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Ropecon on Euroopan suurin vapaaehtoisvoimin järjestettävä rooli-
pelitapahtuma. Kolmipäiväinen pelifestivaali tarjoaa ohjelmaa kaike-
nikäisille mm. pöytäroolipelien, larppien, lautapelien, korttipelien ja 
miniatyyripelien parissa. Pelaamisen ja peliturnausten lisäksi ohjel-
maan kuuluu myös luentoja, paneelikeskusteluja ja työpajoja roolipe-
laamiseen liittyvistä aiheista. Tämän vuoden teema on ystävyys.  

KOLME VUOSIKYMMENTÄ TAKANA
Vuoden 2022 Ropecon on 29. järjestettävä Ropecon. Ensimmäinen 
Ropecon järjestettiin vuonna 1994 Helsingin Paasitornissa, jolloin 
noin 700 kävijän tapahtuman järjestämiseen riitti parikymmentä va-
paaehtoista. Toinen Ropecon järjestettiin Helsingin Messukeskukses-
sa, mutta tapahtuma palasi Paasitorniin vielä muutamaksi vuodeksi, 
kunnes se siirtyi Espoon Otaniemessä sijaitsevaan Dipoliin 1998.

Dipoli vakiintui tapahtumapaikaksi ja se palveli roolipelien ystäviä 
peräti 18 Ropeconin ajan aina vuoteen 2015 saakka, jolloin Dipolissa 
alkoivat peruskorjaukset ja muutostyöt, joiden vuoksi Dipolille jou-
duttiin jättämään haikeat hyvästit. Vuodesta 2016 alkaen tapahtuma 
on järjestetty Helsingin Messukeskuksessa. Kaikkien aikojen kävijäen-
nätys tehtiin vuonna 2019 kun tapahtumaan osallistui yhteensä 4900 
kävijää. Vuosina 2020-2021 Ropecon järjestettiin koronapandemian 
vuoksi etätapahtumana, mutta tänä vuonna palaamme pitkän odo-
tuksen jälkeen Messukeskukseen.

PELAAJILTA PELAAJILLE
Ropecon toteutetaan täysin vapaaehtoisvoimin. Vuosittain lähes tu-
hat vapaaehtoista takaa tapahtuman toteutumisen järjestämällä 
tapahtumalle puitteet ja liki 2000 tunnin edestä ohjelmaa. Vapaa-
ehtoiset ovatkin tapahtuman suurin voimavara, joka mahdollistaa 
tapahtuman toteutumisen tänäkin vuonna. Aito tekeminen näkyy 
lämpimänä tunnelmana ja ikimuistoisina hetkinä, joita muistellaan 
varmasti vielä tulevinakin vuosikymmeninä. 

Ropecon ei järjestyisi ilman lukuisten vapaaehtoisten apua ja siksi ta-
pahtumamme tarvitsee aina uusia tekijöitä. Olisitko sinä osa Ropeco-
nia tulevina vuosina? Coniteahaku aukeaa syystalvella ja ensi kevää-
nä haemme jälleen teitä, työn supersankareita toteuttamaan kans-
samme ikimuistoisen Ropeconin 2023. Kannattaa käydä siis tykkäile-
mässä meistä sosiaalisessa mediassa ja pysyä kuulolla, sillä  
ilmoitamme pian lisää! 
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Ropecon is the largest non-commercial role-playing game convention 
in Europe and is organised entirely by volunteers. It has been held 
every summer since 1994. This year, the theme of Ropecon is  
Friendship. Ropecon is open throughout the weekend, from 3pm on 
Friday until 6pm on Sunday, although official programme pauses for 
the night. Ropecon is open for attendees of all ages, but some indi-
vidual programs may have a separate age limit.

Tickets grant access to all of the programme featured at Ropecon 
as well as to the facilities and services at the venue, such as the 
accommodation area. A one-day ticket can be upgraded into a 
weekend ticket for the additional price of 12 €. Although much of 
the programme is in Finnish, there is also a variety of presenta-
tions and panels held in English, including programme items by our 
Guests of Honour. For more information on programme and gaming 
opportunities available in English, please visit the LARP & RPG Desk 
or the Gaming Desk, which features card games, board games and 
miniature wargames.

Ropecon provides a sleeping bag accommodation area for its at-
tendees (sleeping gear not included) along with showers and dressing 
rooms. There are various restaurants and cafés at the venue that 
serve attendees throughout the weekend. In addition, grocery stores 
and restaurants can be found in the surrounding city area. 

The nearby Pasila train station provides easy access to and from 
Messukeskus. Coats, bags and luggage can be stored in a guarded 
cloakroom during the convention. Please consult the Info Desk for 
any lost & found items. 

If you want more information on how Ropecon operates, sugges-
tions for interesting programme to attend to or just want to have a 
friendly chat, come visit us at the Info Desk! We will gladly help you 
with any practical issues you might have and point you in the right 
direction if needed. Welcome to Ropecon!

More about the programme and the programme guide at: 
https://2022.ropecon.fi/en/programme/ 
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SAAPUMINEN
Ropecon 2022 järjestetään Helsingin Messukeskuksessa. Tilakartat 
löydät sivuilta 14–15. Reittinä asemalta Messukeskukseen suosittelem-
me käyttämään alikulkutunneleita (asemalta pohjoissuuntaan).

PYSÄKÖINTI
Messukeskuksen aina avoinna oleva pysäköintitalo Messuparkki  
sijaitsee Messukeskukseen pohjoisen sisäänkäynnin puolella, osoite 
navigaattoriin: Ratapihantie 17. Käytössä on myös Siiven pysäköinti-
alue, joka sijaitsee Ratamestarinkadun päässä, osoite navigaattoriin: 
Ratamestarinkatu 13.

Messukeskus on ottanut käyttöönsä Europarkin puomittoman  
Autopay-pysäköintijärjestelmän, joka perustuu rekisterinumeroiden 
tunnistukselle sisään- ja ulosajon yhteydessä. Pysäköinnin laskutuk-
sesta vastaa EuroPark. Messukeskuksen alueella pysäköinti toimii päi-
väkohtaisella pysäköintihinnalla. Pysäköintimaksu 12 € oikeuttaa ker-
tapysäköintiin yhden vuorokauden aikana. Pysäköintiin saa alennusta 
ostamalla lipun ennakkoon. 

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella voi pysäköidä mihin tahansa 
ruutuun maksutta. Pysäköintitalossa alimmalla P1-tasolla ja pohjoi-
sen sisäänkäynnin läheisyydessä on 20 kpl liikuntaesteisille varattua 
ja merkittyä pysäköintipaikkaa. Pysäköinti on edellä mainitulla pysä-
köintitunnuksella maksutonta, kun käyt kertomassa ennen lähtöäsi 
rekisteritunnuksesi Palveluvastaavan toimistoon tai Kokouspalveluun.

Myös Siiven pysäköintialueella on invapaikkoja, mutta suosittelemme 
niitä vain toissijaisesti, sillä reitillä eteläiselle sisäänkäynnille on nou-
sua ja jyrkähkö mäki.

Lisätietoa pysäköinnistä löytyy myös Messukeskuksen sivuilta osoit-
teesta (messukeskus.com/messukeskus/tulo-ohjeet).

Lisätietoa maksutapavaihtoehdoista saa Europarkin sivuilta osoittees-
ta (autopay.io). Pysäköinnnin voi ostaa ennakkoon osoitteesta (tapah-
tumat.autopay.fi/messuparkki/preorder).

Tesla-sähköautojen latauspisteet (20A 13,8 kW) sijaitsevat pysäköinti-
talon kerroksessa P2. Latauspisteitä on viisi, ja lataaminen on maksu-
tonta. Pysäköinnistä peritään normaali pysäköintimaksu.
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TAPAHTUMAPAIKKA
Ropecon 2022 järjestetään Helsingin 
Messukeskuksessa. Tapahtuman käytössä 
ovat kokous- ja tapahtumamaailma Siiven 
tilat kolmessa kerroksessa, Ala-galleria, 
messuhallit 1, 2 ja 3 sekä avointa galle-
riatilaa näiden läheisyydessä. Tilakartat 
löydät sivuilta 14–15.

 

ESTEETTÖMYYS
Ropeconille on tärkeää, että tapahtumas-
ta pääsevät nauttimaan kaikki, joita roo-
lipeliharrastus kiinnostaa. Tilat Helsingin 
Messukeskuksessa soveltuvat hyvin lii-
kunta- tai toimintarajoitteisille kävijöille. 
Sekä eteläiseltä että pohjoiselta sisään-
käynniltä löytyy oviautomatiikka. Siivessä 
toimintaa on kolmessa kerroksessa, joi-
den välillä pääsee kulkemaan hissillä. Käy-
tössämme olevissa WC-tiloissa on myös 
esteettömät WC:t. Kaikkiin tapahtuman 
aikana auki oleviin kahviloihin ja ravin-
toloihin pääsee kulkemaan esteettömäs-
ti. Avustajat pääsevät ilmaiseksi tapahtu-
maan. Lemmikkieläimet on tapahtumassa 
kielletty, mutta opaskoirat ovat työtehtä-
vissään tervetulleita.

ESTEETÖN PYSÄKÖINTI
Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksel-
la voi pysäköidä mihin tahansa ruutuun 
maksutta. Pysäköintitalossa alimmal-
la P1-tasolla ja pohjoisen sisäänkäynnin 
läheisyydessä on 20 kpl liikuntaesteisille 
varattua ja merkittyä pysäköintipaikkaa. 
Pysäköinti on liikuntaesteisen pysäköinti-
tunnuksella maksutonta, kun käyt kerto-
massa ennen lähtöäsi rekisteritunnuksesi 
Palveluvastaavan toimistoon tai Kokous-
palveluun. Myös Siiven pysäköintialueel-
la on invapaikkoja, mutta suosittelemme 
niitä vain toissijaisesti, sillä reitillä eteläi-
selle sisäänkäynnille on nousua ja jyrkäh-
kö mäki.

MAJOITUS
Ropecon tarjoaa kävijöille maksuttoman lattiamajoi-
tuksen alkaen pe klo 22.15 ja päättyen su klo 12.45. 
Viikonloppurannekkeella voit tulla nukkumaan ja 
lähteä pois koska haluat aina perjantai-illasta sun-
nuntai-iltapäivään asti. Päivälippu oikeuttaa yhden 
yön viettämiseen majoituksessa ja lippu on voimassa 
klo 9 asti aamulla. Muistathan, että voit halutessa-
si päivittää lipun viikonloppurannekkeeksi 12 euron 
hintaan.

MAJOITUSTILA
Majoitustila sijaitsee Messukeskuksen hallissa 2. Si-
säänkäynti majoitukseen on Messukeskuksen eteläi-
sen sisäänkäynnin viereisen Lasigallerian länsipää-
dystä. Kulje Lasigallerian päätyyn, astu väliovista 
sisään ja laskeudu portaat alas. Saapuessasi sinulle 
osoitetaan hallista tila, johon voit majoittua. Lisää 
infoa majoituksesta (2022.ropecon.fi/majoitus).

Tapahtuman puolesta ei ole tarjolla yöpymistarpeita, 
joten tuo lämmin patja sekä peite ja tyyny tai ma-
kuupussi viileähkön betonilattian päällä nukkumista 
varten. Muistathan, että majoitustila on tarkoitettu 
vain nukkumiseen, ei tavaroiden säilytykseen. Oma 
yöpymispaikka on siivottava tavaroista yöpymisen 
jälkeen. Patjojen ja vastaavien tavaroiden säilönä 
toimii isotavaranarikka, joka sijaitsee Lasigallerian 
päädyssä.

PÄIVÄLIPULLA YÖPYMINEN

Oikeus tapahtuma-alueella ja ma-
joitustiloissa oleskeluun päättyy
lipunostoa seuraavana aamuna 
klo 9. Muistathan, että voit halu-
tessasi päivittää lipun viikonloppu-
rannekkeeksi 12 euron hintaan.



8

TAVARASÄILÖ JA LÖYTÖTAVARAT
Pientavaranarikka palvelee kävijöitä eteläisellä sisäänkäynnillä. 
Pientavaranarikkatiskin ollessa suljettuna, tavaroita voi tiedustella 
infosta. Patjat, makuupussit ja muut suuremmat tavarat säilytetään 
isotavaranarikassa Lasigallerian länsipäädyssä, joka on auki koko 
tapahtuman ajan. Löytötavaroita voi kysellä infosta tai tapahtuman 
jälkeen sähköpostitse (loytotavarat@ropecon.fi).

Pientavaranarikkatiski: pe 15–01, la 08–02, su 08–18  
Info & suurtavaranarikka: auki koko tapahtuman ajan

ENSIAPU
Ensiavun päivystyshuone sijaitsee Alagalleriassa pohjoisessa päädys-
sä. Lähin apteekki on Pasilan Apteekki (Pasilan asema-aukio 1, Mall of 
Tripla), joka on avoinna maanantaista sunnuntaihin. Yliopiston Ap-
teekki (Mannerheimintie 96) palvelee joka päivä vuorokauden ympäri. 

Yleinen hätänumero on 112.

Tutustu tapahtuman turvallisuusohjeisiin sivuilla 10–11.

RUOKA JA JUOMA
Messukeskuksen ravintoloista ja kahviloista löytyy helpotusta kaiken 
kokoiseen nälkään. Pasilan aseman Mall of Tripla -kauppakeskukses-
ta löytyy useita ravintoloita ja kauppoja tapahtumapaikan tarjontaan 
vaihtelua kaipaaville.

Messukeskuksen ravintolat:

Platta 
pe–la 11–16 & 18-23.30, su 12–16 (keittiö auki klo 23 saakka)

Helsinki Cafe 
pe 15–21, la 9.30–21, su 9.30–17

Open Lobby 
pe 24/7, la 24/7, su 24/7

Hesburger 
pe 15–24, la 9–02, su 9–18

Wok’n’Curry 
pe 15–21, la 9–19, su 9–15

Pizza & Grill 
pe 15–21, la 9-19

 
Huomaattehan, että ravintolat voivat muuttaa aukioloaikoja  
tarvittaessa, joten varmistattehan aukioloajat vielä tapahtumassa.  
Ropecon ei vastaa ravintoloiden aukioloajoista tai niiden  
muutoksista.

TÄRKEÄT NUMEROT
Yleinen hätänumero: 112

Info: 044 977 2033 
Info sijaitsee eteläisen 

sisäänkäynnin aulassa.

APTEEKKIPALVELUT
Pasilan Apteekki

Mall of Tripla
Pasilan asema-aukio 1

ma-pe 7–22
la-su 9–22

Yliopiston Apteekki
Mannerheimintie 96

Aina avoinna

VALOKUVAUS
Kiertelevät valokuvaajat 

ikuistavat tapahtumaa ja 
kävijöiden pukuloistoa koko 

viikonlopun ajan.

VESIPISTEET
Tapahtumapaikalla on 

kolme vesipistettä. Yksi 
sijaitsee hallissa 3 Cafe
3:en yhteydessä, toinen 

Alagalleriassa Wok’n’Curry 
-raintolaa vastapäätä
oven 3.1 läheisyydessä 

ja kolmas Ylägalleriassa 
portaikon ja halli

5 ovien läheisyydessä. 
Vesipisteillä ei ole juo-

ma-astioita.
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ENSIMMÄISTÄ KERTAA ROPECONISSA?
Ropecon sopii kaikille peliharrastuksesta kiinnostuneille vasta-alka-
jista kovimpiin konkareihin. Tapahtumassa voi tutustua helposti pe-
liharrastuksen erilaisiin muotoihin. Eteläisen sisäänkäynnin luona 
palveleva Infotiski vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin, koskivat ne 
mitä tahansa käytännön järjestelyitä

ROPECON TUTUKSI TUUTORIN AVUSTUKSELLA
Jos Ropecon on sinulle täysin vieras, Messukeskus tuntuu valtaval-
ta, eikä kiinnostaviin ohjelmiin ole kaveria seuraksi, niin helpoin tapa 
aloittaa on lähtemällä Ropeconin tuutorien mukaan opastetulle kier-
rokselle, jossa kierretään läpi koko Ropecon. Tuutoreilta voi koko co-
nin ajan kysyä apua ja heistä voi saada seuraa niin avajaisiin kuin pe-
lihetkiin. Tuutoreita voi bongata Turvasatamasta Hallin 1A Miittisalis-
ta. Lisää tietoa Turvasatamasta löytyy sivulta 17. 

Ohjelmaopas 
Ropeconissa on tarjolla runsaasti ohjelmaa, eikä kaikkea voi millään 
nähdä. Apuna ohjelman löytymiseksi on 2022.ropecon.fi/opas, jossa 
voit tägien avulla seuloa kiinnostavimmat ohjelmateemat. Aloitteli-
jaystävällinen ohjelma on merkitty omalla tunnisteellaan.

Pelitiski, Lautapelikirjasto ja Kokemuspiste 
Aloittelijan ja uusia pelikokemuksia etsivän kannattaa vierailla Koke-
muspisteellä Hallin 3 Pelialueella, jossa voit esimerkiksi pelata erilai-
sia pelejä ja lyhyitä roolipelejä. Kokemuspisteen vapaaehtoiset anta-
vat mielellään vinkkejä. Lisätietoa Kokemuspisteestä löytyy sivulta 16.

MITÄ ROPECONIN JÄLKEEN?
Jos roolipelikärpänen puraisee, kannattaa ehdottomasti tutustua eri-
laisten roolipeliyhdistysten toimintaan! Lisätietoa peliharrastuksis-
ta löydät myös Ropeconin verkkosivuilta. Ropeconin Discordissa on 
myös hyvä tilaisuus tutustua harrastukseen, muihin harrastajiin ja et-
siä itselleen vaikka tulevaisuuden peliseuraa. Muistathan, että Rope-
conin Discord on kuitenkin avoinna vain tapahtuman ajan. 

ROPECONIN ESITTELYKIERROS

Con-tuutorit järjestävät opastuskierroksia Ropeconiin. 
Kaikki kierrokset lähtevät Turvasatamasta Halli 1A:n Miittisa-
lista. 
pe klo 16.00 ja 18.30
la klo 10.00 ja 13.00

Ropecon tour for beginners (in English):
Con-tutors organize guided tours to Ropecon.
English tour departs from Turvasatama, Halli 1A Meeting area.
Saturday at 11.30
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• Selvitä hätäpoistumistiet etukäteen.
• Hätätilanteessa poistu lähimmän hätäpoistumistien kautta ulos tilasta.
• Pysy poissa autotieltä, jotta pelastushenkilökunta pääsee paikalle.
• Noudata järjestyksenvalvojien ohjeita, kehotuksia ja käskyjä.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Tapahtumassa noudatetaan muutamia erityisiä järjestyssääntöjä, joi-
den tarkoituksena on luoda kaikille osallistujille turvallinen ja onnis-
tunut tapahtuma. Turvallisuutta ja järjestystä tapahtumassa valvovat 
poliisin hyväksymät järjestyksenvalvojat. Heidän sekä järjestäjien an-
tamia ohjeita tulee noudattaa.

Yksinkertaisuudessaan säännöt voidaan tiivistää muutamaan kohtaan:
• Noudata lakia ja järjestyssääntöjä.
• Käytä järkeä.
• Ota muut huomioon.

KÄYTTÄYTYMINEN
Ropeconin järjestäjät haluavat taata kaikille osallistujille turvallisem-
man tilan ja sitä kautta mukavan kokemuksen. Kiusaaminen ja häi-
rintä eivät kuulu Ropeconiin, joten muistathan käyttäytyä kaikkia 
kohtaan kunnioittavasti koko viikonlopun ajan. Tutustu Ropeconin 
häirinnänvastaiseen linjaukseen: https://2022.ropecon.fi/hairinnanvas-
tainen-linjaus/.

Mikäli toinen kävijä tai tapahtuman järjestyksenvalvojat tai muut jär-
jestäjät pyytävät sinua lopettamaan jonkin toiminnan häiritsevänä, 
kuuntele heidän kehotuksiaan. Mikäli sinulla on kysyttävää häirin-
nänvastaisesta linjauksesta, ota yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihin.

ASEJÄLJITELMÄT
Tapahtumassa käytetään aseita tai asejäljitelmiä ainoastaan osina ta-
pahtuman ohjelmaa, esimerkiksi taistelunäytöksissä.

Jos pukusi rekvisiittaan kuuluu oleellisena osana asejäljitelmä tai 
muu kättä pidempi, sen on pysyttävä kiinni puvussa. Minkään pi-
dempien esineiden heiluttelu tapahtumassa ei ole sallittua. Lisäksi 
on huomioitava, että mikään miekkaa tai muuta teräasetta jäljittele-
vä puvun osa ei saa olla teroitettu. Ampuma-asejäljitelmien tulee olla 
selkeästi merkittyjä (ks. ohjeet seuraavalla sivulla).

Muovikuula-aseiden lippaiden tulee olla tyhjiä ja aseiden ilman akku-
ja tai kaasuja. Merkityilläkään aseilla ei osoitella sivullisia kävijöitä. 
Pehmomiekkailulle ja muulle tämän kaltaiselle toiminnalle on varat-
tu aikaa ja paikka ohjelmassa. Boffereitakaan ei siis heilutella vapaas-
ti missään.

Info 24h  
044 977 2033 

Häirintäyhdyshenkilöt 
044 977 2043
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ASEJÄLJITELMIEN MERKINTÄ
Ampuma-asejäljitelmien tulee olla selkeästi 
merkittyjä seuraavalla tavalla:
• Piippu on teipattu umpeen punaisella 
teipillä vähintään 2 cm:n matkalta.
• Kahvassa tai perässä on selkeä punainen 
teippaus, joka erottuu myös aseen ollessa 
kiinni puvussa.

Mikäli merkitsemistavassa on jotain epä-
selvää tai sinulla on kysyttävää, tieduste-
le apua lähimmältä järjestyksenvalvojalta 
tai infosta. Infosta löytyy myös punaista 
teippiä aseiden merkitsemistä varten.

Asejäljitelmän voi merkitä myös itse ko-
tona. Järjestyksenvalvojat voivat tarkistaa 
asejäljitelmiä tapahtuman aikana.

Jos kävijänä näet tapahtumassa ampu-
ma-asejäljitelmän jota ei ole merkitty oh-
jeiden mukaisesti, ota viipymättä yhteys 
järjestyksenvalvontaan jotta asejäljitelmä 
voidaan tarkistaa.

Huomaathan, että myös myyjiltä ostama-
si asejäljitelmät tulee merkitä, jos kannat 
niitä mukanasi tapahtuman aikana. Teip-
piä merkkaamiseen saat infosta.

PÄIHTEET
Tapahtuma on päihteetön. Tapahtu-
ma-alueella on alkoholin hallussapito 
kielletty eikä päihtynyt henkilö ole terve-
tullut tapahtumaan. Päihtyneet asiakkaat 
ohjataan pois alueelta, ja kielletyt aineet 
voidaan takavarikoida. Laittomat päih-
teet ilmoitamme aina poliisille.  Ravintola 
Platta palvelee täysi-ikäisiä asiakkaita an-
niskeluoikeuksiensa puitteissa. 

Tupakointi ja sähkötupakointi ovat sallit-
tuja ainoastaan ulkotiloissa, merkityillä 
alueilla.

KULKUREITIT JA AVOIMET TILAT
Kulkureitit tulee tapahtumassa pitää es-
teettöminä. Portaikot eivät ole istumis-
ta varten, eikä aulatiloihin sovi levittää 
piknik-vilttiä. Nukkuminen on sallittua 
ainoastaan nukkumakäyttöön varatulla 
alueella Halli 2:n Majoitussalissa.  

SPONTAANI OHJELMA
Spontaanit esitykset ovat suotavia. Muista kuitenkin 
olla häiritsemättä muita ihmisiä tai Ropeconin ohjel-
maa esimerkiksi estämällä läpikulkua tai pitämällä 
melua luentosalien läheisyydessä. Spontaaneista 
ohjelmanumeroista ei saa vaatia rahaa.

Tulennielentä ja muut riskialttiit ohjelmanumerot 
voivat vaatia erillisiä lupia tai vakuutuksia, eikä niitä 
saa järjestää ilman etukäteen keskustelua järjestäji-
en kanssa. Järjestyksenvalvonta voi myös keskeyttää 
riskialttiiksi katsomansa ohjelman milloin tahansa.

VAATETUS
Ropeconiin asua valitessa on syytä muistaa että 
Ropecon on myös lapsille sallittu tapahtuma. Riittä-
vä pukeutuminen on siis pakollista.

Pukeutuminen erilaisiin rooliasuihin on täysin sallit-
tua. Huomioi, että henkilöllisyyden tarkistamiseksi 
erityisesti ikärajallisiin tapahtumiin osallistuttaessa 
tulee pystyä tarvittaessa näyttämään kasvonsa.

Ropeconin arvoihin sopimattomien, muihin ihmis-
ryhmiin vihaa kohdistuvien symbolien kantaminen 
osana asua tai esittely ovat kiellettyjä ilman erillistä 
lupaa. Puvustuksesta riippumatta muiden kävijöiden 
pelotteluun tai ahdistuksen aiheuttamiseen tähtäävä 
käytös on kiellettyä.

MUUTA HUOMIONARVOISTA
Lemmikkieläimiä ei valitettavasti voi tapahtumaan 
tuoda. Eläimiä ei myöskään saa jättää yksin odotta-
maan tapahtuma alueen välittömään läheisyyteen, 
vaikka eläin olisikin tällaiseen tottunut. Opas- ja 
avustajakoirat luonnollisesti ovat tervetulleita myös 
sisätiloihin.  
 
Mainosten, esitteiden tai kavereiden kiinnittäminen 
tapahtuma-alueen seiniin tai muihin pintoihin teipil-
lä tai millään muullakaan keinoin on kiellettyä. Kau-
pallisen toiminnan harjoittaminen tapahtumassa on 
rajoitettua, tarvittaessa ota yhteyttä järjestäjiin.

Pidetään tapahtuma siistinä ja viedään omat roskat 
niille kuuluville paikoille, roska-astioihin. Huomioit-
han myös kierrätyksen ja lajittelet jätteet kun mah-
dollista! 
 
Helsingin Messukeskus on keskellä Helsinkiä –  
otathan alueen asukkaat huomioon, myös tapahtu-
ma-alueen ulkopuolella.
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Ropecon sopii erinomaisesti koko perheelle. Aloittelijoille, 
lapsille ja perheille soveltuvaa pelattavaa löytyy erityisesti 
Kokemuspisteeltä. Lasigallerian ohjelmalavalla, Halli 3:n 
Hengausalueella sekä bofferi- ja teräsalueella tapahtuu 
lähes koko ajan jotain jännittävää. Pelitiskien ja myynti-
alueen työntekijät kertovat mielellään lisää lapsiystävälli-
sistä peleistä.

LASTENHOITO
Lastenhoitohuone löytyy Hallista 3, Cafe 3:n läheisyydestä. Lastenhoi-
totasoja on myös Siiven 1. ja 2. kerroksen inva-WC:ssä sekä pohjoisen 
sisäänkäynnin WC:ssä. Potat löytyvät Siiven molemmista inva-WC:stä.

LASTENHUONE
Lastenhuone sijaitsee käytävämäisen Ylägallerian puolivälissä. Las-
tenhuoneessa lapset voivat huoltajiensa valvonnassa leikkiä, syödä 
tai rauhoittua. Huoneesta löytyy vesipiste, mikroaaltouuni, jääkaap-
pi sekä WC hoitotasolla. Tilassa on työntekijä, mutta lapset ovat aina 
huoltajiensa vastuulla – kyseessä ei siis ole lapsiparkki.

Aukioloajat 
pe 15.30–22 / la 9–22 / su 9–16.30

LASTENVAUNUT
Tapahtumaan voi osallistua lastenvaunujen kanssa. Kulku eri kerros-
ten välillä onnistuu hissillä. Ohjelmasaleissa ja käytävillä voi kuiten-
kin olla ajoittain ruuhkaa, jolloin liikkuminen vaunujen kanssa saat-
taa olla hankalaa. Lastenvaunuparkki sijaitsee Lasigalleriassa isotava-
ranarikan päädyssä.

LAPSIYSTÄVÄLLINEN OHJELMA
Lapset voivat osallistua miltei kaikkeen ohjelmaan. Mukana saattaa 
olla muutamia ohjelmanumeroita, jotka ovat vain täysi-ikäisille. Pelit 
ja ohjelmanumerot, joita suosittelemme erityisesti lapsille, löytyvät 
Ropeconin ohjelmaopaasta tägillä  ”Suunnattu alaikäisille” ja “Suun-
nattu alle 10-vuotiaille”. Ikäsuositukset löytyvät ohjelmaoppaasta ky-
seisten ohjelmanumeroiden kuvauksista.

Voit tallentaa mielenkiintoiset ohjelmanumerot klikkaamalla tähtiku-
vaketta, jolloin suosikkisi näkyvät aikataululistauksena ”Omat suosi-
kit” -sivulla.

Katso kaikki ohjelmat kuvauksineen ohjelmaoppaasta:

2022.ropecon.fi/opas

ROPECON SHOP
HALLI 3, MYYNTIALUE

ROPECON KÄVIJÄPAITA 2022 20 €
Kävijäpaita on takuuvarma valinta muistoksi
tapahtumasta. Tämän vuoden paitagrafiikan on
suunnitellut Ruuti Ylitalo.

ROPECON PRIDE-PAITA 22 €
Upea sateenkaarilohikäärme t-paita klassisesti
mustalla pohjavärillä sopii pelaajalle kuin
pelaajalle

TRANS PRIDE -PAITA 22 €
Ihana translippu-lohikäärme t-paita mustalla
pohjavärillä on ihana asuste niin coniin kuin
arkeenkin.

ROPECON POPSOCKET
Varmista, että puhelin pysyy hyppysissäsi läpi
koko viikonlopun pelimeininkien tällä
lohikäärme-kuosisella mobiililaitteen taustatuella

ROPECON NOPAT
Ropeconin noppien avulla olet valmis
uusiin seikkailuihin! Nopan suurin luku
on Ropeconin logo.
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ROPECON SHOP
HALLI 3, MYYNTIALUE

ROPECON KÄVIJÄPAITA 2022 20 €
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Upea sateenkaarilohikäärme t-paita klassisesti
mustalla pohjavärillä sopii pelaajalle kuin
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Ihana translippu-lohikäärme t-paita mustalla
pohjavärillä on ihana asuste niin coniin kuin
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Varmista, että puhelin pysyy hyppysissäsi läpi
koko viikonlopun pelimeininkien tällä
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uusiin seikkailuihin! Nopan suurin luku
on Ropeconin logo.
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Ropeconissa on paljon tekemistä ja kokemista ja joskus voi olla 
vaikeaa hahmottaa, mistä aloittaa. Ohessa tärppilista viikonlopun 
kokemuksille, tule rohkeasti tutustumaan pisteisiimme!

PELITISKI JA LAUTAPELIKIRJASTO
Pelitiski toimii ohjeistuspaikkana erilaisille peleille ja turnauksille. 
Tiskiltä pystyy lainaamaan lautapelikirjaston pelejä, ilmoittautu-
maan turnauksiin Konsti-sovelluksella, ja osallistumaan Kokemus-
pisteen avoimiin demotuksiin ja pelautuksiin.

HALLI 3
Auki koko Ropeconin ajan 
pe klo 15 - su klo 17

KOKEMUSPISTE
Kokemuspisteellä on tarjolla matalan kynnyksen pelejä ja maisti-
aisia sekä demoja erilaisista peleistä. Moniin peleihin pääsee mu-
kaan vain kertomalla haluavansa pelata, eli etukäteen ei tarvitse 
ilmoittautua.

HALLI 3 PELIALUE
pe 15–23
la 10–23
su 10–17

MAALAUSPISTE
Maalauspisteellä voi kokeilla figujen ja käpyjen maalausta tai teh-
dä oman mestariteoksesi kokeneiden konkareiden ohjeistamana. 
Pisteellä käytössäsi ovat kaikki tarvittavat välineet.

HALLI 1B TYÖPAJASALI
pe 16–23
la 10–22
su 10–16

LARP- JA ROOLIPELITISKI
Larp- ja roolipelitiskin eli LarpRopeTiskin löydät aulasta Info-pis-
teen vierestä ja sieltä saat ohjeita ja apua peleihin ilmoittautumi-
seen. Roolipeleihin ja larppeihin ilmoittaudutaan Konsti-sovelluk-
sella. 

ETELÄINEN AULA
pe 15–22
la 9–22
su 9–16

POMPPULINNA JA HENGAILUALUE
Hengailualueella pystyt rauhoittumaan Ropeconin vilinästä ja  
antaa jalkojen levätä Pomppulinnassa.

HALLI 3 HENGAILUALUE
Auki koko Ropeconin ajan
pe klo 15 - su klo 17
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TAITEILIJATORI
Taiteilijatorilla taiteen ja käsitöiden harrastajat myy-
vät omia tuotoksiaan. Taiteilijatorin valikoimasta voi 
löytyä esimerkiksi taideprinttejä, postikortteja, pie-
niä käsitöitä, koruja ja sarjakuvia. Taiteilijat voivat 
ottaa vastaan paikan päällä myös tilaustöitä.

HALLI 3 MYYNTIALUE
pe klo 15–21
la klo 10–19
su klo 10–17

HELMET-KIRJASTOJEN TAPAHTUMAPISTE
Kirjaston monitoimipisteellä pääset tutustumaan 
kirjaston palveluihin sekä pelaamaan kevyitä rooli-
pelejä ja lautapelejä.

HALLI 3 PELIALUE
pe 15–20
la 12–18

LASTENHUONE
Lastenhuoneessa lapset voivat huoltajiensa valvon-
nassa leikkiä, syödä tai rauhoittua. Huoneesta löytyy 
vesipiste, mikroaaltouuni, jääkaappi sekä WC hoito-
tasolla. Tilassa on työntekijä, mutta lapset ovat aina 
huoltajiensa vastuulla – kyseessä ei siis ole lapsi-
parkki.

YLÄ-GALLERIAN RAMPILLA
pe 16–22
la 10–22
su 10–16

HILJAINEN HUONE
Hiljainen huone on tarkoitettu kävijöille jotka kai-
paavat hetken hiljaisuutta ja rauhaa conin kiireistä. 
Tilassa saa työskennellä ja meditoida mutta ei  
nukkua.

SALI 305, SIIPI, 3. KRS
Auki koko Ropeconin ajan 
pe klo 15 - su klo 17

TURVASATAMA
Turvasatama toimii levähdyspaikkana uu-
puneelle conikävijälle. Turvasatamassa 
päivystävät henkilöt ovat tukena kävijöil-
le, jotka kaipaavat vaikka hetken juttu-
seuraa. Turvsatamasta löydät myös  
cosplay-ensiapupisteen, jonne voit suun-
nata mikäli kaipaat apua pukusi kanssa.

HALLI 1 MIITTISALI
pe 15–21
la 10–21
su 10–17

MYYNTIALUE
Myyntialueella voit tehdä löytöjä kirppu-
torilta, ostaa Ropeconin paidan Rope-
conin omasta Ropecon Shopista tai tut-
kailla, mitä kaikkea hienoa myyntialueen 
myyjät ovat tuoneet kävijöille. Tänä vuon-
na mukana on myös Taiteilijatori, josta 
voi löytää esimerkiksi fan art – teoksia ja 
muuta taidetta lahjakkailta harrastajilta.

HALLI 3 MYYNTIALUE
pe 15–21
la 10–19
su 10–17
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AVERY ALDER
Avery Alder on queer roolipelisuunnittelija Sinixt-territoriosta 
Brittiläisen Kolumbian maaseudulta. Hän on julkaissut pelejä 
itsenäisesti kuudentoista vuoden ajan. Averyn töihin lukeutuvat 
Monsterhearts, The Quiet Year, Dream Askew, Ribbon Drive sekä 
useita pienempiä projekteja. Averyn pelit, sijoittuvat ne sitten 
luhistuvan sivilisaation keskelle tai arkiseen elämään, käsittele-
vät sitä, miten identiteettimme, ihmissuhteemme ja yhteisöm-
me muuttavat toisiaan.

Avery on myös työpajasuunnittelija, fasilitaattori ja pelisuunnittelukon-
sultti. Hän on tehnyt yhteistyötä Tatamagouche Centre -oppilaitoksen 
kanssa vuodesta 2017 järjestämällä pelituunnitteluretriittejä kuten De-
signing Games That Matter. Kesällä 2021 Emily Carr University of Art + 
Design kutsui hänet opettamaan Awakening Transformation Through Ro-
leplaying Game Design -kurssia. Aiemmin tänä vuonna hän kuratoi ja fa-
silitoi pelisuunnittelutyöpajojen sarjan nimeltä Four Encounters.
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HAASTATTELUSSA: AVERY ALDER
Haastattelimme Avery Alderia Ropeconin blogia varten. Alla poiminto-
ja haastattelusta, koko haastattelun voi lukea Ropenomiconista: https://
blog.ropecon.fi/kunniavieraat-2022-avery-alder/

Ropecon’s theme this year is “friendship”. What does 
friendship mean to you? Does it show in your games?

I think friendship is a really malleable container. It means different things 

to different people, and at different times. That’s a big part of its power: 

whether you need someone to laugh with and feel easy around, or whether 

you need an emotional pillar to support you through painful times, that’s 

a friend.My games have often explored what happens when relationships 

are strained, whether it’s individual relationships or broader community 

networks. Part of my motivation in exploring those moments is about find-

ing the drama and the pathos, but the other part is finding the rays of hope 

and strength that still shine through. Telling stories about relationships 

that are going through hard times allows you to discover just how power-

ful a force like friendship can be.

What are you looking forward to in Ropecon 2022?
I’m excited to learn more about the Nordic roleplaying community, to get 

to play new games and have my brain shaken up by interesting talks! I vis-

ited Malmö in 2014 as part of Nörd på pride, and Fastaval in 2018 as a guest 

of honor, but since then have had little opportunity to connect with this 

community. The design work and thought coming out of this area of the 

world is some of the richest and most challenging I’ve ever encountered, 

and I’m excited to visit Helsinki to experience more of it.

AVERY ALDER - THE WOMAN, THE CAREER AND THE GAMES  
ROOM 103 | FRI 6:00 PM –7:45 PM

GUEST OF HONOR, ROLEPLAYING GAME DESIGNER AVERY ALDER TALKS ABOUT HERSELF, HER CAREER AND THE 

GAMES SHE HAS CREATED, SUCH AS MONSTERHEARTS, DREAM ASKEW AND THE QUIET YEAR.

PLAYING QUEER CHARACTERS    
ROOM 103 | SAT 1:00 PM – 1:45 PM 

GUEST OF HONOR, ROLEPLAYING GAME DESIGNER AVERY ALDER, DISCUSSES WHAT IT MEANS TO EXPLORE 

GENDER, SEXUALITY, IDENTITY, AND PERSONAL TRANSFORMATION IN PLAY, WHETHER YOU ARE A QUEER PERSON 

YOURSELF OR NOT.

EXPLORING COMMUNITY THROUGH PLAY:  
HOW WE HEAL AND MAKE DECISIONS 

ROOM 103 | SAT 3:00 PM – 4:45 PM 
GUEST OF HONOR, ROLEPLAYING GAME DESIGNER AVERY ALDER TALKS ABOUT COMMUNITY HEALING AND  

DECISION-MAKING IN ROLEPLAYING GAMES.

DREAM ASKEW WITH AVERY ALDER
LEHDISTÖTILA | SUN 12:00 PM – 16:00 PM 

JOIN GUEST OF HONOR AVERY ALDER IN A SESSION OF HER ROLEPLAYING GAME DREAM ASKEW, THE STORY OF A 

QUEER ENCLAVE AMID THE COLLAPSE OF CIVILIZATION. SIGN-UP THROUGH THE KONSTI SYSTEM.
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VLAADA CHVÁTIL
Vlaada Chvátil on tšekkiläinen lautapelisuunnittelija, joka on 
suunnitellut pelejä yli 20 vuotta. Vlaadan meriitteihin kuuluu 
lukuisia palkittuja pelejä, kuten Through the Ages: A Story of 
Civilization, Space Alert, sekä Codenames. Hänet on valittu  
Origins Award Hall of Fameen 2019. Vlaadan pelit ovat  
monimuotoisia niin teemojen kuin mekaniikkojenkin osalta. 
Huumori on kuitenkin usein niissä läsnä.

Vlaada on työskennellyt myös tietokonepelialalla. Original War on tun-
netuin peleistä, jonka suunnittelussa hän on ollut mukana. Ensisijaisesti 
hän kuitenkin on lautapelisuunnittelija.
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HAASTATTELUSSA: VLAADA CHVÁTIL
Haastattelimme Vlaada Chvátilia Ropeconin blogia varten. Alla poiminto-
ja haastattelusta, koko haastattelun voi lukea Ropenomiconista: https://
blog.ropecon.fi/kunniavieras-2022-vlaada-chvatil/

Ropecon’s theme this year is “friendship”. What does friend-
ship mean to you? Does it show in your games?

For me, boardgames themselves are about friendship. It is 
about meeting people, spending time with them, having 
something in common. That’s also why I especially like party 
games and cooperative games.

What are you looking forward to in Ropecon 2022?

Although I am curious also myself, the most significant fact for me is 
I am coming with my kids. My daughters love LARP and roleplaying. 
They were never at any bigger show (especially not abroad) and none 
of us was ever in Finland. I believe it will be an amazing experience 
for them and a very good time spent together.

AVERY ALDER - THE WOMAN, THE CAREER AND THE GAMES  
ROOM 103 | FRI 6:00 PM –7:45 PM

GUEST OF HONOR, ROLEPLAYING GAME DESIGNER AVERY ALDER TALKS ABOUT HERSELF, HER CAREER AND THE 

GAMES SHE HAS CREATED, SUCH AS MONSTERHEARTS, DREAM ASKEW AND THE QUIET YEAR.

PLAYING QUEER CHARACTERS    
ROOM 103 | SAT 1:00 PM – 1:45 PM 

GUEST OF HONOR, ROLEPLAYING GAME DESIGNER AVERY ALDER, DISCUSSES WHAT IT MEANS TO EXPLORE 

GENDER, SEXUALITY, IDENTITY, AND PERSONAL TRANSFORMATION IN PLAY, WHETHER YOU ARE A QUEER PERSON 

YOURSELF OR NOT.

EXPLORING COMMUNITY THROUGH PLAY:  
HOW WE HEAL AND MAKE DECISIONS 

ROOM 103 | SAT 3:00 PM – 4:45 PM 
GUEST OF HONOR, ROLEPLAYING GAME DESIGNER AVERY ALDER TALKS ABOUT COMMUNITY HEALING AND  

DECISION-MAKING IN ROLEPLAYING GAMES.

DREAM ASKEW WITH AVERY ALDER
LEHDISTÖTILA | SUN 12:00 PM – 16:00 PM 

JOIN GUEST OF HONOR AVERY ALDER IN A SESSION OF HER ROLEPLAYING GAME DREAM ASKEW, THE STORY OF A 

QUEER ENCLAVE AMID THE COLLAPSE OF CIVILIZATION. SIGN-UP THROUGH THE KONSTI SYSTEM.

VLAADA CHVÁTIL - THE MAN, THE CAREER AND THE GAMES  
ROOM 103 | FRI 8:00 PM – 9:45 PM

GUEST OF HONOR, BOARD GAME DESIGNER VLAADA CHVÁTIL TALKS ABOUT HIMSELF, HIS CAREER  

AND THE GAMES HE HAS CREATED, SUCH AS THROUGH THE AGES: A STORY OF CIVILIZATION,  

GALAXY TRUCKER, SPACE ALERT AND MORE.

CONVERTING BOARD GAMES TO VIDEO GAMES   
ROOM 103 | SAT 12:00 PM – 12:45 PM 

GUEST OF HONOR, BOARD GAME DESIGNER VLAADA CHVÁTIL, TALKS ABOUT THE CHALLENGES OF CONVERTING 

BOARD GAMES TO VIDEO GAMES. OF VLAADA’S GAMES, FOR EXAMPLE GALAXY TRUCKER AND THROUGH  

THE AGES HAVE BEEN CONVERTED INTO VIDEO GAMES, AND AN APP FOR CODENAMES IS UNDERWAY.

PLAYING GAMES WITH VLAADA CHVÁTIL 
KOKEMUSPISTE, HALL 3 | SAT 2:00 PM – 5:00 PM 

PLAYING GAMES WITH VLAADA CHVÁTIL! VLAADA, A CZECH GAME DESIGNER, WILL HOST A GAME SESSION  

INVOLVING HIS GAMES. COME PLAY WITH OUR GUEST OF HONOR VLAADA! EVERYONE’S FREE TO JOIN.

DESIGNING BOARD GAMES
ROOM 103 | SAT 07:00 PM – 08:45 PM 

GUEST OF HONOR, BOARD GAME DESIGNER VLAADA CHVÁTIL JOINS FINNISH BOARD GAME DESIGNERS AND 

ENTHUSIASTS JOUNI JUSSILA, TEEMU VILÉN AND SAMULI RANINEN FOR A PANEL DISCUSSION ON DESIGNING 

BOARD GAMES. THE DISCUSSION IS MODERATED BY EEVI KORHONEN.
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Kokoontumisrajoituksia ei ole asetettu. Helsinki on koronan leviämisvaihees-
sa (tilanne 21.7.2022). Tapahtumassa noudatetaan Suomen valtion, Etelä-Suo-
men aluehallintoviraston, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, sekä 
Helsingin kaupungin määräyksiä ja suosituksia koronapandemian suhteen.

Helsingin Messukeskuksessa on koneellinen ilmastointi. 

Maskia ei edellytetä tapahtumassa, mutta kävijät voivat käyttää maskia edel-
leen oman harkintansa mukaan, varaathan tällöin  tapahtumaan mukaan 
omat kasvomaskit. Käsidesiä on saatavilla useista pisteistä.

HUOMIOITHAN MUUT
• Mikäli tunnet olosi sairaaksi tai sinulla on koronavirukseen sopivia oireita,  
ethän tule tapahtumaan.

• Noudata hyvää käsihygieniaa erityisesti saapuessasi ulkoa sisään, ruokailun 
yhteydessä, sekä käydessäsi wc:ssä. Vältä myös kasvojesi koskettelua.

• Yski ja aivasta hihaan tai kertakäyttöliinaan, heitä liina käytön jälkeen  
roskiin.

• Pyri pitämään turvavälejä muihin ihmisiin. Vältä tarpeetonta koskettelua.

Vaikka useimmille vakava koronataudin riski on pieni mm. rokotteiden ansios-
ta, pyydämme kävijöitä muistamaan, että joukossamme on myös riskiryhmiin 
kuuluvia henkilöitä.

TARKISTA OHJEIDEN AJANTASAISUUS
Muistattehan, että koronatilanne saattaa muuttua vielä ennen tapahtumaa, 
ja ohjeistusta muutetaan tarvittaessa. Pyydämme jokaista kävijää huomioi-
maan, että tämän sivun tiedot perustuvat tilanteeseen, joka oli lehden pai-
noon lähtiessä 21.7.2022. Tarkistathan siis ajankohtaiset ohjeistukset vielä 
saapuessasi tapahtumaan.

Ajankohtaiset tiedot tapahtuman koronaturvallisuudesta:  
https://2022.ropecon.fi/koronaturvallisuus/

Helsingin Messukeskuksen oma koronaturvallisuussivu: 
https://messukeskus.com/ohjeet-turvalliseen-tapahtumaosallistumiseen/

Kiitos kun autat meitä pitämään yhdessä toisistamme huolta! 

fndga.me/PlayNow

EPIC PUZZLE DUNGEON CRAWLER FOR MOBILE

Uskomattoman hyvä peli
-Mikrobitti



fndga.me/PlayNow

EPIC PUZZLE DUNGEON CRAWLER FOR MOBILE

Uskomattoman hyvä peli
-Mikrobitti



DISCORD
Tapahtuman aikana Ropeconilla on käytössä oma Discord-serveri, joka toi-
mii muun muassa kävijöiden virtuaalisena kokoontumispaikkana. Discord 
on ilmainen viestintäsovellus, joka mahdollistaa sekä puhe- että tekstipoh-
jaisen viestimisen. Discord on ladattavissa sekä tietokoneille että mobiililait-
teille, ja toimii sovelluksen lisäksi myös selaimessa.

Ropeconin Discord-serverillä kävijät voivat tutustua toisiinsa ja keskustella 
erilaisista roolipeleihin ja muuhun Ropeconin ohjelmaan liittyvistä aiheista 
niille suunnatuilla kanavilla.

DISCORDIN PELISÄÄNNÖT
Minkäänlainen kiusaaminen tai häirintä ei kuulu Ropeconiin eikä siten 
myöskään Discordiin, joten muistathan käyttäytyä kaikkia kohtaan kun-
nioittavasti koko viikonlopun ajan. Jotta kaikilla olisi mukava Ropecon-vii-
konloppu, Ropeconin Discord-serverillä noudatetaan Discordin sääntöjä.

Myös Discordissa noudatetaan tapahtuman turvallisuusohjeistusta, sen  
lisäksi jokaisen tulee sitoutua häirinnänvastaiseen linjaukseen ja noudattaa 
sitä myös Discordin puolella siinä missä tapahtumassakin.

MODERAATTORIT
Sääntöjen noudattamista Ropeconin Discord-serverillä valvoo vapaaehtoisis-
ta koostuva moderointitiimi. Kävijät voivat tarvittaessa pyytää moderaatto-
reilta apua. Moderaattorien sekä ylläpidon antamia ohjeita tulee noudattaa. 
Sääntöjen toistuva rikkominen tai muita häiritsevä käytös johtavat joko väli-
aikaiseen tai pysyvään serveriltä poistamiseen.

LISÄÄ TIETOA ROPECONIN DISCORD-SERVERISTÄ:
ROPECON.FI/DISCORD

LISÄÄ TIETOA DISCORDISTA:
DISCORD.COM
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SIELLÄ TAPAHTUU?
Ropeconin suurta ohjelmatilaa kutsutaan Spektaakkelisaliksi, ja se löytyy 
Hallista 1. Suuntaa siis sinne, jos haluat nähdä suurta ja kaunista ohjel-
maa! Alla muutamia tärppejä spektaakkelisalin ohjelmaan.

AVAJAISET  (PE 17–17.45, HALLI 1 | SPEKTAAKKELISALI)

Ropeconin perinteisissä avajaisissa toivotamme kaikki kävijät tervetulleiksi 
tapahtumaan, esittelemme kunniavieraat ja kurkistamme hieman viikon-
lopun ohjelmaan.

FCF WRESTLING SHOW LIVE  (PE 20–22, HALLI 1 | SPEKTAAKKELISALI)

Suomalainen showpainiorganisaatio FCF Wrestling tarjoaa ennennäkemät-
tömän show’n! Tule kannustamaan suomalaisen showpainitaivaan kirk-
kaimpia tähtiä!

PUKUKILPAILU: PUKUESITTELY  (LA 14–14:45, HALLI 1 | SPEKTAAKKELISALI)

Pukukilpailun osallistujat nousevat lavalle esittelemään asujaan!

GAALA 2022  (LA 18–19, HALLI 1 | SPEKTAAKKELISALI)

Ropeconin Gaalassa on tänäkin vuonna luvassa näyttäviä esityksiä sekä 
Larpnäytös, jossa esitellään kuluneen larp-vuoden pelejä ja asuja. Lisäksi 
jaetaan perinteiset palkinnot Vuoden peliteko ja Kultainen lohikäärme.

ROPECONIN HISTORIALLISET TANSSIAISET  (LA 20–01, HALLI 1 | SPEKTAAKKELISALI)

Ropeconin historialliset tanssiaiset ovat Suomen suurin historiallisen tans-
sin tapahtuma. Osallistu viikonlopun aikana tanssiharjoituksiin ja tule 
tanssimaan unohtumattomaan juhlaan!

RIVERSIDE CASTLE & ANOTHER CASTLE  (SU 16–16.45, HALLI 1 | SPEKTAAKKELISALI)

Turun ja Helsingin nörteimmät enimmäkseen naiskuorot - Riverside Castle 
ja Another Castle - yhdistävät jälleen voimansa! Kuljemme nuottien  
matkassa niin pelien, elokuvien kuin tv-sarjojen maailmoihin. Ystävyys 
kantaa meitä yhteisellä seikkailulla Brittein saarilta aina avaruuteen ja 
Keski-Maahan asti.

PÄÄTTÄJÄISET  (SU 17–17.45, HALLI 1 | SPEKTAAKKELISALI)

Ropecon-viikonloppu on saapunut päätökseensä. Viimeisenä kuitenkin 
pääsemme tapaamaan kunniavieraat vielä kerran ja osoittamaan suosiota 
conin monien eri kilpailujen voittajille!
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KULTAINEN LOHIKÄÄRME
Kultainen lohikäärme on Ropeconin vuosittain jakama palkinto. Palkinto perustettiin 
2003, ja se jaetaan pitkäaikaisesta työstä roolipelien, miniatyyripelien, korttipelien 
tai lautapelien saralla tai ansiokkaasta työstä pelikulttuurin kehittymisessä tai kehit-
tämisessä.

Vuoden 2022 palkinnon saaja julkistetaan gaalassa lauantaina.

VUODEN PELITEKO
Vuoden peliteko -palkinto myönnetään ansiokkaasta projektista, toiminnasta, julkai-
susta tai muusta tempauksesta ei-digitaalisten pelien saralla. Palkinnon jakaa Rope-
con-tapahtuma. Vuoden peliteko -palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014.

Vuoden 2022 palkinnon saaja julkistetaan Ropeconin gaalassa lauantaina.





KAIKKI TARVITSEMASI ROPECONIIN

ROPECON.FI/OHJELMAOPAS
Ohjelma ja tapahtumakartta

ROPECON.FI/KONSTI
Roolipeleihin, larppeihin ja turnauksiin

ilmoittautuminen

ROPECON.FI/TULOSPALVELU
Tapahtuman kilpailujen tulokset

ROPECON.FI/DISCORD
Lisätietoa ja liittymislinkki keskusteluun

INFO
Eteläisen sisäänkäynnin aulassa

puh. 044 977 2033

HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖT
puh. 044 977 2043

ENSIAPU
puh. 040 450 3237


