
Pelitoimintaa 13-17 –vuotiaille 

Pohjois-Pohjanmaalla 



PERUSTIEDOT 

 Pelimiitti on pääosin etänä järjestettävää  

 pelitoimintaa 13-17 -vuotiaille nuorille 

 Toiminta-alueeseen kuuluvat nykyisin Ylivieska  

sekä ympäryskunnat 

 Aikaisemmin: Ylivieska, Haapajärvi ja Alavieska  

(OSAVA-hanke) 

 Nykyisin osa Ylivieskan 4H-yhdistyksen 

kerhotoimintaa 

 11/2017-05/2018 OSAVA-hanke (ELY/ESR) 

 08/2018 alkaen Ylivieskan 4H-yhdistys 

https://osavablog.wordpress.com/
https://osavablog.wordpress.com/
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https://ylivieska.4h.fi/
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PELITOIMINTA 

 Pelimiitti kokoontuu pelaamaan ja juttelemaan 

virtuaalisissa ympäristöissä (Discord, Steam) 

noin 2-3 kertaa kuukaudessa 

• Niin vanhojen tuttujen pelien pelailua kuin myös uusien 

pelien kokeilua ja opettelua 

• Keskustelua pelikulttuuriin sekä nuorten elämään 

liittyvistä, ajankohtaisista aiheista 

 Peliryhmää ohjaavat vapaaehtoiset, täysi-

ikäiset ohjaajat 
 

 

 

https://discordapp.com/
https://store.steampowered.com/?l=finnish


OHEISTOIMINTA 

 Perustoiminnan lisäksi muuta oheistoimintaa 

• Satunnaista pelistriimausta Twitch-kanavalla 

• Erilaisten pelien esittelyä niin nuorille, vanhemmille kuin 

myös nuorten parissa toimiville 

• Lani-tiimi-toiminta 

• Nuoret pääsevät mukaan suunnittelemaan ja järjestämään 

lani-tapahtumaa 

• Tavoitteina muun muassa nuorten osallisuuden ja 

vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen sekä sosiaalinen 

vahvistaminen 

• Muita mahdollisia yksittäisiä tapahtumia 

• Esimerkiksi Pelimiitti LAN -lanit ja Pelimiitti-ilta 

– Lanipostaus 1 (koordinaattori) 

– Lanipostaus 2 (ohjaajat) 

– Pelimiitti-ilta -postaus 
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KASVATUKSELLISUUS 
 Digitaalista nuorisotyötä; kasvatuksellista ja 

tavoitteellista toimintaa 

 Lait ohjaavat toimintaa 

• Nuorisolaki 

• Kuvaohjelmalaki 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110710


TAVOITTEET 1/3 
 Osallisuus ja nuorilähtöisyys 

• Nuoret saavat vaikuttaa toiminnan sisältöön ja myös 

luoda sitä itse 

• Nuorten ajatuksia, ideoita ja mielipiteitä kuunnellaan ja 

ne huomioidaan 

• Ei ohjaaja-, vaan nuoripainotteista ja -lähtöistä 

toimintaa 

 

 Turvallinen ilmapiiri 

• Toiminnassa on tilaa epäonnistumisille (esim. peleissä) 

ja uuden oppimiselle; ei tarvitse pelätä, että 

tuomitaan/haukutaan/kiusataan, toiminnassa on tilaa 

erilaisille ja eritasoisille pelaajille 

• Kiusaaminen  nollatoleranssi! 

• Nuori tulee kohdatuksi ja kuulluksi; nuorten ajatuksia, 

ideoita ja mielipiteitä kuunnellaan ja ne huomioidaan 



TAVOITTEET 2/3 
 Nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen 

• Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen opettelu 

• Tunnetaitojen opettelu; esim. häviämisestä aiheutuvien 

kielteisten tunteiden käsittely 

• Mahdollisuus keskustella nuorille tärkeistä ja 

ajankohtaisista asioista pelaamisen ohessa 

 

 Yhteisöllisyys ja sosiaalinen vahvistaminen 

• Mahdollisuus saada uusia pelikavereita (myös eri 

paikkakunnilta) 

• Haasteiden voittaminen yhdessä (peleissä); ”Jes, me 

tehtiin se!” -kokemukset  

• Harrastustoimintaa; hauskaa vapaa-ajan toimintaa 

yhdessä muiden samanhenkisten kanssa  psyykkinen 

hyvinvointi 



TAVOITTEET 3/3 
 Positiivisen pelikulttuurin edistäminen 

• Nuoret: kielenkäyttö pelikulttuurissa sekä 

pelikulttuuriin liittyvien kielteisten ilmiöiden (esim. 

rasismi, seksismi ym.) kriittinen tarkastelu 

• Vanhemmat, nuorten parissa toimivat ammattilaiset: 

peliharrastuksen/pelikulttuurin myönteiset puolet ja 

haasteet, nuorten pelaamiseen ja pelikasvatukseen 

liittyvän tiedon ja tietoisuuden parantaminen 

 

 Ohjaajien ammatillisen kasvun ja kehityksen 

tukeminen 

• Käytännöllis-teoreettista tietoa ja käytännön kokemusta 

digitaalisesta nuorisotyöstä 

• Ohjaajan rooli digitaalisessa nuorisotyössä 



SEURAA SOMESSA 
 Blogi: www.pelimiitti.blogspot.fi 

 Twitch: Pelimiitti 

 Instagram: pelimiitti 

 Snapchat: Pelimiitti 

 Youtube: Pelimiitti 

 Pelimiitti LAN -lanien kotisivut: 

https://pelimiittilan.wixsite.com/info  

 

http://www.pelimiitti.blogspot.fi/
https://www.twitch.tv/pelimiitti
https://www.instagram.com/pelimiitti/
https://www.youtube.com/channel/UCy0RDaW7Cg_ro6EaeTWoXJg
https://pelimiittilan.wixsite.com/info


KYSYTTÄVÄÄ? 
 Koordinaattori Minna Koirikivi 

• Sähköposti: pelimiitti(a)gmail.com 

 Toiminnanjohtaja Maija Himanka/Ylivieskan 

4H-yhdistys 

• Sähköposti: ylivieska(a)4h.fi 

• Puh. 044 295 2925 


