projektit esittelyssä
Tässä kansiossa on esitelty SRS:n käynnissä tai
alkamassa olevia projekteja.
Osa projekteista etsii tällä hetkellä lisää
tekijöitä, osalla on Ropeconissa ohjelmaa ja osa
on ihan muuten vaan hyödyllistä tietää
harrastajalle kuin harrastajalle!

Lisätietoja seuran projekteista ja
vinkkejä uusien ideoiden
toteuttamiseen antaa Tukitiimi:
tukitiimi@suomenroolipeliseura.fi

Perinteisesti pelataksesi pöytäroolipelejä tarvitset noin 16 luotettavaa kuomaa saman pöydän ääreen,
kourallisen ylihintaisia noppia sekä pelinjohtajan
valmisteleman seikkailun...
Suomen roolipeliseura ry:n Etäpelipöytä-projektin tarkoituksena on
tarjota näitä kolmea asiaa pelinnälkäisille kansalaisille. Pelaaminen
internetin välityksellä ei tietenkään ole mitenkään uusi idea, mutta
esimerkiksi sähköisesti roolipelaamisen saralla sekä yhteisölliset että
teknologiset edistysaskeleet ovat viime vuosina olleet pitkiä ja tiheässä.
Suomi on pitkien matkojen harvaan asuttu maa, jossa monen
harrastuksen aloittamisen ja jatkamisen pullonkaulana on usein
kanssaharrastajien puute lähiseudulla. Etäpelipöytä on osa Suomen
Roolipeliseura ry:n alati kasvavan Discord-kanavan yhteisöä joka
mahdollistaa satojen pelaajien ja pelinjohtajien kanssakäymisen niin nyt
Ropeconin aikana kuin aina muulloinkin.
Tästä joukosta voit löytää aikaisemmin mainitut 1-6 luotettavaa kuomaa
kaikilta kokemustasoilta - joiden kanssa pelailla niin kertapelejä kuin
kampanjoitakin.

Minkään hintaisia fyysisiä noppia etäpelaaminen ei tietenkään vaadi. Netin
välityksellä pelatessa Etäpelipöydässä hyödynnetään Discordin itsensä
tarjoamia ryhmäpuheluita ja nopanheittobotteja tai kolmannen osapuolen
Virtuaalisia Pelipöytiä (VTT). Kaikki tämä on lähtökohtaisesti ilmaista, joten
suurin sessiokohtainen kulu lienee pelaajan omat naposteltavat.
Pelattavan seikkailujen tarjoaminen toimii vapaaehtoispohjalta. Etäpelinjohtajat
ilmoittavat yhteisön ilmoitustaululla etsivänsä pelaajia, antavat tarjoamansa
seikkailun lähtötiedot luettavaksi ja kokoavat peliryhmät yhteistyössä
pelaajiston kanssa. Pelejä tarjotaan useissa systeemeissä, määrällisesti tällä
hetkellä muutamia viikossa. Määrä voi vaihdella huomattavasti viikosta toiseen,
ja pitkän tähtäimen tavoitteena on luonnollisesti etäpelien määrän ja tarjottujen
systeemien sekä pelityylien monipuolistaminen.
Etäpelipöytä yrittää aktiivisesti tavoittaa niin pelaajia kuin pelinjohtajia omiin
tarkoitusperiinsä, mutta tärkein ensiaskel on online-yhteisön kasvattaminen.
Aktiivisempi yhteisö ylläpitää ja luo useampia pelaajia ja pelinjohtajia niin etänä
kuin kotipöydissäkin.
SRS:n Roolipelit - Discordissa kannattaa aivan aluksi lukea serverin yleissäännöt
#info - kanavalta, jonka jälkeen suosittelen esittelemään itsensä #yleinen –
kanavalla ja sen jälkeen tarkemmat tiedot Etäpelipöydän toimintaan
osallistumisesta #etäpelipöytä-info - kanavalta.

Osallistuaksesi Etäpelipöydän
toimintaan pelaajana tai
pelinjohtajana tulee toiveikkaan
etäpelaajan tai etäpelinjohtajan liittyä
Roolipelit Discord-kanavalle
mobiililaitteensa tai tietokoneensa
välityksellä:

Peliä pyynnöstä
Peliä Pyynnöstä toiminta esittelee
pöytäroolipelaamista harrastuksena ja tarjoaa
matalan kynnyksen pelaamista erilaisiin
tapahtumiin.
Yleensä pääpaino on aloittelijaystävällisissä 30-60min
peleissä, joiden avulla uusia ihmisiä houkutellaan
roolipeliharrastuksen pariin.
Peliä pyynnöstä -toiminnan pääkoordinaattori on Mikko
Karttunen, johon saa yhteyden sähköpostitse osoitteella
peliapyynnosta@suomenroolipeliseura.fi tai seuran
Discordin Peliä pyynnöstä -kanavalta. Pääkoordinaattorilta
voit kysyä toimintaan mukaan tulemisesta tai pyytää Peliä
pyynnöstä-toimintaa omaan tapahtumaasi.

Mukaan Peliä pyynnöstä
-aktiiviksi?
Käytännössä Peliä pyynnöstä aktiivit toimivat tapahtumissa
kolmessa mahdollisessa roolissa: pelinjohtajina, sisäänheittäjinä ja
koordinaattoreina. Tapahtuman koosta riippuen kukin henkilö voi
toimia tapahtuman aikana joko yhdessä tai useammassa roolissa eri
aikoina.
Pelinjohtajat odottavat pöydissä pelaajia ja vetävät itse
valmistelemiaan lyhyitä skenaarioita, kun pöytään saadaan
riittävästi pelaajia.
Sisäänheittäjät etsivät pelipöydissä odottaville pelinjohtajille
pelaajia kävijöiden joukosta ja pitävät silmällä pelipöytien
tilannetta.
Koordinaattori varmistaa, että Peliä pyynnöstä toiminnalle on
tarvittavat puitteet ja auttaa sisäänheittoa ja pelinjohtoa sen
mukaan, missä tarvitaan eniten apua.
Ilmoittaudu mukaan Peliä pyynnöstä -aktiiviksi täyttämällä lomake
Suomen roolipeliseuran nettisivuilla, tai kysy ständiläisiltä lisäinfoja.
Toimintaan ovat tervetulleita kaikki roolipeliharrastuksen esittelystä
kiinnostuneet! Pelinjohtajina toimivilta toivotaan jonkin verran
aiempaa pelinjohtokokemusta, sisäänheittäjänä ja koordinaattorina
voi toimia myös vaikkei olisi pelinjohtaja.

Ropetupa

Suomen ensimmäisin roolipeli-aiheinen Tubekanava jatkaa roolipelien sääntöjen analysointia,
maailmojen tulkintaa ja armotonta
selviytymistaistelua.
Ropetuvan isäntä, Rope-setä käsittelee roolipelejä sekä
niiden lisäosia, humoristisessa (?) ja hyvin kuvatussa (?!!)
YouTube-sarjassaan joka on jo kahdeksan vuoden ikäinen!
Sarjassa tehdään käydään pintaa syvemmälle roolipelien
mekaniikkojen kimppuun ja kerrotaan miten ne toimivat,
sekä miten ne mahdolliseen pelimaailmaan sopivat.

Ropetuvan vanhoja jaksoja voi silmäillä
navigoimalla YouTubeen ja lisäämällä
sivuston hakukenttään “Ropetupa”

Roolipelitiedotus
Suomen ropeskenen yhteinen tiedotuskanava
Roolipelitiedotus.fi on harrastajien voimin toimiva yhteisöblogi. Löydät sieltä
kuukauden puheenaiheet tiivistettynä, skeneaktiivien haastatteluja ja
tapahtumaraportteja, sekä vinkkejä harrastuksen aloittamiseen/kehittämiseen.
Crystal Nylundin luotsaamassa toimituskunnassa saat näkyvyyttä sinua
kiinnostaville aiheille, ja pääset vaikuttamaan siihen, millaisia asioita alustalla
painotetaan jatkossa. Myös vierailevat toimittajat ovat tervetulleita.
Tarkoitus on pitää osallistumisen kynnys matalana; otathan siis rohkeasti
yhteyttä!
Roolipelitiedotus on Suomen roolipeliseura ry:n projekti, mutta toiminut
itsenäisesti jo vuodesta 2009

www.roolipelitiedotus.fi
fb.me/roolipelitiedotus

Etsimme jatkuvasti uusia toimittajia ja
otamme vastaan juttuvinkkejä!
Voit lähettää meille sähköpostia
roolipelitiedotus@gmail.com tai sivustolta
löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta.

Ropehiiren kolo
Noppatuuri-striimeistäkin tuttu pöytäroolipelien
ongelmakäyttäjä Tuomas on julkaissut kanavallaan
kymmenittäin roolipelaamista käsitteleviä videoita.
Niissä hän tutkiskelee kaikkea klisheiden
hienoudesta palautekäytäntöihin, siinä toivossa
että tämä parantaisi pelinautintoa niin itselleen
kuin muille.

www.youtube.com/ropehiirenkolo

Roolipelikirjasto
Roolipelaajan monitoimityökalu Forge & Illusion toimii nyt
SRS:n ylläpitämänä osoitteessa roolipelikirjasto.fi. Löydät
alustalta mm. julkaisutyökalun sähköisille pelimateriaaleille,
sekä monenlaista luettavaa ja ladattavaa.
Nyt (koottavan) toimikunnan tavoitteena on
uudelleenrakentaa kirjastosta kattava, kotimaisilla kielillä
toimiva roolipelimateriaalien tietokanta. Kunnianhimoisempi
tulevaisuuden haave on perustaa myös fyysinen
roolipelikirjasto, josta voisi lainata pelikirjoja ja lähdeteoksia
postitse.

Projektin moniin vaiheisiin
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infotaan seuran kanavissa!

Noppatuuri elää ja hengittää roolipelejä!
Noppatuuri koostuu yhdeksästä pöytäroolipelaajasta ympäri Suomea.
Porukka on tutustunut toisiinsa kuka missäkin pöytäroolipeli- tai
larppitapahtumassa, ja päätynyt pelaamaan yhdessä pöytäroolipelejä
Twitchissä striimaten.
Porukassa pelataan siis pöytäroolipelejä joita striimataan Twitchiin, ja
tallenteet ladataan myös YouTuben puolelle. Matkan varrelle on mahtunut
lukuisten Kertalaaki-oneshottien lisäksi mm. sellaisia kampanjoita kuin
kaiken aloittanut fantasiarellestys Dungeon World, hersyvän hyytävää
kasarisuomi-pulppia henkivä Hanko sekä vaarojen ja
ihmissuhdekiemuroiden täyteinen Torakorpi.
Kampanjat ovat olleet lyhyempiä ja pidempiä, ja sääntösysteemeitä on
otettu haltuun yhdessä lukuisia, esimerkiksi 13th Age, Dungeons & Dragons
5e sekä They Came From Beneath the Sea! Pelinjohtajan paikallekin on
projektin viiden toimintavuoden aikana
uskaltautunut hyppäämään melkein
jokainen noppatuurilainen.

Pelkän pelaamisen lisäksi Noppatuurissa keskustellaan ajankohtaisista
roolipeliaiheista - näitä voivat olla esimerkiksi hahmojen kehitys, kampanjan
loppupöhinät tai vaikkapa se, miten jotain aihetta käsitellään pöytäroolipeleissä.
Twitchin ja YouTuben lisäksi Noppatuuri on valloittanut myös Discordin, jossa omaa
yhteisöä kasvatetaan tasaiseen tahtiin. Noppatuurin Discordissa Noppaporukka
pääsee keskustelemaan pöytäroolipelejä koskevista aiheista ja niiden vierestä.
Mukaan Noppaporukkaan voi hypätä liittymällä yhteisön Discordiin skannaamalla
qr-koodi!
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Ropeconissa Noppatuurin Twist and Turn
-näytöspeli pelataan lauantaina salissa
204 kello 23.00.
Näytöspelin johtaja ja pelin julkaisija Mika
Metsätähti johdattaa noppatuurilaiset
Kielokummun keijuhovin kiemuroihin!

Alfacon on suomalaisen pöytäroolipeliharrastajien kohtaamispaikka,
kaikenlaisten ideoiden sulatusuuni ja tulevaisuuden keksintöjen
terävöittämisen paras hiomakivi. Nyt viidettä kertaa järjestettävä
tapahtuma on suunnattu kaikille roolipelaajille, jotka haluavat kehittää
harrastusta eteenpäin, osallistua Suomen pöytäpeliskenen toimintaan
tai muuten vaan päästä puhumaan pöytäpeleistä vertaisessa seurassa.

Tapahtuma tarjoaa loistavan tilaisuuden kehittää
itseään ja ideoitaan sekä tutustua muihin alan
harrastajiin. Viikonlopun aikana järjestetään
työpajoja ja käydään keskusteluja joissa
pelinjohtajat pääsevät jakamaan ideoitaan,
roolipeliteoreetikot kertomaan uusista löydöistään,
pelintekijät esittelemään keksintöjään ja
harrastajat tapaamaan toisiaan.

Alfacon 2023 järjestetään
10.-12.2. 2023 Otavan
Opistolla, Mikkelissä.
www.alfacon.fi

Turvallisempaa
pöytäroolipelaamista
Projektin tarkoitus on lisätä tietoisuutta turvamekaniikkojen
hyödyllisyydestä ja tarpeellisuudesta nykyisten sekä tulevien
pöytäroolipelaajien ja pelinjohtajien keskuudessa. Projektissa
luodaan helposti lähestyttävä suomenkielinen materiaali
turvakäytännöistä ja -mekaniikoista pöytäroolipelaamisessa.
Tavoitteena on kannustaa turvamekaniikkojen käyttämiseen
kaikille turvallisemman ilmapiirin luomiseksi
pöytäroolipeliharrastuksessa.

Osaatko kääntää englannista suomeksi?
Onko turvallisempi tila sinulle tuttu ja
tärkeä juttu? Projekti etsii uutta verta
kokoamaan turvallisuusohjeistusta! Kysy
lisää tukitiimi@suomenroolipeliseura.fi !

Nappaa tästä suomenkielinen
Turvamekaniikkoja kertapeliin
suomeksi -materiaali!

Tässä PDF-muotoisessa mateiraalissa on esitelty helpot
suomenkieliset ohjeet yleisimpiin ja kertapeleissä kätevimpiin
turvamekaniikkoihin. Osa mekaniikoista toimii erikseen, osa
myös yhdessä - valitse sinun pöytääsi ja peliisi sopivimmat!
Osoitteesta www.suomenroolipeliseura.fi löytyy myös muuta
materiaalia pelipöytään!

Tukitiimi

Vertaistukea ja kuhameemejä skenen rakentajille!
Tukitiimin tehtävänä on tukea SRS:n projekteja esimerkiksi
esittelemällä niitä tällaisilla infokansioilla. Tukitiimi järjestää
säännölliseti Projektiporinat -vertaiskokoontumisia verkon kautta.
Tarpeen mukaan yksittäisille projektien kanssa järjestetään
ongelmanratkaisupalavereita. Tukea voidaan antaa esimerkiksi
viestintäkäytäntöjen kehittämisessä, vapaaehtoisten rekrytoinnissa,
verkostoitumisessa sekä tieto- ja lakiteknisissä kysymyksissä.

Tukitiimiin saat yhteyden
sähköpostitse
tukitiimi@suomenroolipeliseura.fi
sekä seuran Discord-serverillä
tägäämällä @tukitiimi
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Lisää seuran projekteja voit tutkia verkkosivuilla,
osoitteessa www.suomenroolipeliseura.fi.
Samasta osoitteesta löydät tarkempaa tietoa siitä,
millaisia projekteja seura tarkalleen pyörittää, mitä
eroa yhteistyöprojektilla ja omalla projektilla on,
millainen koneisto täällä on takana ja miten
puuhaan pääseen mukaan!

