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”Nuorisotyössä kaikki pelaa!” 

Mitä e-urheilu nuorisotyössä on?  

E-urheilutoiminnan pitää tukea oman organisaation nuorisotyöllisiä tavoitteita. Se on menetelmä, joka tukee 

nuoren kasvua. (Sen sisällä on erilaisia työkaluja.) 

E-urheilu ei ole nuorisotyössä… 

…. kilpaurheilua tai kaupallista toimintaa eikä pelkästään pelaamista vaan pelikulttuuri kokonaisuudessaan.  

Millaiset kasvatukselliset näkökulmat ohjaavat e-urheilua nuorisotyössä? 

Nuorisotyön tavoitteet ja arvot ohjaavat kaikkea nuorisotyön toimintaa myös e-urheilua. Kun järjestetään 

pelitoimintaa, toiminnan tulee noudattaa nuorisotyöllisiä periaatteita: avoimuus, saavutettavuus, ei-

kilpaurheilullista toimintaa, terveet elämäntavat, yhteisöllisyys, syrjäytymisen ehkäisy. Pelit ovat yksi 

nuorisotyön työväline, menetelmä ja toimintaympäristö. 

Millä arvoilla ja periaatteilla e-urheilua tulee järjestää nuorisotyössä? 

 

Nuorisotyössä nuorisotyön arvoilla, periaatteilla ja menetelmillä. Kilpailun rinnalla nuorisotyössä voisi käyttää 

sanaa kisailu. Nuorisotyössä ei 

 

• kilpa valmenneta 

• karsita tai valita osallistujia 

• kilpailla  

• olla noudattamatta ikärajoja. 

 

Mikä on e-urheilun tavoitetila viiden vuoden päästä? 

E-sport on urheilua, kuten muukin urheilu: höntsä, harrastus, kilpailu sekä amatööri ja ammatillisuus. 

Kyseessä on iso ilmiö, johon linkittyy myös kaupallisia pyrkimyksiä vrt. ”urheiluteollisuus”.  

Nuorisotyö on ajan tasalla ilmiöistä ja nuorisotyöntekijät ymmärtävät ilmiön sisältöjä ja toteuttavat sitä (e-

sportia) nuorten kanssa. Viiden vuoden päästä e-urheilu on normaalia toimintaa nuorisotyössä. 

KÄSITTEITÄ (seul.fi):  

Elektroninen urheilu on tietotekniikkaa hyödyntävää kilpaurheilua. Elektroninen urheilu = e-urheilu, esport, 

kilpapelaaminen. Kilpapelaamisesta on kyse, kun pelaajat pelaavat toisiaan ja pelin luomaa haastetta vastaan 

kilpailullisessa tilanteessa. 

Digitaalinen pelaaminen. Elektronisen urheilun harrastajat ovat kilpailullisesti digitaalisia pelejä pelaavia 

henkilöitä, jotka nauttivat pelaamisesta joko yksin tai yhdessä. Harrastajalle pelaaminen on ensisijaisesti 

viihdettä, jonka tarkoitus on antaa irtiotto arjesta, ilta kaveriporukan kanssa tai klaanimatsi LAN-

tapahtumassa. Osa harrastepelaajista pelaa muutamia tunteja päivässä kun taas osa saattaa harjoitella 

esimerkiksi oman joukkueen kanssa lähes joka päivä. Ammattimaiseksi pelaaminen menee silloin, kun pelaaja 

tienaa elantonsa pelaamalla kilpailullisesti. 

Harrastusmahdollisuudet: Kuntien nuorisotiloissa pelilaitteet ovat vapaasti käytettävissä ja tiloissa 

järjestetään pelitapahtumia ja kilpailuja. Toimintaa voi olla myös nuorten omille peliryhmille. 



Ammattipelaajalla tarkoitetaan henkilöä, joka ansaitsee elantonsa pelaamalla. Pelaaja voi olla osa-aikaisessa 

tai vakituisessa työsuhteessa jonkin yrityksen tai yhdistyksen kanssa ja pelata tavoitteellisesti pelin 

kansallisissa ja kansainvälisissä turnauksissa. 

 


