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Vuosi 2013
Suomen elektronisen urheilun liitolle vuosi 2013
oli järjestyksessään kolmas kokonainen toimintavuosi. Toimintavuoden suurimpina tavoitteina
olivat elektronisen urheilun toimijoiden yhdistäminen, kansainvälisen toiminnan kehittäminen
ja pelaajien tuominen mukaan liiton toimintaan.
Alkuvuoden toimintaa vaikeuttivat sisäiset risti-
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riidat, jotka kuitenkin saatiin loppuvuoden aikana korjattua. Syksyllä toteutettu brändiuudistus
ja toimijoiden yhtenäinen linja korjasivat kurssia
tavoitteiden mukaisiksi. Nuorisotyössä ja nuorille järjestetyissä palveluissa edettiin odotettua
paremmin. Toimintavuodelle 2014 liitolle jäävät
erinomaiset edellytykset jatkaa elektronisen urheilun ja oman toimintansa kehittämistä.

Tuomas Velling
Puheenjohtaja

Teksti: Mikael Lehtonen, Tuomas Velling
Taitto: Raakel Hämäläinen
Kuvat: Jari Saukkonen
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Kokoukset

Hallinto
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Toimintavuonna 2013 liittohallituksessa aloitti

Liitossa toteutettiin sääntömuutos, jonka seu-

Sääntömääräisen vuosikokouksensa lisäksi liit-

puheenjohtajana Jarmo Keto, varapuheenjoh-

rauksena puheenjohtajistoon liitettiin toinen

tohallitus kutsui koolle kaksi (2) ylimääräistä

tajana Erkka Jouste sekä hallituksen jäseninä

varapuheenjohtajan tehtävä. Pekka Aaltonen va-

liittokokousta. Ensimmäinen ylimääräinen liit-

Pekka Aaltonen, Mikael Lehtonen, Petri Hämä-

littiin liittohallituksen kokouksessa toiseksi va-

tokokous hyväksyi liitolle liittohallituksen esityk-

lä, Mikko Rauhala ja Matti Tuunanen.

rapuheenjohtajaksi.

sen mukaiset uudet säännöt.

Jarmo Keto erosi tehtävästään huhtikuussa yli-

Vuoden 2013 päätteeksi kautensa päättivät Mi-

Ensimmäinen ylimääräinen liittokokous kutsut-

määräisessä liittokokouksessa pidetyn luotta-

kael Lehtonen ja Mikko Rauhala. Petri Hämälä

tiin koolle liiton jäsen VECTOR-Suomen verkko-

musäänestyksen jälkeen jättäen samalla kaikki

erosi liittohallituksesta vuoden alkupuoliskolla.

peliyhdistys ry:n esittämän luottamusäänestysvaatimuksen vuoksi, joka koski puheenjohtaja

SEUL ry:hyn liittyvät luottamustoimet. Varapuheenjohtaja Erkka Jouste otti puheenjohtajan

Syksyn liittokokouksessa vuodelle 2014 hal-

Jarmo Ketoa. Toinen ylimääräinen liittokokous

tehtävät vastuulleen.

litukseen valittiin Katariina Pirttijärvi, Jaakko

kutsuttiin koolle valitsemaan liitolle uusi pu-

Markkanen, Riku Sulamäki, Joonas Kapiainen

heenjohtaja.

Tuomas Velling valittiin puheenjohtajaksi vuo-

ja Tomi Juntunen. Juntunen erosi hallituksesta

den toisessa ylimääräisessä liittokokouksessa.

ennen kautensa alkamista.

Liittohallitus kokoontui tekemään päätöksiä 16
kertaa ja kaksi kertaa linjauspäivään. Linjaus-

Erkka Jouste erosi samassa kokouksessa ja tuli
valituksi uudestaan hallitukseen sekä varapu-

Liittohallitus päätti organisaatiorakenteen uu-

päivinä päätetyt yleiset toimintalinjat luotsasivat

heenjohtajaksi jatkamaan omaa kauttaan. Liit-

distuksesta, jossa luovuttiin tehottomaksi havai-

liiton toimintaa koko toimintavuoden ajan. Halli-

tohallitukseen valittiin samalla Kalle Muurila ja

tusta valiokuntajärjestelmästä yli vuoden kestä-

tuksen kokouksissa tehdyt päätökset tarkensivat

Joonas Kapiainen.

neen kokeilun jälkeen.

näiden toimintalinjausten mukaisia toimia, samalla kuitenkin mahdollistaen joustavan kyvyn
vastata nopeasti yllättäviin haasteisiin.
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Sisäinen ja ulkoinen viestintä
Liiton jäsenet
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Liiton jäsenorganisaatioiden lukumäärä muuttui

Digitaalisen pelaamisen ja elektronisen urheilun

vuoden 2013 aikana kuudestatoista jäsenestä vii-

toimintaedellytykset Suomessa pysyivät erin-

teentoista. Eronneita jäseniä olivat Peliliiga Oy ja

omaisina. Liiton jäsenet onnistuivat tapahtumien

Sysvia Oy. eSport Challenge Oy liittyi jäseneksi.

ja toiminnan järjestämisessä erinomaisesti.

Toimintavuoden 2013 aikana liittohallitus to-

Useissa liiton jäsenorganisaatioiden tapahtu-

tesi olevansa tyytyväinen kotimaisten lähi-

missa oli järjestämisvastuussa olevan organi-

verkkotapahtumien laatuun ja määrään. Kil-

saation tukena myös muita liiton jäseniä. Yh-

papelitapahtumia toivottiin lisää ja entistäkin

teistyö elektronisen urheilun eteen toimi jälleen

laadukkaammiksi. Liiton edustajat vierailivat

erinomaisesti ja vuosi olikin täynnä mielekkäitä

useiden jäsentensä tapahtumissa ja toiminta-

turnauksia ja pelikilpailuja kautta maan.

Liiton viestintä keskittyi vuonna 2013 pelikult-

lisesti katsoen kaikki ulkoviestintään liittyvät

tuurista ja elektronisesta urheilusta tiedottami-

graafiset asiat. Brändiuudistus konkretisoitui

seen ulospäin sekä liiton viestinnän perusra-

vuoden 2014 puolella.

kenteiden kehittämiseen, jonka tuloksena liitto
päätti toteuttaa brändiuudistuksen.

Liiton edustajat kävivät useita kertoja eri medioiden haastateltavina koskien elektronista ur-

Brändiuudistuksen keskeistä sisältöä ovat logo,

heilua ja digitaalista kilpapelaamista.

www-sivut ja dokumenttipohjat - eli käytännöl-

Julkaisut

vuoden 2013 aikana kehitetty Lounge-järjestely
otti tuulta purjeisiinsa.
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Liitto julkaisi alkuvuodesta painetun version Ta-

Liitto panosti myös pelikasvattajien verkoston

pahtumajärjestäjän käsikirjasta. Kirjan sisältö

tuottamaan Pelikasvattajan käsikirjaan - kas-

on ollut laajalti kiiteltyä ja sen avulla on toimin-

vatusalalla toimiville ja vanhemmille suunnattu

tavuoden aikana järjestetty useita tapahtumia,

opus pelaamisen maailmasta - asettamalla toi-

joista uusista lienee sopivaa mainita LucidLan

minnanjohtajan sen kirjoitusryhmään.

Helsingistä ja QLan Kuusamosta, joiden järjestäjät ottivat nimenomaisesti liittoon yhteyttä tapahtuman järjestämistä koskien.

Tiedottaminen

ja keskustelu

Liitto otti julkisuudessa kantaa energiajuomien

toihin pelaamisesta ja sen hyödyistä sekä ongel-

sidonnaisuudesta pelikulttuuriin ja järjesti pe-

mapelaamisen haittapuolista.

lialan toimijoita keskustelemaan vanhempainil-

Tutkimusta ja
Toimintaa
pelaajille

tilastointia

Liitto tuotti yhdessä Codecrew ry:n kanssa pe-

kaikille avoimet, mutta yksittäisten pelaajien

laajarekisteri-järjestelmää, jolla yhdessä tapah-

ja joukkueiden tiedot ovat vain heidän omassa

tumajärjestämisjärjestelmän kanssa voi kerätä

käytössään. Tilastointi mahdollistaa myös suo-

tilastollista dataa myöhempää käyttöä varten

malaisen pelaamisen tutkimusta tuottaen sii-

pelaajien sijoittumisesta turnauksissa. Koko jär-

hen tarpeellista taustatietoa.

jestelmä on suunniteltu siten, että tilastot ovat
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Liitto tuotti jäsenilleen ja yhteiskunnalle useita
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palveluita toimintavuoden 2013 aikana. Konkreettiset toimintakohteet pelaajien ja jäsenten
suuntaan olivat kansainvälisen elektronisen urheilun kattojärjestön maailmanmestaruuskilpailu IeSF World Championship-karsinnat, pe-

Työllisyys

laajalounget ja eSports-gaala.
Turnausstandardeja testattiin, mutta ne joutuivat ensimmäisen kolmen testin jälkeen kokonaisvaltaisen uudistuksen kohteeksi.

Liiton toiminnanjohtaja Mikael Lehtonen irti-

tuivat liittohallituksen jäsenten tehtäväksi. Liit-

sanoutui tehtävästään syksyllä. Hallitus päätti

tohallitus

palkata Mikko Jokipiin puolipäiväiseksi verkos-

olevan noin kahdelle täyspäiväiselle työntekijäl-

tokoordinaattoriksi hoitamaan osan toiminnan-

leen, mutta liiton talous ei toistaiseksi kestä li-

johtajan jälkeensä jättämistä työtehtävistä. Muut

sätyöntekijöiden palkkaamista.

toiminnanjohtajalta jääneet työtehtävät jakau-

katsoi

linjauspäivässään

tarvetta
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Matkat

ja osallistuminen

Kalustolainaus

Liittohallituksen jäsenet ja työntekijät vierailivat

mivien tahojen tapahtumissa. Lisäksi liitto lähet-

Yhdessä Lounge-toiminnan ja vierailuiden li-

ja verkkoliikennekytkimiä - lainaan tapahtumien

toimintavuoden 2013 aikana lukuisissa jäsenten-

ti IeSF World Championship -turnaukseen omien

säksi liitto tuki jäsentensä ja muiden tapahtu-

järjestämiseksi. Vuonna 2013 oltiin mukana yh-

sä ja muiden elektronisen urheilun kentällä toi-

edustajiensa lisäksi 12 pelaajaa Romaniaan.

majärjestäjien toimintaa antamalla tarvittavaa

teensä 16 tapahtumassa. Kalustolainaustoimin-

tietotaitoa ja kalustoa - kuten sähkökeskuksia

nasta vastasi Matti Tuunanen.

Nuoret

fokuksessa

Jäsentensä tapahtumien ja suoran tuen kautta

yhdessä tapahtumajärjestäjän käsikirjan kanssa.

liitto tuki jälleen tuhansien suomalaisnuorten
peliharrastuneisuutta. Vuoden 2013 aikana liit-

Digitaalinen pelaaminen antaa liiton nuoriso-

to toteutti tapahtumajärjestäjäkurssia sekä ylä-

alalla toimiville yhteistyötahoille rajapinnan

luokille Helsingissä että 2. asteen koulutuksina

toimia myös sellaisten nuorten kanssa, joita

lukiolaisille kurssimuotoisena Oulussa ja Hel-

perinteinen nuorisotyö ei välttämättä tavoita.

singissä jäsentensä kanssa. Kurssi on laajalti

Toimintavuoden 2013 aikana liitto kannusti jä-

koettu yleishyödylliseksi, sillä se antaa valmi-

senistöään luomaan nuorille soveltuvat pelipuit-

udet minkä tahansa tapahtuman tuottamiseen

teet ja huomioimaan pelien ikärajat.
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Liitto järjestäjänä
Jäsentensä tapahtumien ja suoran tuen kautta

yhdessä tapahtumajärjestäjän käsikirjan kanssa.

liitto tuki jälleen tuhansien suomalaisnuorten
peliharrastuneisuutta. Vuoden 2013 aikana liit-

Digitaalinen pelaaminen antaa liiton nuoriso-

to toteutti tapahtumajärjestäjäkurssia sekä ylä-

alalla toimiville yhteistyötahoille rajapinnan

luokille Helsingissä että 2. asteen koulutuksina

toimia myös sellaisten nuorten kanssa, joita

lukiolaisille kurssimuotoisena Oulussa ja Hel-

perinteinen nuorisotyö ei välttämättä tavoita.

singissä jäsentensä kanssa. Kurssi on laajalti

Toimintavuoden 2013 aikana liitto kannusti jä-

koettu yleishyödylliseksi, sillä se antaa valmi-

senistöään luomaan nuorille soveltuvat pelipuit-

udet minkä tahansa tapahtuman tuottamiseen

teet ja huomioimaan pelien ikärajat.
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Talous
Suomen elektronisen urheilun liitto

Liiton tärkeimpänä tulonlähteenä vuonna 2013

mintavuosia suurempi. Liitolla oli myös tuloja

oli Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntä-

palvelusopimuksesta Helsingin kaupungin nuo-

mä avustus nuorisojärjestöille. OKM:n antama

risotoimen kanssa, joka oli kuitenkin aikaisem-

avustus vuoden 2013 toimintaan oli aiempia toi-

paa vuotta huomattavasti pienempi.

Sörnäisten rantatie 31 2.krs
00500 Helsinki
Puhelin: +358 40 835 4587
E-mail: hallitus@seul.fi

