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Kanuuna-verkoston ennakkokyselyyn saatiin vastaukset

kuudestatoista kunnasta. 

 

Neljätoista vastaajaa kertoi, että pelinuorisotyötä tehdään

omassa kunnassa jossain muodossa. Osa mainitsi, että joko

seurakunta tai nuorisopalvelut ja seurakunta yhdessä

toteuttavat toimintaa. Osassa toiminta on vasta alkamassa.   

 

Yksitoista vastaajaa kertoi, että kunnassa on

pelinuorisotyölle tarkoitettu pelitila. 

 

Kymmenessä kunnassa pelinuorisotyölle on mietitty

nuorisotyöllisiä (kasvatus)tavoitteita.



PELINUORISOTYÖ?
Pelinuorisotyöllä tarkoitetaan

toimintaa, jossa nuorisotyön

välineenä ja menetelmänä

hyödynnetään jotain monista

erilaisista digitaalisen

pelaamisen tai digipeleihin

liittyvän muun toiminnan

muodoista. Näitä voivat olla

esimerkiksi:

*E-URHEILUTOIMINTA
*KONSOLI- JA MOBIILIPELITURNAUKSET
(ESIM. KUNNAN TAI ERI KUNTIEN
NUORISOTALOJEN VÄLILLÄ)
*MAKER-TOIMINTA
*DIGITAALISEEN PELAAMISEEN
ERIKOISTUNEET PELITILAT/TALOT 
*TAVOITTEELLISET JA KOHDENNETUT
PELIRYHMÄT
*PELISUUNNITTELU- JA
PELINKEHITYSKERHOT
*PELICHATIT 
*STRIIMAUS- JA/TAI STRIIMIEN KATSELU
YHDESSÄ
*PELILEIRIT
*LANIT JA PELITAPAHTUMAT 
*VERTAISTOIMINTA: NUORET AUTTAVAT
JA OHJAAVAT TOISIA NUORIA



PELINUORISOTYÖ ON
NUORISOTYÖTÄ

Tavoitteellinen pelinuorisotyö on
nuorisotyötä siinä missä vaikkapa
nuorisotalon biljardipöydän
ääressä tapahtuva nuorisotyö.
Peliväline on eri, mutta nuoren
aito kohtaaminen,
kuunteleminen, keskusteleminen,
luotettavana aikuisena
toimiminen ja nuoren positiivisen
kasvun ja kehityksen tukeminen
toteutuvat vastaavalla tavalla
kummassakin työmuodossa.



Miksi pelinuorisotyötä
tarvitaan?

 
Eikö "perinteinen"

nuorisotyö enää riitä?



97,7 % 
10-19-vuotiaista pelaa digitaalisia pelejä.

PELAAJABAROMETRI 2018:

 



”Peliyhtiöt kasvattavat, 
jos kukaan muu ei.” 
 
– Ville Nikola, 

Arctic Invitational -pelitapahtuman operatiivinen johtaja



PELAAMINEN
ON TÄRKEÄ
OSA NUORTEN
ELÄMÄÄ
ONKO NUORISOTYÖ
MUKANA MYÖS
PELIKULTTUUREISSA?

"Pelaamisen kautta koetaan

onnistumisen kokemuksia, opitaan

uusia taitoja, pidetään hauskaa ja

ollaan yhdessä ystävien kanssa.

Digitaaliset pelit tarjoavat paikan

kokea tunteita ja kokeilla erilaisia

rooleja tavoilla, jotka eivät aina

arjessa ole mahdollisia. Koulussa

lapsi, joka ei jaksa keskittyä

koulutyöhön, saattaa pelatessaan

uppoutua tunneiksi pelin tehtävien

ratkaisemiseen ja yksinäinen nuori

voi pelimaailmassa olla ihailtu

supersankari." 

(Pelikasvattajan käsikirja 2)



VUONNA 2018 ILMESTYI ELLA ALININ TEKEMÄ TUTKIMUS: 
VIHAPUHE JA HÄIRINTÄ KILPAILULLISESSA PELIKULTTUURISSA – SELVITYS AKTIIVISESTI
TIETOKONE- JA KONSOLIPELEJÄ PELAAVIEN NUORTEN KOKEMUKSISTA VIHAPUHEESTA
JA HÄIRINNÄSTÄ. 
SELVITYKSESSÄ 156 SUOMESSA ASUVAA 15–29-VUOTIASTA E-URHEILUA
HARRASTAVAA JA KILPAILULLISESTI DIGITAALISIA PELEJÄ AKTIIVISESTI PELAAVAA
NUORTA KERTOO KOKEMUKSISTAAN VIHAPUHEESTA JA HÄIRINNÄSTÄ
DIGITAALISESSA PELIKULTTUURISSA.

YLEISIMMÄT VASTAAJIEN HAVAITSEMAT HÄIRINNÄN MUODOT OLIVAT:

toisen

pelaajan

pelitaitojen

haukkuminen

(94 %)

rasistiset

kommentit

(77 %)

sukupuoleen

liittyvä

kommentointi

(63 %)

toisen pelaajan

ulkonäön

negatiivinen

kommentointi (56 %)

nimittely

85 %

homo- tai

transfobiset

kommentit

(74 %)

toisen

pelaajan

äänen tai

puhetavan

negatiivinen

kommentointi

(67 %)

uhkailu tai

uhkaava

käyttäytyminen

(66 %)

seksuaaliseen

suuntautumiseen

liittyvä negatiivinen

kommentointi (55 %)



65 PROSENTTIA OLI SITÄ MIELTÄ, ETTÄ
VIHAPUHE PELIKULTTUURISSA ON ONGELMA,
JOHON TULISI PUUTTUA 

76 PROSENTTIA VASTASI, ETTÄ PELAAJIEN
ITSE TULISI TEHDÄ SE

87 PROSENTTIA VASTAAJISTA TOIVOI, ETTÄ
PELAAJAT KANNUSTAISIVAT ENEMMÄN
TOISIAAN

VAIN KYMMENEN PROSENTTIA OLI SITÄ
MIELTÄ, ETTÄ HÄIRINTÄÄN EI TARVITSE
PUUTTUA

NUORISTA PALJON PELAAVISTA VASTAAJISTA:
 

 

 

 



NUORISOTYÖN
ROOLI
PELIKULTTUURISSA?

Nuoret kohtaavat vastaavanlaista häirintää ja vihapuhetta

myös arjessaan pelasivat he tai eivät, mutta tällöin apua ja

tukea turvalliselta aikuiselta on usein helpommin saatavilla.

 

Selvityksessä verrattiin tilannetta sellaiseen, jossa

harrastusjoukkueessa valmentaja tai luokkahuoneessa opettaja

ratkaisisi vihapuhe- ja häirintätilanteet jakamalla korvatulppia

joukkue- tai luokkatovereiden kiusaamille nuorille ja käskisi

olemaan välittämättä. Toisin kuin digitaalisissa peliyhteisöissä

yleensä, harrastejoukkueissa ja luokkahuoneissa on mukana

näkyvä, luotettava aikuinen, jolla on mahdollisuus puuttua ja

vaikuttaa epäasialliseen käytökseen. 

 

Vastauksissa ei erikseen mainittu nuorisotyötä ollenkaan.



MIKSI E-URHEILUTOIMINTAA
NUORISOTYÖHÖN? 
 
EIKÖ ”PERINTEINEN”
PELINUORISOTYÖ ENÄÄ RIITÄ?



E-URHEILU VAI
DIGITAALINEN
PELAAMINEN?  

Kaikki digitaalinen
pelaaminen ei ole e-urheilua,  
mutta kaikki e-urheilu on
digitaalista pelaamista.



 

E-urheilu on digitaalisten pelien kilpailullista pelaamista, jossa
kilpaillaan pelistä riippuen joko yksin, parina tai muutaman hengen
joukkueissa. 

 
Kuka tahansa voi harrastaa elektronista urheilua ajanvietteekseen yksin
tai useamman pelaajan kanssa.  
 
Ammattimaista kilpapelaamisesta tulee, kun pelaaja on osa-aikaisessa
tai vakituisessa työsuhteessa jonkin yrityksen tai yhdistyksen kanssa ja
pelaa menestyäkseen pelin kansallisissa ja kansainvälisissä
turnauksissa. 



Ennakkokyselyssä 11 vastaajaa (16:sta) oli sitä mieltä,

että peliharrastaminen on muuttunut nuorten

keskuudessa aikaisempaa enemmän tavoitteelliseksi

elektronisen urheilun harrastamiseksi.  

 

Vastaajista neljän kunnan nuorisopalvelut tarjoaa myös

kilpapelaajan ammattiin pyrkiville tukea ja opetusta. 

 

Puolet vastaajista (8 vastaajaa) kertoivat, että omassa

kunnassa nuorisopalvelut tekee yhteistyötä e-urheiluun

erikoistuneiden organisaatioiden kanssa.



VAIKKA UUSIMMAN
PELAAJABAROMETRIN MUKAAN
LÄHES KAIKKI SUOMESSA ASUVAT
10–19-VUOTIAAT NUORET PELAAVAT
DIGITAALISIA PELEJÄ, VAIN PIENI
OSA HEISTÄ HARRASTAA 
E-URHEILUA. 
 
 
KIINNOSTUS E-URHEILUA KOHTAAN
SEKÄ PELAAJINA ETTÄ KATSOJINA
KASVAA KUITENKIN KOKO AJAN
ERITYISESTI SEKÄ 10–19-VUOTIAIDEN
ETTÄ 20–29-VUOTIAIDEN
IKÄRYHMISSÄ. 



HONESTY

Presentations are

communication tools

that can be used as

demonstrations,

lectures, speeches,

reports, and more.

E-URHEILUTOIMINNAN MONET PUOLET

ERINOMAISET
TULOKSET

Toiminnalla on tavoitettu

nuoria, joita ei

todennäköisesti muilla

nuorisotyön menetelmillä

olisi tavoitettu. Nuoret

ovat oppineet toimimaan

ryhmässä, harjoittelemaan

erilaisia tunne- ja

sosiaalisia taitoja, terveitä

peli- ja elämäntaitoja, ja

saaneet ystäviä, joita he

tapaavat myös pelien

ulkopuolella.

NUORISOTYÖN
MERKITYS

Osaavalla valmennuksella

voidaan kehittää teknisiä

pelitaitoja. Kuitenkin usein

pelikulttuurissa ja

pelitilanteissa voi tapahtua

ikäviä asioita kuten

huijaaminen, kiusaaminen,

riitely, syrjintä, uhkailu ja

muu epäasiallinen käytös,

joita nuoret läheskään aina

eivät osaa tai pysty omin

voimin ja keskenään

purkamaan ja käsitelemään.

NUORTEN TOIVE

E-urheilutoiminta

kunnallisissa

nuorisopalveluissa on vielä

varsin uutta. Se on yleensä

aina lähtenyt nuorten

omasta toiveesta.

Aiheesta perillä olevat ja

kiinnostuneet ohjaajat

ovat yhdessä nuorten

kanssa kehittäneet

toimintaa. Nuoret ovat

erittäin sitoutuneita

toimintaan.

Näiden tilanteiden ja

tunteiden käsittely

vaatisivat, tutun,

turvallisen, luotettavan ja

osaavan

nuorisotyöntekijän

läsnäoloa ja ohjausta.

ONGELMANA

TOIMINNAN

RESURSOINTI



Kiinnostuksen e-urheilutoimintaa kohtaan kasvaessa, kentälle tulee koko

ajan lisää toimijoita. Harvalla näistä on kuitenkaan nuorisotyöllistä

osaamista.

 

Nuoret toivovat kovasti myös nuorisopalveluilta e-urheilutoiminnan

järjestämistä. Nuorten toiveita on syytä kuunnella, mutta ammattilaisten

tehtäväksi jää pohtia, minkälaisilla yhteistyömalleilla toimintaa olisi

järkevintä järjestää siten, että nuoret hyöytyisivät toiminnasta

mahdollisimman monipuolisesti.

 

Hyviä toimintamalleja onkin löydetty jo useissa kunnissa, mutta toiminta on

usein muutaman ohjaajan osaamisen varassa ja jokaisessa hieman eri

tavalla muotoutunutta. Sekä toiminnan johtaminen että toteuttaminen

tulevat hyötymään yhteisistä linjauksista.

 

NUORISOTYÖN HYÖDYNTÄMINEN 
E-URHEILUSSA?



ÄLÄ JÄÄ
YKSIN!
TIETOA ON
SAATAVILLA
HELPOSTI JA
NOPEASTI

Verke – digitaalisen nuorisotyön

osaamiskeskus https://www.verke.org  

Pelikasvattajan käsikirja 2 - ladattavissa

ilmaiseksi osoitteesta:

https://www.pelikasvatus.fi

Pelikasvattajien verkosto Facebookissa
Pelitutkimus http://www.pelitutkimus.fi

Pelaajabarometri 2018: monipuolistuva

mobiilipelaaminen

Kysy nuorilta ja nuorten kanssa työtä

tekeviltä!

Kokeile itse digipelaamista, kokoa oma

joukkue ja  testaa e-urheilupelejä!

10/16 VASTANNEISTA
KOKI TARVITSEVANSA
LISÄÄ
PELINUORISOTYÖHÖN JA
E-URHEILUUN LIITTYVÄÄ
TIETOA.



KIITOS! 
 

annika.sabell@fingerroos.net 
 
p. 044 740 9863
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