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Moikka Ida,

Kuvailen alempana mitä toimenpiteitä olemme tehneet ja suunnitelleet yritysyhteistyön lisäämiseksi. Toivottavasti
nämä selventävät asioita. Mikäli mielestäsi asiaa pitää vielä selventää voimme mielellään myös tavata.

Hanke on kuluvana vuonna tiivistänyt yritysyhteistyötä eniten uuden toimintamallinsa kautta. Uusin
toimintamallimme on nuorisotyöllinen kilpapeliorganisaatio Good Game Squad. Toimintamallin avulla ollaan pyritty
luomaan edellytykset kaupungin nuorisotoimen ja pelien parissa toimivien yritysten monipuolisella yhteistyölle.
Monet pelien parissa välillisesti toimivista yrityksistä ovat lähtöisin pelikulttuurista ja näin ollen lähteneet
innokkaasti mukaan tukemaan toimintaa. G-Works ja peliravintola BUZA ovat tukeneet organisaatiota muun muassa
tarjoamalla verkkopalveluita ja osallistumalla erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi niiden työntekijät ovat
tarjonneet mainion esimerkin harrastuksen muuttamisesta yritystoiminnaksi. Yhteistyö kyseisten yritysten kanssa on
tuonut muilta yrityksiltä useita uusia tarjouksia ja mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä. Yhteistyö on todettu
molemmilta puolilta erittäin toimivaksi. Tulevaisuudessa yhteistyö hankkeen ja yritysten välillä tulee tiivistymään ja
monipuolistumaan entisestään.

Lisätietoa toimintamallista:

http://www.goodgamesquad.org/
http://www.iltasanomat.fi/esports/art-1433933354802.html
http://ainolehti.fi/aino/kilpapelaaminen-suomen-kansallislajiksi/

Hanke lähtee yhdessä Suomen elektronisen urheilun liiton kanssa tekemään selvitystä kilpapelaamisen, siihen
keskittyvien tapahtumien (esim.
Assembly) ja näihin liittyvien liiketoimintamallien merkityksestä Helsingin ja pääkaupunkiseudun taloudelle.

Hankkeessa on tarkoitus selvittää pk-seudun digitaalisen kilpapelikulttuurin ekosysteemiä liiketoiminnan
näkökulmasta ja esittää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.

Hankkeessa kuvataan pk-seudun toimijat (yritykset, yhdistykset, nuorten ryhmät ja julkiset toimijat.) Tarkoituksena
on saada selville ekosysteemin koko ja laatu. Minkälaisia toimijoita ekosysteemistä löytyy? Kuinka monta ihmistä
osallistuu toimintaan? Mikä on alan liikevaihto ja kerrannaisvaikutukset?

Hankkeessa on tarkoitus tarkastella, kuinka Helsingin kilpapelaamisen ekosysteemi vertautuu muihin alueellisiin
vastaavanlaisiksi katsottaviin ekosysteemeihin, kuten esimerkiksi Tukholman vahvaan kilpapelaamiseen tai Helsingin
muihin urheiluekosysteemeihin.

Hankkeessa kerättyä tietoa on tarkoitus käsitellä yhdessä alan toimijoiden kanssa. Tiedon pohjalta etsitään
toimenpiteitä, joilla voidaan edistää kilpapelaamisen vaikuttavuutta sekä talouden että hyvinvoinnin näkökulmasta.

Selvitys tehdään tiiviissä yhteistyössä Suomen elektronisen urheilun liiton ja  Aalto yliopiston kanssa.

Aikataulu:
Tiedonkeräys tammikuu -maaliskuu  2016



[Sivu #]

Tiedon analysointi  huhtikuu-kesäkuu 2016
Seminaari Assembly Summer 2016 tapahtumassa.
Tulosten ja toimenpidesuositusten julkaisu SEUL ry:n eSports-vuosijuhlassa loka-,marraskuussa 2016
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Janus Timperi 2011. Kilpapelaamisen ekosysteemi ja sen vaikutus pelaajien kilpailumotivaatioon kuvaus
“ekosysteemistä”.
http://www.tieke.fi/download/attachments/15108320/julksarja+37.pdf?version=1&modificationDate=1328
102924000

Raakel Hämäläinen 2013. Kilpapelaamisen kehitys suomalaisissa tapahtumissa 1996-2013: kysely ja
haastattelututkimus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013113019142

Ystävällisin terveisin:

Henri Virtanen
Well Played
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Hei Henri,

olette jättäneet jatkorahoitushakemuksen Innovaatiorahastolle hankkeesta Well Played. Kaupunginhallituksen
vuoden 2015-rahoituspäätöksen yhteydessä hanketta kehotettiin tiivistämään yritysyhteistyötään. Voisitko vielä
tarkentaa miten hanke on edistänyt yritysyhteistyötään ja miten sitä mahdollisesti oltaisiin viemässä eteenpäin
vuonna 2016?

Voimme tarvittaessa vielä soitella tai tavata.

Ystävällisin terveisin,
Ida Björkbacka
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