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Nuorisoalan osaamiskeskus

• Teemoina mielenterveyden edistäminen, ehkäisevä päihdetyö ja pelikasvatus, 
läpileikkaavana teemana nuorten osallisuus

• Palveltavana nuorisotyöntekijät, etsivät nuorisotyöntekijät ja nuorten työpajatyöntekijät 
koko Suomessa

• Tiimissä työntekijöitä kolmesta asiantuntevasta järjestöstä
• Osa Sosiaalisen vahvistamisen osaamiskeskuskokonaisuutta, rahoittajana Opetus- ja 

kulttuuriministeriö

www.vahvistamo.fi



Pelaajien verkkoyhteisöt
Joukkueet ja peliyhteisöt: killat, klaanit, tiimit, teemalliset 
yhteisöt, pelijärjestöt

Pelien chatit, Discord, foorumit ja verkkosivut, some, livemiitit, 
lanit



Kuvat: Yövieraat World of Warcraft -killan Facebook-albumista



Peliyhteisöiden piirteitä
 Ryhmätyö- ja sosiaaliset taidot tärkeitä: yhteisöihin täytyy usein hakea ja 

todistaa taitonsa
 Uusiin ihmisiin tutustuminen, moninaiset ystävyydet, kansainvälisyys, 

parhaimmillaan tiiviitä ja pitkäikäisiä kaveriporukoita
 Peliseuran löytyminen, harrastuksessa kehittyminen
 Yhteisö voi elää monella eri aikavyöhykkeellä
 Alkavat usein vapaamuotoisina porukoina, 

mutta pian säännöt ja ryhmän sisäinen 
hierarkia on tarkastikin aukikirjoitettuja

 Paikka harjoitella järjestäytyneessä yhteisössä 
toimimista ja eri rooleja ryhmässä



Discord
 Ääni- ja videopuhelut
 Chat-ryhmiä ja kanavia
 Mahdollisuus ryhmitellä 

serverille eri käyttäjäluokkia

Twitch.tv
 Livelähetyksiä eri aiheista 
 Chat
 Mahdollisuus jakaa VIP-

oikeuksia katsojille ja kerätä 
rahalahjoituksia (vrt. Youtube)



Peliyhteisöjen voima
 Uusien pelaajien opastaminen, 

peliseura, vinkit ja apu 
harrastukseen

 Harrastuksen kehittäminen, 
ongelmien ratkominen ja
positiivisen pelikulttuurin 
edistäminen

 Vaikuttaminen oman 
harrastuksen julkisuuskuvaan 
ja arvostukseen

Kuva: Joel Flood



Kuvakaappaus: Suomen elektronisen urheilun liitto - SEUL ry:n Eettinen ohje

Moderointi ja 
verkkoyhteisön 

rakentaminen



Vaikutukset näkyvät myös pelikenttien 
ulkopuolella!

Kuvakaappaukset: SEUL ry:n verkkosivut ja Ilta Sanomat



”vain netissä”

”vain pelaamista”

”näkisit mieluummin oikeita kavereita”

”turhaa laiskottelua”

 Tunnista verkossa tapahtuvan toiminnan arvo

 Kunnioita nuoria ja nuoruutta



Osallisuus

Kunnioitus

Kiinnostus



EHYT ry:n Pelitaito-projektin Kukkahattu eSports -tiimi





www.vahvistamo.fi

Kiitos!
nuppu.soanjarvi@ehyt.fi

Lisää tietoa pelikasvatuksesta:
www.pelikasvatus.fi

www.pelitaito.fi

http://www.pelikasvatus.fi/
http://www.pelitaito.fi/
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