
Suomen roolipeliseura ry:n
toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Toimikauden hallinnolliset painopisteet ja tavoitteet

Vuoden 2022 toiminta kausi keskittyy seuraaviin aihealueisiin:
● Hyvinvointi ja yhteisöllisyys

○ Hallituksen kokouksiin hyvinvointi omaksi aiheeksi, jossa on mahdollisuus
kertoa omasta tilanteesta hyvässä tai huonossa tai jättää kertomatta, mutta
pidetään hyvinvoinnin tärkeys tapetilla aktiivisesti ja mahdollistetaan siitä
keskustelua.

○ Rentoa yhdessä tekemisen henkeä lisää epävirallisten kokoontumisten
kautta.

○ Kuulumiskierrokset osaksi yhdistyksen arkea.
● Perehdytyksen ja hallitustoiminnan kehitys (sis. tekniset ratkaisut)

○ Dokumentaation ja prosessien läpikäynti, päivittäminen ja puuttuvan
täydentäminen, esim. perehdytys.

○ Intran toimivuuden päivittäminen (nyk. Google Drive, Discord)
○ Säännölliset hallituksen kokoukset (kerran kuukaudessa)

● Projekti- ja tukitoiminnan kehitys
○ Projektiohjesäännön ja tukitiimitoiminnan arviointi, tarkastelu ja

päivittäminen / kehittäminen, tarkemmin Tukitiimin
toimintasuunnitelmassa.

○ Tavoitteena siirtää projekteihin liittyvää vastuuta hallitukselta Tukitiimille
● Näkyvyyden lisääminen (markkinointi)

○ Lähitapahtumissa edustaminen kuuluu hallituksen ja hallituksen
nimeämien edustajien oletustehtäviin.

○ Jäsenkirjeet takaisin ja projektien aktiivisempaa mainostamista
yhteistyössä tukitiimin kanssa

Rahoitushakemus työskentelyssä vuonna 2022 keskitytään yhdistyksen
työnantajavalmiuksien kehittämiseen.

SRS jatkaa vaikuttamista Ropecon ry:ssä osallistumalla sen vuosikokoukseen. SRS on
myös vuorovaikutuksessa Ropecon ry:n yhteisöviestinnässä.



Projektit ja projektiohjesääntö

Suurin osa Suomen roolipeliseuran toiminnasta tapahtuu projektien kautta,
seuraavassa linjataan seuran projektien toimintaa vuonna 2022. Osa projekteista on
lyhyempiä, kertaluontoisia projekteja ja osa on vakiintunutta, jatkuvasti käynnissä
olevaa tai vuosittain toistuvaa toimintaa. Seura edistää projekteja kahdella mallilla,
omina projekteina ja yhteistyöprojekteina. Yhteistyöprojekteissa toisena osapuolena
voi olla yksi tai useampi yhteisö tai yksityishenkilö ja projektin vastuut määritellään
projektikohtaisesti. Seuran omissa projekteissa kaikki projektin toimijat ovat seuran
toimihenkilöitä tai toimivat näiden johdolla.

Molempia projektityyppejä koskevat
● Projektista kirjoitetaan “peruskirja”, josta selviää projektin tavoitteet, tarkoitus,

toimintamuodot ja työryhmän jäsenet. Yhteistyöprojektien osalta kirjataan
myös seuran ja yhteistyökumppanin vastuut toisilleen.

● Työryhmä on päävastuussa projektin suunnittelusta ja toiminnasta
● Kuulumiset ja uutiset näkyy seuran viestinnässä ja somessa
● Tekijöiden mahdollista osallistua Tukitiimin toimintaan saadakseen

vertaistukea ja yhteistä ideointia projektinsa kehittämiseksi
● Projekti/toiminto esitellään seuran verkkosivuilla
● Projekti käyttää seuran tunnusta näkyvästi toiminnassaan.
● Seura voi hallituksen päätöksellä irtisanoutua yhteistyöstä projektin kanssa, jos

projekti päättää tehdä jotain, mikä on ristiriidassa seuran tavoitteiden kanssa.
Tällöin projekti voi halutessaan jatkaa omillaan, mutta ei saa enää käyttää
seuran tunnuksia tai resursseja.

Seuran omat projekteja ja pysyviä toimintoja koskevat linjaukset:
● Seuralla on yhteinen ohjausvastuu projektin suhteen, mutta korkein

päätäntävalta projektissa on projektin työryhmällä
● Seuralla on vastuu projektin jatkuvuudesta: uusien tekijöiden rekrytoiminen

vanhan tiimin tueksi tai työn jatkajiksi vanhan tiimin näin toivoessa
● Taloudellinen vastuu projektista on seuralla, ellei muuta sovita
● Projektilla on mahdollisuus käyttää seuran viestintäkanavia sekä aktiivilistaa

projektin/toiminnon hyödyksi
● Projektityöryhmällä on raportointivastuu seuralle puolivuosittain ja projektin

loppuessa
● Projekti noudattaa SRS:n viestintäohjeistoa, ellei muuta ole sovittu

Yhteistyöprojekteja koskevat linjaukset:
● Projektin päätökset tekee projektin työryhmä ja seuran hallitus tai erikseen

nimetty toimihenkilö toimii apuna sovituissa asioissa
● Seuralla taloudellinen vastuu vain asioista, joista erikseen sovitaan



● Sovitaan erikseen, mitä vastuita ja velvollisuuksia seuralla on näiden lisäksi
projektia kohtaan

● Raportointivastuu seuralle vuosikertomukseen

Seuran omien projektien toimintasuunnitelmat
Tukitiimi
Tukitiimin toimintaa arvioidaan ja kehitetään. Tukitiimi tukee seuran projektien ja
yhteistyöprojektien kehittämistä, vakautta ja jatkuvuutta.

● Palataan Tukitiimin peruskirjan suunnitelmiin ja kehitetään niitä eteenpäin.
● Työn dokumentoinnin myötä kuvataan, mikä on Tukitiimin työnkuva, laajuus

ja vastuu suhteessa hallitukseen ja arvioidaan työn kuormittavuutta.
● Ohjeistetaan ja korostetaan projektien raportointivastuuta
● Hallitus nimittää Tukitiimille projektivastaavan, joka koordinoi toimintaa.

Peliä pyynnöstä
Peliä pyynnöstä toiminta ei ole ollut korona-rajoitusten vuoksi toiminnassa. Projektin
koordinaatiossa on uudelleenorganisointi tarpeen. Toimintaa pyritään pandemian
salliessa järjestämään nykyresursseilla Traconissa ja/tai Hitpoint.

Verkostoitumisprojekti
Verkostoitumisprojekti jatkaa toimijoiden ja yhteisöjen vuorovaikutuksen edistämistä
SRS:n Discord kanavalla. Projekti on tuottanut Etsivä pelitoimintaan 1. vuoden
toimintasuunnitelman. Etsivä pelitoiminta keskittyy kehittämään yhdistyksen
edellytyksiä toimia työnantajana.

Roolipelikirjasto
Projektin tavoitteena on suunnitella ja uudelleenrakentaa roolipelien tietokanta &
virtuaalisten pelikirjojen (ym. materiaalin) julkaisualusta kotimaisilla kielillä
toimivaksi. Tätä varten kootaan toimikuntaa. Uudelleen-brändäyksen markkinointi on
syytä aloittaa 2022 toimintakauden aikana.

Roolipelitiedotus
Roolipelitiedotus jatkaa skenen yhteisenä tiedotuskanavana toimimista mm.
skenekoosteen ja haastattelujen voimin. Sivustoa rakennetta päivitetään edelleen,
etenkin uudet harrastajat mielessä pitäen. Vuoden 2022 erityisenä tavoitteena on
laajentaa toimituskuntaa.



Roperinki
Jatkaa Roperinki-sivuston ylläpitämistä ja kehittämistä tarpeen mukaan.

Alfacon 2022
Toimijoina Sami Kyllönen, Tanja Kuusniemi ja Pekka Hänninen
Pidetään vuodelle 2021 suunniteltu Alfacon 2022 helmikuussa Otavan opistolla.
Alfaconklaavi värvää Alfacon 2023 järjestäjät.

Turvallisempaa pöytäroolipelaamista
Projektin kiireellisin välitavoite on saada raportti turvattomista
pöytäroolipelitilanteista valmiiksi, niin että tarve käyttää kartoituksessa kerättyjä
tietoja päättyy. Tämä helpottaa uusien tekijöiden ottamista mukaan projektiin. Sen
lisäksi jatketaan ohjevihkosen työstämistä.

Etäpelipöytä
Jatketaan Roolipelit Discord-serverillä pyörivä Etäpelipöytä-kanavien ylläpitoa
yhteistyössä serverin moderaattoreiden kanssa. Tiedotetaan Etäpelipöydästä seuran
kanavien kautta erityisesti pyrkien rekrytoimaan uusia pelinjohtajia toimintaan ja
tarpeen mukaan mainostetaan ilmoitettuja pelejä. Pääasiassa projekti pyörii omalla
painollaan, mutta kaipaa hieman tukea seuran viestinnältä ajoittaisen tiedotuksen
myötä. Toteutetaan etäpelitempauksia tai teemaviikkoja (esim. Hallowiikko) yms. sen
mukaan miten projektien aktiivit keksivät ja näissä toivotaan seuran viestinnän tukea
tiedotukseen.

Noppatuuri
Projekti striimaa ja tekee pöytäroolipeliaiheisia YouTube-videoita kaikille aiheesta
kiinnostuneille. Noppatuuri jatkaa toimintaansa striimaten keskimäärin 2 kertaa
viikossa ja jakaen lähetykset editoituna Youtubeen. Seura tukee projektia
tiedotuksessa ja talouden pyörittämisessä. Vuonna 2022 Noppatuuri keskittyy
erityisesti yhteistyöhön muiden skenetoimijoiden kanssa ja varainhankinnan
kartoittamiseen.

Yhteistyöprojektien toimintasuunnitelmat
Ropetupa
Viestintäyhteistyötä jatketaan samaan malliin.



Ropehiiren kolo
Tämä Tuomas Kuusniemen pyörittämä YouTube-kanava tuottaa roolipeliaiheista
kommentaaria. Tuomas harkitsee kanavan toiminnan yhdistämistä Noppatuurin
toimintaan. Viestintäyhteistyötä jatketaan samaan malliin.

Ropehautomo
Selvitetään löytyykö uusi tekijä toiminnalle.

Fate-Akatemia
Petri Leinosen luotsaama Fate-roolipeleihin keskittyvä opettavainen stream- &
YouTube-ohjelma. Viestintäyhteistyötä jatketaan samaan malliin.



Talousarvio 2022

Suomen roolipeliseuran talouden strategisena linjauksena on pidemman aikaa
toteutunut yhdistyksen toiminnan rahoitus kokonaisuudessaan jäsenmaksuilla.
Säännöllinen jäsenmaksutulo mahdollistaa pitkäjänteisen ja ennustettavan
taloudellisen viitekehyksen jonka puitteissa yhdistys voi toteuttaa projekteja, ottaa
niistä taloudellisia vastuita, järjestää toimintaa taikka tapaamisia sekä tehdä
hankintoja yhdistyksen tarpeisiin.

Yhdistyksellä on mahdollisuus hakea avustuksia, ottaa vastaan lahjoituksia taikka
saada pienimuotoisia tuloja esimerkiksi osallistumismaksuista. Näiden tulojen luonne
on kuitenkin satunnainen ja vaikeasti ennustettavissa eikä niitä pääsääntöisesti oteta
huomioon budjetissa niiden epäsäännöllisyyden vuoksi. Yhdistyksen varsinaista
toimintaa ei voida perustaa tämän tyyppisille satunnaisille tuloille.

Yhdistyksen tulojen kannalta jäsenmäärä ja sen kehitys on ratkaisevassa roolissa.
Yhdistyksellä on toimintavuoden 2022 alussa noin 60 jäsenmaksunsa maksanutta
jäsentä. Tavoitteena on että toimintavuonna saadaan 10 uutta jäsentä.

Liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2022

Seuran varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuodelle 2022 on 10 €. Liittymismaksu on 0€.



Budjetti 2022

Tulot

Jäsenmaksutulot 700
Edellisten tilikausien ylijäämä 1500

Yhteensä 2200

Kulut
Projektitoiminnan kulut 400
Verkkotoiminnan kulut 250
Messut ja näyttelyt 0
Markkinointikulut 200
Rahaliikenten kulut 80
Kokous- ja neuvottelukulut 500

Yhteensä 1380

Ylijäämä 770


