholipitoisia juomia kohtuudella.
Tupakointi Cantinassakin on sallittu vain ulkotiloissa.

MUU TURVALLISUUS
Yleistä turvallisuutta alueella valvovat erikseen merkityt järjestyksenvalvojat. Heidät tunnistaa statuksesta kertovasta rintamerkistä tai
keltaisista liiveistä. Järjestyksenvalvojien lisäksi
alueella kiertää siniseen liiviin pukeutuneita
troubleshooter-henkilöitä, joiden puoleen kannattaa kääntyä käytännön asioita koskevissa
ongelmissa. He voivat kutsua tarvittaessa paikalle myös SPR:n päivystävän ensiapuhenkilön.
Apua saat myös aina Ropeconin infotiskiltä Dipolin käpyaulassa.

Ropecon tours in English

New to the event or need some help getting
around? Can’t understand the crazy language
around you? Take part in this intoductory tour
around Ropecon to discover its secrets. The
tour starts from Käpyaula near the Info desk.
The schedules are
Fri 20.00 - 20.45
Sat 11.00 - 11.45
Sat 16.00 - 16.45
Sat 17.00 - 17.45

Tours in
English

TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA

- Selvitä hätäpoistumistiet etukäteen.
- Hätätilanteessa poistu lähimmän hätäpoistumistien kautta ulos tilasta.
- Pysy poissa autotieltä, jotta pelastushenkilökunta pääsee paikalle.
- Tämä koskee kaikkia tiloja, ei ainoastaan
Dipolia.

OLE KIVA, ÄLÄ KIUSAA

Muistathan, että tapahtumaan osallistuu
eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia harrastajia,
joiden kokemuspohja on hyvin erilainen. Käyttäydy kaikkia kohtaan kunnioittavasti. Häirintä ei kuulu Ropeconiin. Häirinnäksi lasketaan
mm. loukkaava nimittely, varjostaminen, uhkaava käyttäytyminen ja ei-toivottu fyysinen
kontakti. Jos toimintasi koetaan häirinnäksi tai
sinua huomautetaan siitä, lopeta välittömästi
tai etsit muuta seuraa.
Mikäli koet häirintää tai näet tapahtuma-alueellamme jotain, joka sinusta on häirintää, soita häirintäyhdyshenkilöllemme (045 617
3901). Voit myös ottaa yhteyttä joko kiertäviin
järjestyksenvalvojiimme eli troubleshootereihin tai infoon.
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KAUPANKÄYNTI JA YHTEISÖT
KAUBAMAJA

Yritykset, yhteisöt ja yksityiset ihmiset voivat myydä Kaubamajassa tuotteitaan ja esitellä
toimintaansa. Kaubamaja sijaitsee salissa 4 ja
aukioloajat ovat
Perjantaina 15-21
Lauantaina 10-18
Sunnuntaina 10-15

ULKOMYYNTIPISTEET

Kaubamajan lisäksi joitakin myyntipisteitä
löytyy myös ulkoa, pääsisäänkäynnin läheltä
sekä parkkipaikalta. Ulkona on mm. ruokakojuja sekä sepän paja, jotka saattavat myynnin
lisäksi järjestää myös erilaista ohjelmaa. Ulkomyyntipisteiden aukiolo vaihtelee myyntipisteestä toiseen.

ROPECONIN MYYNTITISKI

Ropeconin oma myyntitiski sijaitsee Juhla-aulan porrastasanteella. Myyntitiski myy erilaisia Ropeconin tuotteita, kuten t-paitoja tai
rintamerkkejä. Myyntitiskin aukioloajat ovat
Perjantaina 15-21
Lauantaina 10-21
Sunnuntaina 10-15

KIRPPUTORI

HELMET-KIRJASTOT

HelMet-kirjastot esittelevät pelitarjontaansa Ropeconin Käpyaulassa. Kirjastojen pelipisteellä voi kokeilla erilaisia rooli- ja lautapelejä,
mutta myös perinteisempiä pelejä. Lisäksi HelMet-kirjastojen kirjastoauto parkkeeraa itsensä
Dipolin parkkipaikalle. Kirjastoauto on auki pe
klo 14-20, la klo 12-20, su klo 10-14. Kirjaston pöydät ovat avoinna perjantaina klo 15-19.30, lauantaina 12.30-19.30, ja sunnuntaina klo 10-13.30.

YHDISTYKSET JA YHTEISTYÖTAHOT

Roolipeliyhdistykset ja Ropeconin yhteistyötahot esittelevät omaa toimintaansa Kaubama-
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MAINOSTAMINEN JA KAUPALLISUUS

Ropecon on harrastajien toisille harrastajille järjestämä tapahtuma. Ethän siis tuo Ropeconiin kaubamajan ulkopuolelle yrityksesi tai
tuotteidesi mainoksia, ellei siitä ole erikseen
sovittu. Jos järjestät Ropeconissa ohjelmaa, on
jopa suotavaa että mainostat ohjelmanumeroasi etukäteen, vaikkapa julistein Ropeconin
aikana.

Teema: matka

Passi, hammasharja, kompassi, vaellussauva,
ja kuinka pieni elefantti pyysi mukaan yhden
toverin... Vuoden 2015 Ropeconin teema on
matka.

Matka voi olla fyysinen etäisyys kahden sijainnin välillä, mutta myös kasvukertomus tai
tutustuminen uusiin kulttuureihin, maailmoihin tai ajatuksiin. Koska matka on usein paljon enemmän kuin siirtyminen lähtöpisteestä
määränpäähän, on matkalla oleminen usein
tärkeämpää kuin matkan päätepisteeseen saapuminen. Matkustaminen eri maailmoissa ja
erilaisin välinein on yleinen teema peleissä ja
joskus matkalle päädytään jopa vahingossa.
Pakkaa siis reppusi ja tule mukaan – olit sitten vaeltaja, tutkimusretkeilijä, tiedustelija tai
turisti, ensikertalainen tai kokenut maailmanmatkaaja, olet tervetullut yhteiselle matkalle!

PUKUKILPAILU

Tänäkin vuonna Ropeconin pukukilpailu
etsii kekseliäitä, hauskoja ja näyttäviä asuja! Ilmoittaudu kilpailuun mukaan Juhla-aulan porrastasanteella. Tänä vuonna palkintoja jaetaan
peräti viidessä eri kategoriassa, joista yksi on
yleisöäänestys! Yleisöäänestys on käynnissä La
16:00–Su 14:00 välillä.
Arvovaltainen tuomaristo valitsee parhaimmat puvut kategorioissa: kekseliäin, näyttävin
ja hauskin puku. Lisäksi yksi puku palkitaan
vapaassa kategoriassa. Voittajat palkitaan päättäjäisissä.

Pukukilpailu

Kaubamajassa on myös kirpputori, jonne
kävijät voivat tuoda myyntiin omia käytettyjä
hyväkuntoisia Ropeconiin sopivia tavaroitaan.
Kirpputoria pitävät Ropeconin työläiset ja voit
tuoda sinne pientä maksua vastaan esimerkiksi
larppivaatteita tai pelejä, joista haluat eroon.
Katso tarkemmat tiedot Ropeconin kotisivuilta.

jassa ja Juhla-aulassa Dipolin ensimmäisessä
kerroksessa. Juhla-aulan esittelypisteiden aukioloajat vaihtelevat pisteestä toiseen.

Teema: matka

Kaupankäynti ja yteisöt

Ropecon 2015

Ropecon 2015

Ensi kertaa Ropeconissa?

ENSI KERTAA ROPECONISSA?

Ropecon on pelifestivaali, jossa pelataan
erilaisia pelejä. Lisäksi Ropeconissa on paljon
muutakin ohjelmaa, kuten esitelmiä ja työpajoja. Tässä käsiohjelmassa Ropeconin ohjelma
on jaoteltu eri osa-alueisiin.
Ensimmäinen ja tärkein ohje: älä hätäile!
Ropeconissa on valtavasti ohjelmaa ja kaikkeen
osallistuminen on mahdotonta. Ensimmäisenä
kannattaa suunnata Käpyaulaan Kokemuspisteelle. Kokemuspisteellä voit kokeilla lyhyissä
esittelyissä erilaisia pelejä sekä tutustua muihin harrastajiin. Pelipöytien ääressä on Ropeconissa moni löytänyt uusia ystäviä. Kokemuspisteen oranssinauhaiset työntekijät neuvovat
pelin valinnassa.
Ropeconissa on monenlaisia pelejä: pöydän
ääressä pelattavia roolipelejä, näyttelevän eläytymisen larppeja, tavanomaisempia lautapelejä, keräilykorttipelejä ja miniatyyriarmeijoilla
pelattavia figupelejä.
Lisäksi Ropeconissa on muuta ohjelmaa:
peleihin liittyviä luentoja, paneelikeskusteluja,
sekä työpajoja. Ropeconin lauantai huipentuu
gaalaan sekä pukunäytökseen, jossa esitellään

larppien pukuja. Näytöksen jälkeen on vuorossa
historiallisiin tansseihin keskittyvät tanssiaiset,
joiden tansseja harjoitellaan tanssitunneilla perjantaina ja lauantaina.
Osaan Ropeconin ohjelmasta on ilmoittauduttava etukäteen. Larppien ilmoittautumisajat
löytyvät ohjelmasta ja niihin ilmoittaudutaan
larp-tiskillä. Pöytäroolipelien ilmoittautumislomakkeet ovat roolipelitiskillä ja työpajojen
ilmoittautumislomakkeet ilmestyvät infotiskiä
vastapäätä olevalle ilmoitustaululle.
Suurimpaan osaan figupeleistä on ennakkoilmoittautuminen sotavasara.net:issä, mutta figutiskiltä voi käydä kysymässä vapaita paikkoja.
Korttipeleillä on turnaustiski, jossa ilmoittaudutaan turnauksiin. Lautapelien puolella on
enimmäkseen vapaata pelaamista ja lautapelialueella on pelilainaustiski, jossa voi tutustua
uusiin peleihin. Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.
Joihinkin ohjelmanumeroihin voi olla ikäraja
(ota henkilöllisyystodistus mukaan). Ohjelman
löydät sivulta 15.
Aloittelijaystävällisen ohjelman
tunnistat tästä merkistä:

A

TEEMA

28.-29.11.2015

Tammerkosken koulutalo
Tampere
Uusi tapahtuma lauta-, kortti-, rooli-, ja figupelaajille!
Ohjelmassa:

2 päivää vapaata pelaamista
Dominion-turnaus
MTG-turnauksia
Ja paljon muuta

Käy yhdistyspöydällämme!
hitpoint.tracon.fi
hitpoint@tracon.fi
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TULIKO HIKI? VÄSYTTÄÄKÖ?

Jos olet jo kokenut Ropecon-kävijä, alla on
lyhyt listaus edellisistä vuosista muuttuneista
käytännöistä.
- Ropeconin myyntitiski on auki lauantaina
aiempaa pidempään, eli klo 21 saakka.
- Taidenäyttelyä ei valitettavasti järjestetä
tänä vuonna.

MUUTTUNEET TILAT

Tilat eivät ole muuttuneet merkittävästi
vuoden 2014 Ropeconista. Matkalla jotkin asiat
sentään pysyvät samana.

Lapsen kanssa

Dipolin Sali 11:ssa on pienten lasten kanssa
liikkuville kävijöille tarkoitettu lastenhoitohuone. Lastenhoitohuoneessa on mikroaaltouuni, vesipiste ja rauhallista tilaa. Lastenhoitohuone on avoinna perjantaina 15-22, lauantaina
10-21 ja sunnuntaina 10-17.
Vaipanvaihtomahdollisuus on Dipolin ensimmäisen kerroksen vessoissa lähellä infotiskiä, joista löytyy hoitopöytä.
Lastenvaunujen kanssa Dipoliin kannattaa
tulla ravintola Cantinan viereisiltä ovilta Dipolin takaa. Sateenvarjorattaat voit jättää Dipolin narikkaan. Dipolin käytävät ovat ahtaat,
joten suosittelemme lastenvaunujen jättämistä
kotiin.

Kunniavierasohjelma:
Aloittelijaystävällinen ohjelma:
Englanninkielinen ohjelma tai
ohjelma, johon voi osallistua
myös englanniksi:
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A

Käsiohjelman Merkit

Käsiohjelmassä käytetään seuraavia symboleita:

Lapsen Kanssa

Miekkaillessa tai tansseja harjoitellessa
saattaa tulla hiki ja ikävä suihkua. Ropeconissa pääsee myös pesulle, aikataulut löytyvät
sivulta 6. Kävijät pääsevät myös nukkumaan
ilmaiseksi yhteismajoitukseen (lattiamajoitus).
Lisää tietoa majoituksesta sivuilta 6.

CONKARIN OPAS

Conkarin Opas

Eri osa-alueiden tiskeiltä saa aina lisätietoa
tai neuvoja: figu- (salissa 2), lauta- (salissa 3), ja
roolipeleillä (Palaver-salia vastapäätä) on omat
tiskinsä. Larpeilla on tiski Juhla-aulassa. Kortti
-ja lautapelien turnaustiski löytyy Täffältä. Käy
siellä kysymässä kiinnostavista ohjelmista sekä
ilmoittautumassa peleihin ja turnauksiin. Jos
suunnittelet osallistuvasi larppeihin, kannattaa huomata, että larpeista on ilmoitettu varsinainen peliaika sekä erillinen ilmoittautumisaika. Jos haluat varmistaa paikkasi larpissa,
ilmoittaudu ajoissa.

Ropecon 2015

Ropeconin tilat

ROPECONIN TILAT

Alvarin aukio: Iso ruohoinen alue Otaniemen kampuskirjaston edessä, Ostarin takana (jos seisoo selkä Dipoliin päin ja katselee ostaria esimerkiksi Käpyoven luota).
Gorsu: Tila JMT 5:n kellarissa, sisäänkäynti Rantasaunan puoleiselta seinustalta.
JMT: Jämeräntaival-kadun lyhenne. Kadulta löytyvät talot, joihin viitataan osoitenumeroilla JMT 1, JMT 3 ja JMT 5.
Juhla-aula: Dipolin ensimmäisen kerroksen aula, johon saavut juhlaovesta (eli pääovesta) sisään tullessasi.
Käpyaula: Dipolin ensimmäisen kerroksen aula, johon saavut Ravintola Cantinan (Keltsun) ovesta.
Kaubamaja: Ropeconin myyntialue, sijaitsee salissa 4.
Keltsu ja keltsun ovi: Ravintoja Cantina ja sen vieressä oleva TF:n (Täffän) suuntainen ovi käpyaulassa.
Käpyovi: Ulko-ovi käpyaulaan, suljettu Ropeconin aikana.
Käpysali: Dipolin ensimmäisen kerroksen sali, sisäänpääsy käpyaulasta.
Klondyke: Dipolin ensimmäisen kerroksen sali, sisäänpääsy juhla-aulasta.
Luolamies: Dipolin toisen kerroksen Sali, sisäänpääsy salista 1 (toisesta kerroksesta) tai Poli-Takka-Palaver –siivestä (ensimmäisestä kerroksesta).
Monitoimitila: JMT 3A:ssa sijaitseva tila. Samasta ovesta pääsee myös Takkakabinettiin ja Pelitilaan.
OK: Otakaari-kadusta käytetty lyhenne.
OK 18 ja 20: Otakaaren talot 18 ja 20. Näiden tiloissa on mm. majoitusta ja ohjelmaa. OK 18 sisäänkäynti kadun
puolelta, OK 20 sisäänkäynti pihan puolelta.
Otaranta: Sekä ranta että kadunnimi. Otarannaksi kutsutaan Urheilukentän ja veden välistä aluetta, jossa
myös kulkee katu nimetään Otaranta. Urheilukentän takana (Dipolilta katsottuna) olevat uudet talot ovat siis
Otaranta – nimisellä kadulla.
Otarannan kerhotila: Otaranta 8 B, kellarissa. Sinne päästäksesi sujahda pensaan takaa löytyvään alaspäin
viettävään käytävään.
Pelitila: JMT 3A:ssa sijaitseva tila. Samasta ovesta pääsee myös Monitoimitilaan ja Takkakabinettiin.
Rantsu: rantasauna, joka sijaitsee rannassa JMT 5:n takana.
Smökki: Servin mökki, bussin 102 päätepysäkin vieressä. Ropeconin isotavaranarikan paikka ja nukkumistila.
Takka-Poli-Palaver: Dipolin ykköskerroksen siipiosa, jonne pääset kääntymällä Juhlaovista sisääntullessasi
oikealle ja kulkemalla narikan ohitse ja oviaukosta sisään.
Takkakabinetti: JMT3A:ssa sijaitseva tila. Samasta ovesta pääsee myös Monitoimitilaan ja Pelitilaan.
TF (Täffä): Harmaa ja betoninen rakennus Dipolin vieressä, täyttyy kortti- ja turnauspelaajista.
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Kunniavieraat
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Michelle Nephew
Michelle Nephew on työskennellyt Atlas
Gamesilla yli 15 vuotta ja on sinä aikana ollut
mukana yli sadan roolipelikirjan, korttipelin ja
lautapelin kehittämisessä.
Collegessa Michelle pelasi Shadowrunia ja
Vampirea, mutta hän päätyi roolipelialalle töihin toimittamaan Atlas Gamesin Three Days to
Kill -seikkailua, joka oli aikoinaan ensimmäinen
Open Game -lisenssillä (OGL) julkaistu roolipeliseikkailu. Sittemmin Michelle kirjoitti oman
OGL-roolipeliseikkailunsa, The Tide of Yearsin,
ja muutaman vuoden aikana hän tuotti lähes
neljäkymmentä OGL-tuotetta Atlas Gamesin
Penumbra -tuotesarjan kehittäjänä.
Töidensä ohessa Michelle väitteli tohtoriksi tutkien, kuinka roolipeleissä pelaajien tai
esimerkiksi kirjasarjan fanien toimesta alkuperäinen pelin taustana ollut materiaali muuttuu ja kehittyy. Osa väitöskirjasta on julkaistu
Gaming As Culture -teoksessa, jonka lisäksi hän
on kirjoittanut myös luvun mm. Kobold Guide
to Board Game Design -teokseen.
Pelien kehittämisen lisäksi Michelle on
aiemmin toiminut GAMAn (Game Manufacturer’s Association) hallituksessa ja on ollut kunniavieraana mm. Gen Con- ja Origins -tapahtumissa. Pelit, joiden kehittämisessä Michelle
on ollut osallisena, ovat voittaneet monia
palkintoja ja niitä on esitelty mm. Wil Wheatonin ja Felicia Dayn TableTop-ohjelmassa.
Viime aikoina Michelle on keskittynyt kehittämään ja tuottamaan kortti- ja lautapelejä

Pe

La

Su

17.00 - 18.00
Avajaiset
(Sali 1)

14.00 - 16.00
Gender in games
(Auditorio)

15.00 - 16.00
Good game design
(Auditorio)

19.00 - 20.00
The History and Future of Atlas Games
(Auditorio)
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Atlas Gamesilla, kuten esimerkiksi tunnettuja
Gloom, Once Upon a Time ja Dungeoneer -pelejä. Hiljattain hän myös kehitti oman läpinäkyvillä korteilla pelattavan renessanssitapahtumakorttipelin, Ren Fairen.
Michelle asuu Yhdysvalloissa, Minnesotan osavaltiossa, miehensä Johnin ja kolmen
lapsensa kanssa. Johnin isoäiti oli kotoisin
Suomesta, joten Michelle kertoo olevansa innokas näkemään, ovatko hänen kuulemansa
tarinat Suomesta totta.

17.00 - 18.00
Päättäjäiset
(Sali 1)

Ropecon 2015

Kunniavieraat

jason Morningstar
Jason Morningstar on pelisuunnittelija ja
IT-alan ammattilainen Durhamista, PohjoisCarolinasta. Hän omistaa Bully Pulpit Games
-yhtiön Steve Segedyn kanssa ja työskentelee
Pohjois-Carolinan yliopistossa.
Jason tunnetaan parhaiten Fiasco-pelistä,
joka voitti Diana Jones- palkinnon ja joka oli
esillä Wil Wheatonin Tabletop-sarjassa. Fiascon
lisäksi Jason on kehittänyt mm. pelit The Shab
Al-Hiri Roach, Grey Ranks, Carolina Death
Crawl, sekä monia muita; hänen viimeisin
kehittämänsä roolipeli on Night Witches.
Roolipelaamisen ohella hän toimii konsulttina
pelien käytöstä lääketieteen opiskelussa ja
opetuksessa.
Lisäksi Jason on kirjoittanut lukuisia artikkeleita pelaamisesta, mm. vuoden 2012 Solmukohdan kirjaan ”States of Play: Nordic Larp
Around the World” sekä Analog Game Studies
-lehteen. Hänen improvisaatiota käsitellyt
esseensä “Agreement, Endowment, and Knowing When to Shut Up” julkaistiin hiljattain
”Unframed: The Art of Improvisation for Game
Masters” -kirjassa.
Ropecon 2015 on Jasonin toinen vierailu
Suomeen: aikaisemmin Jason on käynyt
Suomessa Solmukohta-tapahtumassa vuonna
2012. Jason kertoo rakastavansa salmiakkijäätelöä ja odottaa innokkaasti uusien makujen, kuten tervan, kokeilemista.
Myös Jasonin yhtiökumppani Steve Segedy
vierailee vuoden 2015 Ropeconissa.

Pe

La

Su

17.00-18.00
Avajaiset
(Sali 1)

12.00 - 14.00
Hacking Apocalypse
World
(Auditorio)

12.00 - 13.00
“You Call That a
Larp?”
(Auditorio)

20.00 - 21.00
All the mistakes
we’ve made III (Auditorio)

17.00-18.00
Päättäjäiset
(Sali 1)

20.00 - 21.00
GMless Design and
Play
(Auditorio)
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Pe
15.00 - 18.00
Hippilarp 13 ILMO
15.00 - 16.00
Prosessidraamasta
larpiksi ILMO
15.00 - 17.00
UsPa 15 ILMO
15.00 - 20.00
Harry Potter -larp
lapsille ILMO
15.00 - 17.00
The Wicked Game
ILMO

PE Ropecon 2015 La
19.00 - 23.00
Maelstrom
(Gorsu)
19.00 - 21.00
Hippilarp 13
(koko Dipoli)
20.00 - 22.00
Kolminkertaisesti
sinun pelautus 2
(OK20 iso puoli)
21.00 - 22.00
Hippilarp 13 loppupeli
(OK20 pieni puoli)

10.00 - 14.00
Voices SIGN UP
10 - 13 & 14 - 18
Perinnönjaon poika
ILMO 1 & 2
10.00 - 14.00
The last samogtitian
foray SIGN UP
10.00 - 13.00
Harry Potter -larp
lapsille
(JMT3a takkakabinetti)

15.00 - 18.00
Maelstrom SIGN UP

11.00 - 15.00
In your hands
(JMT3A pelitila)

15.00 - 17.00
15.00 - 18.00
Kolminkertaisesti
sinun ILMO 1 & 2

12.00 - 16.00
Prosessidraamasta
larpiksi, työpajat 2-4
(JMT3A monitoimitila)

15.00 - La 12.00
Heroes & Villains of
Ropecon ILMO

12.00 - 14.00
Heroes & Villains of
Ropecon peli-info 2
(Gorsu)

16.00 - 18.00
Prosessidraamasta
larpiksi, työpaja 1
(JMT3A monitoimitila)
17.00 - 20.00
Malja sodalle ILMO
17.00 - 20.00
In your hands SIGN UP
17.00 - 19.00
Heroes & Villains of
Ropecon peli-info 1
(Gorsu)
18.00 - 00.00
UsPa 15
(JMT3A monitoimitila
& takkakabinetti)
18.00 - 23.00
The Wicked Game
(JMT3A pelitila)
18.00 - 20.00
Kolminkertaisesti
sinun pelautus 1
(OK20 iso puoli)
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14.00 - 18.00
Miesten Vuoro ILMO
14.00 - 20.00
New Voices in Art
SIGN UP

14.00 - 20.00
Miten tästä eteenpäin?
ILMO
14.00 - 17.00
Perinnönjaon poika, 1.
pelautus (Gorsu)
15.00 - 21.00
Malja sodalle
(JMT3A pelitila)
15.00 - 19.00
Voices
(JMT3A takkakabinetti)
15.00 - 20.00
The Last Samogitian
Foray
(OK20 iso puoli)

Su
09.30 - 12.15
Hurja mysteeri
(ulkona)
11.00 - 17.00
Miesten vuoro
(JMT3A pelitila)
12.00 - 14.00
New Voices in Art
(outdoors)
12.00 - 15.00
Prosessidraamasta
larpiksi pelautus
(JMT3A monitoimitila)
12.00 - 15.00
Perinnönjaon poika, 2.
pelautus (Gorsu)
12.15 - 13.00
Hurja mysteeri debrief
(Smökki)
13.00 - 16.00
Miten tästä eteenpäin?
(OK20 pieni puoli)
14.00 - 15.00
Heroes & Villains of
Ropecon debrief
(OK20 iso puoli)

Ropecon 2015

Larpissa, eli liveroolipelissä, kuvitteelliseen
pelihahmoonsa eläytyvät pelaajat sonnustautuvat hahmonsa tamineisiin ja esittävät hahmoaan improvisaatioteatterin tyyliin.
Ropeconissa järjestettävät larpit eivät yleensä vaadi pelaajiltaan eritystä pukeutumista,
pelkkä ilmoittautuminen peliin riittää. Huomaathan, että joihinkin peleihin on alaikäraja.
Larppeihin ILMOittaudutaan larp-tiskillä. Samalla tiskin työntekijät kertovat missä ja milloin saat hahmosi. Larp-tiski on auki pe klo 15
- 20, la klo 10 - 20 ja su klo 10 - 15.

Hippilarp 13 - The Last Puff

A

Ilmoittautuminen: Pe 15.00 – 18.00,
Pelautus: Pe 19.00 - 21.00, koko Dipoli; Pe
21.00 - 22.00 OK20 pieni puoli
Järjestäjä: Olli Hakkarainen
Aikakoneellaan 1960-luvun lopun San Franciscosta ilmestyvät hipit tekevät sen taas.
Ropeconia viimeksi kymmenen vuotta sitten
ihastuttanut ja vihastuttanut Hippilarp tekee
ensimmäisen ja viimeisen comebackinsa. Tohtori X on jäänyt jumiin nykyaikaan kymmeneksi vuodeksi ja onnistuu viimein saamaan yhteyden menneisyyden itseensä, joka lähettääkin
hieman epätietoisen pelastuspartion elämänsä
matkalle. Pelissä ei ole erityistä mekaniikkaa,
eikä siinä käytetä päihteitä tai rikota Suomen
lakeja.

Prosessidraamasta larpiksi

A

Ilmoittautuminen: Pe 15.00 – 16.00,
Työpajat: Pe 16.00 – 18.00 sekä La 12.00 16.00 JMT 3A Monitoimitila
Pelautus: Su 12.00 - 15.00 JMT 3A monitoimitila
Järjestäjä: Anna Frilund
Prosessidraamasta larpiksi käsittää kolme
työpajaa sekä larpin. Työpajoissa rakennetaan
ryhmän kesken ohjaajan avustuksella osallistavan ja soveltavan draaman keinoin larppi.
Prosessidraama on nimensä mukaisesti draamaprosessi, jossa tietyn teeman, aiheen tai siemenen ympärille kasvatetaan kokemuksellisesti
yhteinen fiktio. Larppia prosessidraaman keinoin rakennettaessa pretekstistä kasvatetaan
maailma, hahmot ja historia. Prosessi on jaettu kolmeen työpajaan. Ensimmäisessä rakennetaan maailma ja tausta, sekä sovitaan pelin
ulkoisista säännöistä. Toisessa työpajassa kes-

LARPIT

LARPIT, ELI LIVEROOLIPELIT
(LIVE ACTION ROLE PLAYING)

kitytään hahmojen kehitykseen. Kolmannessa
kudotaan maailman taustaa vasten hahmojen
välisiä yhteyksiä, suhteita ja salaisuuksia, sekä
saatetaan pelimaailman tilanne lähtökuoppiin
pelautusta varten. Kolme työpajaa itsessään
toimivat alkubriiffinä. Larpin jälkeen puretaan
pelikokemuksen lisäksi työpajojen toimintaa ja
keskustellaan mahdollisesti esiinnousevista jatkokehitysideoista, kokemuksista ja huomioista.

UsPa15

A

Harry Potter -larp lapsille

A

Ilmoittautuminen: Pe 15.00 – 17.00
Pelautus: Pe 18.00 - 00.00 JMT3A monitoimitila ja JMT3A takkakabinetti
Järjestäjä: Eeva Järvi, Merli Lahtinen
Uskomuksellisen parantamisen vuosittainen konferenssi järjestetään tänä vuonna Suomessa. Konferenssiin vapaa pääsy, tarjolla sekä
luento-ohjelmaa että verkostoitumismahdollisuuksia. --- UsPa15 sijoittuu vaihtoehtotodellisuuteen, jossa magiaa tutkitaan yliopistotasolla
ja pelin hahmot ovat osa tiedeyhteisöä. Tarjoamme mahdollisuuden kokea yliopistoparodiaa
vakavassa hengessä, 20 kirjoitetulle seikkailevalle opiskelijahahmolle ja myös kevyempiä
tutkijahahmoja. Peliin voi osallistua myös ilman hahmoa.

Ilmoittautuminen: Pe 15.00 – 20.00
Pelautus: La 10.00 - 13.00 JMT3A takkakabinetti
Järjestäjä: Minna Heimola
Tämä Harry Potter -larp on suunnattu nimenomaan n. 6-13-vuotiaille lapsille ja varhaisnuorille. Lukutaito suositeltavaa, joskaan ei
täysin pakollista. Myös vanhemmat voivat halutessaan olla paikalla ja seurata tapahtumia.
Pelin hahmot ovat arvoitusta ratkovia velhokoulun oppilaita.

The Wicked Game

Ilmoittautuminen: Pe 15.00 – 17.00
Pelautus: Pe 18.00 - 23.00 JMT3A takkakabinetti.
Järjestäjä: Vili Nissinen, Satu Aronen
Lähiö jossain päin Suomea. Perhe kokoontuu yhteen viettämään joulua. Korkki aukeaa.
Valtataistelut kärjistyvät. Kulissit kaatuvat.
Tervetuloa matkalle helvettiin. Nordic-tyylinen
black box-larppi kokeneille pelaajille. Rankkojen teemojen takia peliä ei suositelle alaikäisille. Demo-versio.
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Maelstrom

Sign up:Pe 15.00 – 18.00
Game: Pe 19.00 – 23.00 Gorsu
Organiser: Kari Lukasik, Ela Glowacka
The computer kept drawing red and blue lines, depicting the masses of swirling gas. Symbols surrounding the storm map constantly
updated on its components. The orb signifying
Ganymede was strolling through adjacent screen. The pointers in cockpit were trembling
slightly, as if in shallow, nervous sleep, but it
only meant that everything was as it should
be. After all, what could go wrong - surely nothing about the blinding crimson bolts slashing
through the storm greater in diameter than
Earth itself? Speaking of Earth, it had disappeared from radars long ago and this was more
disturbing than the Maelstrom yawning below.
”Maelstrom” is a game about isolation and responsibility in the face of dangers known and
unknown. The characters have to come to
terms with their reasons for joining the space
mission to Ganymede and look at their life on
Earth from (literal) perspective, as well as make
decisions about the mission’s future development and shape.

Kolminkertaisesti sinun

Ilmoittautuminen: Pe 15.00 – 18.00
1. Pelautus: Pe 18.00 – 20.00, 2. pelautus Pe
20.00 - 22.00; Otakaari 20 Iso puoli
Järjestäjä: Lauri Lukka
Nuo Kaspianmeren pikkujättiläiset, Fandonian monarkia ja Freedonian tasavalta, ovat
vihdoin sopimassa rauhasta – tänä iltana kaikki ratkeaa! Kolminkertaisesti Sinun on lyhyt
neuvottelupelisatiiri, jossa yksinkertaisesti
mikään ei ole sitä miltä näyttää, sillä jokainen
peli on satunnaistettu. Vuoden paras conilarp
on täällä: Jokaisella pelaajalla on satunnainen
peitetarina, ryhmittymä ja todellinen identiteetti. Onnistuuko isä Lex avaamaan pakanallisen portaalin menneisyyteen? Mitä tapahtuu,
jos siaamilaiset kaksoset viettelevät toisensa?
Löytävätkö lohikäärmeriimut sinut ennen kuin
salamurhaat itsesi? Vain sinä tiedät!

Heroes & Villains of
Ropecon

A

Ilmoittautuminen: Pe 15.00 – La 12.00
Peli-infot: Pe 17.00 - 19.00 ja La 12.00 - 14.00;
Gorsu.
Debrief: Su 14.00 - 15.00, OK12 iso puoli
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Järjestäjä: Eetu Pykäläinen, Laura Sirola
Sankarit ja väärinymmärretyt! Aika ottaa
Ropecon haltuun! Pelissä pelaajat tekevät toisilleen supersankari- tai superpahishahmon ja
yrittävät vallata Ropeconia omalle puolelleen ja
päihittää arkkivihollisensa.

A

Kolminkertaisesti
sinun

Ilmoittautuminen: Pe 15.00 – 17.00 / 18.00
1. Pelautus Pe 18.00 - 20.00, 2. pelautus Pe
20.00 - 22.00; OK20 iso puoli
Järjestäjä: Lauri Lukka
Nuo Kaspianmeren pikkujättiläiset, Fandonian monarkia ja Freedonian tasavalta, ovat
vihdoin sopimassa rauhasta – tänä iltana kaikki ratkeaa! Kolminkertaisesti Sinun on lyhyt
neuvottelupelisatiiri, jossa yksinkertaisesti
mikään ei ole sitä miltä näyttää, sillä jokainen
peli on satunnaistettu. Vuoden paras conilarp
on täällä: Jokaisella pelaajalla on satunnainen
peitetarina, ryhmittymä ja todellinen identiteetti. Onnistuuko isä Lex avaamaan pakanallisen portaalin menneisyyteen? Mitä tapahtuu,
jos siaamilaiset kaksoset viettelevät toisensa?
Löytävätkö lohikäärmeriimut sinut ennen kuin
salamurhaat itsesi? Vain sinä tiedät!

Malja sodalle

Ilmoittautuminen: Pe 17.00 – 20.00
Pelautus: La 15.00 - 21.00, JMT3A pelitila
Järjestäjä: Maija Korhonen
Malja sodalle kuvaa tukahdutettuja tunteita
yhteisössä, joka on juuri voittanut sodan. Voiton hinta on ollut suuri, eikä sotaa ole sopivaa
arvostella. Pelissä pieni kylä kokoontuu muistotilaisuuteen suremaan vainajiaan. Pinnan alla
kuohuu ja lopulta yksi hahmoista murtuu ja
rikkoo kirjoittamattomia käytössääntöjä. Pelissä käytetään erilaisia metatekniikoita, joita harjoitellaan työpajassa ennen peliä. Larpin ovat
suunnitelleet Maija Korhonen, Hilda Levin ja
Leïla Teteau-Surel vuonna 2012, ja sitä on pelattu aiemmin mm. Ranskassa ja Norjassa.

In your hands

A

Sign up: Fri 17.00 – 20.00
Game: Sat 11.00 - 15.00 JMT3A pelitila
Organiser: Lea Pullerits
A blackbox larp about togetherness. Mostly
non-verbal and abstract. Game is divided into
three parts. Game focuses on contrasting feelings and players will probably feel negative
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Voices

Sign up: Sat 10.00 – 14.00
Game: Sat 15.00 - 19.00 JMT3A Takkakabinetti
Organiser: Melina Cunelius
A freeform larp, where characters play normal people who start to hear voices. The play is
divided to five scenes, each one going through
different aspects of descent into psychosis. In
this larp, half of the players play Characters
and other half the Voices in their heads.

Perinnönjaon Poika

A

Ilmoittautuminen:
La 10.00 - 13.00 & 14.00 - 18.00
1. pelautus: La 14.00 - 17.00, 2. pelautus Su
12.00 - 15.00; Gorsu
Järjestäjä: Tero Tikkanen, Salla Väkeväinen
Perinnönjako-sarja jatkaa matkaansa. Kapakan perinyt Julia on nyt luopumassa omaisuudestaan ja ulottuvuuksien välinen kapakka
on nyt myynnissä huutokaupassa. Eri ulottuvuuksien olennot ja kanta-asiakkaat ovat nyt
kerääntymässä kiistelemään ainutlaatuisesta
omaisuudesta. Mutta kuka saa kapakan haltuunsa? Ja miksi Julia luopuu siitä? Joidenkin
mukaan kyse on rakkaudesta, joidenkin mukaan hän on jo kuollut. Tule mukaan ja ota
selvää.

The Last Samogitian Foray

Sign up: Sat 10.00 – 14.00
Game: Sat 15.00 - 20.00 OK20 iso puoli
Organiser: Ela Glowacka, Kari Lukasik
Samogitia, vast russet wasteland strewn
with settlers’ debris and abandoned tech. If
anything here had some worth, it has been
scraped long ago by thieves or by Them. But
in the eyes of people still inhabiting this land,
old borders haven’t lost their importance, and
crossing them is just a new form of sacrilege.
The last such crime has been committed years
ago, but it hasn’t been revenged. The echoes
of previous ruler, dispersed in the Net, are still
calling for retribution - and they don’t care
whether the spilled blood will belong to people
or to Them. The game’s main themes are identity and conflict - and particularly, identity that
arises through conflict, by othering another
group. The game’s focus is on acting and inte-

ractions between characters. The game calls for
improvising a setting (all we give the players
is the idea of a generic posthuman wasteland
with rabid AIs and some unnamed invaders
named Others), and it also introduces a novel
mechanic of imperatives (each character has a
secret she or he is not sure to reveal; the reveal
is triggered by a certain event that might happen during the game).

Miten tästä
eteenpäin?

LARPIT

emotions during the game and hopefully good
by the end of it.

A

Ilmoittautuminen: La 14.00 – 20.00
Pelautus: Su 13.00 - 16.00, OK20 pieni puoli
Järjestäjä: Neko Koski
Perjantai-iltapäivän uninen rauha Onnimatkojen matkatoimistossa särkyy, kun kolme kaverusta päättää hankkia itselleen matkaliput,
keinolla millä hyvänsä. Mutta ovatko kaikki
yhtä mieltä matkakohteesta? Ja aikovatko
muut asiakkaat vain seurata tilannetta sivusta? “Miten tästä eteenpäin?” on tragikoominen
larppi ristiriidoista, ystävyyden hauraudesta, ja
äkkipikaisten tekojen seurauksista. Peli tapahtuu vaihtoehtotodellisuudessa, jossa matkalippujen ryöstäminen aseella uhaten on täysin
mahdollista.

Miesten vuoro

A

Ilmoittautuminen: La 14.00 – 18.00
Pelautus: Su 11.00 - 17.00, JMT3a pelitila
Järjestäjä: Kalle Rantanen, Juuso Byckling
Vesi sihahtaa kiukaan kivillä. Niiltä nouseva
lämmin aalto pakottaa saunojat kumartumaan.
Suomen presidentti Urho Kalevi Kekkonen on
hajottanut edellisen hallituksen ja uudet eduskuntavaalit on pidetty. Kekkonen on kutsunut
vaalien mielenkiintoisimmat henkilöt luokseen tamminiemeen tekemään sitä todellista
politiikkaa saunan lauteilta käsin. Tänä iltana
oikeasti päätetään miten tuleva hallitus muodostetaan ja kenelle ministerin salkut jaetaan.
Miesten vuoro on larppi saunomisesta ja suomalaisesta politiikasta, eli pitää sisällään puhumista, juonittelua, tuulesta temmattuja poliittisia arvoja ja tietysti uskomatonta meta-tason
saunomista. Alkuperäinen idea: Markus Piippola.

New Voices in Art

Sign up: Sat 14.00 – 20.00
Game: Su 12.00 - 14.00, outdoors
Organiser: Maija Korhonen

A
19

LARPIT

Ropecon 2015
New Voices in Art takes place in an opening
of an art gallery. The players will play artists
and art world hangarounds who have come to
the opening to talk about their art, and to party. Larp deals with themes like ambition, social
pretence and fear of being misunderstood. Larp
is organized together with the Space Invaders
festival: Some of the players come from the
festival and we use real art works as propps.
The larp was written by Tor Kjetil Edland, Arvid
Falch and Erlign Rognli in 2006.

Hurja mysteeri

A

Lautapelit

Pelautus: Su 09.30 – 12.15, Ulkona
Debrief: Su 12.15 – 13.00, Smökki
Järjestäjä: Miina Kajos
Larppi yli 16-vuotiaille vaikeavammaisille. Toukokuisena sunnuntaina kirjava joukko
taiteilijoita kokoontuu yhteen… On kirjailijaa,
runoilijaa, taidemaalaria, säveltäjää jne. Aluksi kaikki menee hyvin. On mukavaa, luovaa ja
leppoisaa. Mutta sitten tapahtuu jotain odottamatonta… Tule mukaan tähän hauskaan ja
jännittävään larppiin ja selvitetään yhdessä
mitä on tapahtunut. Ennakoilmoittautuminen
vaaditaan 27.3. mennessä. Lisätiedot: cp-liitto.fi/
hurjamysteeri

LAUTAPELIT

Lautapeleissä pelaajat asettavat pöydälle
tai liikuttavat pöydällä erilaisia pelimerkkejä
pöydälle ennalta määrättyjen sääntöjen mukaisesti. Lautapelit voivat olla nopeita, noin vartin
mittaisia pelejä tai usean päivän mittaisia monimutkaisia mittelöitä - tai kaikkea siltä väliltä!
Lautapelejä voi pelata mm. Dipolin Salissa 3.
Salissa 3 on lautapelilainaustiski, josta voi lainata pelejä panttia, esimerkiksi ajokorttia tai
kännykkää, vastaan. Lautapelitiskin asiantuntijat myös opastavat sopivan pelin tai peliseuran
löytämisessä. Pelejä ei saa viedä ulos Dipolista.
Lainaustiski on auki koko Ropeconin ajan.
Kokemuspisteellä on runsaasti aloittelijoille
sopivaa lautapeliohjelmaa. Kokemuspisteellä
tapahtuva lautapeliohjelma on listattu kokemuspisteen ohjelmaan, sivulle 31.
Lauta- ja korttipelien turnaustiski Täffällä
on auki pe klo 16-01, la klo 09-01 ja su klo 09-17.

Betrayal at house on the hill

Pe 15.30 – Pe 19.00, Yläaula
Järjestäjä: Helmet-kirjastot
Ryhmä seikkailijoita eksyy huone kerrallaan
rakentuvaan kummituskartanoon, josta löytyy
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salaisuuksia, taikaesineitä ja ikäviä enteitä. Lopulta yksi hahmoista kääntyy muita vastaan ja
kartanoseikkailun luonne muuttuu kilpailuksi
siitä, kuka selviää hengissä ulos.

Dead of Winter

Pe 15.30 – Pe 19.00, Yläaula
Järjestäjä: Helmet-kirjastot
Tervetuloa yhteisöön, joka yrittää selviytyä
verenhimoisten zombien ja armottoman talven
keskellä. Ulkoisten uhkien ja kriisien lisäksi
joukossamme voi olla myös petturi. Yhteisen
päämäärän lisäksi jokaisella pelaajalla on oma
salainen tehtävä. Kuka selviää hengissä? Ilmoittaudu mukaan!

Cosmic Encounter -turnaus

Pe 19.00 – Pe 23.00, TF
Järjestäjä: Kasperi Jaakkola
Solmi liittoja muiden pelaajien kanssa, haali
käteesi voittokortit ja ota itsellesi kosmoksen
valtiuus! Esikarsintakierroksilla pelaat kaksi peliä kolmen muun pelaajan kanssa, ja finaaliin
pääsevät parhaiten tähtien sodassa pärjänneet.
Osallistujilta ei edellytetä vankkaa kokemusta,
mutta peruspelin säännöt tulisi osata.

Ropecon 2015

A

La 10.00 – La 16.00, TF
Järjestäjä: Mauri Sahlberg
Pelataan kaksinpelejä, paras kolmesta, neljä
kierrosta swissiä. Swissin jälkeen neljä parasta
semefinaaleihin, joiden jälkeen voittajat pelaavat mestaruudesta. Pelattavina setteinä Valtakunta + myöhemmin valittava lisäosa. Oletusarvoisesti turnaukseen otetaan 24 osallistujaa.
Ennakkoilmoittautuminen: kilpailut@lautapeliseura.fi. Voittajalla oikeus edustaa Suomea
MM-kilpailuissa, jos sellaiset järjestetään. Turnaus on osa lautapelaamisen SM-liigaa. Lisätietoja Lautapeliseuran foorumilta.

Eldrich Horror

La 12.30 – La 15.30, Yläaula
Järjestäjä: Helmet-kirjastot
Koko maailma on vaarassa. Suuret muinaiset ovat heräämässä. Pystyvätkö ihmiskunnan
viimeiset toivot estämään katastrofin. Tule
seikkailemaan ympäri maailmaa ja laita samalla kapuloita suurten muinaisten rattaisiin.

Arkham Horror

La 16.00 – La 19.30, Yläaula
Järjestäjä: Helmet-kirjastot
Eldritch Horrorin edeltäjä, jo klassikoksi
muodostunut Arkham Horror vie pelaajat keskelle Arkhamin pikkukaupunkia. Suuri muinainen pahuus on heräämässä ja pelaajat joutuvat

yhteistyössä taistelemaan kaupunkiin sikiäviä
hirviöitä vastaan koittaen samalla pysyä edes
jotenkuten järjissään.

Merchants and marauders

La 16.00 – La 19.30, Yläaula
Järjestäjä: Helmet-kirjastot
Aaarrr! Karibianmeri, kultaa pursuavat
kauppalaivat, hikisissä kapakoissa kuullut huhut kadonneista kaljuunoista ja aarteista, laivan kannen rynnäköllä valtaavat verenhimoiset
merirosvot! Tässä teemaa tihkuvassa pelissä
pääset oman laivasi kapteeniksi. Voit valita urasi vapaasti, haluatko olla seikkailija, kauppias
vai kenties merirosvo!

Carcassonnen SM-kisat

A

Su 10.00 – Su 16.00, TF
Järjestäjä: Mauri Sahlberg
Turnauksen voittajalle pystin lisäksi osallistumisoikeus Carcassonnen vuoden 2015
MM-kilpailuihin. MM-kilpailujen sääntöjä mukaillen turnaus pelataan swiss-muotoisena
kaksinpelikilpailuna käyttäen pelikelloja. Pelit
pelataan suomenkielisen laitoksen peruspelillä.
Ennakkoilmottautimiset osoitteeseen kilpailut@lautapeliseura.fi ja Ropeconin aikana turnaustiskillä. Tarkemmat tiedot: http://lautapeliseura.fi/foorumi/

Pe

La

Su

15.30 - 19.00
Betrayal at the house on the
hill
(Yläaula)

10.00 - 16.00
Dominionin SM-kisat
(TF)

10.00 - 16.00
Carcassonnen SM-kisat
(TF)

15.30 - 19.00
Dead of Winter
(Yläaula)
19.00 - 23.00
Cosmic Encounter -turnaus
(TF)

LAUTAPELIT

Dominionin SM-kisat

12.30 - 15.30
Eldrich horror
(Yläaula)
16.00 - 19.30
Arkham Horror
(Yläaula)
16.00 - 19.30
Merchants and
marauders
(Yläaula)

Merkkien selitykset
Kunniavierasohjelma

A

Aloittelijaystävällinen
Englanninkielinen
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Suurin osa Ropeconissa järjestettävistä korttipeleistä ovat keräilykorttipelejä, joissa pelaajat kokoavat
itselleen pelin sääntöjen mukaisen
pakan ja pelaavat sillä muita pelaajia vastaan. Ropeconin suosituimpia
keräilykorttipelejä ovat Magic: the
Gathering sekä Vampire: the Eternal
Struggle, mutta turnauksia ja pelejä
järjestetään myös muissa keräilykorttipeleissä. Lisäksi Ropeconissa
pelataan Munchkinin kaltaisia yhden
pakan korttipelejä.
Useimpiin turnauksiin pitää tuoda oma pakkansa mukanaan. Joitain
korttipelejä voi myös lainata lautapelien lainauspisteeltä, Dipolin Salista
3. Turnaustiski sijaitsee Täffällä ja on
auki on auki pe klo 16-01, la klo 09-01
ja su klo 09-17.
Suurin osa aloittelijaystävällisestä korttipeliohjelmasta järjestetään
Kokemuspisteellä ja siellä tapahtuva
korttipeliohjelma on listattu kokemuspisteen ohjelmaan, sivulle 31.

Two Rooms and
a Boom

A

Pe 16.00 – Pe 20.00, Sali 22
La 16.00 – La 20.00, Sali 23
Järjestäjä: Alfred Eboreime, Olli
Reunanen
Pelaajat jaetaan kahteen joukkueeseen ja kahteen huoneeseen.
Kaikille jaetaan hahmokortti joka
kertoo pelaajan tavoitteen ja mahdollisen erikoiskyvyn. Pelit kestävät noin
15min. Uuteen peliin voi hypätä vapaasti mukaan nopean sääntöselityksen jälkeen. Peli saattaa sisältää mm.
ninjoja, rakastajattaria, tarkka-ampujia, valaita, vakoojia ja ujoja tyyppejä.

MtG: Single Elimination:
Constructed

Pe 17.00 – La 00.00, TF
La 11.00 – Su 00.00, TF
Su 09.00 – Su 15.00, TF
Järjestäjä: Hannu Vallin
Turnaus alkaa, kun lista 8 hengen
on täysi. Pelejä järjestetään seuraavissa formaateissa: Legacy, Highlander,
Standard, Modern, Vintage.
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Pe

La

Su

16.00 - 20.00
Two rooms and a
boom
(Sali 22)

09.45 - 21.00
Netrunner LCG
Regionals
(TF)

09.00 - 15.00
MtG: Single elimination constructed
(TF)

17.00 - 00.00
MtG: Single elimination constructed
(TF)

10.00 - 18.00
MtG: Poro GP sealed
(TF)

09.00-15.00
MtG: Single Elimination: draft
(TF)

17.00 - 00.00
MtG: Single elimination: draft
(TF)

11.00 - 00.00
MtG: Single elimination constructed
(TF)

17.00 - 00.00
MtG: Team sealed
(TF)

11.00 - 00.00
MtG: Single Elimination: draft
(TF)

18.00 - La 03.00
Vampire: the Eternal
Struggle EM-karsinta
(TF)

12.00 - 16.00
Munchkin avoimet
SM-kisat
(TF)

18.00 - 19.00
Combo-pakat läpi
formaattien MtG:ssä
(Sali 26)

16.00 - 20.00
Two rooms and a
boom
(Sali 23)

19.30 - 23.00
MtG: Conspiracy
draft
(TF)

18.00 - 20.00
Munchkin avoimet
SM-kisat
(TF)

23.00 - 01.00
Lupus in Tabula
(Sali 24)

18.00 - 22.00
MtG: Conspiracy
draft
(TF)

00.00 - 01.00
Combo-pakat läpi
formaattien MtG:ssä
(Sali 26)

23.00 - 01.00
Lupus in Tabula
(Sali 24)

09.00 - 15.00
A Game of Thrones
LCG Joust
(TF)
10.00 - 16.00
MtG: German highlander
(TF)
11.00 - 15.00
VEIL closed beta
-turnaus
(TF)
16.00 - 17.00
Combo-pakat läpi
formaattien MtG:ssä
(Sali 25)

Ropecon 2015
Pe 17.00 – La 00.00, TF
La 11.00 – Su 00.00, TF
Su 09.00 – Su 15.00, TF
Järjestäjä: Hannu Vallin
Turnaus alkaa, kun 8 hengen lista on täysi. Pelejä järjestetään seuraavissa formaateissa:
Legacy, Highlander, Standard, Modern, Vintage.

MtG: Team Sealed

Pe 17.00 – La 00.00, TF
Järjestäjä: Hannu Vallin
Khans of Tarkir -blokin Team Sealed -turnaus! Jokainen joukkue tarvitsee pelatakseen
neljä boosteria kustakin kyseisen blokin setistä
(Khans of Tarkir, Fate Reforged ja Dragons of
Tarkir). Turnauksessa pelataan pelaajamäärästä
riippumatta viisi kierrosta.

Vampire: the Eternal Struggle
-EM-karsinta

Pe 18.00 – La 03.00, TF
Järjestäjä: Petri Wessman
Suuri Vampire: the Eternal Struggle -turnaus (ja samalla EM-karsinta) on täällä taas!
Parhaiten pärjäävät saavat oikeuden osallistua
elokuussa Varsovassa järjestettäviin EC-mittelöihin. Turnaus pelataan virallisilla (“VEKN”)
turnaussäännöillä, kolme kahden tunnin erää ja
lopuksi viiden hengen finaalierä. Turnaus venyy
myöhään yöhön, kannattaa varautua kahvilla!
Ilmoittautuminen paikan päällä menee kiinni
klo 17:30, ennakkoilmoittautuminen on mahdollista osoitteessa http://vtes.orava.org. Kaikki
tervetulleita kokemustasosta riippumatta!

Combo-pakat läpi formaattien
MtG:ssä

Pe 18.00 – Pe 19.00, Sali 26
La 00.00 – La 01.00, Sali 26
Su 16.00 – Su 17.00, Sali 25
Järjestäjä: Väinö Hirvelä, Akseli Koskinen
Ohjelmassa käydään läpi eri combo-pakkoja
eri MTG-formaateissa. Itse termi ’combo-pakka’
voi olla tässä yhteydessä hieman harhaanjohtava, koska käymme läpi puhtaita combo-pakkoja kuin myös control-pakan, jossa combo on
vain pakan osana. Keskitymme käsittelemään
pakkoja puhtaasti kompetatiivisesta näkökulmasta. Ohjelma sisältää pakan yleisen esittelyn,
korttien läpikäynnin, yleisiä strategiavinkkejä
sekä pakalla pelaamiseen, että pakkaa vastaan
pelaamiseen. Käymme läpi myös yleisön kysy-

myksiä. Läpikäytäviä pakkoja ovat ovat: AmuletBloom (Modern), Miracles (Legacy) ja Red/
White Painter (Legacy).

MtG: Conspiracy Draft

Pe 19.30 – Pe 23.00, TF
La 18.00 – La 22.00, TF
Järjestäjä: Juha-Pekka Ahonen
Magic-draftausta aloittelijoille. Kokeile Conspiracya ilmaiseksi järjestäjän sekoittamilla
harjoittelupakkauksilla. Kortteja ei kuitenkaan
saa pitää, vaan pakat palautetaan turnauksen
jälkeen järjestäjälle.

Lupus in Tabula

KORTTIPELIT

MtG: Single Elimination: Draft

A

Pe 23.00 – La 01.00, Sali 24
La 23.00 – Su 01.00, Sali 24
Järjestäjä: Tommi Ketonen, Samu Karppinen,
Ilse Tuohimaa
Jo traditioksi muodostuneeseen tapaan pela, ja la-su välisinä öinä klo 23:00-01:00 metsästetään Tabulan kylässä ihmissusia niin kauan
kuin pelaajia riittää. Säännöt ovat helpot, yksi
peli kestää 45+ minuuttia. Werewolf / Mafia nimelläkin tunnettu peli perustuu päättelyyn ja
intuitioon, ja tarjoaa varteenotettavan vaihtoehdon jos nukkuminen ei sittenkään innosta.
Tule mukaan lynkkaamaan sudet ja lahtamaan
maajussit, ja selvittämään ketkä ovat tämän
vuoden parhaat Lupustelijat!

Netrunner LCG Regionals

La 09.45 – La 21.00, TF
Järjestäjä: Arto Heinonen
Pelaajien rekisteröinti 9.45 – 10.15. Turnausrakenne on viiden kierroksen swiss 10.15 – 17.00
ja top 8 elimination 18.00 – 21.00. Promokortteja kaikille osallistujille. Lisäksi muita palkintoja.

MtG: Poro GP Sealed

La 10.00 – La 18.00, TF
Järjestäjä: Hannu Vallin, Johanna Virtanen,
Akseli Koskinen
Lauantaina järjestetään Ropeconin MtG-turnausten tämän vuoden kruununjalokivi, Poro
GP Sealed. Turnauksessa jokainen pelaaja avaa
kuusi boosteria (2 Khans of Tarkir, 2 Fate Reforged ja 2 Dragons of Tarkir) ja rakentaa näistä
auenneista korteista sekä basic landeista vähintään 40 kortin pakan. Turnauksen kahdeksan
parasta pääsevät mittelemään taitojaan draftin
merkeissä. Turnaus on saanut WPN Premium
statuksen, joten siitä saa Planeswalkerpisteitä
kolminkertaisesti normaaleihin turnauksiin
nähden. Lahjakorttien lisäksi jaossa on Poro
Tour -rankingpisteitä. Kortteja ja korttisuojia
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saa ostaa Täffältä ennen turnauksen alkua klo
09-10 välisenä aikana.

Munchkin avoimet SM-kisat

La 12.00 – La 16.00, TF
La 18.00 – La 20.00, TF
Järjestäjä: Aleksi Airaksinen
Kuvaus: Pelaajien toiveesta (yleisön toiveista
huolimatta) ja Dipolin kunniaksi Munchkinin
SM-kisat ovat taas täällä. Perinteiseen tapaan
pelataan yksinkertaiset alkuerät, joista parhaat
pääsevät finaaliin. Finaali pelataan yhteen voittoon. Viralliset Munchkin-lisävarusteet sallittuja, kunhan tuot mukanasi tarvittavat säännöt.
Pakat tulevat tuomarilta.

VEIL Closed Beta -Turnaus

Su 11.00 – Su 15.00, TF
Järjestäjä: Ville Takanen, JiiTuomas Harviainen
Tule mukaan testaamaan VEIL -korttipelin
suljettua betaversiota toisessa virallisessa turnauksessa. VEIL on pelitestausvaiheessa oleva
keräilykorttipelien ja deck building -pelien
ajatuksia yhdistävä 2-4 pelaajan korttipeli
näkymättömästä sodasta, jota yliluonnolliset
mahdit taistelevat kulissien takana.

Su 09.00 – Su 15.00, TF
Järjestäjä: Antti Vaaranen
Käytössä viralliset turnaussäännöt ja uusin
FAQ. Vähintään yhtä viikkoa ennen turnausta
julkaistut kortit lasketaan laillisiksi. Turnauksen rekisteröinti alkaa klo 09:00 ja pelit klo
09:15. Pelikerrosten lukumäärä ja kesto riippuu
osallistujamäärästä. Kyselyt ja ilmoittautumiset
sähköpostilla osoitteeseen vaaranen@hotmail.
com

MtG: German Highlander

Su 10.00 – Su 16.00, TF
Järjestäjä: Hannu Vallin, Karri Malm
Sunnuntaina Ropeconin korttipeliohjelman
päätteeksi järjestetään German Highlander
-turnaus. Highlanderissa pakassa on vähintään
sata korttia ja niistä jokaisen ei basic landin
täytyy olla uniikki. Lisätietoa formaatista on
saatavilla formaatin virallisilta sivulta englanniksi
http://www.highlandermagic.info/.
Tässäkin turnauksessa jaamme lahjakorttipalkintoja kärkipäähän sijoittuneille!

ROOLIPELIT

A Game of Thrones LCG Joust

Roolipelit
Roolipelit ovat Ropeconin sielu ja niitä pelataan Ropeconissa aamusta yöhön ja välillä ylikin.
Ropeconissa roolipelejä vedetään kymmenien pelinjohtajien voimin ja pelejä on monista eri lajityypeistä monille eri pelaajakokoonpanoille.
Roolipeleihin voi ilmoittautua Palaver-salia vastapäätä sijaitsevan roolipelitiskin vieressä, jossa
on ilmoittautumislista jokaiseen Ropeconissa järjestettävään roolipeliin.
Listoista käy ilmi pelin nimi, lajityyppi, pelaajilta toivottava pelikokemus ja muuta pelinjohtajan esille laittamaa tietoa. Listoissa kerrotaan milloin ja missä peli pelataan. Jos ilmoittaudut peliin
mutta et ehdikään paikalle, pyyhi nimesi pois listasta tai ilmoita perumisestasi pelinjohtajalle niin
et vie paikkaa muilta halukkailta pelaajilta.
Peli-ilmoituksia tulee listoille lähes koko Ropeconin ajan. Sunnuntaina pelattaviin peleihin ilmoittautumislistoja ei laiteta pääsääntöisesti esille heti perjantaina jotta myös myöhemmin Ropeconiin saapuvilla on mahdollisuus ilmoittautua peleihin.
Ilmoittautumislistojen lisäksi pelinjohtajat saavat laittaa mainoksia peleistään ilmoitustaululle
ilmoittautumislistojen viereen.
Roolipelitiski palvelee niin pelinjohtajia kuin pelaajiakin näitä askarruttavissa kysymyksissä
Palaver-salia vastapäätä:
perjantaina klo 15-20
lauantaina klo 10-20
sunnuntaina klo 10-16
Roolipelitiski ohjastaa myös mielellään pelaajia sopivien ja mieleistensä pelien pariin. GM-loot
järjestetään sunnuntaina klo 15.
Kokemuspisteellä Käpyaulassa järjestetään useita aloittelijaystävällisiä roolipelejä. Aloittelijaystävällinen roolipeliohjelma on listattu Kokemuspisteen ohjelmaan sivulle 31.
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La

15.00 - Su 18.00
Warmachine & Hordes
- Iron Arena
(Sali 2)

09.00-16.00
Infinity-turnaus
(Yläaula)

16.00 - 00.00
Warhammer 30k: Horus Heresy -turnaus
(Luolamies)
18.00 - 02.00
Warmachine & Hordes
- Team Tournament
(Sali 2)
18.00 - Su 00.00
Heroclix-turnaukset
(Sali 2)
18.00 - 23.00
After the Apocalypse III
- Eden-turnaus
(Yläaula)
20.00 - La 02.00
Warhammer 40k
apocalypse
(Luolamies)
20.00 - 02.00
Mordheim-yöpeli
(Sali 2)
01.00 - 03.00
Warhammer 40k
listatyöpaja
(Sali 26)

09.30 - 20.00
Epic armageddon
-turnaus
(Luolamies)

la

su

18.00 - Su 02.00
Warmachine & Hordes
- Hardcore
(Sali 2)

09.00 - 18.00
Warmachine & Hordes
- Erno’s side event
(Sali 2)

18.00 - 20.00
Miniatyyrimaaston
rakentaminen -työpaja
(Smökki)

09.00 - 16.00
Warmachine & Hordes
- Main Tournament
Finals
(Sali 2)

10.00 - Su 16.30
Premature conjuration: Warhammer 40k
-turnaus
(Luolamies)

20.00 - Su 02.00
Warhammer 30k: Horus Heresy -yöpeli
(Luolamies)

10.00 - 17.00
Warmachine & Hordes
- Main Tournament
(Sali 2)

Su 00.00 - Su 02.00
Infinity Showdown
Challenge
(Yläaula)

FIGUpeliT

Pe

09.00 - 10.00
Kuinka pitää yllä maalausmotivaatiotasi?
(Sali 25)

10.00 - Su 16.30
Warhammer Fantasy
Battles -turnaus
(Sali 2)

09.00 - 16.00
Malifaux-turnaus
(Yläaula)
16.00 - 17.00
Ropecon 2015 -miniatyyrimaalauskilpailu:
palkintojenjako
(Auditorio)

10.30 - 22.00
X-wing -turnaus
(Yläaula)
15.00 - 21.00
Ropecon 2015 miniatyyrimaalauskilpailu:
yleisöäänestys
(Yläaula)
16.00 - 18.00
Miniatyyrien kokoaminen, pinnaaminen ja
magnetointi -työpaja
(Smökki)
18.00 - Su 02.00
Warmachine & Hordes
- Who’s the boss!?
(Sali 2)
Pe 15.00 - Su 18.00
Drop-in -maalaustiski (Sali 2)
Pe 15.00 - La 15.00
Töiden tuominen miniatyyrimaalauskilpailuun (Sali 2)
Pe 17.00 - Su 14.00
Battletech -kampanjapelit (Luolamies)
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FIGUPELIT

Figupelit eli miniatyyripelit ovat pöydällä
pelattavia strategiapelejä, joissa pelinappuloina
toimivat pelin hahmoja esittävät pienet miniatyyrit, eli figut. Tyypillisesti miniatyyrit esittävät erilaisia taistelijoita, kulkuneuvoja, rakennuksia ja muita pelille tärkeitä asioita.
Pelaajat ovat näiden ryhmien tai armeijoiden komentajia. Itse pelaamisen ohella iso osa
harrastusta on monille myös näiden figujen
muokkaaminen ja maalaaminen, josta järjestetään suuria kansainvälisiä kilpailuja. Ropeconissa järjestetään turnausten ohella myös maalaustyöpajoja ja -kilpailuja. Figutiski on salissa
2 ja avoinna pe klo 15-22, la klo 10-22 ja su klo
10-18.
Aloittelijoille sopivaa figuohjelmaa järjestetään myös Kokemuspisteellä, kts. sivu 31.

Warmachine & Hordes - Iron
Arena

Pe 15.00 – Su 18.00, Sali 2
Järjestäjä: Henri-Pekka Henttonen
Lähes koko Ropeconin läpi pelattavien Warmachine/Hordes-turnausten lisäksi Iron Arena
-vapaapelialue pyörii koko conin ajan. Haasta
kaverisi tai löydä uutta peliseuraa, kerää saavutuksia ja voita mainetta ja kunniaa!

Drop-in -maalauspiste

A

Pe 15.00 – Su 18.00, Yläaula
Järjestäjä: Matti Salava
Tule kokeilemaan figujen maalausta, tai
viimeistelemään oma mestarieteoksesi kokeneiden konkareiden ohjeistamana. Pisteellä
käytössäsi kaikki tarvittavat välineet. Piste auki
conin aukioloaikojen puitteissa aamu kymmenestä ilta kymmeneen.

Ropecon 2015
lauskilpailu

-miniatyyrimaa-

Pe 15.00 – La 15.00
Järjestäjä: Matti Salava, Ari Luoma
Perinteinen miniatyyrimaalauskilpailu on
täällä taas! Ilmoittautuminen figutiskillä - tuo
työsi kisaan lauantaina kello 15 mennessä.

Warhammer 30K: Horus Heresy
-turnaus

Pe 16.00 – La 00.00, Luolamies
Järjestäjä: Jussi Nurro, Ville Muhonen
Vuonna 30 000, jolloin Keisari vielä käveli
Primarkkiensa rinnalla, kävivät Space Marine
-legioonat tuhoisen sisällissodan. Tämä on tur-
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naus niille, joita kiinnostaa Warhammer 40k:n
historian uudelleen eläminen lisäosan tasapainoisimmilla säännöillä, mageimmilla figuilla ja
parhaalla porukalla. Ilmoittautuminen sotavasa.netin kautta.

BattleTech kampanjapelit

A

Pe 17.00 – Su 14.00, Luolamies
Järjestäjä: Mitro Makkonen, Antti Eronen,
Lauri Niemistö
BATTLETECH – JÄTTILÄISROBOTTIEN TAISTELUPELI Ota komentoosi joukko 12-metrisiä
käveleviä sotakoneita ja hyppää mukaan koko
viikonlopun kestävään taisteluun planeetta
Halstead Stationin hallinnasta, jossa rintamalinjat liikkuvat SINUN sotaonnesi perusteella!
Viikonlopun aikana taistelukentälle astuu kaksi
kokonaista mech-rykmenttiä – tällaista Battletechiä et ole ennen kokenut! Tarjolla on sekä
lyhyempiä osallistumispelejä että pidempiä
juonellisia kampanjaskenaarioita. Battletech on
taktisen tason heksakartalla pelattava lautapeli, jonka sääntösysteeminä käytetään nopeaa ja
kevyttä Alpha Strike/BattleForce -hybridiä.

Warmachine & Hordes - Team
Tournament

Pe 18.00 – La 02.00, Sali 2
Järjestäjä: Niko Ranta
Ropeconin Warmachine/Hordes-turnausmaratonin aloittaa neljän hengen tiimeinä pelattava tiimiturnaus! Kerää neljä kaveria kasaan
ja tule rymistelemään. Katso lisäinfot sotavasara.net => Turnaukset ja pelikaverit => Ropecon
2015 WM/H Tournaments.

HeroClix turnaukset

Pe 18.00 – Su 00.00, Sali 2
Järjestäjä: Mikko Ekholm, Marko Oja
Kun supersankarit ja arkkipahikset ottavat
mittaa toisistaan, kuka voittaa? Tähän antaa
vastauksen tämän vuoden Ropeconin HeroClix
turnauskset, mutta kuinka pitkäksi aikaa? Perjantai 15.5 klo 18.00, 400p Golden Age Named
Theme Team. Lauantai 16.5. klo 14.00, 300p Modern Age. SM-turnaus. Lauantai 16.5. klo 19.00,
300p Draft. Tuo 5 kortillista figua. Kaikista
figuista valitaan vuorotellen figu kerrallaan
oma tiimi. Palkintoina Limited Edition figuja,
karttoja ja Special Objecteja. Kaikissa turnauksissa tiimeissä ei saa olla Resourceja, Vehiclejä,
Entityjä eikä Colossaleja.

Ropecon 2015
mikäli tästä sovitaan etukäteen. Kysy lisää Hena:lta sotavasara.netissä!

Pe 18.00 – Pe 23.00, Yläaula
Järjestäjä: Matias Frosterus
Kolmen kierroksen turnaus ranskalaisessa
pienen figuurimäärän maailmanlopun jälkeiseen aikaan sijoittuvassa pelissä. Tavoitteena
on selvittää vihdoin, kuka hallitsee post apocalyptista Suomea. Voittaako Matriarkaatti,
Klovnit vai kenties ISC:n robotit näiden maiden
herruuden?

Premature conjuration: Warhammer 40K -turnaus

Warhammer 40K Apocalypse

La 10.00 – La 17.00, Sali 2
Järjestäjä: Tero Särkijärvi
Lauantain
Warmachine/Hordes-turnauspäivän aloittaa viikonlopun suurin ja kaunein
WM/H-pääturnaus. Finaaliturnauksen voittajaa
odottaa kutsu kahteenkin isoon kansainväliseen kutsuturnaukseen (Iron Moot ja ClogCon),
joten pelaajat varmasti pistävät parastaan! Katso lisäinfot sotavasara.net => Turnaukset ja pelikaverit => Ropecon 2015 WM/H Tournaments.

Pe 20.00 – La 02.00, Luolamies
Järjestäjä: Jani Huuhka, Petri Ruotanen
Suomen Rooli- ja Miniatyyripelaajat järjestää jo perinteeksi muodostuneen 40k Megabattlen, jossa kilpaillaan jo kahtena vuonna tutuksi tulleen Tantelian planeeetan Hallinnasta.
tarkemmipi kuvaus erikoissääntöjä sekä ilmoittautuminen sotavasara.netissä.

Mordheim yöpeli

Pe 20.00 – La 02.00, Sali 2
Järjestäjä: Jari Haapamäki, Aki Uotila
Kampanjamuotoista aarteenetsintää Mordheimin rauniokaupungin hämärtyvillä kaduilla.

Warhammer 40k listatyöpaja

La 01.00 – La 03.00, Sali 25
Järjestäjä: Eetu Peltoja, Jouni Haavisto
Luento Warhammer 40k listaoptimoinnista.

Infinity-turnaus

La 09.00 – La 16.00, Yläaula
Järjestäjä: Matias Grönqvist, Tommi Malkki
Ei niin kaukaisessa tulevaisuudessa jakaantunut ihmiskunta ei taistele vain selviytymisensä puolesta, mutta myös itseään vastaan. Kuka
selviytyy tästä voittajan, jos kukaan? Infinity on
Espanjalaisen Corvus Bellin nopeatempoinen ja
taktinen ryhmätason scifi-miniatyyripeli. 300
pisteen turnaus ITS -säännöstöllä, ilmoittautumiset Sotavasara.net –foorumilla.

Epic Armageddon -turnaus

La 09.30 – La 20.00, Luolamies
Järjestäjä: Henrikki Almusa, Kalle Marjola
Kolmen kierroksen 3000 pisteen Epic Armageddon turnaus. Epic Armageddon on
Warhammer 40k:n kokoluokkaa suurempi sisarpeli, jossa yhteen ottavat satojen miesten
joukko-osatot, panssarimuodostelmat ja kerrostalon kokoiset taistelurobotit. Turnauksessa
saattaa olla mahdollista pelata laina-armeijalla,

La 10.00 – Su 16.30, Luolamies
Järjestäjä: Jouni Haavisto, Teemu Juselius,
Eetu Peltola
1500 pisteen Warhammer 40K -turnaus.
Säännöt ja ilmoittautuminen: sotavasara.net.

FIGUpeliT

After the Apocalypse III - Eden-turnaus

Warmachine & Hordes - Main Tournament

X-wing -turnaus

La 10.30 – La 22.00, Yläaula
Järjestäjä: Erno Tammelin
4 kierroksen 100 pisteen turnaus käyttäen uusimpia FFG:n turnaussääntöjä. Neljän kierroksetn jälkeen pelataan top 4:n kesken semifinaalit ja finaali. Lisätietoa sotavasara.netistä.

Warhammer
-turnaus

Fantasy

Battles

La 10.00 – Su 16.30, Sali 2
Järjestäjä: Juuso Lähdekorpi, Johannes Rimpilainen, Mikael Siirtola, Juha Tuominen
Ropeconin Warhammer Fantasy Battle-turnauksessa taisteluita käyvät erilaiset Warhammer-maailman fantasiarodut haltioista
liskoihin. Turnaus pelataan ETC-formaatissa
yksilösuorituksena. Pelejä on 5 ja ne kestävät
lauantaiaamusta Ropeconin päätökseen asti.
Osallistumisohjeet sotavasara.net foorumilla,
turnaukset ja pelikaverit osiossa.

Ropecon 2015 -miniatyyrimaalauskilpailu: yleisöäännestys

La 15.00 – La 21.00, Yläaula
Järjestäjä: Ari Luoma
Ropecon 2015 miniatyyrimaalauskilpailun
yleisöäännestys on auki lauantaina klo 15-21,
käy kurkkaamassa tämän vuoden mestariteokset ja vaikuta palkittavan työn valintaan.
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Miniatyyrien kokoaminen, pinnaaminen & magnetisointi -työpaja

A

La 16.00 – La 18.00, Smökki
Järjestäjä: Markus Oja
Haluatko kokeilla miniatyyrien kokoamista
tai kaipaatko apua edistyneempien tekniikoiden kanssa? Jos vastasit kyllä, tämä työpaja tarjoaa sinulle avun molempiin tarpeisiin.

Warmachine & Hordes - Who’s
the boss!?

La 18.00 – Su 02.00, Sali 2
Järjestäjä: Samu Järvinen
Lauantai-illalla on hyvä keskittyä rennompaan Warmachine/Hordes-pelailuun. Pyöritä
armeijallesi satunnainen johtaja ruletista, ja
katso vastustajan ilmettä mitä ihmeellisempien
kombojen seurauksena. Katso lisäinfot: sotavasara.net.

Warmachine & Hordes - Hardcore

La 18.00 – Su 02.00, Sali 2
Järjestäjä: Teemu Aro
Lauantai-illan voi käyttää Warmachine/Hordesin parissa myös tiukemmassakin merkeissä.
Onko normaalit aikarajat ihan nössöille, ja haluat kokeilla miltä WM/H tuntuu kun on kiire
koko ajan ja adrenaliini virtaa? Hardcore on
juuri sinua varten. Katso lisäinfot: sotavasara.
net.

Miniatyyrimaaston
nen -työpaja

rakentami-

A

La 18.00 – La 20.00, Smökki
Järjestäjä: Markus Oja
Perusmaaston rakentamista figupelikäyttöön. Työpaja tarjoaa tarvittavat rakennusaineet ja työkalut.

Warhammer 30K: Horus Heresy
-yöpeli

La 20.00 – Su 02.00, Luolamies
Järjestäjä: Jussi Nurro, Ville Muhonen
Vuonna 30 000, jolloin Keisari vielä käveli
Primarkkiensa rinnalla, kävivät Space Marine
-legioonat tuhoisen sisällissodan.

Infinity Showdown Challenge

Su 00.00 – Su 02.00, Sali 2
Järjestäjä: Tommi Malkki, M. Grönqvist
Yhden kierroksen Infinity tapahtuma kaikille
peliä rakastaville yövirkuille.

Warmachine & Hordes - Erno’s
Sunday Side Event
30

Su 09.00 – Su 18.00, Sali 2
Järjestäjä: Erno Pasanen
Vieläkö Warmachine/Hordes-hammasta kolottaa? Ei hätää, pelaamme sunnuntainakin!
Turnaus soveltuu loistavasti myös aloittelijoille, koska kärkipelaajat sikailevat omassa turnauksessaan, ja turnaus noudattelee muuten
normaaleja sääntöjä ilman kummallisuuksia.
Lisäinfo sotavasara.net => Turnaukset ja pelikaverit => Ropecon 2015 WM/H Tournaments.

Warmachine & Hordes - Main
Tournament Finals

Su 09.00 – Su 16.00, Sali 2
Järjestäjä: Jaakko Uusitupa
Warmachine/Hordes-pääturnauksen TOP8
jatkaa finaaleita sunnuntaina. Pelaamaan pääsee vain eilisen parhaat, mutta tule kannustamaan suosikkisi voittoon! Katso lisäinfot
sotavasara.net => Turnaukset ja pelikaverit =>
Ropecon 2015 WM/H Tournaments.

Kuinka pitää yllä maalausmotivaatiotasi

Su 09.00 – Su 10.00, Sali 25
Järjestäjä: Markus Oja
Vaivaako sinua figuilijan ikuinen kirous - pelata haluttaisi, mutta paljasta muovia/metallia
ei pöydälle kehtaa nostaa ja motivaatio maalaamiseen on nollissa? Tämä luento antaa sinulle
eväät tämän solmun purkamiseen ja aktiivisen
harrastuksen ylläpitämiseen.

Malifaux-turnaus

Su 09.00 – Su 16.00, Yläaula
Järjestäjä: Tuukka Männistö
Miltä kuullostaa Viktoriaaninen western
horror steampunk figupeli? Loistavalta tietenkin! Peli sijoittuu vaihtoehtoiseen historiaan
1800-luvun alkuun, maailmaan, jossa taikuus
on ollut osa arkipäivää, mutta on nyt katoamassa maasta. Pelaajat taistelevat sielukivistä,
joihin on varastoitunut valtavia määriä taikuutta, Malifaux’n kaupungissa todellisuudessa
olevan repeämän tuolla puolen. Ilmoittautuminen turnaukseen onnistuu ennen sunnuntaita
Malifaux-demopöydällä. Myös yleisö on tervetullutta paikalle.

Ropecon 2015 -miniatyyrimaalauskilpailu: palkintojenjako

Su 16.00 – Su 17.00, Auditorio
Järjestäjä: Matti Salava, Ari Luoma
Miniatyyrimaalauskilpailun
luokkavoittajien palkintojenjako.

Ropecon 2015

La

LA

Kokemuspiste

Pe

Su

10.00 - 22.00
10.00 - 17.00
15.00 - 21.00
10.00 - 21.00
Malifaux peliesittely
Dokmus peliesittely
Dokmus peliesittely
Dokmus peliesittely
10.00 - 15.00
15.00 - 21.00
10.00 - 21.00
Tiny Robots
Peliesittelyjä: LotR LCG,
10.00 - 21.00
Specialist Games peliesit10.00 - 17.00
Star Wars LCG, Netrunner
Peliesittelyjä: LotR LCG,
telyjä
Neanderthal peliesittely
LCG ja Dune CCG
Star Wars LCG, Netrunner
10.00 - 17.00
15.00 - 21.00
LCG ja Dune CCG
10.00 - 18.00
Magic: the Gathering
Carnevale peliesittely
Heavy Gear Blitz -peliesit-peliesittely
15.00 - 21.00
10.00 - 18.00
tely
10.00 - 14.00
B.O.T.C.H
Exploding Kittens
Malifaux peliesittely
15.00 - 21.00
12.00 - 17.00
10.00 - 17.00
Hexscape: Mission on Mars
10.00 - 21.00
Lautapeliesittelyjä
Hexscape: Mission to Mars
peliesittely
Audatia peliesittely
peliesittely
15.00 - 21.00
12.00 - 18.00
10.00 - 17.00
Turvasatama
10.00 - 21.00
Specialist games peliesit15.00 - 21.00
Hexscape: Mission on Mars Star Realms -peliesittely
telyjä
Tiny Robots
peliesittely
12.00 - 22.00
10.00 - 14.00
15.00 - 21.00
Riichi Mahjong
Infinity peliesittely
Magic: the Gathering
10.00 - 22.00
10.00 - 13.30
peliesittely
Infinity peliesittely
12.30 - 19.30
HelMet-kirjaston peliesit15.00 - 17.00
HelMet-kirjaston peliesittelyt
Pathfinder Society - Sil10.00 - 16.00
telyt
10.00 - 17.00
verhex
Chain of Command
Skenaariokilpailupelejä
15.00 - 21.00
-peliesittely
16.00 - 21.00
10.00 - 17.00
Big Splash -peliesittely
VEIL peliesittely
Carnevale peliesittely
15.00 - 20.00
10.00 - 21.00
10.00 - 17.00
Warmachine & Hordes
Magic: the Gathering
18.00 - 21.00
Turvasatama
peliesittely
-peliesittely
Warmachine & Hordes
10.00 - 14.00
15.00 - 21.00
peliesittely
Eden peliesittely
10.00 - 21.00
Neanderthal peliesittely
10.00 - 17.00
Big Splash -peliesittely
15.00 - 21.00
21.00 - 23.00
Star Wars LCG: AloitteliSpecialist Games peliesitUHKA
jaturnaus
10.00 - 12.00
telyjä
10.00 - 17.00
Pathfinder Society - Sil15.00 - 21.00
23.00 - Su 02.00
Big Splash -peliesittely
verhex
Audatia peliesittely
Dune CCG: Mentaattisodat
10.00 - 15.00
15.00 - 21.00
B.O.T.C.H
10.00 - 21.00
Research Group -peliesit10.00 - 12.00
Neanderthal peliesittely
tely
Pathfinder Society - Sil15.00 - 21.00
verhex
10.00 - 21.00
Skenaariokilpailupelejä
10.00 - 17.00
Carnevale peliesittely
15.00 - 19.30
VEIL peliesittely
HelMet-kirjastojen peliesit11.00 - 16.00
10.00 - 18.00
telyt
UHKA
Tiny Robots
16.00 - 23.00
12.00 - 17.00
Malifaux peliesittely
Advanced Squad Leader
10.00 - 18.00
16.00 - 23.00
10.00 - 17.00
B.O.T.C.H
Infinity peliesittely
Audatia peliesittely
16.00 - 23.00
12.00 - 15.00
10.00 - 22.00
Eden peliesittely
Riichi Mahjong
Eden peliesittely
16.00 - 20.00
Lautapeliesittelyjä
10.00 - 21.00
17.00 - 21.00
Skenaariokilpailupelejä
Warhammer Fantasy Battles -peliesittely
10.00 - 21.00
18.00 - 22.00
Turvasatama
Riichi Mahjong
21.00 - 23.00
UHKA
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Kokemuspiste on alue, jossa esitellään
erilaisia miniatyyri-, kortti-, lauta- ja roolipelejä kokeilunhaluisille. Kaikki Kokemuspisteen
ohjelma soveltuu vasta-alkajille, mutta kiinnostavaa kokeiltavaa löytyy myös kokeneemmille.
Kokemuspisteellä on myös tarjolla roolipeliskenaariokilpailun pelejä sekä Turvasatama, jossa voit hengähtää hetken, jutella tai tutustua
uuteen kaveriin. Kokemuspisteen löydät Käpyaulasta, Infotiskin ympäristöstä. Jos et vielä
tiedä mitä haluaisit kokeilla, kysy vinkkiä Kokemuspisteen oranssinauhaisilta työntekijöiltä. Kaikki kokemuspisteen ohjelma järjestetään
Käpyaulassa ja kaikki ohjelma on aloittelijaystävällistä.
Dokmus peliesittely

Pe 15.00 – Pe 21.00
La 10.00 – La 21.00
Su 10.00 – Su 17.00
Järjestäjä: Pauli Jantunen
Dokmuksessa pelaajat pelaavat unohtuneita jumalia, joiden tavoitteena on levittää palvojiaan
ympäri maailmaa valtaamalla temppeleitä
omilla palvojillaan. Jumalat käyttävät voimiaan
muokkaamaan pelimaailmaa. 2-4 pelaajan lautapeli, kesto 30-45min. Lautapeli, 2-4 pelaajaa,
30-45 minuuttia.

Peliesittelyjä: LotR LCG, Star Wars
LCG, Netrunner LCG ja Dune CCG

Pe 15.00 – Pe 21.00
La 10.00 – La 21.00
Järjestäjä: Pauli Vinni, Johannes Tikka
Matalan kynnyksen peliesittelyjä. Lord of the
Rings living card game on helpohko yhteistyökorttipeli, jossa seikkailijaryhmä yrittää selvitä
vastaan tulevista tehtävistä ja vaaroista. Star
Wars living card game on nopeatempoinen
korttipeli, jonka erityispiirre on pakan tekemisen helppous. Sopii siis korttipelinoviiseille,
mutta voittaminen vaatii taitoa, joten tosipelaajillekkin piisaa haastetta. Netrunner living
card game on mielenkiintoinen ja haastava
korttipeli, jossa on ansoja pluffaamista ja kieroja temppuja. Sopii monimutkaisemmista peleistä pitäville. Kuollut, kuopattu ja silti lujaa
potkiva Dyyni-korttipeli vaatii viekkaan mielen,
diplomatiaa ja tarkkaa ajoitusta. Sopii kokemuksen mukaan erityisesti Vampiren pelaajille.

32

Carnevale peliesittely

Pe 15.00 – Pe 21.00
Järjestäjä: Joonas Joensuu
Carnevale on kauhu-/fantasiapainotteinen
skirmishfigupeli 1700-luvun lopun Venetsiassa.
Peli, jossa juostaan katoilla, tiputaan kanaaliin
ja tullaan syväläishirviöiden hukuttamaksi.
Varmaankin ainoa figupeli, jossa voi ratsastaa
strutsilla! Tule testaamaan ja osallistu kampanjaan!

B.O.T.C.H

Pe 15.00 – Pe 21.00
La 10.00 – La 18.00
Su 10.00 – Su 15.00
Järjestäjä: Pekka Koukkula
Rauha rikkoutuu, kun kaupungin kaduille nousevat epäkuolleet, ja taivaalta saapuvat avaruusolennot. Kaikki haluavat sen omakseen, joten taistelu kaupungista on sinun käsissäsi. Ota
ohjat käsiisi tässä nopeatempoisessa korttipelissä. Valitse yksi kolmesta tahosta(Ihmiskunta,
zombit tai alienit) ja pelaa korttisi oikein, niin
voit voittaa kaupungin ja kunniaa itsellesi. 3-6
pelaajalle.

Hexscape: Mission on Mars peliesittely

Pe 15.00 – Pe 21.00
La 10.00 – La 21.00
Su 10.00 – Su 17.00
Järjestäjä: Jouni Jussila
Vapaa Mars uhkaa jäädä vain unelmaksi, kun
vastarinta tarttuu viimeiseen mahdollisuuteensa. Pieni ryhmä tunkeutuu kolonisaatiota
hallitsevan Deimos-korporaation evakuoidulle
asemalle. Aikaa ei ole paljon ja pelkkä selviytyminen ei riitä. Punaisen planeetan tulevaisuus
ratkaistaan nyt.

Turvasatama

Pe 15.00 – Pe 21.00
La 10.00 – La 21.00
Su 10.00 – Su 17.00
Järjestäjä: Nörttitytöt
Oletko ihan pihalla siitä, mitä Ropeconissa
oikeastaan voi tehdä? Haluaisitko osallistua
johonkin ohjelmanumeroon, mutta yksin meneminen jännittää? Onko cossisi ratkennut
saumoistaan ja kaipaat apua sen paikkaamiseksi? Haluatko vain istuutua hetkeksi ja nauttia samanhenkisestä seurasta ja solmia uusia
tuttavuuksia? Siinä tapauksessa kannattaa
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Tiny Robots

Pe 15.00 – Pe 21.00
La 10.00 – La 18.00
Su 10.00 – Su 15.00
Järjestäjä: Pekka Koukkula
Kilpailu robottitehtaassa käynnistyy! Kuka kasaa toimivimmat ja hienoimmat robotit? Pelaa
yksin tai kisaa ystäviesi kanssa tässä muisti- ja
pulmapelin yhdistelmässä, jossa hoksottimet
saavat erinomaista harjoitusta ja nokkelin voittaa. Peli tarjoaa haastetta aikuisempaankin makuun. 1-6:lle pelaajalle.

Magic The Gathering -peliesittely

Pe 15.00 – Pe 21.00
La 10.00 – La 21.00
Su 10.00 – Su 17.00
Järjestäjä: Jussi Korpela
Magic: the Gathering on yli 20 vuotta vanha,
maailman suosituin keräilykorttipeli. Tule
oppimaan pelin alkeet! Voit pelata esittelijöitämme tai kaveriasi vastaan. Opastus tapahtuu
aloittelijaystävällisillä valmispakoilla, jollaisen
saat mukaasi esittelyn jälkeen

Pathfinder Society - Silverhex

Pe 15.00 – Pe 17.00
La 10.00 – La 12.00
Su 10.00 – Su 12.00
Järjestäjä: Markus Hyytinen
Pathfinder Society tarjoaa kevyitä, hauskoja
fantasiaroolipelejä, jotka eivät vaadi sitoutumista pitkään kampanjaan. Kampanjassa pelataan Paizo Publishingin valmisseikkailuja.
Seikkailut vaihtelevat perinteisistä luolakomppauksista murhamysteereihin. Organisoitu pelaamismuoto mahdollistaa hahmon pelaamisen
missä Pathfinder Society-tapahtumassa tahansa - niin coneissa kuin kotonakin! Kokemuspisteellä tarjolla Silverhex-lyhytskenaarioita
valmishahmoilla pelattavaksi, kesto 30-60min.

Big Splash -peliesittely
Pe 15.00 – Pe 21.00
La 10.00 – La 21.00

Su 10.00 – Su 17.00
Järjestäjä: Jouni Jussila
Kolmannen ulottuvuuden lävitse sinkoava tykinkuulavesiliuku on tämän kesän hitti ja se on
juuri sinun vesipuistossasi! Tule toteuttamaan
kaikkien aikojen hurvittelupuisto ja kruunaa
itsesi tämän sesongin kuninkaaksi!

Warmachine & Hordes peliesittely

Pe 15.00 – Pe 20.00
La 18.00 – La 21.00
Järjestäjä: Juha Paananen
Tule tutustumaan Warmachine/Hordes miniatyyripeliin.
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hakeutua Turvasatamaan! Me haluamme tehdä conikäynnistäsi mahdollisimman mukavan,
joten käänny rohkeasti puoleemme jos kaipaat
tukea, virikkeitä tai seuraa. Turvasatama on
tarkoitettu niin uusille kuin vanhoille kävijöille, ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Neanderthal peliesittely

Pe 15.00 – Pe 21.00
Su 10.00 – Su 17.00
Järjestäjä: Henri Hiljander
Neanderthal on aloittelijaystävällinen roolipeli
jääkauden luolamiehistä. Lihakset pullistuvat ja
jänteet kiristyvät kun pelaajat joutuvat kasvotusten jääkauden jättimäisten petojen kanssa
ja taistelevat selviytymisestään armottomassa
ilmastossa. Tule Kokemuspisteelle tutustumaan kevyeeseen ja hauskaan roolipeliin täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita!

Specialist Games peliesittelyjä

Pe 15.00 – Pe 21.00
La 10.00 – La 21.00
Su 10.00 – Su 17.00
Järjestäjä: Peitsa Veteli
Haluaisitko vetää pääkallokoppalakin päähäsi
ja komentaa avaruuslaivojasi torpedosateeseen
Keisarin nimessä? Kiehuuko sisäinen urheilijaörkkisi tarpeesta päästä vetämään haltioita
turpaan rugbykentällä? Onko sinusta ihmiskunnan supersotilaaksi muukalaisia kuhisevien
avaruushylkyjen sisään? Tule kokeilemaan Games Workshopin pienempiä helmiä Kokemuspisteelle, esittelyssä Battlefleet Gothic, Blood
Bowl ja Space Hulk.

Audatia peliesittely

Pe 15.00 – Pe 21.00
La 10.00 – La 21.00
Su 12.00 – Su 17.00
Järjestäjä: Rami Laaksonen
Audatia: The Medieval Combat Card Game on
historiallisesti tarkka miekkataistelupeli, jossa kaksi pelaajaa kaksintaistelee kunniasta ja
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maineesta. Pelin terminologia ja mekaniikka
pohjautuvat 600 vuotta vanhaan keskiaikaiseen taistelukäsikirjoitukseen, joten voit ystäviesi kanssa pelatessasi oppia samalla aidon
keskiaikaisen taistelun perusteet. Pelidesign
on Samuli Ranisen toteuttama, käyttäen miekkailunopettaja Guy Windsorin tulkintaa Il Fior
di Battagliasta. Tervetuloa pelaamaan ja kokemaan Audatia, korttipeli aidosta keskiaikaisesta miekkailusta!

Research Group -peliesittely

Pe 15.00 – Pe 21.00
Järjestäjä: Henrikki Almusa
Pelaajat ovat tutkimusryhmän johtajia ja kilpailevat julkaisujen saamisesta. Korttipelin testiversion esittely.

Skenaariokilpailupelejä

Pe 15.00 – Pe 21.00
La 10.00 – La 21.00
Su 10.00 – Su 17.00
Järjestäjä: Ropecon
Tule pelaamaan Ropeconin skenaariokilpailun
roolipeliskenaarioita! Pelit kestävät alle 45 minuuttia ja alkavat aina kun sopiva määrä pelaajia on kasassa. Tule kavereiden kanssa tai
tutustu uusiin! Kokemuspisteen pelinjohtajat
vetävät pelejä läpi tapahtuman. Voit myös kokeilla pelinjohtamista. Kysy Kokemuspistetiskiltä lisää!

HelMet-kirjaston peliesittelyt

Pe 15.00 – Pe 19.30
La 12.30 – La 19.30
Su 10.00 – Su 13.30
Järjestäjä: Helmet-kirjastot
HelMet-kirjasto esittelee lauta- ja roolipelejä.

Malifaux peliesittely

Pe 16.00 – Pe 23.00
La 10.00 – La 22.00
Su 10.00 – Su 14.00
Järjestäjä: Aleksi Satukangas
Miltä kuullostaa Viktoriaaninen western horror
steampunk figupeli? Loistavalta tietenkin! Peli
sijoittuu vaihtoehtoiseen historiaan 1800-luvun
alkuun, maailmaan, jossa taikuus on ollut osa
arkipäivää, mutta on nyt katoamassa maasta.
Pelaajat taistelevat sielukivistä, joihin on varastoitunut valtavia määriä taikuutta, Malifaux’n
kaupungissa todellisuudessa olevan repeämän
tuolla puolen. Kyseessä on skirmish-skaalan
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figupeli. Tule kokeilemaan Kokemuspisteelle.

Infinity peliesittely

Pe 16.00 – Pe 23.00
La 10.00 – La 22.00
Su 10.00 – Su 14.00
Järjestäjä: Sampo Lappalainen
Espanjalaisen Corvus Bellin Infinity-scifi-figuuripelin demotusta. Tässä 175 vuoden päähän
sijoittuvassa skirmish-tason miniatyyripelissä
kilpailevien suurvaltojen erikoisjoukot ottavat
toisistaan mittaa. Saavatko ritarijärjestöt pidettyä harhaoppiset avaruusapinat kurissa vai
onko Nomadien anarkisteilla jotain sanottavaa
asiaan? Tule ja vaikuta ihmiskunnan tulevaisuuteen!

Eden peliesittely

Pe 16.00 – Pe 23.00
La 10.00 – La 22.00
Su 10.00 – Su 14.00
Järjestäjä: Timo Norros
Eden the Post Apocalyptic Miniatures Game on
ranskalainen ydinsodanjälkeiseen maailmaan
sijoittuva ns. skirmish-peli, jota pelataan 32
mm -skaalan figuureilla. Peli on erittäin nopea
oppia eli säännöt ovat riittävän yksinkertaiset
mutta monipuoliset ja omaperäiset. Esimerkiksi taistelijaprofiilit sisältävät raajakohtaiset
tiedot, jotka mahdollistaa tähtäämisen vaikka
vastustajan taistelijan päähän. Peli on myös
alottelijaystävällinen hintansakin puolesta, sillä
Starter Boxilla (sisältää yleensä n. 4-6 figuuria)
voi pelata jo täysikokoisia pelejä.

Lautapeliesittelyjä

Pe 16.00 – Pe 20.00
La 12.00 – La 17.00
Järjestäjä: Jaakko Ylikippari
Tutustumista, uusia ideoita ja kokeilua hallitussa ympäristössä. Testinurkassa esitellään
ja demotetaan monia tuttuja ja vähemmänkin
tuttuja lautapelejä kiertävällä järjestyksellä tai
toiveiden mukaan. Esittelyt ovat joko lyhyitä
variaatioita tai nopeiden pelien tapauksissa
ohjattuja peli-istuntoja. Paikalla oleva esittelijä
opastaa ja neuvoo pelien kanssa, joten yksikään
peli ei jää jarruttelemaan paikoilleen. Mahdollisuus myös pyytää kokomittaisia peliopastuksia.
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Pe 17.00 – Pe 21.00
Järjestäjä: Julius Castrén
Tule kokeilemaan historian suosituinta figupeliä fantasia-armeijoiden yhteenotosta.

Riichi Mahjong

Pe 18.00 – Pe 22.00
La 12.00 – La 22.00
Su 12.00 – Su 15.00
Järjestäjä: Nikolas Kiili, Maaria Wahlström,
Mikko Kirjokangas, Sakari Ikonen
Japanilaista mahjongia sekä kokeneille että
alottelijoille. Peli on neljän hengen taktinen
uhkapeli, joka kestää noin 45-90min. Peliseuraa
löytyy myös paikan päältä, tervetuloa kokeilemaan yksin tai seurassa!

UHKA

Pe 21.00 – Pe 23.00
La 21.00 – La 23.00
Su 11.00 – Su 17.00
Järjestäjä: Mikko Tavast, Mikko Erjo
Uhka on ryhmätason scifi-lautapeli, joka laittaa
pelaajat keskelle lajienvälistä selviytymistaistelua! Yksi peli kestää n. 90-120 minuuttia ja mukaan mahtuu 7 pelaajaa kerrallaan.

Exploding Kittens

La 10.00 – La 18.00
Järjestäjä: Juha-Pekka Ahonen
Tule kokeilemaan Exploding Kittens korttipeliä!

Hexscape: Mission on Mars peliesittely

La 10.00 – La 21.00
Järjestäjä: Jouni Jussila
Vapaa Mars uhkaa jäädä vain unelmaksi, kun
vastarinta tarttuu viimeiseen mahdollisuuteensa. Pieni ryhmä tunkeutuu kolonisaatiota
hallitsevan Deimos-korporaation evakuoidulle
asemalle. Aikaa ei ole paljon ja pelkkä selviytyminen ei riitä. Punaisen planeetan tulevaisuus
ratkaistaan nyt.

Chain of Command -peliesittely

La 10.00 – La 16.00
Järjestäjä: Topi Mikkola
Osana Normandian maihinnousua 1944
Ison-Britannian 6. maahanlaskudivisioona pudotettiin suojaamaan liittoutuneiden sivustaa

ja valtaamaan Orne-joen sillat. Onnistuneen ylläkön jälkeen radio-koodi Ham&Jam kertoi liittoutuneiden ylijohdolle, että sillat oli vallattu
ja maahanlaskujoukot olivat ryhmittyneet niiden ympärille puolustukseen. Aamun sekavina
tunteina Saksan 21. panssaridivisionan majuri
von Luck sai käskyn muodostaa taisteluosasto
saatavilla olevista joukoista ja suorittaa välitön vastahyökkäys, tehtävänään vallata takaisin Orne-joen sillat ja luoda yhteys rannikkoa
puolustaviin joukkoihin. Nopeita joukkuetason
miniatyyridemopelejä kahdelle pelaajalle Chain
of Commandilla 15mm skaalassa. Peli asettaa
pelaajat joukkueenjohtajien rooliin Le Bas de
Ranvillen kylän taisteluissa. Peli sopii myös
aloittelijoille eikä vaadi aiempaa kokemusta.
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Warhammer Fantasy Battles -peliesittely

Neanderthal peliesittely

La 10.00 – La 21.00
Järjestäjä: Henri Hiljander
Neanderthal on aloittelijaystävällinen roolipeli
jääkauden luolamiehistä. Lihakset pullistuvat ja
jänteet kiristyvät kun pelaajat joutuvat kasvotusten jääkauden jättimäisten petojen kanssa
ja taistelevat selviytymisestään armottomassa
ilmastossa. Tule Kokemuspisteelle tutustumaan kevyeeseen ja hauskaan roolipeliin täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita!

Carnevale peliesittely

La 10.00 – La 21.00
Su 10.00 – Su 17.00
Järjestäjä: Joonas Joensuu
Carnevale on kauhu-/fantasiapainotteinen
skirmishfigupeli 1700-luvun lopun Venetsiassa.
Peli, jossa juostaan katoilla, tiputaan kanaaliin
ja tullaan syväläishirviöiden hukuttamaksi.
Varmaankin ainoa figupeli, jossa voi ratsastaa
strutsilla! Tule testaamaan ja osallistu kampanjaan!

Heavy Gear Blitz -peliesittely

La 10.00 – La 18.00
Järjestäjä: Samuli Aura
Heavy Gear Blitz on Sci-Fi miniatyyripeli kahdelle pelaajalle. Komenna 5-20 figun joukkoa
taktisessa skirmish-taistelussa joka tarjoaa mielenkiintoiset säännöt, kehittyneen taustamaailman ja suuren miniatyyrivalikoiman, johon
kuuluu mechoja, tankkeja, lentureita, muita
ajoneuvoja ja jalkaväkeä. Voit kokeilla peliä kaverin kanssa tai yksin esittelijää vastaan.
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Star Realms -peliesittely

La 12.00 – La 18.00
Järjestäjä: Janne Lonnqvist
Tule testaamaan miten viime vuoden parhaimpiin kuuluva, ellei peräti paras, peli toimii! Star
Realms on 2+ hengen nopea ja nautittava pakanrakennuspeli avaruuslaivastojen kamppailuista. Selkeästi suunnitellun ja erinomaisen
uudelleenpeluuarvon omaavan pelin on suunnitellut kaksi MtG:n Hall of Fameläistä eikä peli
ole suotta kahminut palkintoja ja omaa huimia
pisteitä BGG:ssä. Koeta ovatko Blobit ylivertaisia Star Epireen nähden ja päihittääkö Machine
Cult Trade Federationin. Avaruudessa kukaan ei
kuule huutoasi!

maan sinulle pakan, jopa viidessa minuutissa,
tai lainaa joku meidän pakoistamme. Nopeatempoinen peli, jossa pelaajalla tulee olla Light
side ja Dark side pakat. Molemmilla “joutuu”
pelaamaan turnauksen aikana.

Advanced Squad Leader

Su 12.00 – Su 17.00
Järjestäjä: James Dekker
Advanced Squad Leader (ASL) is a boardgame
which represents tactical combat in all theatres of the Second World War. Players command
counters representing squads, machine guns,
tanks, and their all-important leaders as they
maneuver company-size operations on varied
terrain of Europe, Asia And Africa.

VEIL peliesittely

La 16.00 – La 21.00
Su 10.00 – Su 17.00
Järjestäjä: Ville Takanen
VEIL on pelitestausvaiheessa oleva keräilykortti
ja deck building -pelien ajatuksia yhdistävä 2-4
pelaajan korttipeli näkymättömästä sodasta,
jota yliluonnolliset mahdit taistelevat maailmamme kulissien takana.

Dune CCG: Mentaattisodat

La 23.00 – Su 02.00
Järjestäjä: Pauli Vinni
Moninpeli, käytössä “Prelude to Dune” virtual-lisäosa. Mentaatit, nuo ihmismuotoiset kävelevät logiikkakoneet, jotka terästävät ajatteluaan sapho-mehulla, ovat vanhojen sukujen
taustalla vaikuttava mahti, jota voi käyttää
joko hyvään, tai pahaan… Saat ensimmäisellä
kierroksella valita kaksi korttia automaattisesti
(loput sattumanvaraisesti, kuten normaalisäännöissä). Toisella kierroksella saat valita yhden
kortin. Kuollut, kuopattu ja silti lujaa potkiva
Dyyni-korttipeli vaatii viekkaan mielen, diplomatiaa ja tarkkaa ajoitusta. (Lainapakkoja
löytyy jokunen, tule vaikka kokeilemaan! Sopii kokemuksen mukaan erityisesti Vampiren
pelaajille.) http://personal.inet.fi/koti/hannibal/
dune/Dune_linkit.html

Star Wars LCG: Aloittelijaturnaus

Su 10.00 – Su 17.00
Järjestäjä: Pauli Vinni
Tule pelaamaan Tähtiesotauniversumiin sijoittuvaa korttipeliä. Jos sinulla on omat kortit
mukana, niin autamme tarvittaessa rakenta-
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Perjantai

Ropeconissa on tarjolla puheohjelmaa, eli
esitelmiä, paneeleita tai keskustelutilaisuuksia,
joissa paneudutaan roolipelaamiseen ja sen sisarharrastuksiin monilta kanteilta. Ohjelmaa
on parhaimmillaan viidessä salissa samanaikaisesti. Suurin osa puheohjelmasta on Auditoriossa, Klondykessä, sekä Saleissa 25 ja 26. Miniatyyri- ja korttipeleihin liittyvät esitelmät on
lueteltu em. osa-alueiden ohjelmassa.

18.00 - 19.00
Baltic Warriors (Auditorio)

21.00 - 22.00
Solmukohta 2016 (Sali
26)

18.00 - 19.00
Black Box -tekniikan
käyttö ja toteutus
(Sali 25)

22.00 - 23.00
Larpin käsikirjoittaminen (Sali 25)

Baltic Warriors: Seitsemän larppia seitsemässä maassa

18.00 - 20.00
Uskonto ja kulttuurit
(Klondyke)

A

Pe 18.00 – Pe 19.00, Auditorio
Järjestäjä: Juhana Pettersson, Mike Pohjola
Baltic Warriors on kesällä 2015 pelattava
larppikampanja, jonka aiheena on politiikka,
Itämeri ja zombit. Ideana on katsoa, miten
larpilla voi pureutua oikeisiin aiheisiin, kuten
Itämeren saastumiseen. Ja zombeihin. Pelin
tyylilaji on vakava. Larpit pelataan seitsemässä
Itämeren ympärillä olevassa maassa: Virossa,
Venäjällä, Puolassa, Saksassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa. Lisää: balticwarriors.net

Black Box -tekniikan käyttö ja
toteutus

Pe 18.00 – Pe 19.00, Sali 25
Järjestäjä: Hannu Niemi, Santeri Virtanen
Black Box on ulkomaailmasta eristetty tumma, tyhjä ja ikkunaton tila joka tarjoaa neutraalin ympäristön larpeissa käytettäväksi. Kerromme esimerkkien kautta miten pelinjohtaja
voi hyödyntää Black Boxia “meta-huoneena”,
apuna pelikokemuksen syventämisessä osana
suurempaa larppia. Esittelemme myös viime
vuosina paljon suosiota saaneen minimalistista
lavastusta sekä ääni- ja valotekniikkaa käyttävänä peligenren, Black Box-larpit, jotka pelataan kokonaisuudessaan yhdessä huoneessa.

Uskonto ja kulttuurit

Pe 18.00 – Pe 20.00, Klondyke
Järjestäjä: Taru Lepistö
Miten uskonto ilmenee kulttuureissa tai
millainen on kulttuuri ilman uskontoa? Miten pelimaailmassa voisi tuoda uskontoa esille
kulttuureja luodessa ja mitä asioita pitäisi ottaa huomioon? Uskonto on usein kietoutunut
kiinni kulttuureihin ja saattaa tuoda rikkautta
tai haittaa kulttuureille. Käydään läpi nykypäivän kuin fantasiamaailman esimerkkejä kulttuurien ja uskontojen yhteentörmäyksistä.

19.00 - 20.00
The History and
Future of Atlas Games
(Auditorio)
19.00 - 21.00
Kehittyneiden tekoälyjen vaarat (Sali 26)
19.00 - 21.00
Aikasiirtymät
draaman välineenä
larpeissa (Sali 25)
20.00 - 21.00
GMless Design and
Play (Auditorio)

22.00 - La 00.00
Prostituution vaiettu
historia, osa 3 (Sali 26)

Puheohjelma

PUHEOHJELMA

23.00 - La 01.00
Suurkaupungista örkkivuorille (Auditorio)
23.00 - La 00.00
Lihansyöjäkasvit
fiktiossa ja faktassa
(Klondyke)

Pe

La 00.00 - La 02.00
Mekaniikat matkaavat (Sali 25)
La 00.00 - La 02.00
Matkalla tuhoon kuinka valtakunnat
sortuvat (Klondyke)

20.00 - 21.00
Kuuluisia myrkytyksiä
(Klondyke)
21.00 - 23.00
Kuinka pelata sotilasta larpissa ja johtaa
joukkoa (Auditorio)
21.00 - 23.00
Myrrysmiehet esittää
2015 (Sali 25)
21.00 - 22.00
Harharetkiltä joron
jäljille (Klondyke)
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Pe

The History and Future of
Atlas Games

A

Pe 19.00 – Pe 20.00, Auditorio
Järjestäjä: Michelle Nephew,
Jukka Seppänen, John Nephew
Guest of Honor Michelle Nephew and Atlas
Games president John Nephew talk about the
history and future of their company, including
projects they’re developing for future release.

Aikasiirtymät draaman välineenä larpeissa

Pe 19.00 – Pe 21.00, Sali 25
Järjestäjä: Maarit Neuvonen, Jenni Sahramaa, Miira Oksanen, Minna Heimola
Paneelissa kokeneet larpin järjestäjät keskustelevat erilaisista tavoista käyttää aikasiirtymiä osana larpin tarinan kaaren suunnittelua.
Paneelissa käsitellään niin aikasiirtymiä yksittäisen pelin sisällä, kuin osana pelikampanjaa.
Miten aikasiirtymiä voi toteuttaa ja minkälaisia
tavoitteita aikasiirtymillä voi olla?

Matkalla kohti turvallista tulevaisuutta - kehittyneiden tekoälyjen vaarat ja niiden ehkäiseminen

A

Pe 19.00 – Pe 21.00, Sali 26
Järjestäjä: Kaj Sotala
Tekoälyjen vaarat ovat kaikenlaisen scifin
perinteinen teema. Viime vuosina tosimaailmankin akateemiset piirit ovat alkaneet puhumaan yleisen tekoälyn vaaroista, ja aiheesta
julkaistiin tuoreeltaan mm. lukuisten tekoälytutkijoiden allekirjoittama avoin kirje, jossa puhuttiin asian tärkeydestä. Mutta millaista tutkimusta asian eteen voidaan käytännössä tehdä?

GMless Design and Play

Pe 20.00 – Pe 21.00, Auditorio
Järjestäjä: Jason Morningstar
There are many ways to distribute credibility and authority around the table. In this talk,
Jason will outline various models and their use
cases, looking at apportioning responsibility as
a lens to view game design and play through.
We’ll talk about a variety of games and, hopefully, have a lively conversation about how we
play and why.

Kuuluisia myrkytyksiä

Pe 20.00 – Pe 21.00, Klondyke
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Järjestäjä: Elli Leppä
Farmakologi kertoo myrkyistä ja myrkyttäjistä kautta aikojen.

Kuinka pelata sotilasta larpissa
ja kuinka johtaa joukkoa

A

Pe 21.00 – Pe 23.00, Auditorio
Järjestäjä: Ari Rekonen
Tahtosit pelata sotialasta larpissa mutta et
tiedä miten. Luennolla annetaan eväitä siihen
miten pelata sotilasta larpissa ja käydään perusasioita läpi.

Myrrysmiehet esittää 2015

Pe 21.00 – Pe 23.00, Sali 25
Järjestäjä: Jukka Sorsa, Ville Takanen, Jukka
Särkijärvi
Myrrysmiehet kertovat käynnissä olevista
peliprojekteistaan sekä suunnitelmistaan. Luvassa juttua ainakin Hoodista, Veilistä, Vihan
lasten lisäosista ja kustannusprojekteista.

Harharetkiltä joron jäljille - esitelmä matkoista läpi historian

A

Pe 21.00 – Pe 22.00, Klondyke
Järjestäjä: Joonas Katko
Esitelmässä käsitellään roolipelaajan ja pelinjohtajan kannalta kiinnostavia historiallisia
matkaajia, reittejä ja tutkimusmatkoja. Silkkitieltä Luoteisväylälle ja pidemmällekin.

Solmukohta 2016

Pe 21.00 – Pe 22.00, Sali 26
Järjestäjä: Maija Hannula, Mikko Pervilä
In 2016 is Finland’s turn to host Solmukohta,
the annual Nordic Larp conference. The SK2016
team will present their vision for the upcoming
20th conference, books, practicals and all that
jazz. We gladly receive your input, concerns
and proposals - and will, as well, happily take
your program ideas up already now for the
next year, and remind you about them, when
the time comes. Come and find out how the
preparations are going, and discuss the rising
topics with the organisers.

Larpin käsikirjoittaminen

A

Pe 22.00 – Pe 23.00, Sali 25
Järjestäjä: Kalle Mikkola
Vinkkejä, ongelmia ja ratkaisuja. Miten otan
kustakin juonesta kaiken irti mahdollisimman
monelle? Miten maksimoida epiikka? Ryhmäjuonilla ja luottamuksella yhteishenkeä? Miten

Ropecon 2015

Prostituution vaiettu historia,
osa 3

Pe 22.00 – La 00.00, Sali 26
Järjestäjä: Paavo Elonheimo
Prostituution historiaa käsittelevän luentotrilogian viimeinen osa. Luennossa tutustutaan
prostituution historiaan maailmanlaajuisesti
1860–2015, sekä miten prostituutiota voisi käsitellä roolipeleissä. Luento on täysin itsenäinen
kokonaisuus!

Matkalla tuhoon - kuinka valtakunnat sortuvat

A

La 00.00 – La 02.00, Klondyke
Järjestäjä: Tuukka Tenhunen
Dekadentit imperiumit, kuohuvat demokratiat ja horjuvat monarkiat ovat kiehtovia
ympäristöjä roolipelille. Mikä sitten ajaa valtakunnan tuhon partaalle? Luennolla käsitellään valtio-opin ja historiallisten anekdoottien
kautta erilaisia yhteiskunnallisia mekanismeja.
Tule kuulemaan kuinka sinäkin voit luoda uskottavasti romahduksen partaalla keikkuvan
yhteiskunnan.

Puheohjelma

minimoin tylsyysajat? Miten helppoja juonista
pitää tehdä? Miten mielikuvitukseton luo hahmoja ja juonia? Jne. Kohderyhmä: aloittelijoista
mestareihin.

Suurkaupungista Örkkivuorille

A

Pe 23.00 – La 01.00, Auditorio
Järjestäjä: Ville Uusivuori,
Teemu Korpijärvi
Esittelemme pienen seurueen matka suurkaupungista sivistyksen reuna-alueille Keskiaikaisessa tai varhismodernissa maailmassa.
Käymme läpi, miltä seikkailijaryhmän matkanteko tavaernasta luolastoon näyttäisi maailmassa, jossa pitkän matkan teleportaatio ja
vuokrapegasokset eivät ole arkipäiviää. Käymme läpi vanhoja karttoja, matkustamista maitse ja vesitse sekä tarvittavia erätaitoja ja varusteita matkan viimeiselle korpietapille.

Pe

“Feed me Seymour” - lihansyöjäkasvit fiktiossa ja faktassa

Pe 23.00 – La 00.00, Klondyke
Järjestäjä: Miisa Lopperi
Peruskatselmus elokuvien/pelien ym lihansyöjäkasveihin ja siihen miten lähellä/millaisia
oikeat lihansyöjäkasvit ovat ja miten ne toimivat, plus vähän tietoa kasvien pitämisestä kotona.

Mekaniikat matkaavat

La 00.00 – La 02.00, Sali 25
Järjestäjä: Tuomas Riekkinen
Miten lautapelien mekaniikat ovat kehittyneet ja trendit syntyneet. Miksi mekaniikasta tukee suosittu pelisuunnittelussa? Kesto
105min koskaa käsitellään aihetta syvällisesti
analysoiden pelitutkimuksen näkökulmasta
Aiemmin ropeconissa puhunut lautapeleistä
kevyemmällä otteella
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Lauantai
10.00 - 12.00
CSI vs Tosielämän
rikostutkinta vol 8
(Auditorio)
10.00 - 11.00
Neanderthal: roolipeli
jääkauden metsästäjistä (Sali 25)
10.00 - 12.00
Roolipelaajan peruskoulu (Sali 26)
11.00 - 12.00
Terveisiä Astraterrasta! (Sali 25)

La

11.00 - 12.00
Transsukupuolisuus
fantasiassa (Klondyke)
12.00 - 14.00
Hacking Apocalypse
World (Auditorio)
12.00 - 14.00
What’s a woman’s
role? (Klondyke)
12.00 - 14.00
Kuinka paljon silmää
voi huijata? (Sali 26)

12.00 - 14.00
Lapset ja vauvat
larpeissa (Sali 25)
14.00 - 15.00
Näin toteutettiin
live-rolipeli vaikeavammaisille (Sali 25)
14.00 - 15.00
Pelaamisen taito
(Klondyke)
14.00 - 16.00
Gender in games
(Auditorio)
14.00 - 16.00
Pelisuunnittelulla
epävarmuutta vastaan (Sali 26)
15.00 - 17.00
Sairasta historiaa osa
2: spitaali (Klondyke)
15.00 - 17.00
Miten roolipelataan
hyvin? (Sali 25)
16.00 - 18.00
Steering for emotions
(Auditorio)

CSI vs. Tosielämän rikostutkinta
vol 8
La 10.00 – La 12.00
Järjestäjä: Teemu Hokkanen
Minkälainen on Miekkakosken poliisiasema?
Keitä siellä työskentelee? Mikä on sen suhde
Leijonaläänin poliisilaitokseen, jonka osa se on?
Esitelmässä käydään läpi pienen poliisiaseman
organisaatiota ja sen suhdetta alueen poliisilaitokseen.

Neanderthal: Roolipeli jääkauden metsästäjistä

A

La 10.00 – La 11.00, Sali 25
Järjestäjä: Henri Hiljander
Kotikutoisen intohimoprojektin esittely. Neanderthal on aloittelijaystävällinen ja tarinapainoitteneinen pöytäroolipeli, jossa pelaajat asettuvat luolamiehen asemaan kylmän jääkauden
aikana. Jättimäiset nisäkkäät, hurjat luonnonilmiöt ja reviireille tunkeutuvat nykyihmiset aja-
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16.00 - 18.00
Matkalla sankaruuteen ja sen yli (Sali
26)

20.00 - 21.00
All the mistakes
we’ve made III (Auditorio)

17.00 - 19.00
Matka suurluolastoon
(Sali 25)

21.00 - 23.00
Larpin rajoilla (Auditorio)

17.00 - 18.00
The Elder Scrolls -pelisarjan kehittyminen
(Klondyke)

21.00 - 22.00
Historian epäonnistuneimmat matkat
(Klondyke)

18.00 - 20.00
Avaruussodankäynti
(Auditorio)

22.00 - 00.00
Pelaajalähtöinen
liveroolipelaaminen
(Klondyke)

18.00 - 19.00
Uppoutumisen psykologia (Klondyke)
18.00 - 19.00
Samuraiden omituiset
aseet (Sali 26)

23.00 - La 01.00
Merirosvot
(Auditorio)

19.00 - 21.00
Larppien dokumentoiminen valokuvaamalla (Klondyke)

vat neanderthalin ihmisiä kohti sukupuuttoa.

Roolipelaajan peruskoulu

La 10.00 – a 12.00, Sali 26
Järjestäjä: Risto Ravela, Pekka Hänninen
Roolipelaajan peruskoulu: Hahmon matka.
Mten tuoda hahmonsa persoonaan syvyyttä
heti hahmonluonnista alkaen, ja miten tuoda
hahmonsa tarina osaksi yhteistä peliä. Pelaajille
suunnattua selkokielistä puhetta ja käytännönläheisiä vinkkejä tuttuun Peruskoulu-tyyliin.

Terveisiä Astraterrasta!

A

La 11.00 – La 12.00, Sali 25
Järjestäjä: Miska Fredman
Astraterra - koko perheen seikkailuroolipeli
julkaistiin Ropeconissa 2014. Miten on Astraterran matka sujunut tähän asti ja mihin ollaan
suuntaamassa kurssi seuraavaksi. Luvassa kokemuksia ja oppeja joukkorahoitetun roolipelin indie-kustantamisesta Suomessa ja huimia
yllätyspaljastuksia.

Ropecon 2015
La 11.00 – La 12.00, Klondyke
Järjestäjä: Sari Veijalainen
Miten sukupuolen moninaisuutta voisi hyödyntää fantasia tarinoissa tai roolipeleissä. Miten
transsukupuolisuus vaikuttaa sankarin elämään ja tarinaan ja minkälainen asema transsukupuolisuudella voisi olla fiktiivisessä yhteiskunnassa. Innoitusta haetaan mm. muinaisista
sukupuolirooleista.

Hacking Apocalypse World

La 12.00 – La 14.00, Auditorio
Järjestäjä: Jason Morningstar
Vincent Baker’s Apocalypse World is the engine powering an explosion of new games. What
does it take to thoughtfully and effectively
hack it? Join Steve Segedy and Jason Morningstar as they reflect on their own experiences
designing Night Witches, developing The Warren, and playtesting many other Powered by
the Apocalypse titles. They will share lessons
learned and delve into the guts of the system,
getting really dirty in the process.

What’s a woman’s role? - Female
characters in larps

La 12.00 – La 14.00, Klondyke
Järjestäjä: Kaisa Kangas
In the Finnish larp scene, there are more women than men. Yet, when signing up for a
game, female players often have cause to worry whether there will be interesting characters
for them to play. In this talk, I take a retrospective look at how female roles have been designed in the Finnish and the wider Nordic larp
scene from mid-nineties till today.

Kuinka paljon silmää voi huijata?
La 12.00 – La 14.00, Sali 26
Järjestäjä: Jani Talonen, Matti Iso-Järvenpää
Tule kuuntelemaan ja tutustumaan tarpeiston
ja proppien maailmaan. Luennolla käydään läpi
proppien ja tarpeiston valmistusta ja niissä
käytettyjen materiaalien käyttöä. L Paikalla esitellään esimerkiksi viimevuoden pukukilpailun
ensimmäisen sijan Alienin ja kolmannen sijan
Mechan syntyminen.

Lapset ja vauvat larpeissa

A

La 12.00 – La 14.00, Sali 25
Järjestäjä: Jenni Leivo
Mitä tulisi vanhemman ottaa huomioon? Mitä
pelinjohtajan on hyvä tietää? Miten varautua
paikan päällä? Millaiseen peliin lapsia? Vastauksia, mietintöjä ja kokemuksia siitä miten

vauvat ja lapset larpeissa toimivat.

Näin toteutettiin Live-roolipeli vaikeavammaisille osallistujille
La 14.00 – La 15.00, Sali 25
Järjestäjä: Miina Kajos
Kesäkuussa 2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto
ry:n Malike-toiminta järjesti vaikeavammaisille
ihmiselle suunnatun live-roolipelin, jonka teemana oli vallatun peikkolinnan vapauttaminen.
Vaikeavammaisten pelaajien osallistuminen
mahdollistettiin toimintavälineitä hyödyntäen
ja heidän avustajilleen kirjoitettiin sopivia rooleja. Luennolla käydään läpi asioita, joita huomioitiin ja tehtiin pelin suunnittelussa, käsikirjoituksessa ja pelin toteutuksessa.

Pelaamisen taito

Puheohjelma

Transsukupuolisuus Fantasiassa

A

La 14.00 – La 15.00, Klondyke
Järjestäjä: Sami Koponen, Aki Vainio
Millainen on hyvä pelaaja? Mitä kaikkea sisältyy pelitaitoon? Miten voi tulla paremmaksi pelaajaksi? Vastaukset pätevät niin rooli-, kortti-,
miniatyyri- kuin lautapelaamiseenkin. Näistä
asioista ajatuksiaan jakamassa roolipeliskeneaktiivi Sami Koponen ja MtG-asiantuntija Aki
Vainio.

La

Gender in Games

La 14.00 – La 16.00, Auditorio
Järjestäjä: Michelle Nephew, Jaakko Stenros,
Niina Niskanen, Jamie MacDonald
Discussion on the female and GLBT experience
in hobby games, as both players and professionals, from its beginnings up through today.
Attendees are encouraged to contribute to the
conversation. Guest of Honor Michelle Nephew
of Atlas Games will lead this discussion, with
Jamie McDonald, Niina Niskanen and Jaakko
Stenros.

Pelisuunnittelulla epävarmuutta vastaan

La 14.00 – La 16.00, Sali 26
Järjestäjä: Simo Järvelä
Yksi larppien vallitsevista tunnetiloista on epävarmuus niin ennen peliä kuin sen aikanakin.
Esityksessä käydään läpi epävarmuuden syitä,
vaikutuksia pelikokemukseen sekä pelisuunnittelun keinoja, joilla epävarmuus voidaan
taltuttaa.

Miten roolipelataan hyvin?
La 15.00 – La 17.00, Sali 25
Järjestäjä: Jukka Oksanen, Joeli

A
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Takala, Risto Ravela
Kuinka pelataan uskottavasti ja viihdyttävästi
kuningasta, mafiosoa tai lohikäärmettä? Kuinka
Teatterikorkeakoulussa valmennetaan näyttelijäitä? Mitä ideoita voisi napata improvisaatioteatterista?

Sairasta historiaa osa 2: Spitaali
La 15.00 – La 17.00, Klondyke
Järjestäjä: Sofia Paasikivi,
Johanna Lehto
Viime vuoden koleraluennoitsijat tekevät revanssin. Tällä kertaa puhumme spitaalista sekä
historian että lääketieteen näkökulmasta. Pitääkö populaarikulttuurin kuva putoilevista ruumiinosista paikkansa?

A

Steering For Emotions

La

A

La 16.00 – La 18.00, Auditorio
Järjestäjä: Mike Pohjola
How to cry more at larps? Practical examples of
steering yourself towards hardcore emotional
experiences in larps.

Matkalla sankaruuteen ja
sen yli

A

La 16.00 – La 18.00, Sali 26
Järjestäjä: Janne Lehtinen
Sankarin matka on käsite, josta kuulee usein ja
jonka vaiheita kriitikot sanovat aina näkevänsä jokaisessa uudessa elokuvassa. Mutta mitä
nämä vaiheet ovat ja onko jokaisen elokuvan,
kirjan ja pelin juoni oikeasti sama? Tähän pureudutaan esitelmässä, joka käsittelee Josef
Campbellin teoriaa sankaruudesta ja sen vaikutuksesta moderniin tarinankerrontaan.

Matka suurluolastoon

La 17.00 – La 19.00, Sali 25
Järjestäjä: Tommi Brander
Mitä itua on kahdeksan kerroksen ja satojen
huoneiden luolastossa? Mitä sellainen sisältää?
Miten suunnitella suurluolasto kotikäyttöön?
Samalla esitellään OSR-pelityyliä ja vanhan D&D:n lumoa.

The Elder Scrolls-pelisarjan kehittyminen

A

La 17.00 – La 18.00, Klondyke
Järjestäjä: Aki Ilola
The Elder Scrolls on rakastettu ja moneen otteeseen palkittu roolipelisarja, joka on lumonnut
uusia ja vanhoja fanejansa useaan otteeseen, ja
jättänyt pysyvän jälkensä roolipeligenreen. Pelisarjan historiaa pelien kehityksen suunnalta
avaava luento parantumattoman fanin käsittelemänä.
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Avaruussodankäynti - Definitiivinen versio

A

La 18.00 – La 20.00, Auditorio
Järjestäjä: Antti Eronen
SciFi-kirjailija Antti Erosen huippusuosittu Avaruussodankäynti-luento sisältää kaiken, mitä
olet koskaan halunnut tietää realistisen avaruussodankäynnin kuvaamisesta fiktiossa niin
taktisella kuin strategisellakin tasolla! Luvassa
kansantajuisesti auki selitettyä tiedettä avaruuden hassuista lainalaisuuksista. Sivutuotteena tutustumme kevytscifin luomiin harhakäsityksiin ja opimme välttämään niitä.

Uppoutumisen psykologia

La 18.00 – La 19.00, Klondyke
Järjestäjä: Lauri Lukka
Useimmat meistä ovat kokeneet uppoutumisen tunteen joko lukiessaan, pelatessaan
tai elokuvissa: mediatuotetta ei enää katsella
ulko- vaan sisäpuolelta – kuin olisit siellä. Tällä
luennolla tutkitaan uppoutumista digitaalisiin
peleihin ja roolipeleihin psykologisena ilmiönä.

Samuraiden omituiset aseet

A

La 18.00 – La 19.00, Sali 26
Järjestäjä: Nuutti Kotivuori
Joskus todellisuus on tarua ihmeellisempää.
Katsaus niihin kaikkiin epätavallisiin aseisiin
joihin samurai kautta aikojen saattoi turvautua ja vähän avataan miten näitä aseita käytettiin. Esitelmästä saat sekä realismia että väriä
samurai-aiheiseen peliisi.

Larppien dokumentoiminen valokuvaamalla

La 19.00 – La 21.00, Klondyke
Järjestäjä: Suvi Korhonen, Tuomas Puikkonen
Liveroolipelejä muistellaan niistä otettujen kuvien kautta. Mitä jää kuvaamatta ja kuka saa
kuvata? Kuinka toimia ulkopuolisena kuvaajana häiritsemättä peliä?

All the mistakes we’ve made III

La 20.00 – La 21.00, Auditorio
Järjestäjä: Maija Hannula, Jason Morningstar, Vera Schneider, Heidi Westerlund
For the third time at Ropecon, Massi and her
three fantastic guest speakers the guest of honour Jason Morningstar, Vera Schneider and
Heidi Westerlund share their strangest, most
magnificent and just plain disastrous mistakes
in the name of designing great, or not so great,
games. By sharing our mistakes we all learn

Ropecon 2015

Larpin rajoilla

La 21.00 – La 23.00, Auditorio
Järjestäjä: Juhana Pettersson, Maria Pettersson
Miten sujuu larppi pakolaisleireillä? Pitääkö
ritarilla olla oikea hevonen? Montako tuhatta
pelaajaa on maksimi? Riittääkö viisi viikkoa peliajaksi? Entä ydinreaktori pelipaikaksi? Pitääkö
kaikkien pelaajien olla elossa? Larpin rajoilla
-esitelmässä käydään läpi larppien ääritapauksia, esimerkkeinä larppeja jotka on oikeasti
pelattu jossain päin maailmaa.

Historia epäonnistuneimmat matkat - eli vähän sinnepäin ja ei välttämättä takaisin

A

La 21.00 – La 22.00, Klondyke
Järjestäjä: Esa Riutta
Historiamme tuntee monia katastrofaalisesti
pieleen menneitä löytöretkiä, matkoja ja reissuja. Hyviä ja huonoja syitä epäonnistumisiin
riittää pahasti pielessä olevasta maailmankäsityksestä, suoraan massakidnappaamiseen.

Pelaajalähtöinen
laaminen

liveroolipe-

A

La 22.00 – Su 00.00, Klondyke
Järjestäjä: Jonne Karila, Miia Tarujärvi
Mitä on pelaajalähtöisyys ja miten se eroaa perinteisistä larpeista? Mitä pelinjohtajan tulee
ottaa huomioon järjestäessään pelaajalähtöistä
larppia? Onko koko homma vain pelinjohtajan vedätys jolla välttää kaikki työ? Vastauksia
näihin kysymyksiin viime vuonna järjestetyn
“Vallitun lapset”-liveroolipelin kokemusten
pohjalta.

Merirosvot

A

La 23.00 – Su 01.00, Auditorio
Järjestäjä: Esa Perkiö
Katsaus merirosvoukseen: Antiikin, 1600-1700
lukujen taitteen kultakauden sekä nykypäivän
merirosvous. Mikä tekee merirosvon? Miten
toimii merirosvolaiva? Miten merirosvoja jahdattiin ja jahdataan?

SUNNUNTAI
09.00 - 10.00
Charlie ei Surffaa
- yhden conipelin anatomia (Klondyke)
10.00 - 12.00
Realities of Steel
(Auditorio)
10.00 - 12.00
Vain taivas on rajana
(Sali 25)
10.00 - 12.00
Porkkanakauppiaaksi
kiinaan... (Sali 26)

14.00 - 15.00
Tonnin sitflat -kirjan
esittely (Sali 26)
15.00 - 16.00
Good Game Design
(Auditorio)
15.00 - 16.00
Larppien järjestäminen aikuisena
(Klondyke)
15.00 - 16.00
Hyperstorm! (Sali 26)

10.00 - 12.00
Pelinjohtajasta kirjailjaksi (Klondyke)

16.00 - 17.00
Star Trekking, communication and
society (Auditorio)

12.00 - 13.00
“You Call That a
Larp?” (Auditorio)

16.00 - 17.00
Roolipeliskeneaktivismi (Klondyke)

12.00 - 14.00
Etninen toiseus larpeissa (Klondyke)

16.00 - 17.00
What I learned from
making 12 board
games in a year (Sali
26)

12.00 - 14.00
Kysy roolipelisuunnittelijoilta pelisuunnittelusta (Sali 25)
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that failing is not the same as being a failure,
it is part of designing. Let’s learn from our mistakes and laugh for the sake of shame, for the
sake of not reinventing the wheel!

SU

12.00 - 14.00
Pelinjohtajan peruskoulu (Sali 26)
13.00 - 15.00
Miten selviytyä ydinsodasta? (Auditorio)
14.00 - 16.00
Matkanteko keskiajan
Suomessa (Sali 25)
14.00 - 15.00
Kyberpunk 1988
(Klondyke)
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Charlie ei surffaa - yhden conipelin anatomia

Su 09.00 – Su 10.00, Klondyke
Järjestäjä: Eero Juhola
Charlie ei surffaa -roolipelikampanja on tarjonnut silmitöntä väkivaltaa Ropeconissa jo
20 vuoden ajan. Esitelmässä esitetään kampanjan ja siihen liittyvän uniikin pelijärjestelmän
taustoja ja design-päätöksiä. Samalla mietitään,
mikä tekee hyvän conipelin... ja arvioidaan
onko “Charliella” niistä ainuttakaan.

Realities of Steel

SU

A

Su 10.00 – Su 12.00, Auditorio
Järjestäjä: Guy Windsor
Professional swordsman Guy Windsor will talk
about swordfighting, medieval combat, writing
books, Italian art of the 14th and 15th centuries,
and possibly digress into game design, improvised weaponry, and the best April fool’s joke
ever (if you’re into medieval swordfighting).
As always, there will be lots of time for questions, so if there’s anything you ever wanted to
know, now’s the time to ask.

Vain taivas on rajana

A

Su 10.00 – Su 12.00, Sali 25
Järjestäjä: Milla Iloniemi
Luento cosplay-pukujen ja proppien rakenteista, materiaaleista ja niiden eri vaihtoehdoista
pienelläkin budjetilla, käyttömukavuutta unohtamatta.

Pelinjohtajasta kirjailijaksi

Su 10.00 – Su 12.00, Klondyke
Järjestäjä: Taika Dahlbom, Dare Talvitie,
Mike Pohjola, Nina Hurma, Kristel Nyberg,
Jenny Kangasvuo
Paneelin jäsenet ovat kokeneita pelinjohtajia –
ja kirjailijoita. He keskustelevat pelin- ja kirjankirjoittamisen yhtäläisyyksistä ja eroista sekä
kustannusprosessin eri vaiheista. Osallistujissa
mm. Nina Hurma (Gummerus 2013 ja 2014) ja
Dare Talvitie (Myllylahti 2015).

Porkkanakauppiaaksi Kiinaan ja
muita syitä matkustaa itään

A

Su 10.00 – Su 12.00, Sali 26
Järjestäjä: Maria Laaka
Mitä yhteistä on arabikauppiailla, hollantilaisella kuvernöörillä ja Tsingis-kaanilla? Kaikki
matkustivat Kiinan keisarikuntaan yuanin kuvat silmissä välkkyen. Kiina tajusi nopeasti, että
jotain tälle on tehtävä - ja ulotti pääomaverotuksen koskemaan myös ulkomaalaisia. Luento
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keskittyy ulkomaalaisten keisariajan Kiinaan
tekemien matkojen syiden sekä vaikutusten
analysointiin.

“You Call That a Larp?”

Su 12.00 – Su 13.00, Auditorio
Järjestäjä: Jason Morningstar
Jason Morningstar facilitates a discussion
about the American live action roleplaying scene, talking about what we’re up to, how the influence of the Nordic countries has infected us,
and what its like to Larp in a country with lots
of lawyers and not a lot of jokamiehenoikeus!

Kysy roolipelisuunnittelijoilta
pelisuunnittelusta
Su 12.00 – Su 14.00, Sali 25
Järjestäjä: Jukka Sorsa, Ville Takanen, Miska
Fredman
Oletko harkinnut oman roolipelin julkaisua tai
kaipaatko vinkkejä siihen miten omaa roolipeliä saisi hieman hiottua? Omia pelejään julkaisseet pöytäroolipelisuunnittelijat vastaavat
yleisön kysymyksiin roolipelien suunnittelusta.

Etninen toiseus larpeissa

Su 12.00 – Su 14.00, Klondyke
Järjestäjä: Jenny Kangasvuo, Hanna Puolakka
Kuinka etnistä toiseutta käsitellään larpeissa?
Millainen vastuu on pelinjohtajalla enemmistön ja vähemmistön suhteita ruotivissa peleissä? Pitääkö suomalaisia etnisiä vähemmistöjä,
kuten romaneja ja saamelaisia, vältellä poliittisen korrektiuden vuoksi? Kuinka saada kulttuurierot toimimaan larpeissa, oli kyse sitten
fantasiakulttuureista tai oikeista?

Pelinjohtajan peruskoulu

Su 12.00 – Su 14.00, Sali 26
Järjestäjä: Risto Ravela, Pekka Hänninen
Pelinjohtajan peruskoulu: Kampanjan matka.
Miten luodaan kampanja, joka on muutakin
kuin epämääräistä sekoilua? Miten luodaan
kampanjalle kaari, joka alkaa jostain, etenee
johonkin ja päättyy johonkin? Selkokielistä puhetta ja käytännönläheisiä vinkkejä pelinjohtajille ja muille kiinnostuneille tuttuun Peruskoulu-tyyliin.

Miten selviytyä ydinsodasta? Voittajan opas

A

Su 13.00 – Su 15.00, Auditorio
Järjestäjä: Eetu Kinnunen
Voiko ydinsodasta selviytyä hengissä? Voisiko

Ropecon 2015

Matkanteko keskiajan Suomessa

Su 14.00 – Su 16.00, Sali 25
Järjestäjä: Jenni Lares
Luennolla pohditaan sitä, ketkä keskiajan
Suomessa matkustivat, millä asialla ja kuinka
kauas. Mistä matkalainen sai yösijan ja kuinka
todennäköistä oli, että kolmen maan kuninkaat
sattuvat samaan aikaan samaan majataloon?
Historiallisten esimerkkien kautta saat ideoita
erilaisten roolipelien järjestämiseen ja tekemiseen todenmukaisemmiksi.

Kyberpunk 1988

Su 14.00 – Su 15.00, Klondyke
Järjestäjä: Ilari Sani
Tulevaisuuden tietokoneissa on 48 megahertsiä, ja navigaattori painaa vain kilon! Katsaus
siihen, miltä netti ja tietotekniikka oikeasti
näyttivät 80-luvulla, ja miten kyberpunk-pelien
tekijät kuvittelivat tekniikan kehittyvän. Tule
hankkimaan peliisi aito kasarifiilis!

Tonnin stiflat -kirjan esittely

Su 14.00 – Su 15.00, Sali 26
Järjestäjä: Simo Järvelä, Niina Niskanen
Tonnin stiflat on 2014 pelattu kaupunkilarpkampanja. Pelistä koostetussa e-kirjassa esitellään pelin suunnitteluperiaatteita ja toteutustapoja. Pelaajat kertovat omissa teksteissään
kokemuksiaan ja avaavat pelin teemoja omasta
näkökulmastaan. Esityksessä esitellään kirjaa ja
sen tekotapaa sekä esitetään, miksi dokumentointi on tärkeää. https://tonninstiflatlarp.files.
wordpress.com/2015/02/tonninstiflat.pdf

Good Game Design

Su 15.00 – Su 16.00, Auditorio
Järjestäjä: Michelle Nephew, Jukka Seppänen
What makes a card game or board game
“good”? Guest of Honor Michelle Nephew will
talk in detail about the criteria she uses in evaluating submissions and developing products
for Atlas Games.

Larppien järjestäminen aikuisena

Su 15.00 – Su 16.00, Klondyke
Järjestäjä: Jaakko Virtanen
Miten kirjoittaa ja järjestää larppeja, kun töissä

pitäisi käydä säännöllisesti ja perhekin vaatii aikaa? Eihän larppeja voi tehdä kuin opiskelijana.
Kyllä voi, eikä se ole edes vaikeaa, kunhan vaan
opettelee toimimaan toisin.

Hyperstorm - Scifi RPG Project
Kick-off

A

Su 15.00 – Su 16.00, Sali 26
Järjestäjä: Miska Fredman
The Finnish science fiction role-playing game
Heimot was published in 2006. In about ten
years one can learn a lot about game design,
have time to refine old ideas and come up with
new ones. We will reboot the Heimot universe
with more aliens, more gear, more spaceships,
more adventure and more thrilling space opera. Get ready for HYPERSTORM! Visit hyperstorm-rpg.com for more information.

Star Trekking, communication
and society
Su 16.00 – Su 17.00, Auditorio
Järjestäjä: Joakim Björkgren
How do warp drive technology affect society?
How about interstellar travel without FTL communication? How about interstellar travel without FTL? Some case studies on different scifi
societies and how to utilise them in RPGs and
Larps.

Puheohjelma

sellaisen voittaa? Esitelmä käy läpi onnistuneen
ensi-iskun, väestönsuojelun, survivalismin ja
jälleenrakennuksen mahdollisuuksia niin valtiojohdon jäsenen kuin yksityisen kansalaisenkin
kannalta.

SU

Roolipeliskeneaktivismi

Su 16.00 – Su 17.00, Klondyke
Järjestäjä: Sami Koponen
Kotimainen roolipeliskene elää nyt parhaita
vuosiaan. Tule kuulemaan, mitä skeneaktiivit
ovat tehneet viime vuosina ja hakemaan virtaa.
Täällä sinusta tehdään roolipeliskeneaktiivi!
Henkeä nostattamassa on Roolipelitiedotuksen
päätoimittaja Sami Koponen.

What I learned from making 12
board games in a year

Su 16.00 – Su 17.00, Sali 26
Järjestäjä: Petri Purho
For the year 2014, I made a board game every
month. I’ll be sharing the games, the lessons
and head aches of doing 12 board games. The
talk features both theory and practice; in the
form of game design rambling and tips about
cardboard cutting. Petri Purho is an independent game developer, best know as the creator
of Crayon Physics Deluxe. He’s also known for
his 7 day game prototypes.
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Sankariliigan erikoisrekvisiittapaja on valmis tarttumaan projektisi haasteisiin.
Valjastaen alan kovimmat osaajat tarjoamme laadukkaita custom-valmisteisia esineitä ja
asuja villeimpiinkin visioihisi. Artistiemme laaja materiaali- ja tekniikkatuntemus takaa juuri teidän
budjettiinne ja toiminnallisiin tarpeisiinne räätälöidyt luotettavat tarpeisto- ja pukuratkaisut
valkokankaalle, mainontaan ja messuille.

OTA YHTEYTTÄ JA TULE KESKUSTELEMAAN
PROJEKTISTASI KAHVIN ÄÄRELLÄ
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La

Su

Pelien, luentojen, näytösten ja työpajojen lisäksi Ropeconissa on tarjolla monenlaista muutakin ohjelmaa.
Muuhun ohjelmaan kuuluvat mm. pukukilpailu ja pukunäytös, avajaiset, tanssiaiset, taistelunäytökset ja
bofferiturnaus.

Tao oma korusi

Pe 15.00 – Pe 18.00, Ulkona
La 11.00 - La 15.00, Ulkona
Su 11.00 - Su 15.00, Ulkona
Järjestäjä: Juha Kahiluoto
Tao oma korusi ammattiseppien opastuksella. Ilmoittautuminen ulkona seppien pisteellä.

Avajaiset

Pe 17.00 – Pe 18.00, Sali 1
Järjestäjä: Aarne Saarinen, Ines Lukkanen

Tanssiohjelma

MUU OHJELMA

Muu Ohjelma

Pe

10.00 - 12.00
15.00 - 18.00
01.00 - 02.00
Tanssiharjoitukset - Branlet ja muut Elokuva: Viimeiset / The EndTao oma korusi (Ulkona)
aloittelijatanssit (Smökki)
lings (2015) (Auditorio)
16.00 - 18.00
10.00 - 18.00
Tanssiharjoitukset - Branlet ja
02.00 - 03.00
Bofferivapaaottelu (Ulkona)
muut aloittelijatanssit
Elokuva: Sumu (K11) (Auditorio)
11.00 - 15.00
17.00 - 18.00
09.00 - 16.00
Tao oma korusi (Ulkona)
Avajaiset (Sali 1)
Bofferiturnaus (Ulkona)
12.00 - 13.00
17.00 - 18.00
10.00 - 18.00
Terästaistelunäytös (Ulkona)
Satumatkoja ja matkasatuja
Bofferivapaaottelu
(Ulkona)
12.00 - 13.00
lapsille (Ulkona)
11.00 - 12.00
Lasten satutunti (Sali 1)
17.00 - 19.00
Lasten satutunti (Sali 1)
12.00 - 14.00
Coniasumuotokuvamaalaus- Tanssiharjoitukset - ECD ja Bordonia
11.00 - 15.00
(Smökki)
piste (Yläaula)
Tao oma korusi (Ulkona)
12.00 - 14.00 & 17.00 - 19.00
18.00 - 20.00
12.00 - 13.00
Coniasumuotokuvamaalauspiste
Tanssiharjoitukset - ECD ja
Japanilaisten
budolajien näytös
(Yläaula)
Bordonia (Smökki)
(Ulkona)
12.00 - 15.00 & 17.00 - 19.00
20.00 - 22.00
12.00 - 13.30
Valokuvausstudio (Tupakkakopin
Tanssiharjoitukset - Italialaiset
Sen pituinen se. Toisenlaisia
edusta)
ja solatanssit (Smökki)
satuja aikuisille (Sali 1)
12.00 - 22.00
23.00 - La 01.00
Bofferiturnaus (Ulkona)
12.00 - 14.00
Game of Thrones -Burleski (K18)
14.00 - 16.00
Coniasumuotokuvamaalaus(Sali 1)
Tanssiharjoitukset - Italialaiset ja
piste (Yläaula)
solatanssit (Smökki)
23.00 - La 00.00
13.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Satumatkoja ja matkasatuja
Haedong Kumdo - korealaisen
Satumatkoja
lapsille
(Ulkona)
aikuisille (Ulkona)
miekkailun näytös (Ulkona)
17.00 - 19.00
La 01.00 - 03.00
14.00 - 15.00
Gaala (Sali 1)
Elokuva: Nato Commando (K18)
Fairy tale travelling (Ulkona)
18.00
21.00
(Auditorio)
14.00 - 16.00
Seppäkilpailut (Ulkona)
La 02.00 - 03.00
19.00 - 20.00
Live-tetris! (Sali 1)
Myöhäisillan satutuokio
Kauhua ja eroottisia... (JMT5)
14.00 - 15.00
(Klondyke)
20.00 - 22.00
Tang lang kung fu (Ulkona)
Kirjoittajameetti (JMT5)
15.00 - 16.00
20.00 - La 02.00
Bolognalaisen ja Saksalaisen
Tanssiaiset (Sali 1)
miekkailun näytös (Ulkona)
21.00 - La 03.00
17.00 - 18.00
Discolarp (Salit 25 ja 26)
Päättäjäiset (Sali 1)
Ropeconissa pelataan myös avaruustaistelupeli Artemista Otakaari 18C:ssä (Ossinlinna) sekä
Otarannan kerhotilassa, ilmoittautumispiste on yläaulassa! Artemista pelataan perjantaina 17.00 23.00, lauantaina 12.00 - 00.00 ja sunnuntaina 12.00 - 16.00.

A

Coniasumuotokuvamaalauspiste

Pe 17.00 – Pe 19.00, Yläaula
La 12.00 - La 14.00, Yläaula
Su 12.00 - Su 14.00, Yläaula
Järjestäjä: Aaltojen klaani
Muotokuvapiste on taas täällä! Teetä maalaus itsestäsi coniasussa: n. 15 minuuttia poseeraamista, 6 euroa
materiaalimaksua ja uniikki A5-kokoinen muotokuva
on omasi. Ilmoittautumiset pisteellä.
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Bofferiturnaus

Muu Ohjelma

Satumatkoja ja matkasatuja lapsille

Pe 17.00 – Pe 18.00, Ulkona
Järjestäjä: Virva Vuopala, Viivi Junno
Pohjoisen emännät lukevat satuja lapsille viikinkiteltassa.

Game of Thrones - Burleski (K18)

Pe 23.00 – La 00.00, Sali 1
Järjestäjä: Nina Lahtinen, Olli Lönnberg, Joona Jantunen
Burleskia Game of Thronesin hengessä.

La 12.00 – La 22.00, Ulkona
Su 09.00 – Su 16.00, Ulkona
Järjestäjä: Sami Gröndahl
Vuoden 2015 bofferiturnaus. Osallistujat voivat ilmoittautua turnaukseen infon edustalla sijaitsevalla
ilmoitustaululla perjantaina ja lauantaina. Ilmoittautuminen suljetaan lauantaina klo. 11. Ottelut lauantaina alkaen klo 12 ja turnauksen finaali alkaen klo 9
sunnuntaina.

Lasten satutunti

A

Satumatkoja ja matkasatuja aikuisille

La 12.00 – La 13.00, Sali 1
Su 11.00 – Su 12.00, Sali 1
Järjestäjä: Helmet-kirjastot , Kristiina Mannermaa
Hui kauhistus! Komeroiden ja sängynalusten kauhut
heräävät eloon karmivalla satutunnilla. Uskallatko
tulla mukaan?

Elokuva: Nato Commando (K18)

Valokuvausstudio

A

Pe 23.00 – La 00.00, Ulkona
Järjestäjä: Virva Vuopala, Viivi Junno
Pohjoisen emännät lukevat satuja aikuisille matkalaisille viikinkiteltassa.

La 01.00 – La 03.00, Auditorio
Järjestäjä: Rauli Ylitalo
Alex Lommo on entinen Nato-sotilas joka lähtee viimeiselle tehtävälleen kun hänen entinen esimiehensä,
eversti Fägerlund, kaapataan. Tässä tiukkaa toimintaa ja huumoria sisältävässä teoksessa ei luoteja ja
kirosanoja säästellä 10-vuotta sitten julkaistu Nato
Commando on scifi-elementtejä sisällään pitävä toimintaelokuva, joka seikkailee huononmaun rajamailla. Kyseessä on harrastajavoimin tehty kotimainen
findie-elokuva, jonka takana on legendaarinen tamperelaisryhmä Trash Video. Kesto: 85min

Myöhäisillan satutuokio

A

La 02.00 – La 03.00, Klondyke
Järjestäjä: Mauno Joukamaa
Mitä vastasi suutari piispan neljään kysymykseen?
Miten pääsi Masha-tyttö pakosalle karhun kynsistä?
Kuinka kävi rikkaan miehen matkallaan Jerusalemiin
tulevaansa tietämään? Myöhäisillan satutuokiossa
kuullaan tällä kertaa suomalaisia ja venäläisiä satuhelmiä.

Bofferivapaaottelu

A

La 10.00 – La 18.00, Ulkona
Su 10.00 – Su 14.00
Järjestäjä: Esko Juutinen
Kaikille avointa vapaaottelua ja lajiin tutustumista
boffereilla. Aseet lainattavissa vapaasti osallistuttavaan joukkotaisteluun, jossa osallistujat taistelevat
kahdella puolella. Ohjelmanumeroon voi osallistua
kuka vaan, sen aikaa kuin haluaa, ilman ennakkoilmoittautumisia.

Terästaistelunäytös

A

La 12.00 – La 13.00, Ulkona
Järjestäjä: Julius Väliaho, Mikko Nuojua, Saara Loijas
Mikä terästaistelu? Missä sitä käytetään ja mitä siihen
vaaditaan? Harmaasudet ry esittelee historianelävöityksessä ja Harmaasusien live-roolipeleissä käytettyä
terästaistelutyyliä.
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A

La 12.00 – La 15.00, Tupakkakopin edusta
La 17.00 – La 19.00, Tupakkakopin edusta
Järjestäjä: CFT Kuvauspalvelu
Cosplay Finland Tourin kuvauspalvelu toimii myös
Ropeconissa! Kuvauta pukusi maksutta kuvauspisteellä Dipolin 2. kerroksessa. Kuvauspalvelun kuvat julkaistaan internetissä osoitteessa http://kuvat.aniki.fi.

Satumatkoja ja matkasatuja lapsille

La 15.00 – La 16.00, Ulkona
Järjestäjä: Virva Vuopala, Viivi Junno
Pohjoisen emännät lukevat satuja lapsille viikinkiteltassa.

Gaala

La 17.00 – La 19.00, Sali 1
Järjestäjä: Vera Schneider

Seppäkilpailut

La 18.00 – La 21.00, Ulkona
Järjestäjä: Juha Kahiluoto
Sepät takovat kilpaa kävijöiden perjantain ja lauantain aikana äänestämästä aiheesta. Aihe julistetaan
lauantaina klo 17.30. Taonnan loputtua yleisö voi äänestää sunnuntaihin klo 15.30 asti voittajasta.

Kauhua ja eroottisia väristyksiä aikuisten näytelmällisessä
satutuokiossa

A

La 19.00 – La 20.00, JMT5 Olohuone
Järjestäjä: Helmet-kirjastot , Kristiina Mannermaa
Kauhua ja eroottisia väristyksiä aikuisten näytelmällisessä satutuokiossa. Esiintyjä: Minna Rimpilä

Kirjoittajamiitti

A

La 20.00 – La 22.00, JMT5
Järjestäjä: Antti Eronen
Kirjoitatko? Jos vastaus on KYLLÄ, tämä miitti on sinua
varten! Otamme vastaan niin roolipelaajat, larppaajat,
ficcaajat kuin pöytälaatikkokirjailijatkin genreen ja
tekstilajiin katsomatta. Tapaamisen alustaa SF-kirjailija Antti Eronen.

Su 01.00 – Su 02.00, Auditorio
Järjestäjä: Uine Kailamäki
Suomalainen postapokalyptinen, scifistä ja supersankarisarjakuvista ammentava lyhytelokuva. Kesto 17
min. Ohjaaja ja osa näyttelijöistä ovat tavattavissa
yleisökysymyksiä varten. pääsevät paikan päälle, jos
yleisö haluaa jutella ja esittää kysymyksiä elokuvan
jälkeen.

Elokuva: Sumu (K11)

A

Su 02.00 – Su 03.00, Auditorio
Järjestäjä: Rauli Ylitalo
Outo sumu ympäröi pientä pohjoista kylää. Kun kylän
viestinviejä katoaa öisellä taipaleellaan, kylänpäällikkö päättää lähettää retkueen läheiselle linnalle varoittamaan tapahtuneesta. Retkeä johtamaan hän pyytää
vävyään Uljasta, joka kuitenkin kieltäytyy lähtemästä
- hänen mielestään päällikkö liioittelee. Mutta kun Uljas kuulee rakastettunsa matkaavan linnalle retkueen
mukana, hän lähtee hetkeäkään epäröimättä etsimään
heitä. Sumu on vuonna 2007 valmistunut vakavahenkinen fantasiaelokuva. Jesse Jokelan ohjaama elokuva
on kotimainen findie-elokuva, joka ei kuitenkaan kalpene ns. oikeille tuotannoille. Kesto: 55min - K11

Japanilaisten budo-lajien
näytös

A

Su 12.00 – Su 13.00, Ulkona
Järjestäjä: Matti Anttila, Paulus Artimo, Johan Vepsäläinen, Jizhou Yang, Anzhou Yang
Edo-ajan Japanissa taistelutaitojen harjoittaminen oli
arkipäivää. Leppävaaran Budoseura esittelee Japanilaisia budolajeja, Iaidoa ja Jodoa.

A

Su 12.00 – Su 13.30, Sali 1
Järjestäjä: Helmet-kirjastot , Kristiina Mannermaa
Karu totuus Lumikista, Tuhkimosta, toiveista ja saturakkaudesta. Vinksahtaneita versioita mm. Roald Dahlilta ja Neil Gaimanilta. Lukija: Sini Helminen

Haedong kumdo - korealaisen
miekkailun näytös

A

Su 13.00 – Su 14.00, Ulkona
Järjestäjä: Johannes Hentunen, Tiina Näsi
Kahdella miekalla miekkailua korealaisittain. Vauhdikasta liikesarjaa ja pariharjoittelua.

Live-Tetris!

A

Su 14.00 – Su 16.00, Sali 1
Järjestäjä: Laura Sihvonen, Anna Hjerp
Ropeconissa jo muutamaan kertaan pelattu Live-Tetris palaa taas! Pelaajat tekeytyvät tetrispalikoiksi
kuvioidun maton päälle pelimusiikin soidessa ja yrittävät estää game overin. Mukaan saa liittyä missä vaiheessa tahansa.

Fairy tale traveling
Su 14.00 – Su 15.00, Ulkona

A

saksalaisen

Su 15.00 – Su 16.00, Ulkona
Järjestäjä: Eliisa Keskinen
Historiallisen miekkailun seura EHMS esittelee bolognalaista ja saksalaista miekkailua 1300- - 1500-luvuilta.

Tang lang kung fu -näytös

A

Su 14.00 – Su 15.00, Ulkona
Järjestäjä: Tiitu Myrsky, Antti Taipale, Esko Ronimus, Kristian Laasasenaho, Ella Lönnfors
Perinteiset kiinalaiset taistelulajit – lentäviä munkkeja
ja wuxiaa vai verta, suolenpätkiä ja mustelmia? Kiinalaiset taistelulajit ovat tunnettuja akrobaattisesta esillepanostaan ja näyttävistä liikkeistään, jotka sopivat
erityisen hyvin fiktiiviseen ja teatraaliseen väkivallan
kuvaukseen elokuvissa, tv-sarjoissa, videopeleissä ja
sarjakuvissa. Populaarit kuvitelmissa kung fun taitajat sijoittuvatkin yleensä ”toimii vain leffoissa” -kategoriaan, vaikka myös toisella, ”voittamaton mestari”
-ääripäällä on kannattajansa. Suomessa harjoiteltavan
seitsemän tähden rukoilijasirkkatyylin (qi xing tang
lang) harjoittelijat esittävät demonstratiivisen luennon avulla, mitä kiinalaiset perinteiset kamppailulajit
ovat ja eivät ole, ja käsittelevät joitakin myyttejä ja
väärinymmärryksiä, joita populaareissa käsityksissä
esiintyy.

Päättäjäiset

Su 17.00 – Su 18.00, Sali 1
Järjestäjä: Aarne Saarinen, Ines Lukkanen

Tanssiharjoitukset

A

Pe 16.00 – Pe 22.00, Smökki
La 10.00 – La 16.00, Smökki
Järjestäjä: Anna Närjänen, Jenni Jakola, David Consuegra, Eetu Kinnunen, Tero Tikkanen, Arttu Peltoniemi, Mari Vanhanen
Tanssiharjoituksissa harjoitellaan historiallisia tansseja Ropeconin tanssiaisia varten. Kaikki opetettavat
tanssit ovat helppoja tansseja, jotka opetetaan alusta
alkaen. Aikaisempaa kokemusta ei vaadita. Tanssit on
jaoteltu sen mukaan mihin tanssisuuntaukseen ne
kuuluvat. Perjantain ja lauantain tunneilla opetetaan
samat tanssit. Branlet ovat helppoja ketju- ja piiritansseja 1500-luvulta. ECD eli English country dances
ovat John Playfordin 1651 julkaisemasta kirjasta peräisin olevia helppoja ja hauskoja tansseja. Vauhdikkaat
bordonialaiset ovat peräisin kuvitteellisesta euroopan
valtiosta. Italialaiset tanssit ovat peräisin 1400-luvun
Italiasta. Solatanssit ovat tansseja eri vuosisadoilta,
jotka tanssitaan solassa oman parin kanssa. Solassa
progressioidaan tanssin myötä eri paikoille.

Tanssiohjelma

Sen pituinen se. Toisenlaisia satuja aikuisille

Bolognalaisen ja
miekkailun näytös

traveling and

Muu Ohjelma

Ropecon 2015
Elokuva: Viimeiset / The Endlings Järjestäjä: Virva Vuopala, Viivi Junno
Ladies of north tell fairy tales about
(2015)
trips in a viking tent outside of Dipoli.

Tanssiaiset

La 20.00 – Su 02.00 Sali 1
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Työpajat

Ropecon 2015

Pe

La

La

SU

18.00 - 20.00
Massasta uniikkiin
-kustomointityöpaja
(Otakaari 18 kerhotila)
20.00 - 22.00
Kokonaisvaltaisen äänenkäytön tekniikka
(Otakaari 18 kerhotila)
22.00 - 23.00
Workshop of Evil
(Klondyke)

10.00 - 12.00
Vaihtoehtoja
hahmonluontiin ja
-syventämiseen
(Otakaari 18 kerhotila)
12.00 - 14.00
Kuka lohduttaisi
nyytiä, eli matka
rohkeuteen
(Otakaari 18 kerhotila)
12.00 - 14.00
Johdatus dragonologiaan
(JMT5 Olohuone)
13.00 - 15.00
Terästaistelutreenit
(Ulkona)

14.00 - 16.00
Kalevalarunoustyöpaja
(JMT5 Olohuone)
16.00 - 18.00
Asenne-/dominointityöpaja
(JMT5 olohuone)
18.00 - 20.00
Massasta uniikkiin
-kustomointityöpaja
(Otakaari 18 kerhotila)
20.00 - 22.00
Asenne-/dominointityöpaja
(Otakaari 18 kerhotila)

10.00 - 12.00
Perustetaan kultti
-työpaja
(Otakaari 18 kerhotila)
12.00 - 14.00
Haluatko ennustajaksi? Kylmäluvun
alkeet
(Otakaari 18 kerhotila)

TYÖPAJAT

(Complete Vocal Technique - CVT) on tanskalaisen Cathrine Sadolinin kehittämä laulu- ja
äänenkäyttötekniikkametodi, joka opettaa
kuinka (lähes) kaikki mahdolliset äänet, joita
ihmisäänellä on mahdollista tuottaa - kuiskauksesta örinään - voidaan tuottaa terveesti
ja ääntä rasittamatta. Pajassa luodaan katsaus
metodiin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin
esimerkiksi hahmon puheäänen (tai muun
ääntelyn) muokkaamiseksi sekä kokeillaan perusasioita myös käytännössä.

Matka massasta uniikkiin -kustomointityöpaja

Workshop of Evil

Ropeconin työpajoissa askarrellaan ja opetellaan uusia taitoja, esimerkiksi takomaan
koruja tai suunnittelemaan siipiä. Työpajojen
materiaalimaksut kuuluvat lipun hintaan, ellei
toisin ilmoiteta. Figumaalaustyöpajat löytyvät
käsiohjelmasta figuohjelman joukosta. Jos työpajaan on ennakkoilmoittautuminen tai rajallinen osanottajamäärä, ilmoittautuminen alkaa
aina saman päivän aamuna jolloin työpajakin
pidetään.

Pe 18.00 – La 20.00, Otakaari 18 (Kerhotila)
La 18.00 – La 20.00, Otakaari 18 (Kerhotila)
Järjestäjä: Tanja Lehto
Työpajassa muokataan/kustomoidaan uniikki taideteos. Materiaaleina käytetään vanhoja
pehmoleluja, joiden osista (päästä, jaloista, käsistä, korvista, yms.) kootaan uudelleen uniikki,
mielikuvituksellinen olio. Kokoamisessa käytetään kuumaliimaa sekä ompelua neulalla ja
langalla. Itse tekemisen aikana on myös mahdollista keskustella visuaalisesta henkilöbrändäyksestä - esim. millaiset visuaaliset elementit
yhdistetään pahuuteen/hyvyyteen, ja millaisia
persoonallisia piirteitä olioille syntyy prosessin
aikana sille valittujen osien myötä.

Kokonaisvaltaisen
äänenkäytön tekniikka

A

Pe 20.00 – Pe 22.00, Otakaari 18 (Kerhotila)
Järjestäjä: Tuomo Smolander
Kokonaisvaltaisen äänenkäytön tekniikka
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Fri 22.00 – Fri 23.00, Klondyke
Organizer: Joakim Björkgren
In many games, there are antagonists. Sometimes, you are that antagonist, or someone
serving said antagonists, either lovingly and
loyally, or planning your inevitable betrayal.
This workshop will work up some exercises in
evil laughter, evil snivelling and evil inevitable
betrayal. Not for the most serious-minded.

Vaihtoehtoja hahmonluontiin ja -syventämiseen

A

La 10.00 – La 12.00, Otakaari 18 (Kerhotila)
Järjestäjä: Tanja Lehto
Niin roolipelaajille, larppaajille kuin pelinjohtajillekin soveltuva työpaja, jossa käydään
vuorovaikutteisesti ja luovin menetelmin läpi
erilaisia hahmon konseptoinnin ja syventämisen menetelmiä. Harjoitustyönä pajan aikana
työstetään ohjatusti hahmo raakileesta pelattavaksi ja samalla tulee käytyä läpi menetelmiä joita tähän tarkoitukseen voi käyttää.

La 12.00 – La 14.00, Otakaari 18 (Kerhotila)
Järjestäjä: Pertti Lehto
Kuka lohduttaisi Nyytiä on prosessidraama
Tove Janssonin teoksen pohjalta. Ryhmässä
kuljetaan Nyytin mukana ja välillä poiketaan
sivuraiteillekin. Käytän erilaisia draamapedagogiikan menetelmiä, kun tutkimme, kuka Nyyti
on, mihin hän on matkalla ja mitä hän lopulta
saavuttaa. Työpaja käyttää ilmaisutaidon työtapoja, mutta ei vaadi sen enempää “näyttelijäntaitoja” kuin larppaajalla on.

Johdatus dragonologiaan: biologisesti uskottavat lohikäärmeet

A

La 12.00 – La 14.00, JMT5 Olohuone
Järjestäjä: Maija Karala
Kuinka luodaan lohikäärme, joka oikeasti
voisi olla olemassa? Biologin opastamana pohditaan lohikäärmeiden luonnontieteen mahdollisuuksia ja todellisten eläinten tarjoamaa
inspiraatiota. Millaisia lohikäärmeitä voisi olla
fantasian, scifin tai vaihtoehtohistorian maailmoissa? Työpajassa luodaan oma biologisesti
uskottava lohikäärmelaji.

Terästaistelutreenit

A

La 13.00 – La 15.00, Ulkona
Järjestäjä: Julius Väliaho, Saara Loijas, Mikko
Nuojua
Oletko aina halunnut heiluttaa teräsmiek-

Työpajat

Ropecon 2015
Kuka lohduttaisi Nyytiä, eli mat- kaa tai kirvestä larpeissa tai muuten vaan?
Terästaistelutreeneissä, tuttavallisemmin mätka rohkeuteen
tötreeneissä, perehdytään historiallisten teräsaseiden turvalliseen ja tehokkaaseen hallintaan. Ota mukaan liikunnalliset vaatteet.

Kalevalarunoustyöpaja

A

La 14.00 – La 16.00, JMT5 Olohuone
Järjestäjä: Juha Jyrkäs
Työpajassa käsitellään kalevalamittaa runojen ja loitsujen materiaalina. Kukin tekee kalevalamittaisen runon, mitkä tarkistetaan, läpikäydään ja niistä annetaan palautetta. Työpajan
pitäjä Juha Jyrkäs on opettaa kalevalamittaista
runoutta ja on kirjoittanut sillä runokokoelmia
ja sanoituksia eri yhtyeille.

Asenne-/dominointityöpaja

La 16.00 – La 18.00, JMT5 Olohuone
La 20.00 – La 22.00, Otakaari 18 (Kerhotila)
Järjestäjä: Sadetta Postareff
Muutamassa RopeConissa jo pidetty työpaja
minkä perään on kyselty hyvin paljon. Toinen
osio alle -18v joka käsittelee asennetta ja dominoivaa käyttäytymistä alaikäisille soveltuvalla tavalla, toinen osio taas +18v joka käsittelee
dominointia ja hallitsevaa asennetta peleissä
hieman syväluotaavammin ja myös fetish -painotuksella riippuen osallistujien toiveista

Perustetaan kultti -työpaja

Su 10.00 – Su 12.00, Otakaari 18 (Kerhotila)
Järjestäjä: Teppo Holmqvist
Tämä luento käsittelee seikkaperäisesti
kultteja ja niiden toimintaperiaatteita aina värväämisestä aivopesuun saakka käyttäen tosielämän esimerkkejä. Esittelyssä eivät ole pelkät
uskonnolliset lahkot, vaan myös mm. self-help,
paramilitaristiset, poliittiset, LGAT- ja MLM-ryhmät. Vetäjä on työskennellyt kulttiaivopesun
uhrien kanssa, ja toivoo voivansa tuoda realistisemman kuvan niiden toiminnasta ja uhreista
kuin mitä esim. roolipeleissä näkyy. Työpajana
luodaan oma kultti.

Haluatko ennustajaksi?
Kylmäluvun alkeet

A

Su 12.00 – Su 14.00, Otakaari 18 (Kerhotila)
Järjestäjä: Teppo Holmqvist
Kylmäluku on taito nyhväistä tyhjästä ja
saada toinen vakuuttumaan että osaat lukea
heidän mieltään tai ennustaa heidän tulevaisuutensa. Tässä työpajassa käytäisiin lävitse
kylmäluvun periaatteita ja näytetään miten sinustakin voi tulla maailmanluokan ennustaja.
Nämä taidot auttavat myös paljon pelinjohtajia, koska kylmäluvun tekniikoilla on helppo
ohjata myös pelaajia.
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THE BATTLE TOOK
A NEW TURN THANKS
TO MAINTENANCE.

15.-17.5.2015

