
Suomen roolipeliseura ry:n
toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Hallituksen tehtävät

Vuoden 2023 pääteema: Seuran yhteisöllisyyden kehittäminen
● Jäsentoiminnan kehittäminen ja uusien jäsenten hankinta

○ mahdollisesti verkostoitumalla vahvemmin näkyvien alan toimijoiden
kanssa kuten kustantajat ja yhdistykset

○ matalan kynnyksen sisäänheittoprojekteja kuten pelin järjestämis- tai
muokkaamistyöpajat

○ tehdään valmis SRS:n mainostuspaketti tapahtumien ja projektien
käyttöön, josta löytyy tulostettava mainos, hissipuhe ja logotiedostot

● Jäsentapahtumat, miitit
● Kysytään jäsenten mielipiteitä (esim. kyselyllä) millaista jäsentoimintaa

haluaisivat
● Aktiivien värväys ja sitouttaminen

Hallinnon painopisteet
● Tehdään SRS:lle Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

roolipeliyhdistykselle (esim. Mirka Oinosen Turvallisempaa
pöytäroolipelaamista -projektin kanssa yhteistyössä tekemän ohjeistuksen
mukaan)

● Organisaatiorakenteen selkeyttäminen
○ Aktiivien ja jäsenten roolien määrittely

Viestinnän painopisteet
● Seuran toimijoiden ja toiminnan monipuolisuuden esittely
● Kuinka laajentaa seuran toimintaa vahvemmin kaikille roolipelaamisen

muodoille (viestinnässä, projektien mainostamisessa jne. larpit näkyviin)
○ Tiivistetään viestintäyhteistyötä larppipuolen tapahtumien kanssa,

esim. Larp.fi ja X-con.

Muut hallituksen johtamat tehtävät
● Hallituksen vuosikello (erillinen excelipohja)
● Pyritään järjestämään con-pelinjohtajakoulutus etänä englanniksi pääsiäisen

aikoihin yhteistyössä Ropecon ry:n kanssa.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qk1Gd6tceLzQAVBCrxpCessJRA605VG1O3dEJdnHNbw/edit#gid=0


● Järjestetään vuosikokous

Projektiohjesääntö
Suurin osa Suomen roolipeliseuran toiminnasta tapahtuu projektien kautta,
seuraavassa linjataan seuran projektien toimintaa vuonna 2023. 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 peruskirjaan tai erilliseen yhteistyösopimukseen. 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

Tukitiimi
Tukitiimi toimii seuran hallituksen ohjauksessa ja pitää hallituksen kartalla
projektien toiminnasta. Tukitiimi tukee seuran projektien ja yhteistyöprojektien
kehittämistä, vakautta ja jatkuvuutta projektien toiveiden mukaan. Hallitus valitsee
keskuudestaan Tukitiimin vetäjän ja tälle pienen työryhmän. Toimintamuotoja ovat
ainakin säännölliset kaikille avoimet Projektiporinat, yksittäisten projektien
ongelmanratkaisupalaverit ja kahdesti vuodessa tehtävä projektiraportointi.

Talousarvio 2023

Suomen roolipeliseuran talouden strategisena linjauksena on 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.

Noppatuuri-projektilla on avustuksina ja tuloina edellisiltä vuosilta avustusvaroja
jotka projektissa käytetään projektia tukevan välineistön hankintaan vuonna 2023.

Yhdistyksen tulojen kannalta jäsenmäärä ja sen kehitys on ratkaisevassa roolissa.
Yhdistyksellä on toimintavuoden 2023 alussa noin 58 jäsenmaksunsa maksanutta
jäsentä. Tavoitteena on että toimintavuonna saadaan 10 uutta jäsentä.



Liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2023

Seuran varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuodelle 2023 on 10 €.

Budjetti 2023

Tulot

Jäsenmaksutulot 680
Muut varsinaisen toiminnan tuotot 300
Edellisten tilikausien ylijäämä 2000 (Noppatuuri projektivarat 900)

Yhteensä 2980

Kulut

Projektitoiminnan kulut 400
Tapahtumatoiminnan kulut 100
Verkkotoiminnan kulut 250
Messut ja näyttelyt 0
Markkinointikulut 350
Rahaliikenteen kulut 80
Kokous- ja neuvottelukulut 500

Yhteensä 1680
Ylijäämä 1300

Projektien suunnitelmat

Seuralla on vuoden 2023 alkaessa 10 omaa projektia, joista yksi (Roperinki) on
valmistumassa ja yksi (Lasten larp) tauolla. Yhteistyöprojekteja on 4, joista yksi
(Ropehiiren kolo) on tauolla.



Seuran omat projektit
Etäpelipöytä
Yhteyshenkilö vuonna 2023 on Tatu J.
SRS:n Roolipelit-Discordserverillä toimivan etäpelipöydän kautta projektilla pyritään
lisäämään Suomen pöytäropeskenen sisäistä online-pelaamista niin
monipuolisuudeltaan, sessiomääriltään, mukaantulon helppoudessa ja muutenkin.

Verkostoitumisprojekti
Yhteyshenkilö vuonna 2023 on Pauli Hulkkonen.
Verkostoitumisprojekti jatkaa toimijoiden ja yhteisöjen vuorovaikutuksen edistämistä
SRS:n Discord kanavalla.

Peliä pyynnöstä
Yhteyshenkilö vuonna 2023 on Mikko Karttunen.
Peliä pyynnöstä toimintaa on tarkoitus tarjota vuoden 2023 Traconiin ja Tracon
Hitpointiin, sekä mahdollisuuksien ja aktiivien kiinnostuksen mukaan muihin
tapahtumiin. Uusia projektikoordinaattoreita rekrytään.

Roolipelikirjasto
Yhteyshenkilö vuonna 2023 on Crystal Nylund.
Projektin tavoitteena on suunnitella ja uudelleenrakentaa kattava
roolipelimateriaalien tietokanta kotimaisilla kielillä toimivaksi. Tätä varten kootaan
toimikuntaa vaihe kerrallaan.

Monitoimityökalu Forge & Illusion toimii olemassa olevalla teknologialla, kunnes
uudistettu Roolipelikirjasto on valmis julkaistavaksi.

Roolipelitiedotus
Yhteyshenkilö vuonna 2023 on Crystal Nylund.
Roolipelitiedotus jatkaa skenen solmukohtana mm. kuukausittaisen koosteen, ja
monipuolistuvien haastattelujen voimin. Positiivista palautetta kerännyt FaceBook
syöte pyritään myös pitämään aktiivisena. Toimikauden 2023 erityisinä tavoitteina on
laajentaa toimituskuntaa, sekä päivittää harrastuksen eri muotojen esittelyt sivustolla.

Alfacon
Yhteyshenkilö vuonna 2023 on Sami Kyllönen.
Alfacon 2023 järjestetään yhteistyössä Otavan Opiston kanssa 10.2.-12.2.2023 Otavassa.
Tapahtuman teemana on Positiivisia pelejä ja pelaamista. Tapahtuman pääjärjestäjinä
toimivat Tanja Kuusniemi, Pekka Hänninen ja Sami Kyllönen.

Vanhojen alfaconiittien alfaconklaavi järjestää Alfacon 2024 -pääjärjestäjähaun.



Noppatuuri
Yhteyshenkilö vuonna 2023 on Ronja Lanndér.
Projekti striimaa ja tekee pöytäroolipeliaiheisia YouTube-videoita kaikille aiheesta
kiinnostuneille. Noppatuuri jatkaa toimintaansa striimaten vähintään kerran
viikossa ja jakaen lähetykset editoituna Youtubeen. Seura tukee projektia
tiedotuksessa ja talouden pyörittämisessä. Vuonna 2023 Noppatuuri keskittyy
erityisesti yhteistyöhön muiden skenetoimijoiden kanssa ja varainhankinnan
parantamiseen.

Turvallisempaa roolipelaamista
Julkaistaan raportti pöytäroolipelitilanteissa tapahtuneesta häirinnästä. Rekrytään
työryhmään uusia tekijöitä tuottamaan turvamekaniikkapaketti.

Roperinki
Projekti on valmis ja Roperinki-sivuston ja somekanavien ylläpitämistä jatketaan
itsenäisesti sivustolla https://ropenet.fi/roperinki/

Lasten larp
Yhteyshenkilöt vuonna 2023 ovat Noona Hiilinen ja Anna Tervo.
Projekti jatkaa taukoa tekijöiden muiden kiireiden takia.

Yhteistyöprojektit

Fate-Akatemia
Yhteyshenkilö vuonna 2023 on Petri Leinonen.
Kuvattujen videoiden tuonti youtubeen.

Ropetupa
Yhteyshenkilö vuonna 2023 on Joni Heinonen.
Innostaa kokeilemaan uusia pelejä, sekä herätellä ajatuksia vanhoista.

Twist and Turn
Yhteyshenkilö vuonna 2023 on Mika Metsätähti.
Projekti pyrkii tuottamaan saataville lisää pelimateriaalia, levittämään
TNT-sääntösysteemiä laajemmalle mm. kielikäännöksillä, sekä kannustamaan
harrastajia julkaisemaan omia seikkailuja ja pelimateriaaleja.

Ropehiiren kolo
Yhteyshenkilö vuonna 2023 on Tuomas Kuusniemi.
Kanava jatkanee hiljaiseloa.


