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Tämä on Alter Ego ry:n perustoimintaa kuvaileva dokumentti. Se on tarkoitettu antamaan
yleiskuva yhdistyksen vuodesta toiseen jatkuvasta toiminnasta. Yhdessä yhdistyksen sääntöjen
sekä vuosikohtaisen toimintasuunnitelman kanssa se ohjaa yhdistyksen ja sen hallituksen
toimintaa.

Perustoiminta-dokumentti päivitetään hallituksen aloitteesta silloin, kun sen ei voida enää
katsoa kuvaavan yhdistyksen jatkuvaa toimintaa oikein. Dokumentti esitetään ja hyväksytään
osana yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksymistä yhdistyksen syyskokouksessa.

1. Yleistä
Alter Ego ry on Helsingin yliopiston roolipeliyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää
roolipeliharrastusta. Järjestön toiminnan keskiössä on pelaaminen ja pelikulttuurin ylläpitäminen
eri muodoissaan. Jäsenistön kiinnostuksen mukaan pelataan niin pöytä- kuin liveroolipelejä ja
tämän ohella myös erinäisiä lauta-, miniatyyri- ja keräilykorttipelejä. Lisäksi Alter Ego järjestää
viikonlopun mittaisia pelitapahtumia (PPP), retkiä erilaisiin genretapahtumiin sekä muuta
jäsenistöä kiinnostavaa toimintaa.

2. Pelitoiminta
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen sekä mahdollisuuksia mieluisten pelien löytämiseen että tiloja niiden
toteuttamiseen. Viikottaisissa kerhoilloissa pelataan laajasti niin erilaisia rooli- kuin muitakin
pelejä. Liveroolipelejä ja peliekskursioita järjestetään jäsenistön kiinnostusten mukaisesti.

Alter Ego osallistuu aktiivisesti suomalaisen roolipelikentän toimintaan ja keskusteluihin
kannustaen jäseniään ottamaan osaa skenen erilaisiin tapahtumiin ja seminaareihin sekä
järjestää erilaisia pelitoimintaan liittyviä tilaisuuksia.

2.1 Pöytäroolipelit
Alter Egon roolipelitoiminnan ydintä on pelaajien yhteensaattaminen ja näin suomalaisen
roolipelikulttuurin ylläpitäminen. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden käyttää
kerhohuonetta ja muita Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tiloja pelitiloina järjestön toiminnan
kautta. Tämän lisäksi jäsenistö voi lainata sääntökirjoja ja muuta materiaalia Alter Egon
pelikirjastosta.



Viikottaiset kerhoillat tarjoavat rungon jatkuvalle roolipelitoiminnalle. Tavoitteena on, että
kerhoilloissa olisi joka viikko tarjolla roolipelejä, joihin asiasta kiinnostuneet jäsenet voisivat
osallistua ilman suurempaa ennakkovalmistautumista tai -kokemusta. Lisäksi kerhoilloissa voi
vapaasti toteuttaa vähemmän säännöllistä roolipelitoimintaa. Syksyisin järjestetään
tutustumistapahtumia roolipelaamiseen, joita markkinoidaan erityisesti uusille harrastajille ja
yliopiston fukseille.

2.2 Liveroolipelit
Alter Ego tukee jäsenistönsä järjestämiä larppeja esimerkiksi avustamalla pelipaikan
hankinnassa sekä osallistumalla pelien kustannuksiin. Omien liveroolipelien pelauttamisen
ohella yhdistys järjestää ekskursioita muiden tahojen järjestämiin peleihin ja järjestää larppeihin
liittyviä työpajoja.

2.3 Lautapelit
Alter Egon viikoittaisissa kerhoilloissa ja kuukausittaisissa pelitapahtumissa pelataan myös
runsaasti erilaisia lautapelejä.

Alter Egolla on laaja pelikirjasto, jonka sisältöä käytetään ja päivitetään jatkuvasti. Tämä tarjoaa
jäsenistölle erinomaisen tilaisuuden päästä kokeilemaan pelejä, joita he eivät itse tulisi
hankkineeksi, ja löytämään niihin peliseuraa.

2.4 Muu pelitoiminta
Alter Ego tarjoaa myös paikan erilaisille keräilykorttipelien ja figuuripelien harrastajille kohdata
toisensa. Yhdistys tarjoaa tilat ja mahdollisen yhteisön harrastamiselle.

2.5 Pelihankinnat
Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus lainata rooli- ja lautapelejä järjestön pelikirjastosta.
Kirjaston tärkeimpänä tarkoituksena on tarjota jäsenistölle laajempi katsaus pelikenttään kuin
mikä yksittäiselle jäsenelle olisi muutoin mahdollista. Kokoelman sisältöä täydennetään pitkin
vuotta, erityisesti silmälläpitäen sen ajantasaisuutta. Jäsenistön toiveet huomioidaan
pelihankintoja tehtäessä.

Yhdistys tukee hankinnoillaan kotimaista pelisuunnittelua ja pelijulkaisutoimintaa hankkimalla
kirjastoonsa suomalaisia pelijulkaisuja ja tarjoamalla jäsenilleen tilaisuuden uusien pelien
testaukseen. Yhdistys on pelejä suunnitteleville jäsenille hyvä paikka testata omia projektejaan.



2.6 Kerhoillat
Alter Egon kerhoiltoja pidetään joka tiistai kello 18:sta eteenpäin yhdistyksen kerhohuoneella,
jotka saadaan Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan (HYY) kautta. Illat ovat pääasiassa
tarkoitettu jäsenistön vapaamuotoiseen kanssakäymiseen ja pelaamiseen. Ne voivat ajoittain
sisältää myös järjestettyä ohjelmaa, joka liittyy johonkin yhdistyksen kohdeharrastuksista.

Jokaisessa kerhoillassa on aina paikalla päivystävä avaimellinen virkailija, jonka tehtäviin
kuuluu tarpeen vaatiessa esitellä yhdistystä, vastaanottaa jäsenhakemuksia sekä laskea illan
aikana kävijöiden lukumäärä. Kerhoiltojen päivystäjä on myös vastuussa siitä, että tilassa
käyttäydytään HYY:n ohjeistusten ja tilan käyttösääntöjen mukaisesti, ja hän varmistaa, että tila
on turvallinen, viihtyisä ja yhdenvertainen kaikille.

2.7 PPP eli Pelejä, Partya ja Purtavaa
Noin kerran kuukaudessa Alter Ego järjestää kahdesta kolmeen päivää kestävän
PPP-pelitapahtuman, jossa yhdistyksen jäsenille annetaan tilaisuus pelata pelejä, joihin ei
välttämättä viikottaisissa kerhoilloissa ole riittävästi aikaa. Näillä tapahtumilla on joskus jokin
kantava teema, kuten esimerkiksi miniatyyripelit.

2.8 Peliyhteistyö
Alter Ego etsii mahdollisuuksia viedä pelikulttuuria järjestön omien tapahtumien ulkopuolelle.
Yhteistyötä tehdään pyynnöstä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa ja yhteistyötapahtumissa.
Alter Egon toimintaa mainostetaan näin uusille potentiaalisille harrastajille.

3. Virkistystoiminta
Alter Ego järjestää vuosittain vuosijuhlan ja laajenemisjuhlan, joiden toteutumismuodot
vaihtelevat. Mahdollisuuksien ja jäsenistön kiinnostuksen mukaan järjestetään ekskursioita,
sitsejä, illanistujaisia, piknikkejä, saunailtoja, ulkoilupäiviä ja muuta virkistystoimintaa jäsenistön
yhdistämiseksi.

3.1 Vuosijuhla
Alter Ego ry viettää vuosijuhliaan 25.10. Juhlat ovat perinteisesti olleet teemavuosijuhlat, joissa
yhdistyy perinteinen akateeminen pöytäjuhla ja alteregolaisen roolipelikulttuurin tunnelma.
Vuosijuhlat toimivat alteregolaisen lauluperinteen jakamisen ja kehittämisen välineenä.

Oman jäsenistön lisäksi vuosijuhliin kutsutaan vieraiksi edustajia muista suomalaisista
akateemisista roolipeliseuroista sekä muista lähijärjestöistä.



3.2 Laajenemisjuhla
Alter Egon laajenemisen vuosipäivä on 3.4. Juhlassa iloitaan yhdistyksen laajenemista
humanistisen tiedekunnan roolipelijärjestöstä koko ylioppilaskunnan kattavaksi seuraksi vuonna
1996. Laajenemisen juhlaa vietetään vuosittain parhaaksi katsotulla tavalla, esimerkiksi sitsien,
liveroolipelin tai muun juhlinnan merkeissä.

3.3 Saunaillat
Alter Ego haluaa järjestää vuosittain vähintään kaksi isoa saunailtaa. Saunaillat edistävät
jäsenistön tutustumista toisiinsa ja helpottavat siten peliseuran löytämistä. Alter Ego järjestää
myös yhteisiä saunailtoja ystäväjärjestöjensä kanssa.

3.4 Ekskursiot
Yhdistys järjestää ja tukee ekskursioita jäsenistöä kiinnostaviin tapahtumiin ja paikkoihin.
Perinteisiä elokuvaekskursioita järjestetään elokuvatarjonnan mukaan. Tiedotuskanavamme
mahdollistavat myös spontaanien ekskursioiden järjestämisen joko jäsenistön tai hallituksen
aloitteesta. Alter Ego rohkaisee jäseniä käymään kansainvälisissä harrastustapahtumissa, kuten
ulkomaisissa konventioissa, seminaareissa ja pelileireillä.

3.5 Liikuntatoiminta
Alter Ego järjestää liikunnallista toimintaa. Esimerkiksi pehmomiekkailua harrastetaan sään
salliessa ulkona. Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan toveriyhdistysten järjestämiin
liikunnallisiin tapahtumiin, kuten HYSin salamurhaturnauksiin, Sotahuuto-bofferointitapahtumaan
tai ORCin Itsenäisyyspäivän tanssiaisiin.

3.6 Muu virkistystoiminta
Yhdistyksen perinteisiin kuuluvat laskiaisen ja ystävänpäivän teemakerhoillat, vappupäivän
piknik sekä kesäpiknik Suomenlinnassa. Muuta virkistystoimintaa järjestetään mahdollisuuksien
mukaan.

4. Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Yhdistyksen verkkosivut löytyvät osoitteesta alterego.fi. Verkkosivut muodostavat keskitetyn
paikan, josta jäsen saa tietoa yhdistyksen toiminnasta.

Yhdistyksen pääasiallisina tiedotuskanavina toimivat verkkosivujen lisäksi järjestön
sähköpostikanava jasenet@alterego.fi, Facebook-sivu https://www.facebook.com/AlterEgoRy
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sekä Discord-serveri. Yhdistyksen tiedotus on kaksikielistä (suomi ja englanti), kuten
tarvittaessa muukin yhdistyksen toiminta.

5. Fuksitoiminta
Uudet jäsenet ovat tärkeitä Alter Egon elinvoimaisuuden varmistamiseksi ja jäsenhankintaan
keskitytään pitkin vuotta, erityisesti syksyn fuksitapahtumissa. Yhdistys on tarkoitettu
yliopiston opiskelijoille, mutta hyväksyy myös ulkojäseniä.

Alter Ego osallistuu syksyllä järjestettäviin HYYn Avajaiskarnevaaleihin, Welcome Fairiin sekä
Fuksiseikkailuun. Tapahtumissa pidetään esittelypöytää, jossa kiinnostuneet voivat käydä
tutustumassa yhdistykseen ja liittyä jäseniksi. Fuksiseikkailussa järjestetään yhdistyksen
luonteen mukaista toiminnallista tekemistä, mikä on aiempina vuosina nauttinut suurta suosiota
fuksien keskuudessa. Yhdistys pitää esittelypöytää myös kesällä järjestettävässä
Ropecon-roolipelitapahtumassa. Alter Ego järjestää fuksitoimintaa yhteistyössä muiden entisen
Hörhöklusterin (AE, HYS, Yama, Häkki, HYSFK, ks. 7.3) järjestöjen kanssa esimerkiksi
Yhteisfuksisitsien muodossa.

Syksyn ensimmäiset kerhoillat ovat fuksikertsejä, jotka painottuvat yhdistyksen esittelyyn ja
helposti lähestyttäviin peleihin. Osana fuksitoimintaa järjestetään myös fukseille suunnattuja ja
aloittelijaystävällisiä roolipelejä sekä roolipelitapaamisia, joiden tarkoituksena on tutustuttaa
kiinnostuneita roolipelaamiseen ja muihin roolipeliharrastajiin.

6. Hallinto
Alter Egon hallitus kokoontuu tarpeen mukaan päättämään yhdistyksen toiminnasta. Hallituksen
kokoukset ovat avoimia koko jäsenistölle ja niistä tiedotetaan jäsenten sähköpostilistalla
vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokousten pöytäkirjat ovat julkisia ja ne lähetetään
kokousten jälkeen jäsenistölle, jotta hallituksen päätöksenteko olisi läpinäkyvää.

6.1 Turvallisuus ja yhdenvertaisuus
Alter Egon tilaisuudet ovat avoimia ja turvallisia kaikille. Yhdistys käy toimijoiden kanssa läpi
pelisäännöt, joissa kiinnitetään huomiota turvallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja viihtyisyyteen.
Joka vuodelle valitaan yhdenvertaisuusvastaava sekä häirintäyhdyshenkilö, joiden kanssa
luodaan järjestölle turvallisemman tilan ohjeet sekä yhdenvertaisuussuunnitelma.

6.2 Ympäristösuunnitelma
Alter Ego nimittää joka vuosi ympäristövastaavan vastaamaan yhdistyksen toiminnan
ympäristöystävällisyydestä ja laatimaan ympäristösuunnitelman. Kannamme huolta norppien
hyvinvoinnista.



6.3 Talous
Järjestö on vakavarainen. Yhdistyksen talous lepää kolmen pilarin varassa: vuosittaiset
jäsenmaksut, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan järjestöavustukset sekä järjestön
tuotteiden myynti. Pääasialliset vuosittaiset menot ovat mm. pelikirjaston laajentaminen,
virkistystoiminta, ekskursioiden tukeminen, edustamiskulut sekä yleiset hallintokulut. Emme ole
voittoa tavoitteleva yhteisö.

7. Muu toiminta
Järjestöyhteistyötä tehdään sekä muiden kerhohuonetta käyttävien järjestöjen että muiden
roolipelijärjestöjen kanssa. Yhdistyksellä on rooli Ropecon -tapahtuman järjestämisessä. Muuta
toimintaa järjestetään kysynnän ja valmiuksien mukaan.

7.1 Ropecon ry
Alter Ego on yksi Ropecon ry:n kahdeksasta varsinaisesta jäsenestä. Ropecon järjestetään
pääkaupunkiseudulla ja on vakiintunut pohjoismaiden suurimmaksi roolipelitapahtumaksi. Monet
tapahtuman keskeisistä järjestäjistä ovat Alter Egon nykyisiä tai entisiä aktiiveja, minkä lisäksi
ohjelmanjärjestäjistä ja vapaaehtoistyöntekijöistä löytyy useita kymmeniä yhdistyksen jäseniä.

7.2 Kerhotila
Alter Ego toimii HYYn tarjoamissa kerhotiloissa. Yhdistyksen edustaja osallistuu aktiivisesti
tilaneuvoston kokouksiin, joissa yhdistyksen ääni tila-asioissa tulee kuulluksi.

7.3 Yhteistyö
Alter Ego tekee yhteistyötä sekä akateemisten että muidenkin järjestöjen kanssa. Erityisen
läheistä yhteistyö on ollut Helsingin Yliopiston Salamurhaajien (HYS), Yliopiston anime ja
mangan (Yama), Häkki ry:n, Helsingin Yliopiston Science-Fiction Klubin (HYSFK), Otaniemen
Roolipeliclubin (ORC) sekä Ropecon ry:n, kanssa. Näitä yhteistyösuhteita jatketaan ja yhteistä
toimintaa pyritään kehittämään ja järjestämään lisää, muun muassa Hörhöklusterin
Yhteisfuksisitsien muodossa. Alter Ego pitää kiinni vanhoista toimivista yhteistyösuhteistaan.

Lisäksi Alter Ego tekee yhteistyötä muiden pelialan toimijoiden, esimerkiksi
Ropecon-tapahtuman, Poromagian ja Fantasiapelien, kanssa. Yhdistyksen jäsenet saavat
yhteistyön kautta etuja esimerkiksi erilaisten alennusten muodossa.


