
NUORET SOMESSA  
JA PELEISSÄ 
Vanhempainilta Jokirannan koululla 6.11.2017 

Projektityöntekijä Minna Koirikivi/OSAVA-hanke 

+ apuna harjoittelija Tapio Nietola 



KUKA OLEN? 

 Projektityöntekijä Minna Koirikivi/OSAVA-hanke 

 OSAVA-hanke 
 ”Osallisuuden vahvistaminen nuorten kasvuympäristöissä ja –

yhteisöissä” 1.9.2015-31.5.2018 

 Centria-ammattikorkeakoulun hallinnoima, ESR/ELY-rahoitteinen 

 Toimii Ylivieskassa, Haapajärvellä ja Alavieskassa 

 Hankkeen tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta, nostaa 
hyvinvointia ja näin ollen ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä 

 Nuorisotyön aseman vahvistaminen koulun arjessa, sosiaalisen 
median hyödyntäminen nuorisotyössä nuoria osallistavalla tavalla 

 Seuraa: www.centria.fi/osava, www.osavablog.wordpress.com, 
Facebook-sivu (OSAVA-hanke), Twitter (@osavahanke) 

http://www.centria.fi/osava
http://www.osavablog.wordpress.com/


KUKA OLEN? 

 OSAVA-hankkeen Pelimiitti-toiminta 
 13-17 –vuotiaille nuorille Ylivieskassa, Haapajärvellä ja Alavieskassa 

 Käynnistynyt 31.10, kestää kevään 2018 loppupuolelle (koko 
lukuvuoden ajan voi tulla uusia nuoria mukaan toimintaan) 

 Kokoonnutaan virtuaalisesti Steam- ja Discord-palveluissa ainakin 1-
2 krt kuukaudessa pelaamaan eri pelejä 

 Toiminnan ohjaajina toimivat täysi-ikäiset vapaaehtoiset 
(pääasiassa yhteisöpedagogiopiskelijoita) 

 Lisäksi pelistriimausta toiminnan Twitch-kanavalla (nimimerkki: 
Pelimiitti) 

 Lisätietoa: www.pelimiitti.blogspot.fi +koordinaattorit: 
projektityöntekijä Minna Koirikivi ja lehtori Paula Santapakka 

http://www.pelimiitti.blogspot.fi/


ALUSTUS 

 eBrand Suomi Oyj: SoMe ja nuoret –tutkimus (2016) 
 5520 vastaajaa 

 

 Keskivertonuori… 
 käyttää 21-30 tuntia viikossa nettiä, painottuu klo 15-

01/18-21 aikaan 

 käyttää sosiaalisen median palveluita älypuhelimella (95 
%) 

 käyttää nettiä ensisijaisesti kotona, mutta myös 
opiskelupaikassa, kaverin luona, työpaikalla 
 

 

 



ALUSTUS 

 eBrand Suomi Oyj: SoMe ja nuoret –tutkimus (2016) 

 
 Suosituimmat palvelut: 

 Whatsapp 

 Youtube 

 Facebook 

 Instagram 

 Spotify 

 Snapchat 

 Facebook Messenger 

 Skype 

 Twitter 

 Steam 
 

 



ALUSTUS 

 eBrand Suomi Oyj: SoMe ja nuoret –tutkimus (2016) 

 
 Mitä nuoret tekevät netissä? 

 Lukevat ja katsovat erilaisia sisältöjä (videot ym.) 

 Tykkäävät muiden tuottamista sisällöistä 

 Ottavat ja jakavat kuvia 

 Kuuntelevat musiikkia 

 Keskustelevat reaaliaikaisesti 

 Pelaavat erilaisia pelejä 
(kännykkä, tietokone) 

 

 Internet ei ole tämän päivän 
nuorille oma erillinen maailmansa,  
vaan luonnollinen reaalimaailman jatke! 
(Minna/OSAVA) 



MIKSI 
NUORET 
OVAT 
NETISSÄ? 

 Annukka Lehtikangas (Verke, julk. 10.11.2014) 

 

 Identiteetin muodostuminen 

 Nuoret kokevat identiteetin verkossa joustavana, 
muovailtavana ja jatkuvasti päivitettävänä 

 Valikoitu minän esitys; tarkkoja siitä, mitä tietoa 
itsestään jakavat verkossa 

 Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys 

 Enimmäkseen kaverisuhteiden ylläpitoa 

 Mahdollisuus löytää uusia vuorovaikutustilanteita 

 Verkkoyhteisöihin osallistuminen 

 Toimijuus ja vaikuttaminen verkossa 

 Julkaiseminen ja jakaminen koetaan helpoksi verkossa 



PELIT JA 
PELAAMINEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HYVÄT 
PUOLET & 
MAHDOLLI-
SUUDET 
(Pelit ja 
pelaaminen) 

 Mukavaa, rentouttavaa ajanvietettä  edistää psyykkistä 
hyvinvointia 

 Miksi pelataan? Mitä pelit ja pelaaminen tarjoavat? – muun muassa: 
 Hauskanpito 

 Sosiaaliset suhteet; yhdessä tekeminen ja kokeminen (!) 

 Rentoutuminen 

 Arjesta irrottautuminen  

 Omien rajojen testaaminen 

 Jännitys 

 Eri rooleilla leikkiminen 

 Uudet kokemukset 

 Lähde: https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/pelaaminen/digitaalinen-
pelaaminen 

 

 Hyvä harrastus 
 Pelaaminen tapahtuu omilla ehdoilla, ei ulkoisesta paineesta 

(https://yle.fi/uutiset/3-7417547)  

 Pelit samanarvoisia kulttuuriteoksia siinä missä kirjat, elokuvat ja 
musiikki (https://www.slideshare.net/verkeorg/digitaalinen-
pelikulttuuri)  
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HYVÄT 
PUOLET & 
MAHDOLLI-
SUUDET 
(Pelit ja 
pelaaminen) 

 

 Edistää yhteisöllisyyttä  ehkäisee syrjäytymistä 
 Kavereiden kanssa pelaaminen, erilaiset verkkoyhteisöt  syntyy 

vahvoja sosiaalisia siteitä 

 Verkossa (pelit, kännykkäsovellukset) kohtaaminen pääasiassa 
jatketta kasvokkain tapahtuville ystävyyssuhteille – koulupäivän 
ja harrastusten jälkeen luontevaa siirtyä peleihin ja/tai 
kännykkäsovelluksiin jatkamaan jutustelua 



HYVÄT 
PUOLET, 
MAHDOLLI-
SUUDET 
(Pelit ja 
pelaaminen) 

 Kehittää monia eri taitoja: 
 Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 

 Ongelmanratkaisutaidot, strateginen ajattelu 

 Reaktiokyky 

 Kielitaito (englanti) 

 Empatiataidot (esim. roolipelit) 

 Silmä-käsi-koordinaatio 

 Tilan hahmottaminen 

 Keskittymiskyky 

 Ja niin edelleen 



HYVÄT 
PUOLET, 
MAHDOLLI-
SUUDET 
(Pelit ja 
pelaaminen) 

 Pelit vähentävät nuorten harjoittamaa todellista väkivaltaa 
 Uutinen: https://yle.fi/uutiset/3-9882448 

 Lisätietoa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/169509 

 Joillekin pelaaminen turvallinen keino purkaa 
suuttumustaan/tunteita (https://yle.fi/uutiset/3-7417547)  
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HAASTEET 
SOMESSA 

 Nettikiusaaminen 
 Ilmenemismuotoja: pilailu, uhkailu, toisen henkilön yksityisten 

tietojen levittäminen, eristäminen, vaaniminen, provosointi… 

 Haasteena muun muassa huomaamattomuus – tapahtuu pääasiassa 
suljetuissa ympäristöissä (esim. Whatsapp, Snapchat) 

 Puuttuminen: viestit/kuvat talteen (screen shot), tarvittaessa asia 
eteenpäin poliisille 

 

 Ergonomia 
 Kännykkä, tietokone – missä asennossa ollaan, ja kuinka pitkiä 

aikoja kerrallaan? 

 Koetuksella erityisesti niska- ja hartiaseutu, silmät sekä sormet 

 HUOM! Koskee kaiken ikäisiä – ei pelkästään nuoria 

 Lisätietoa: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/11/21/onko-sinulla-
kannykkaniska  
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HAASTEET 
PELEISSÄ JA 
PELAAMI-
SESSA 

 Kielteinen kielenkäyttö pelikulttuurissa 
 Valitettavasti normaali osa pelikulttuuria  osa ei halua tai edes osaa 

kritisoida 
 ”Ainahan tää on tällasta”, ”Se on vaan läppää!” 

 Rasismi, seksismi, homofobia, kiroilu, toisten haukkuminen 
 Laajempi ongelma, johon ovat tarttuneet monet pelialan asiantuntijat, 

toimijat sekä pelialan yritykset 
 https://mikkomerilainen.com/2016/06/13/pelin-henki-eli-roskapuhe-

pelimaailmassa/ 
 https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/11/18/naiset-kohtaavat-sukupuolittunutta-

vihaa-pelikentilla  

 Tärkeää puhua kotona nuoren kanssa kunnioittavasta kielenkäytöstä 
(HUOM! koskee kyllä kaiken ikäisiä – ei pelkästään nuoria) 

 

 Liiallinen pelaaminen 
 Liiallisuudelle ei voi määritellä tarkkaa aikarajaa 
 Pelaamista voidaan pitää ongelmallisena, jos se vaikuttaa kielteisesti 

elämään (vaikeus hallita omaa pelaamistaan) 
 Ilmenemismuotoja: Vuorokausirytmin sekoittuminen, hyvinvoinnin ja 

elämänhallinnan heikentyminen, masennusriski 
 Taustalla yleensä muita ongelmia 
 Koskee kaiken ikäisiä – ei pelkästään nuoria 
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MEDIA-
KASVATUKSEN 
TÄRKEYS  

 On ajateltu, että nuoret olisivat tietoteknisesti 
huippulahjakkaita ja että he osaavat toimia 
automaattisesti hyvin verkossa  ei pidä paikkaansa 
 Diginatiivi-käsitteen väärinymmärtäminen 

 Diginatiivi = Sukupolvi, joka ei ole kokenut aikaa ennen 
Internetiä ja mobiililaitteita 
 Käsite ei ota kantaa siihen, miten taitavia nuoret ovat 

tietoteknisesti! 

 Plussaa: lapset ja nuoret kokeilevat eri laitteita ja 
ohjelmia ennakkoluulottomammin mitä vanhemmat 
sukupolvet 

 Mitä pitää lapsille ja nuorille opettaa: mm. tiedon 
etsiminen, mediakriittisyys, tekijänoikeudet, verkossa 
käyttäytymisen vastuu, tekstinkäsittelyohjelmat… 
(Minna/OSAVA) 

Mediataidot yhteiskunnan kansalaisen perustaitoja! 

Mediakasvatus entistä tärkeämpää! (koulu, koti) 

 
 Alkupuoli: Vallinkoski, Anu 2017. Mikä ihmeen diginatiivi? 



VINKKEJÄ 

 Hanki tietoa, katso ja tutustu 
 Esim. Pelimiitti-toiminnan Twitch-kanava (nimimerkki: 

Pelimiitti) 

 Keskustele, kysele, ole kiinnostunut 
 Selvitä, some ja/tai pelaaminen nuorelle tarkoittaa ja 

merkitsee 

 Ole esimerkkinä 

 Mediakasvatus: ohjaa, valvo, opasta, käy läpi (!) 

 

 Uotinen, Oskari 2.2.2014. Sosiaalinen media nuorten elämässä –
vanhempainilta. 

 Virtanen, Henri 12.12.2014. Digitaalinen pelikulttuuri. 

 



LÄHTEET 

 ebrand Suomi Oyj. SoMe ja nuoret. Viitattu 22.2.2017. 
http://www.ebrand.fi/somejanuoret2016/  

 Lehtikangas, Annukka 10.11.2014. Mitä verkko merkitsee 
nuorelle? Viitattu 22.2.2017. 
https://www.verke.org/blog/mita-verkko-merkitsee-
nuorelle/.  

 Uotinen, Oskari 2014. Sosiaalinen media nuorten elämässä –
vanhempanilta. Viitattu 30.10.2017. 
https://www.slideshare.net/OskariUotinen/sosiaalinen-
media-nuoren-elmss-vanhempainilta. 

 Vallinkoski, Anu 20.3.2017. Mikä ihmeen diginatiivi? Viitattu 
30.10.2017. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/opetus-ja-
opiskelu/mika-ihmeen-diginatiivi  

 Virtanen, Henri 12.12.2014. Digitaalinen pelikulttuuri. 
Viitattu 30.10.2017. 
https://www.slideshare.net/verkeorg/digitaalinen-
pelikulttuuri  

 Powepoint-esityksessä esille tulleet linkit (uutiset ym.)  
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