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Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus alkoi jo aivan 2000 luvun alussa tarkastella sähköisen median 

maailmaa monella eri rintamalla ja käynnisti mediaan liittyviä toimintoja nuorisotyön menetelmäksi. Median 

maailma oli valtava mahdollisuus ja todella laaja kanava ja ennen kaikkea se tuntui olevan avoinna tähtiin 

asti. Median valinta oli yksi hyvin tärkeä ja edistyksellinen väline käytettäväksi nuorisotyössä ja ainakin näin 

jälkikäteen katsottuna oikea päätös.  

Kehitystyötä teki ennen kaikkea innostunut nuoriso-ohjaajien joukko erityisesti hyvien 

pääyhteistyökumppaneiden, kuten Yleisradion avustuksella. Koska Helsinki on taloudellisesti melko hyvin 

pärjännyt kaupunki ja on sitä edelleen, se pystyi investoimaan viimeisimpään tekniikkaan ja uusimpiin 

laitteisiin. Tämä edesauttoi nuorisotyön merkityksen arvostusta niiden nuorten parissa, jotka olivat 

halukkaita ja hyvin kiinnostuneita tietämään ja oppimaan enemmän mediasta ja sen käytöstä.  

Sitä vastoin ne nuoriso-ohjaajat, jotka olivat kiinnostuneita ja innokkaita tuomaan nuorisotyöhön 

pelimaailman ulottuvuudet ja ennen kaikkea digitaaliset pelit kohtasivat työssään runsaasti esteitä. 

Minkäänlaisten digitaalisten pelien ei katsottu olevan hyviä tai arvokkaita. Tyypillisen asenne oli, että 

digitaalinen pelaaminen oli hyvin epäterveellinen harrastus ja pahimmillaan sen jopa katsottiin olevan syynä 

mm. kouluampumisiin. Myös monet muut kielteiset ilmiöt liitettiin digitaaliseen pelaamiseen. Kyllä minä 

ymmärrän pelaamista, olen pelannut Tetristä1, oli ystävällisin ilmaisu, johon pelaamista puolustavat 

törmäsivät.  

Aloin itse tarkastella syvemmin digitaalista pelaamista nuorisotyön välineenä, kun aloitin 2007 

verkkopedagogina organisaatiossamme. Perustavoite oli tukea pelitoimintoja ja innokkaita nuoriso-ohjaajia 

etenemään tällä erikoisalalla, saada resursseja, kuten riittävän järeitä pelikoneita pyörittämään peliohjelmia 

ja muita laitteistoja ja tiloja, kuten nuorisotilojen nurkkia tai jopa kokonaisia pelaamiseen soveltuvia 

huoneita nuorten käyttöön. Nuorisotyön ammatillisena opettajana päämääräni oli saada nuoriso-ohjaajat ja 

erityisesti heidän esimiehensä ymmärtämään pelaamista, tiedostamaan pelien kulttuurinen arvo ja merkitys 

ja jopa käyttämään tätä mahdollisuutta nuorisotyön välineenä. Kun ajattelee, että tuosta ajasta on kulunut 

nyt miltei kymmenen vuotta, ymmärtää, että tilanne erityisesti Suomessa oli tuolloin hyvin toisenlainen.  

Samalla kuitenkin, yritin pitää jatkuvasti mielessä pelaamiseen liittyvät riippuvuusongelmat ja tiedostaa 

muut kielteiset piirteet, kuten nuoren mahdollisuus sekoittaa todellinen ja pelimaailma toisiinsa. Sekä itse 
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vastaavana työntekijänä että pelaamisesta kiinnostuneet ohjaajat taistelimme yhdessä voidaksemme lisätä 

erityisesti kasvatus- että sosiaalialan työntekijöiden tietämystä teknisistä mahdollisuuksista oppia, käyttää ja 

nauttia pelaamisen maailmasta.   

Näin jälkikäteen tarkasteltuna voi havaita kuinka digitaalisten pelien maailma on tänä päivänä osa Suomen 

teknologian ja talouden historiaa ja nuorisotyön menetelmäkehitystä. Hiljattain saimme merkittävää 

taloudellista tukea kaupunginhallitukselta kehittää edelleen peliteknologiaa ja pelien mahdollisuuksia mm. 

Helsingin asuma-alueiden ja yhteisöjen parantamiseksi. Loppu on historiaa. Matka jatkuu.  
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