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Ropeconissa yli 2000 tuntia ohjelmaa

Ropecon palkitsi Johanna Koljosen Kultaisella Lohikäärmeellä merkittävästä 
kehitystyöstä liveroolipelikulttuurin parissa. Niina Niskaselle myönnettiin Vuoden 
Peliteko -palkinto Turvallisempaa larppausta – Materiaalipaketti häirinnän torjuntaan 
ja ehkäisyyn -ohjeiston koostamisesta.

Kultainen Lohikäärme -palkinto Johanna Koljoselle

Ropecon 2017 palkitsi Johanna Koljosen Kultaisella Lohikäärmeellä näkyvästä ja 
merkittävästä kehitystyöstä liveroolipelien parissa. Johanna Koljonen on pitkän 
linjan kokemusmuotoilija, media-analyytikko ja kirjailija, joka on aktiivisesti 
edistänyt liveroolipelien tunnettuutta ja kehittänyt harrastuskulttuuria.

Koljonen luennoi kansainvälisesti elokuva- ja TV-alan kehityksestä sekä 
osallistujakulttuurista. Hän on käsikirjoittanut sarjakuvia, digitaalisia pelejä ja 
näytelmän sekä julkaissut faktaa ja fiktiota useissa antologioissa.

Erityisesti Koljonen tunnetaan vuosina 1995–1999 pelatusta Fenris-
liveroolipelikampanjasta, joka toi suomenruotsalaisen larppaamisen osaksi 
harrastuskenttää.

Ropecon kiittää erityisesti Koljosen jatkuvaa ja laajaa kehitystyötä kotimaisen 
liveroolipeliharrastuskulttuurin edistämiseksi. Koljonen on aktiivisesti tuonut esiin 
harrastuksen tasa-arvo- ja turvallisuuskysymyksiä ja toiminut esikuvana useille 
harrastajille.

Vuoden Peliteko -palkinto Niina Niskaselle

Ropecon myönsi Vuoden Peliteko -palkinnon Niina Niskaselle Turvallisempaa 
larppausta – Materiaalipaketti häirinnän torjuntaan ja ehkäisyyn -ohjeiston 
koostamisesta.

Niina Niskanen on helsinkiläinen pelisuunnittelija, larppaaja ja kirjailija, joka 
tunnetaan vaikuttavista liveroolipeleistään ja aktiivisesta työstään pelikulttuurin 
parissa.

Häirinnänvastainen materiaalipaketti on suomalaisen roolipelikulttuurin tärkein 
aloite vuosiin. Häirinnänvastainen materiaalipaketti on suuri, konkreettinen 
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ja ennen kaikkea tärkeä askel häirinnän estämiseksi. Materiaali on kirjoitettu 
ytimekkäästi, ja se tarjoaa hyviä työkaluja niin kokeneille kuin uusille 
tapahtumanjärjestäjille häirinnän ehkäisemiseksi.

Palkintojen saajat julkistettiin Ropecon-tapahtuman päättäjäisissä sunnuntaina. 
Helsingin Messukeskuksessa järjestettyssä kolmipäiväisessä roolipelitapahtumassa 
vieraili sunnuntaiaamuun mennessä yli 4000 kävijää.

Kultainen Lohikäärme ja Vuoden Peliteko -palkinnot

Kultainen Lohikäärme on Ropeconin vuosittain jakama palkinto. Palkinto 
perustettiin 2003, ja se jaetaan pitkäaikaisesta työstä roolipelien, miniatyyripelien, 
korttipelien tai lautapelien saralla tai ansiokkaasta työstä pelikulttuurin 
kehittymisessä tai kehittämisessä.

Vuoden Peliteko -palkinto myönnetään ansiokkaasta projektista, toiminnasta, 
julkaisusta tai muusta tempauksesta ei-digitaalisten pelien saralla. Vuoden Peliteko 
-palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014.

Kultainen Lohikäärme ja Vuoden Peliteko -palkinnot jakaa Ropecon 2017 
-tapahtuma.

Lisätietoja palkinnoista:
https://2017.ropecon.fi/ohjelma/kultainen-lohikaarme-ja-vuoden-peliteko/

Kuvapankki:
https://www.flickr.com/photos/ropeconmedia/albums/72157682988095463

Turvallisempaa larppausta – Materiaalipaketti häirinnän torjuntaan ja ehkäisyyn:
https://turvallisempaa.wordpress.com/

Tapahtuman verkkosivut – medialle:
https://2017.ropecon.fi/medialle/

Lisätietoja:
Hannamari Vahtikari
tiedotus@ropecon.fi
p. 045 136 2941

—

Euroopan suurin vapaaehtoisvoimin järjestettävä roolipelitapahtuma Ropecon 
pidetään 28.–30.7.2017 Helsingin Messukeskuksessa. Paikalle odotetaan yli 4000 
kävijää. Paljon monimuotoista ohjelmaa sisältävä kolmipäiväinen pelifestivaali 
suunnitellaan ja toteutetaan alusta loppuun idealla roolipelaajilta roolipelaajille. 
Tapahtuman taustaorganisaationa toimii Ropecon ry, jonka toiminnan tarkoitus on 
edistää ja kehittää suomalaista rooli-, kortti-, lauta- ja miniatyyripeliharrastusta.
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