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Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin erilaiset leikilliset pelitapahtumat 

soveltuvat henkilökohtaisen kansainvälistymisen edistämiseen. Toimeksiantaja oli 

Tampereen ammattikorkeakoulun Floworks Living Lab -kehitysyhteisö, jonka kautta 

tehdyt projektit toteutettiin. 

Keskeisinä teemoina tutkimuksessa olivat leikillistäminen, leikillisyys ja pelillistäminen 

sekä näihin liittyvät pelin ja leikin käsitteet. Tutkimus painottui digitaalisten pelien si-

jasta nimenomaan oikeassa elämässä järjestettyihin pelitapahtumiin, ja siinä käsiteltiin 

muun muassa live-roolipelaamista sekä scavenger huntin kaltaista, tehtävien suorittami-

seen keskittyvää tosielämän seikkailupeliä. Työ tehtiin tapaustutkimuksena, jonka aika-

na toteutettiin kolme erilaista pelitapahtumaa. Jokaisessa tapahtumassa keskeistä oli sen 

pelimäinen luonne, yhteisöllisyys, kansainvälisyys sekä mahdollisuus informaaliselle tai 

non-formaaliselle oppimiselle. Pelitapahtumiin osallistui henkilöitä noin kymmenestä 

eri maasta. 

Tapahtumien tulokset ja niistä saatu palaute osoittivat, että leikillisiä pelitapahtumia 

voidaan hyödyntää henkilökohtaisen kansainvälistymisen edistämisessä. Tapaukset 

osoittivat myös, että hauskuus on hyödyllinen työkalu oppimisessa ja että toisilleen tun-

temattomat, eri kulttuureista tulevat henkilöt kykenevät tekemään yhteistyötä pelitapah-

tumien aikana. 

Suurin kohdattu haaste oli hauskuuden ja hyödyn tasapainottaminen niin, ettei kumpi-

kaan korostuisi liikaa toisen kustannuksella. Mahdollisten pelitapahtumien laajan kirjon 

sekä ainutkertaisuuden vuoksi ongelmalle on vaikea löytää minkäänlaista yleispätevää 

ratkaisua, mutta joitain teorioita on työn perusteella mahdollista muodostaa. Esimerkiksi 

hyödyn perusteellisempi integrointi hupiin voisi johtaa haluttuun tasapainoon. 

Mitä vastaavien menetelmien soveltamiseen muihin opetusaloihin tulee, ei työn aikana 

löytynyt syytä sille, miksei tämä olisi mahdollista. Työ ei kuitenkaan pyri takaamaan, 

että vastaavat menetelmät toimisivat jokaisella alalla tai jokaisessa tilanteessa. Tutkimus 

tarjoaa alun mahdolliselle viitekehykselle, mutta loppujen lopuksi tulisi jokainen pelita-

pahtuma ja siihen sovellettava leikillistäminen kuitenkin räätälöidä osallistujien sekä 

heidän tavoitteidensa mukaan. 
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The purpose of this study was to find out whether ludic game events could be used to 

further internationality on a personal level. The thesis was commissioned by TAMK’s 

Floworks Living Lab. 

The central themes of the study were ludification, playfulness and gamification, as well 

as related concepts such as play and games. The study focused on real life game 

events over digital games, and it touched upon such topics as real life roleplaying and 

scaven-ger hunts. The thesis was carried out as a case study, during which three 

different game events were implemented. Each event incorporated themes of 

playfulness, international-ity and a sense of community, and they offered the 

participants a chance to practice in-formal and nonformal learning. The participants 

consisted of people from around ten different countries. 

The results of the study and the feedback received during the events indicated that ludic 

game events could indeed be utilized to further one’s internationality. The study also 

showed that fun is an important tool for learning, and that people with no previous con-

nections can break the ice and work together during ludic game events. 

The biggest challenge encountered during the study was the problem of balancing fun 

and usefulness in a way that didn’t needlessly emphasize one over the other. Due to the 

vast amount of possible game events and the unique nature of each of them, finding one 

solution to fix the problem in every such event is difficult. However, it is possible to 

form some theories based on the findings of the study. For example, further integrating 

usefulness into fun might lead to the desired results. 

When it comes to applying similar methods to other areas of study, no reason was found 

as to why that would not be possible. However, this study did not seek to guarantee that 

similar methods will produce the same kind of results in every field and instance. In-

stead, it offers the start of a possible framework, but in the end, each gaming event and 

the ludification methods applied to them should be specifically tailored to meet the 

needs of the participants and their goals. 
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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyön päätavoitteena on selvittää, kuinka hyvin erilaisia yhteisöllisiä pelitapah-

tumia voidaan hyödyntää erityisesti opiskelijoiden henkilökohtaisen kansainvälisyyden 

edistämisessä. Keskeisinä teemoina ovat leikillistäminen ja leikillistyminen (ludificati-

on), leikillisyys (playfulness), pelillistäminen (gamification) sekä niiden hyödyntäminen 

kulttuurin jakamisessa ja oppimisessa pelitapahtumien välityksellä. Painoarvoa anne-

taan nimenomaan joukossa tapahtuvalle informaaliselle ja nonformaaliselle oppimiselle, 

vertaisoppimiselle sekä käytännölle teorian ja formaalisen oppimisen sijaan.  

 

Kansainvälisyyden edistämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä suhteiden muodostamista 

eri kulttuureista ja taustoista tulleisiin henkilöihin sekä kulttuuritietouden ja kielitaidon 

kehittämistä ja kartuttamista. Kohteena ovat nimenomaan pelitapahtumat, joihin liittyy 

tavalla tai toisella vähintään kaksi eri kulttuuria, joko tapahtuman sijainnin tai osanotta-

jien kautta. Opinnäytetyö ei ota syvemmin kantaa yksin pelattaviin peleihin, videopelei-

hin tai niiden vaikutukseen kansainvälistymisen ja oppimisen edistämisessä.  

 

Erilaiset pelillistämistekniikat ovat olleet puheenaiheena viimevuosina ja nimenomaan 

englanninkielinen termi gamification on tullut hyvin kuuluisaksi vuosikymmenen vaih-

teen jälkeen (Google trends 2016). Vaikka termin suosion huippu sijoittuikin parin vuo-

den taakse, on ilmiö edelleen ajankohtainen ja paljon puhuttu.  

 

Vastaavasti, vaikka itse leikkiä on tutkittu jo kauan, ovat leikillistäminen ja leikillisyys 

myös verrattain uusia käsitteitä niiden nykyisessä merkityksessä, ja niiden tutkiminen 

pelillistämiseen verrattavana ilmiönä on alkanut vasta viime vuosina kerätä suurempaa 

kiinnostusta. Näin ollen myös kysymys leikillistämisen ja pelillistämisen eroista, niiden 

yhteiskäyttömahdollisuuksista sekä suhteesta toisiinsa on hyvin uusi.  

 

Yhtenä näkyvänä esimerkkinä viimeaikaisesta leikillistämiseen liittyvästä tutkimustyös-

tä on vuonna 2014 alkanut LUDIC (Ludification and the Emergence of Playful Culture)  

-tutkimusprojekti. Se on Tampereen, Jyväskylän ja Turun yliopistojen yhteinen, neli-

vuotinen projekti, jonka tarkoituksena on luoda kattava teoreettinen viitekehys leikin ja 

pelin ymmärtämiselle käyttäen hyväksi paitsi pelialan omia tutkimuksia, myös leikin, 

psykologian ja muiden tieteiden löydöksiä (Mäyrä 2014).  
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Kiinnostuin itse pelitapahtumien hyötykäytöstä ja fyysisestä pelaamisesta jo vuoden 

2014 syksyllä, jolloin tässä raportissa esitelty päätapaus (case) sai alkunsa. En kuiten-

kaan päätynyt valitsemaan sitä opinnäytetyöni aiheeksi ennen kuin toimeksiantajani 

kutsui minut mukaan kahteen muuhun, tavoitteiltaan samanlaiseen projektiin (liitteet 3 

ja 6) vuoden 2015 syksyllä. Tuolloin toimeksiantajan edustaja myös näytti minulle yl-

lämainitun LUDIC-tutkimusprojektin, jonka avulla kiinnostuin itsekin nimenomaan 

leikin tutkimuksen yhdistämisestä pelitutkimukseen. 

 

Työn toimeksiantajana toimii TAMKin Floworks Living Lab. Floworks tarjoaa opiske-

lijoille tilaisuuden osallistua erilaisiin kehittämisprojekteihin ja tehdä yhteistyötä henki-

lökunnan kanssa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi, kokemuksen kehittämiseksi ja 

opintojen edistämiseksi. Projektit ovat TAMK-lähtöisiä, oppilasvetoisia ja ovat sisällöl-

tään erilaisia projektin asiakkaasta riippuen, mutta oppiminen on kuitenkin keskeinen 

konsepti monessa niistä. Työn päätapaus toteutettiin myös Floworks-projektina.  

 

Mitä tulee opinnäytetyön hyödyllisyyteen ja jatkokäyttöön, oli toteutettujen tapahtumien 

ensisijaisena tarkoituksena palvella osanottajiansa ja edistää heidän kansainvälisyyttään. 

Tämän lisäksi sekä itse työn että sen raporttiosan on myös tarkoitus tuoda hyötyä mille 

tahansa taholle, jonka intresseihin kuuluu kansainvälistymisen edistäminen sekä uusien, 

kansainvälisten ihmissuhteiden luonti pelillisten tai leikillisten menetelmien avulla. 

Tarkoituksena on myös tuoda pelialasta kiinnostuneille tahoille katsaus siihen, miten 

pelikehitystä voidaan soveltaa myös todellisen maailman fyysisiin peleihin esimerkkien 

avulla. Tähän luettakoon myös tahot, joita kiinnostaa nopea katsaus leikillisyyden mah-

dollisiin hyötyihin sekä luonnollisesti itse toimeksiantaja.  

 

Ensimmäisessä luvussa käydään läpi aiheeseen liittyviä termejä sekä niiden määritel-

miä. Tarkoituksena on antaa lukijalle perusvalmiudet ymmärtää alan termistöä niissä 

puitteissa, missä niitä tullaan työssä käyttämään. Muu tarvittava teoria esitellään tapaus-

ten yhteydessä sitä mukaan, kun se tulee työn osalta ajankohtaiseksi. Alustuksen jälkeen 

tarkastellaan lähemmin työn aikana toteutettua päätapausta sekä sen suunnitteluproses-

sia. Kaksi muuta työn aikana toteutettua, lyhyempää tapausta kuvataan työn liitteissä, ja 

niiden tarkoituksena on antaa lukijalle laajempi käsitys työn aikana toteutettujen projek-

tien moninaisuudesta ja leikillisyyden hyödyntämismahdollisuuksista erilaisissa pelita-

pahtumissa.  
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Vaikka tapausten tarkoitusperät, kestot, osanottajat ja ajankohdat erosivat toisistaan 

mittavasti, yhdisti niitä kuitenkin joukko jaettuja teemoja: jokaisessa korostui tapahtu-

man kansainvälisyys, tiimityöskentely yhteisen päämäärän saavuttamiseksi sekä ennen 

kaikkea leikillinen lähestymistapa yhteisiin tehtäviin. Myös oppiminen oli keskeisessä 

roolissa, ja osanottajille pyrittiin tarjoamaan leikillinen oppimisympäristö, jossa he voi-

sivat päättää itse tavoitteistaan ja osallistumisensa tasosta, kuitenkin tiettyjä yhteisiä 

sääntöjä noudattaen. Tapausten onnistumisen kannalta merkittävää oli osanottajien val-

mius tehdä yhteistyötä kanssaopiskelijoiden kanssa, halukkuus oppia ja kyky toimia 

kansainvälisessä ympäristössä avoimin mielin sekä tietysti pelillistämisen ja leikin on-

nistunut sovellus arkeen.  

 

Liitteissä kuvatuissa tapauksissa osallistuminen oli opiskelijoille täysin vapaaehtoista ja 

myös itse tapaukset sijoittuivat muun koulutoiminnan ulkopuolelle. Päätapaus puoles-

taan oli osa vapaaehtoista kurssia, johon opiskelijat olivat itse ilmoittautuneet. Kaikkien 

tapausten osanottajat olivat täten paikalla omasta tahdostaan koulun tai muun organisaa-

tion taholta tulevan pakotteen sijasta.  

 

Jokaisen tapauksen tutkinnassa on kolme vaihetta. Ensimmäisessä osassa esitellään ta-

pauksen taustat ja sen suunnitteluprosessi sekä kytkökset leikkiin ja peliin, toisessa itse 

tapahtuma ja sen kulku, ja lopuksi tarkastellaan tapahtuman tuloksia ja niistä saatua 

palautetta sekä pohditaan mahdollisia jatkokehitysideoita. Tuloksia tarkastellaan myös 

kootusti opinnäytetyön viimeisessä luvussa.  

 

Työssä esitetyt teoriat ja pohdinnat perustuvat taustatutkimukseen, omiin havaintoihini 

ja opintoihini sekä yksittäisistä tapauksista kerättyyn suulliseen ja kirjalliseen palauttee-

seen. Lähteinä on käytetty sekä aihetta koskevaa kirjallisuutta että nettijulkaisuja, artik-

keleita ja tutkimuksia, joista suurin osa on hyvin tuoreita. Työn aiheen sekä luonteen 

vuoksi moni lähde on verkkojulkaisu. Työssä pyrittiin käyttämään pääasiallisesti alalla 

toimivien tukijoiden ja ammattilaisten julkaisuja, mutta koska aihe on uusi, paljon kes-

kusteltu sekä mielipiteitä jakava, käytettiin työssä myös vähemmän virallisia näkökul-

mia paremman yleiskäsityksen antamiseksi. Tietoa on pyritty hakemaan monesta eri 

lähteestä sekä vertailemaan keskenään, ja myös kilpailevia teorioita sekä mielipiteitä on 

tuotu esille tarpeen sitä vaatiessa mahdollisimman laajan yleiskuvan tarjoamiseksi. 
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2 LEIKKI – MITÄ SE OIKEASTAAN ON? 

Ennen itse tapauksen tarkastelua on syytä perehtyä tarkemmin muutamiin työssä käytet-

tyihin termeihin, niiden määritelmiin sekä niiden keskinäisiin vivahde-eroihin. Osa ter-

meistä on hyvin vanhoja ja ajansaatossa muokkautuneita, kun taas muutama on verrat-

tain uusi, eikä niille siksi ole vielä kehittynyt virallista sanakirjamääritelmää. Myös kie-

lellä on merkitystä, sillä esimerkiksi englannin kielen termi play on laajempi, kuin suo-

malainen vastineensa. 

Tämä koskee erityisesti termejä leikki sekä peli, kuten myös niiden rinnakkaistermejä ja 

johdannaisia. Eri tahoilla on omat käsityksensä leikin ja pelin eroista sekä rajoista, eikä 

kummallekaan termille ole yhtä universaalisti hyväksyttyä ja tarkalleen rajattua määri-

telmää. Onkin siis syytä huomauttaa, ettei tämä työ myöskään pyri sellaisia löytämään 

taikka luomaan, vaan esittelee avaintermeille ne määritelmät, joiden puitteissa niitä tul-

laan nimenomaan tämän työn sisällä käyttämään. 

2.1 Katsaus termeihin 

2.1.1 Leikki ja peli 

Jokainen on varmasti sekä käyttänyt että kuullut termit leikki ja peli monta kertaa elä-

mänsä aikana ja tietää ainakin yleisesti, mihin niillä voitaisiin viitata. Termit ovat kui-

tenkin sekä melko laajoja että määritelmiltään epäselviä, varsinkin englanniksi. Näin 

ollen kummankaan termin rajat ja erot eivät välttämättä ole niin selviä, kuin aluksi voisi 

kuvitella.  

Pelin tarkan määritelmän lisäksi myös pelin määrittelemisen tarpeellisuudesta on käyty 

keskustelua. Esimerkiksi pelitutkija Jonne Arjoranta (2014) pohti julkaisussaan Game 

Definitions: A Wittgensteinian Approach, onko yhteisen määritelmän löytäminen peleil-

le edes tarpeellista saati hyödyllistä. Hän esittää, että moni pelitutkimus käyttää määri-

telmissään menetelmää, jota hän kutsuu nimellä common core approach, eli vapaasti 

suomennettuna yhteisen ytimen lähestymistapa.  
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Käytännössä lähestymistavassa on kyse siitä, että kyseisen menetelmän käyttäjä vertaa 

monen eri lähteen määritelmiä ja pyrkii niiden kautta luomaan yhteisiä vaatimusraameja 

sille, mikä peli on. Arjorannan mukaan parempi lähestymistapa voisi kuitenkin olla alun 

perin filosofi Ludwig Wittgensteinin kehittelemä kielipeli-lähestymistapa, jonka Arjo-

ranta kuvaa pyrkivän tarkastelemaan käsitteitä perheyhtäläisyyksien eli jaettujen omi-

naisuuksien avulla tarkan määritelmän luomisen sijaan. Pelien kohdalla tämä tarkoittai-

si, että eri peleillä on yhtäläisiä ominaisuuksia, mutta niiden kaikkien ei tarvitse kuiten-

kaan jakaa jotakin tiettyä ominaisuutta tullakseen lasketuksi peliksi. (Arjoranta 2014.)  

 

Tämä luku käyttää menetelmää, joka sijoittuu Arjorannan esittelemien menetelmien 

välimaastoon. Termien tarkastelu alkaa eri lähteiden määritelmien vertailulla, jonka 

avulla pyritään selvittämään erilaiset näkemykset siitä, mikä pelille on olennaista. Tu-

losten perusteella ei kuitenkaan pyritä luomaan tiukkaa vaatimuskehystä tai määritelmää 

pelille, vaan niiden avulla pyritään selittämään pelin tarkastelunäkökulma tämän työn 

sisällä. 

 

Arjoranta (2014) korostaa myös eroa oikean ja nimellisen määritelmän välillä, joista 

aiempi pyrkii nimensä mukaisesti etsimään todellisia, tiukkoja määritelmiä, kun taas 

jälkimmäinen on vahvasti kulttuuriin ja käyttöön sidonnainen tapa tulkita jotakin käsi-

tettä. Myös leikki ja peli ovatkin vahvasti kulttuurisidonnaisia käsitteitä, ja siksi yhtei-

sen, kansainvälisen määritelmän löytäminen joutuisi vääjäämättä kallistumaan jonkin 

kulttuurin sisäisen näkemyksen puoleen. Esimerkkejä leikki-termin kulttuurisidonnai-

suudelle esitellään tarkemmin myöhemmässä luvussa.  

 

Burgun (2012) esittää ajatuksen siitä, etteivät kaikki nykyisellään peleiksi kutsutut akti-

viteetit olisi välttämättä todella pelejä. Hän ehdottaa myös, että pelikehityksen kannalta 

olisi tärkeää keskittyä miettimään, mikä tekee pelistä pelin sen sijaan, että tuudittautuisi 

turvalliseen, yleistävään ajatukseen siitä, että pelit ovat eri asioita eri ihmisille. Vaikka 

Arjorannan ja Burgunin näkökannat saattavat aluksi vaikuttaa hyvin erilaisilta, eivät ne 

välttämättä sodi täysin toisiaan vastaan. Arjoranta (2014) muun muassa huomauttaa, 

ettei pelejä kuitenkaan kannata pitää määrittelemättöminä. Vastaavasti, esitettyään oman 

määritelmänsä Burgun (2012) kannustaa lukijoitaan etsimään peleille oman määritel-

mänsä, vaikka se sitten eroaisi hänen omastaan.  
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Kenties olisikin parempi, että yhden yhteisen määritelmän löytämisen sijaan pyrittäisiin 

kontekstisidonnaisia määritelmiä käyttämään apuna esimerkiksi keskustelujen helpot-

tamisessa. Pelin määritteleminen tiettyä tarkoitusperää, keskustelua tai tutkimusta var-

ten voi auttaa yhteisten raamien asettamisessa ja auttaa lukijoita tai osallistujia ymmär-

tämään, minkä ajatusmaailman puitteissa he asiaa sillä hetkellä käsittelevät. Tämä on 

tärkeää nimenomaan aiemmin mainitun kulttuurisidonnaisuuden takia, sillä se auttaa 

selkeyttämään myös eri kulttuureista tulleille ja eri näkemyksiä kantaville osallistujille 

sen, mistä tulkinnasta on milläkin hetkellä kyse. Tämäntapaisiin ajatuksiin päätyi myös 

Arjoranta (2014) itse, painottamalla kontekstin tärkeyttä sekä kehottamalla tutkijoita 

ajattelemaan määritelmiä työkaluina ja pohtimaan nimenomaan sitä, minkä tarkoituksen 

määritelmä pyrkii milloinkin täyttämään. 

 

Mitä itse määritelmiin tulee, sanoo suomenkielisen kielitoimiston sanakirjan ensimmäi-

nen määritelmä, että sanaa peli käytetään: Ajanvietteeksi harjoitettavista määrämuotoi-

sista ja -sääntöisistä kilpailuista t. leikeistä, joissa on välineenä kortteja, nappuloita 

tms. (Kotimaisten kielten keskus 2016.) Määritelmän mukaan peleille keskeistä ovat siis 

säännöt, hauskuus eli ajanviete sekä välineet, joiden avulla pelejä pelataan. Sanakirja 

kutsuu pelejä myös kilpailuksi tai leikiksi, vahvistaen näkemystä termien läheisestä suh-

teesta. 

 

Englanninkielisten sanakirjojen määritelmät pelistä ovat keskenään hyvinkin erilaisia, 

mutta myös niissä korostuu usein nimenomaan hupi, säännöt sekä kilpailu. Toisinaan ne 

määrittelevät pelin myös suhteessa leikkiin, muun muassa kutsumalla sitä järjestelmälli-

seksi leikiksi (Jisc Digital Media 2016).  

 

Burgunin (2012) määritelmässä puolestaan korostuvat myös säännöt sekä kilpailu, mut-

ta ennen kaikkea päätöksenteko, jonka hän painottaa olevan kenties tärkein osa peliä. 

Tämän lisäksi tehtyjen päätösten täytyisi hänen mukaansa olla tärkeitä pelin lopputulok-

sen kannalta, ja niillä tulisi olla seurauksia pelin sisällä. Hän huomauttaa myös, ettei 

mainitun kilpailun tarvitse tapahtua välttämättä kahden pelaajan välillä, vaan se voi olla 

myös pelaajan ja pelin välistä. Myös häviäminen on hänen mukaansa tärkeä osa peliä, 

sillä ilman sitä, pelissä on olemassa vain oikeita vastauksia, joka tekisi pelistä enem-

mänkin ratkaistavan pulman (puzzle) kuin pelin.  
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Yleisesti ottaen, pelille tärkeitä ominaisuuksia tuntuvat siis olevan seuraavat: 

 

 hauskuus ja viihdyttävyys 

 kilpailu, oli se muita pelaajia tai itse peliä vastaan 

 tavoite sekä mahdollisuus hävitä tai voittaa 

 säännöt, joiden puitteissa toimitaan 

 välineet pelaamiseen. 

 

Kuten jo aiemmin kävi ilmi, ei näitä yhteisiä ominaisuuksia tule taikka voida pitää viral-

lisina vaatimuksina jokaiselle pelille. Ne auttavat kuitenkin antamaan osviittaa siitä, 

millaiset ominaisuudet ovat tyypillisiä käsitteelle, jota me kutsumme peliksi. Näiden 

ominaisuuksien piirtämä määritelmä, vaikkei se täydellinen olekaan, auttaa meitä ver-

taamaan sitä leikkiin sekä antamaan kontekstin tämän työn sisäiselle pelikeskustelulle.  

 

Mitä itse leikkiin tulee, määrittelee samainen kielitoimiston sanakirja sen seuraavanlai-

sesti: – – lasten mielihyvänsävyinen toiminta ilman hyötytarkoitusta, us. määrämuotoi-

sena ja määräsääntöjä noudattavana. (Kotimaisten kielten keskus 2016.) Määritelmä ei 

siis ainoastaan kutsu leikkiä nimenomaan lasten toiminnaksi, vaan myös usein sääntöjä 

noudattavaksi. Kumpikaan kuvaus ei kuitenkaan ilmene monessa muussa määritelmäs-

sä, ja ne rajaavat leikin käsitettä kenties turhankin paljon. 

 

Digitaalisten asioiden neuvontapalvelua tarjoava Jisc Digital Media (2016) kokosi yh-

teen monien eri englanninkielisten sanakirjojen määritelmiä ja löysi muutamia toistuvia 

ominaisuuksia. Muun muassa leikin tekeminen vapaasta tahdosta, vapaus, hauskuus ja 

vakavuudesta irrottautuminen sekä tavoitteellisuuden puute toistuivat monessa eri mää-

ritelmässä. Englanninkieliset sanakirjat tuntuivatkin olevan suomenkielistä versiota va-

paampia leikin määritelmän kanssa. 

 

Yksi leikin tutkimuksen kenties tärkeimmistä henkilöistä, hollantilainen historioitsija 

Johan Huizinga (1984, 39) kuvailee leikin seuraavasti: 

 

Leikki on vapaaehtoista toimintaa tai askarointia, joka suoritetaan määrä-

tyissä ajan ja paikan rajoissa vapaaehtoisesti hyväksyttyjen, mutta ehdot-

tomasti sitovien sääntöjen mukaan; se on oma tarkoitusperänsä, ja sitä 

seuraa jännityksen ja ilon tunne sekä tietoisuus jostakin, mikä on “toista” 

kuin “tavallinen elämä”.  
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Huizingan varhainen määritelmä leikistä on hyvin samanlainen, kuin Jisc Digital Medi-

an löytämät määritelmät, eikä se pyri rajaamaan leikkiä ainoastaan lasten aktiviteetiksi. 

Päinvastoin, Huizinga (1984) toteaa, että kaikki kansat ja jopa eläimet leikkivät, ja hän 

myös korostaa leikin merkitystä yhteiskunnassa muun muassa näkemyksellä siitä, että 

kulttuuri on syntynyt leikistä.  

 

Huizingan määritelmää on lainattu alan tutkimuksissa hyvin usein, ja on todennäköistä, 

että hänen määritelmänsä on vaikuttanut myös modernien määritelmien syntyyn. Tästä 

huolimatta on mielenkiintoista huomata että siinä missä moni muu määritelmä painottaa 

sääntöjä nimenomaan pelien yhteydessä, painotti hän myös leikin sääntöjen tärkeyttä, 

kutsuen niitä ehdottomasti sitoviksi (Huizinga 1984, 20–22). Tämä näkemys leikin 

sääntöjen ehdottomuudesta onkin haastettu muun muassa huomauttamalla, että leikille 

ominaisen vain leikkiä -asenteen vuoksi täytyy myös leikin sääntöjen olla rentoja ja 

muokattavissa. Myös säännöillä leikkiminen voi olla paitsi osa leikistä saatua hupia, 

myös luontaista monille leikin ilmentymille. (Frissen ym. 2015, 20.) 

 

Ranskalainen sosiologi Roger Caillois (1961, 9) puolestaan ehdottaa, että leikin fiktiivi-

nen ikään kuin -asenne korvaa osaltaan säännöt ja huomauttaa, etteivät pelit ole teesken-

telyä ja säännöillä sidottua toimintaa, vaan jompaakumpaa. Kuten Huizinga, hänkin 

korostaa esittämässään leikin määritelmässä vahvasti leikin vapaaehtoisuutta. Toisaalta 

Caillois kritisoi myös Huizingaa siitä, ettei hän ottanut huomioon sattumanvaraisuuden 

elementtiä pelejä määritellessään, ja pyrkii itse jakamaan pelit neljään kategoriaan, jotka 

ovat agôn, alea, ilinx ja mimicry. Nämä neljä kategoriaa puolestaan voidaan edelleen 

jakaa sekä ludukseen että paidiaan. (Caillois 1961, 5–9, 12–13.) 

 

Agôn edustaa jo aiemmin mainittua kilpailua. Esimerkkejä tästä ovat kaikki pelit, joissa 

kilpaillaan jotakuta tai jotakin vastaan, ja esimerkiksi monet joukkuepelit ja urheilun 

osa-alueet kuuluvat agônin piiriin. (Caillois 1961, 14–15.) Myös esimerkiksi modernit 

taistelupelit tai vaikkapa shakki voitaisiin lukea tähän kategoriaan kuuluvaksi.  

 

Alea edustaa sattumaa ja tarkoittaa yksinkertaisimmillaan, että pelissä tai leikissä on 

mukana arvaamaton, sattumaan perustuva mahdollisuus jollekin. Siinä, missä agôn 

edusti toimintaa ja keskittymistä omaan suoritukseen, edustaa alea passiivisuutta ja kes-

kittymistä sekä luottoa kaikkeen muuhun, kuin itseen. Muun muassa kaikki uhkapelaa-

minen kuuluu alean piiriin. (Caillois 1961, 17–19.) 
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Mimicry (tai mimesis) edustaa esittämistä tai teeskentelyä sekä oman persoonan jättä-

mistä toisen omaksumiseksi. Näytelmät kuuluvat tähän kategoriaan, kuten myös puku-

leikit sekä lasten teeskentely- ja roolileikit. (Caillois 1961, 19–21.) 

 

Ilinx (tai vertigo) edustaa liikettä. Tarkemmin sanottuna se edustaa huimaavan liikkeen 

tavoittelua, sellaisen, joka herättäisi vahvoja tunteita ja jännitystä. Putoaminen voi syn-

nyttää tunteen vertigosta, kuten myös laskettelu tai pyöriminen. (Caillois 1961, 23–24.) 

Ehkäpä selkeimmät esimerkit tästä ovat erilaiset huvipuistolaitteet sekä sellaiset nyky-

aikaiset simulaattorit, jotka saavat pelaajaan tuntemaan itsensä osaksi näkemäänsä mai-

semaa ja liikettä. Simulaattorien voisikin katsoa olevan periaatteessa yhdistelmä mimic-

ry- ja vertigo-kategorioita. 

 

Nämä neljä leikin muotoa eivät kuitenkaan ole neljä puhtaasti erillistä konseptia, vaan 

kuten kaikki muukin leikissä, näiden käsitteiden yhdisteleminen ja niillä leikittely on 

jopa odotettua. Esimerkiksi agôn ja alea, vaikka ne vastakohtia ovatkin, yhdistyvät mo-

nissa korttipeleissä (Caillois 1961, 18). Myöhemmin esitellyistä tapauksista sekä itse 

päätapauksena toimiva City Scouts että lautapeli-illat (liite 3) sisältävät agônin elemen-

tin, ja jälkimmäinen myös alean. Workshop-tapauksessa (liite 6) puolestaan korostuu 

mimicry.  

 

Miten leikki ja pelit sitten eroavat toisistaan? Vaikka moni taho tuntuu olevan sitä miel-

tä, että kumpikin on toisistaan erkaneva, joskin samantapainen ja läheinen, aktiviteetti, 

ei yhtä yhteistä määritelmä niiden eroille ole. Leikki on yhtä aikaa pienempi ja suurempi 

termi kuin peli, ja sen voidaan ajatella joko sisältävän pelin tai sisältyvän peliin (Salen 

& Zimmerman 2003). 

 

Esitettyjen leikin ja pelin määritelmien tarkastelu paljastaa kuitenkin muutaman raken-

teelliseen sekä tarkoitusperään liittyvän eron, joita tämä työ käyttää pelin ja leikin erot-

teluun. Peleillä on esimerkiksi paljon selkeämpi, rajatumpi rakenne. Niillä on alku, lop-

pu, tavoite sekä säännöt, joiden puitteissa pelin sisässä tulee toimia. Säännöt ovat ennal-

ta määriteltyjä, eikä niiden muuttaminen kesken pelin ole useimmiten suotavaa. Voisi-

kin sanoa, että peli on leikkiä, jossa on mukana säännöt ja jokin päämäärä (Nacke 

2015). Leikillä ei tällaisia rajoitteita ole, vaan se on huomattavasti vapaampaa toimintaa, 

johon ei välttämättä liity tavoitetta saati tarkoitusta. Leikissäkin voi olla säännöt, mutta 

ne saattavat myös muuttua hetken mielijohteesta. 



14 

 

Toisena tärkeänä leikin ja pelin erottavana tekijänä on haasteellisuus ja kilpailuelement-

ti, joka liittyy vahvasti jo aiemmin mainittuun tavoitteellisuuteen. Pelissä kuin pelissä 

on usein läsnä jonkinlainen haaste, jonka pelaaja yrittää läpäistä, oli kyseessä sitten toi-

nen pelaaja, tekoäly tai vaikka aiemmin saadut huippupisteet.  

 

Leikkiin ja peliin voidaan myös soveltaa Roger Cailloisin (1961) kehittämiä paidian ja 

luduksen käsitteitä. Paidia on spontaania ja epämuodollista, kun taas ludus on muodol-

lista ja sääntöihin sidottua. Nämä kuvaukset tuntuvat käyvän yksiin monen muun leikin 

ja pelin kuvauksen kanssa ja ne ovatkin usein rinnastettu toisiinsa (Arjoranta 2015; 

Nacke 2015).  

 

Tästä huolimatta on syytä huomata, että termejä on sovellettu myös muun muassa ku-

vaamaan erilaisia videopelejä, eikä niitä voida pitää virallisina synonyymeinä pelille ja 

leikille. Tässä työssä leikkiä ja peliä tullaan kuitenkin käsittelemään vahvasti nimen-

omaan paidian ja luduksen määritelmien puitteissa. Mitä leikin ja pelin käsitteiden käyt-

töön tulee, on pelit yhdistetty opetukseen leikkejä useammin, varsinkin aikuisten oppi-

misesta puhuttaessa. Tästä esimerkkinä toimivat nimenomaan pelillistämisen sovelta-

minen opetusympäristöissä sekä erilaiset oppimispelit.  

 

Vastaavasti, leikki tuntuu olevan kytköksissä nimenomaan lasten varhaiseen oppimi-

seen. Lapset oppivat lukuisia taitoja ja käsitteitä leikin kautta, kuten kielen käyttöä, 

kanssakäymistä, syyn ja seurauksen suhteita sekä yksinkertaisia konsepteja kuten muo-

toja ja tasapainoa. Myös myöhemmin käsitellyt roolipelit ja roolien omaksumisleikit 

auttavat lapsia saamaan selkoa ympäröivästä maailmasta ja esimerkiksi toisista huoleh-

timisesta. Ne myös tarjoavat lapsille tilaisuuden tutkia oikean elämän ammatteja sekä 

sosiaalisia rooleja tavalla, jonka he itse ymmärtävät. (Brotherson 2009.) 

 

Leikin on siis mielletty olevan tärkeää sekä lapsen oman identiteetin muodostuksessa, 

että hänen pyrkimyksessään ymmärtää maailmaa. Lapset leikkivät kotia, ja he leikkivät 

eri ammatteja kuin opetellakseen, mitä ne käytännössä tarkoittavat. Kenties sama voisi 

kuitenkin päteä myös aikuisten oppimiseen, varsinkin heidän oppiessaan uutta toisista 

kulttuureista. Siihen, ettei leikki koske ainoastaan lapsia, onkin havahduttu viimeaikoi-

na. Esimerkiksi vuonna 2015 Tampereella järjestetty Adult Play -seminaari käsitteli 

nimenomaan aikuisten leikkiä ja pelaamista eri konteksteissa (Arjoranta 2015).  
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Myös tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella leikin ja pelin hyötyä nimen-

omaan nuorten aikuisten oppimisessa, ja tapauksiin osaa ottaneet pelaajat sijoittuivat 

20–30 ikävuoden välimaastoon. 

 

Pelien opetuksellisista tarkoituksista ja pedagogisista seurauksista puhuivat puolestaan 

Lipponen, Rajala ja Hilppö (2014, 148, 150) julkaistussa kirjassa Oppiminen pelissä: 

Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa seuraavanlaisesti: 

 

Käytännössä on mahdotonta räätälöidä pelit aina optimaalisesti paikalli-

siin tarpeisiin ja olosuhteisiin. Usein on myös niin, että pelien suunnitteli-

ja ja kehittelijä eivät juurikaan tunne sitä kontekstia, jossa pelejä tullaan 

käyttämään. – –  Pelin pegagogisiin seurauksiin vaikuttaa myös se, missä 

määrin peli on muokattavissa vastaamaan käyttäjien pitkäaikaista ja op-

pimistilanteissa syntyviä ja muuttuvia tarpeita. Voiko esimerkiksi peli-

hahmoja tai pelin sääntöjä muuttaa sen jälkeen, kun suunnittelija tai ke-

hittäjä on ne luonut?   

 

Vaikka väite pitääkin paikkansa siltä osin, että kaikkia tilanteita taikka osanottajia on 

mahdotonta ennakoida tai jokaista osanottajaa miellyttää, koskee väite fyysisiä pelita-

pahtumia hieman eri kontekstissa. Pelitapahtumien ja tosielämän pelien sekä leikkien 

tekoon ei vaadita samanlaisia resursseja tai rajoitteita kuin digitaalisten pelien. Tärkein-

tä on ymmärrys pelien perimmäisestä toiminnasta ja niiden suunnittelun sekä toteutuk-

sen teoriasta, eikä mikään luotu osa peliä ole mukautumaton.  

 

Täten sekä pelihahmoja että sääntöjä on paitsi mahdollista, myös helppoa muokata jo-

kaiseen oppimistilanteeseen sopivaksi. On siis mahdollista luoda tapahtuman suunnitte-

lulle ja toteutukselle uudelleenkäytettävä pohja, jota muokkaamalla voi kulloisenkin 

pelitapahtuman räätälöidä jokaiseen tilanteeseen sopivaksi. Pienet muutokset ovat no-

peita. Jos esimerkiksi jonkin pelin kohderyhmä muuttuu yhdestä kaupungista toiseen, 

voi viitekehyksen säilyttää ja sisällön muuttaa. Tällaista menetelmää käytettiin nimen-

omaan myöhemmin päätapauksena toimivan City Scouts -projektin yhteydessä. 

 

Vastaavanlainen mukautettavuus voisi olla mahdollista saavuttaa myös tietynlaisilla, 

ainakin osittain digitaalisilla peleillä. Esimerkiksi juuri City Scoutsin jatkokehitys loi 

siitä digitaalisen version ActionTrack-työkalulla, johon on mahdollista luoda tehtävä-

pankki, josta voi itse rakentaa haluamansa pelikokemuksen valmiiden palikoiden avulla. 

Täten kyseessä ei ole vain yksi ennalta luotu ja määritelty, kertakäyttöinen peli, vaan 

monikäyttöinen pohja erilaisten pelitapahtumien luonnille. 
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2.1.2 Pelillisyys ja pelillistäminen 

 

Yksinkertaisimmillaan pelillistämisellä (gamification) tarkoitetaan pelillisten elementti-

en lisäämistä johonkin pelin ulkopuoliseen konseptiin motivaation lisäämiseksi. Kuten 

mainittu, tuli termi suosituksi nimenomaan vuosikymmenen vaihteessa, ja hiljattain se 

sai myös englanninkielisen sanakirjamääritelmän. Tästä huolimatta, myös pelillistämi-

sen tarkasta määritelmästä ja siitä, mitä kaikkea siihen sisältyy, käydään yhä keskuste-

lua.  

 

Esimerkkinä tästä on muun muassa Gartnerin vuonna 2014 julkistama päivitys pelillis-

tämisen määritelmälle nimenomaan erimuotoisista ja epäselvistä määritelmistä johtuvi-

en ongelmien takia. Tämän päivitetyn määritelmän mukaan pelillistäminen keskittyy 

nimenomaan auttamaan pelaajia saavuttamaan päämääränsä ja motivoimaan ihmisiä 

kehittämään kykyjään sekä saamaan aikaan muutosta tai edesauttamaan innovaatiota. 

Päivitetyn määritelmän mukaan pelillistäminen on kuitenkin nimenomaan tapa saada 

ihmiset kanssakäymiseen digitaalisten laitteiden, ei välttämättä muiden ihmisten kanssa. 

(Burke 2014.) Määritelmän julkistuksen jälkeen moni taho osoittikin olevansa eri mieltä 

termin rajoittamisesta ainoastaan digitaalisiin toteutuksiin.  

 

Tätä rajoitusta kritisoivat muun muassa Cortizo (2014) sekä Marczewski (2014), sano-

en, että uusi määritelmä ei ollut kyllin laaja ja jättäisi nykyisillään monen pelillistetyn 

aktiviteetin määritelmän ulkopuolelle. Marczewski kritisoi myös Gartnerin harjoittamaa 

pisteiden tärkeyden korostusta.  

 

On myös syytä huomata, ettei Gartnerin (2016) oma IT-sanasto mainitse rajoitusta vain 

digitaalisuuteen. Sen sijaan, se kuvaa pelillistämisen koskevan nimenomaan yritystoi-

mintaa. Vastaavasti myöskään Merriam-Webster-verkkosanakirja (2015a) ei mainitse 

digitaalisuutta tai sen rajoituksia erikseen. Myös Nacke (2015) on sitä mieltä, että vaik-

ka pelillistämistä käytetään usein digitaalisuuteen liittyen, on samojen ideoiden käyttö 

mahdollista myös ilman digitaalista elementtiä. 

 

Tämän työn puitteissa pelillistämisestä tullaan käyttämään nimenomaan sen yleisluon-

toisempaa määritelmää, jonka mukaan pelillistäminen on pelillisten elementtien tuomis-

ta ei-pelillisiin konteksteihin, oli kyseessä sitten digitaalinen ympäristö tai ei. 
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Kyseessä on siis määritelmä, joka antaa painoarvoa nimenomaan sovelletuille pelillis-

tämisen elementeille, eikä niinkään ympäristölle, jossa niitä sovelletaan.  

 

Pelillistämiseen liittyy myös läheisesti pelillisyys-termi. Termit ovat kuitenkin tiukem-

min sidottuja toisiinsa, kuin esimerkiksi leikillisyys ja leikillistäminen. Pelillisyys tun-

tuukin viittaavan usein nimenomaan pelillistämisen kautta esiteltyjen elementtien tuo-

toksiin. Toisin sanoen, pelillistäminen tuo johonkin pelillisyyttä. Tämä on myös tämän 

kyseisen opinnäytetyön sisällä käytetty määritelmä. 

 

Tästä huolimatta myös pelillisyyden ja pelillistämisen välisestä suhteesta löytyy erilaisia 

näkökulmia. Esimerkiksi Vesterinen ja Mylläri (2014, 57–58) pyrkivät korostamaan 

nimenomaan pelillisyys-termiä, sillä heidän mukaansa se on opetuksen kannalta tärkeä 

konsepti, jonka he luonnehtivat pelien ja pedagogiikan välimaastoksi. Heidän mukaansa 

pelillistäminen voi tuoda pelillisyyttä, mutta pelillisyys voi myös ilmetä luonnostaan.   

 

 

2.1.3 Leikillisyys ja leikillistäminen 

 

Leikillisyys ja pelillisyys ovat hyvin läheisiä termejä, minkä osoittaa muun muassa se, 

että kummastakin käytetään englanniksi nimitystä playfulness. Jarkko Hakalan (2011) 

mukaan muun muassa pelitutkija Frans Mäyrä suosisi kuitenkin enemmän leikillisyys-

termin käyttöä, sillä se huomioi paremmin nimenomaan mukana olevan asenteen. Lei-

killisyyttä kutsutaankin toisinaan myös leikilliseksi asenteeksi, joka kuvaa hyvin sen 

merkitystä tapana suhtautua ulkoiseen maailmaan. Leikilliseen asenteeseen sisältyy 

muun muassa kyky irrottautua normeista ja tarkastella asioita uudesta näkökulmasta. 

(Arjoranta 2015.) 

 

Kirjassaan A Playful Path, pelisuunnittelija ja -teorioitsija DeKoven (2014) esittelee 

leikillisen tien käsitteen. Leikillinen tie on hänen mukaansa jotain, jolla ihmiset kulke-

vat, kun he muun muassa ovat tai tuntevat olevansa leikillisiä, pitävät hauskaa, tuntevat 

elävänsä ja olevansa onnellisia. Itse leikillisyyttä DeKoven puolestaan kuvailee avoi-

muutena, irti päästämisenä vakavuudesta, hetkeen antautumisena ja reagointina ympä-

ristön tarjoamiin mahdollisuuksiin harjoittaa leikillisyyttä.  
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Hän yhdistää myös improvisaation ja luovuuden taidot leikillisyyteen ja kuvailee leikil-

lisyyden lahjana, mutta myöhemmin myös jonain, mitä ihmiset voivat halutessaan har-

joittaa (DeKoven 2014, 21, 31, 34, 45). Myös Kangas (2014) puoltaa näkemystä siitä, 

että leikillisyys ja luovuus liittyvät toisiinsa. 

 

Mitä leikillisyyden ja leikin sekä pelin välisiin suhteisiin tulee, ei jokainen peli välttä-

mättä sisällä leikillisyyttä, eikä leikillisyys välttämättä vaadi leikkiä. (DeKoven 2014, 

32, 34). Caillois (1961, 6) ja DeKoven (2014, 32) jakavat myös näkemyksen siitä, ettei 

ammattina harjoitettu pelaaminen, kuten urheilu tai virallinen shakki, ole leikillisen lei-

kin piiriin kuuluvaa. Sama koskee muutakin sellaista pelaamista, jonka tarkoituksena on 

saada tehdystä aktiviteetista jonkinlaista hyötyä. 

 

Yhtenä tärkeänä erona pelillisyyden ja leikillisyyden välillä voisi olla se, että siinä, mis-

sä pelillistäminen pyrkii tuomaan pelillisiä elementtejä, kuten erilaisia pisteytysjärjes-

telmiä, pelin ulkopuolisiin konteksteihin, kuvaa leikillisyys enemmän asennetta, kuin 

joukkoa implementoitavia ominaisuuksia. Nimenomaan tätä määritelmää tullaan käyt-

tämään myös tämän työn puitteissa.  

 

Miksi leikillisyys on sitten tärkeää? Kuten mainittu, pelillistäminen on saanut osakseen 

kiitoksen lisäksi myös kritiikkiä. Yksi yleinen kritiikin aihe on myös Arjorannan (2015) 

mainitsema tapa keskittyä liikaa nimenomaan pisteisiin ja kilpailuttamiseen. Pisteiden 

liika korostaminen onkin johtanut puheeseen pisteyttämisestä (pointsification, badgifi-

cation) pelillistämisen sijaan (DiCerbo 2012). Tällaista liiallisesti palkintoihin keskitty-

vää pelillistämistä on kutsuttu myös huonoksi pelillistämiseksi (Shane 2013). Arvomer-

kit ja pisteet voivatkin olla tietyissä tapauksissa jopa ongelmallisia, sillä kumpikin on-

niin sanotun ulkoisen motivaation edistäjä. Ne voivat pahimmillaan jopa syödä käyttäji-

ensä sisäistä motivaatiota ja tehdä heidän työtuloksestaan huonompaa (Shane 2013). 

Tämä eri motivaatiotyyppeihin liittyvä ilmiö tullaan esittelemään tarkemmin myöhem-

mässä luvussa (ks. sivut 26–28).  

 

Myös Arjoranta (2015) korostaa leikillisen asenteen tarvetta sekä sitä, ettei kilpailutus 

välttämättä ole toimiva motivaation lähde jokaiselle työntekijälle. Tämä on tärkeä huo-

mio, ja erityisesti yritysten, joiden työntekijöiden keski-ikä on korkea, tulisi pitää tämä 

seikka mielessä, sillä ikääntymisen on todettu vähentävän kilpailumotivaation tärkeyttä 

(Yee 2016).  



19 

 

Tästä syystä olisikin tärkeää, että pelillistämisen tuomien fyysisten muutosten lisäksi 

huomiota kiinnitettäisiin myös leikillisen asenteen ja hauskuuden korostamiseen, eli 

toisin sanoen leikillisyyteen. Kuitenkin, sen sijaan, että pelillisyys korvattaisiin täysin 

leikillisyydellä, tulisi molempien parhaat puolet yhdistää parhaiden tulosten saamiseksi. 

Leikillisyys kykenee asioihin, joihin pelillisyys ei – ja päinvastoin. Leikillisyys voi esi-

merkiksi tuoda mukanaan uteliaisuutta ja luovuutta siinä, missä pelillisyys tuo muka-

naan määrätietoisuutta ja kykyä vastata haasteisiin. (Nacke 2015.) Sen lisäksi, että lei-

killisyys voi osaltaan auttaa tukemaan pelillisyyden implementointia, on sillä todettu 

olevan myös terveydellisiä etuja. Leikilliset ihmiset muun muassa omaavat paremman 

stressinsietokyvyn ja ovat useammin akateemisesti menestyneempiä (Neyfakh 2014). 

 

Mitä leikillistämiseen (ludification) tulee, on se hyvin tuore termi, jolle ei esimerkiksi 

löydy vielä sanakirjamääritelmää. Sitä on kuitenkin kuvattu pelillistämiseen verrattava-

na terminä, jonka tarkoituksena on nimensä mukaisesti tuoda leikillisiä elementtejä lei-

kin ulkopuolisiin konsepteihin (Nacke 2015).  

 

Leikillistymisestä on puhuttu viimeaikoina myös laajemmassa mittakaavassa, ja esille 

on noussut muun muassa niin kutsuttu ludification of culture (Frissen ym. 2015, 10). 

Termin voisi kääntää joko kulttuurin leikillistymiseksi tai kulttuurin leikillistämiseksi 

riippuen siitä, minkä määritelmän termille valitsee. Kysymykseksi termin käytössä sekä 

myös suomenkielisen käännöksen valinnassa, nouseekin, onko puhe nimenomaan leikil-

listen toimien ja elementtien lisääntymisestä, vai muutoksesta näkökulmassa (Frissen 

ym. 2015, 21.)  

 

Kulttuurin kehittyminen leikillisemmäksi ei näy ainoastaan pelien yleistymisenä, vaan 

myös leikillisyyden leviämisenä aiemmin vakaviin aloihin kuten työhön, koulutukseen 

ja politiikkaan (Frissen ym. 2015, 10). Tämä on vääjäämättä johtanut myös leikillisem-

män asenteen syntyyn, joten vaikuttaisikin siltä, että kyseessä olisi sekä leikillistyminen 

että leikillistäminen vaihtelevissa määrin. Tässä työssä käsitellään kumpaakin termiä ja 

toiveena on, että tapauksissa sovellutetut leikillistämisen tekniikat auttaisivat synnyttä-

mään myös leikillisyyttä. 
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2.2 Kielelliset erot 

 

Kuten mainittu, leikkiä edustavan termin laajuus voi vaihdella merkittävästi eri kielten 

välillä. Jo Huizinga (1984, 39–40) kiinnitti tähän huomiota, muistuttaen kielten tärkey-

destä leikin määrittelemisessä ja huomauttaen, että käyttämämme sana rajaa myös itse 

käsitettä. Kieli vaikuttaa tapaamme ajatella ja luoda konsepteja, ja täten kielellisten ero-

jen tunnistaminen on tärkeää niin erikielisten tutkimuksien, kuin eri kulttuurienkin ym-

märtämisessä. Tämä työ ei kuitenkaan pyri tuottamaan kaiken kattavaa katsausta eri 

kielien ja kulttuurien käsitykseen leikistä, vaan tarkoituksena on antaa lukijalle lyhyt 

kurkistus termin monimuotoisuuteen ja kulttuurisidonnaisuuteen käyttäen esimerkkinä 

muutamaa eri kieltä. 

 

Yksi merkittävimmistä sekä nopeimmin huomattavista eroista on, että englannin kielen 

play-sana, kuten myös venäjän kielen termi igrat’ (играть), sisältää sekä suomenkielen 

leikin että pelin käsitteen. Kuten venäläinen vastineensakin, play laajenee myös toimi-

maan verbinä instrumenttia soitettaessa, jonka lisäksi yksinään käytettynä se tarkoittaa 

myös näytelmää – molemmat aktiviteetteja, jotka Huizinga rinnasti leikin piiriin kuulu-

vaksi. Siinä, missä englanniksi sanotaan to play football, to play the violin, to play out-

side, to play Halo, Suomessa jalkapalloa ja Haloa pelataan, ulkona leikitään ja viulua 

soitetaan. On kuitenkin kiinnostavaa huomata, että muinaispohjoismaalainen leikr ja 

leika sisälsivät itse asiassa myös tanssin merkityksiä (Huizinga 1984, 49).  

 

Seuraava esimerkki tulee hieman kauempaa, nimittäin Japanista. Japanin kielen termi 

asobu (遊ぶ) käännetään usein tarkoittamaan leikkiä, mutta sitä ei kuitenkaan käytetä 

esimerkiksi urheilulajien tai videopelien pelaamisesta. Näissä yhteyksissä japanissa on 

käytössä yleisluontoisempi verbi suru (する) tai joskus yaru (やる), jotka yksinkertais-

tettuna vastaavat suunnilleen suomenkielen tehdä-termiä. Asobua puolestaan käytetään 

tarkoittamaan laajemmin hauskanpitoa. On esimerkiksi tavanomaista kuulla japanilais-

ten pyytävän ystäviään kylään sanomalla uchi de asobou, joka kirjaimellisesti käännet-

tynä tarkoittaisi suunnilleen mennään meille leikkimään. Tässä yhteydessä verbi kuiten-

kin tarkoittaa enemminkin niin sanottua hengailua, yhdessäoloa sekä hauskanpitoa, kuin 

varsinaista leikkiä.  
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Vietnamissa puolestaan on käytössä chơi-termi, joka kattaa suuren osan siitä, mitä play 

ja asobukin. Sitä käytetään urheilusta, musiikista sekä peleistä, mutta myös esimerkiksi 

mobiililaitteen tai tietokoneen käytöstä huvinomaisiin tarkoituksiin.  

 

Koska moni leikkiin liittyvä tutkimus, Huizingan Homo Ludens mukaan lukien, tulee 

Alankomaista, on tärkeää mainita myös germaanisten kielien käsitys leikistä. Huizingan 

mukaan germaanisten kielten kantasanana toimii Spiel, jota voi käyttää yksin, mutta 

jonka yhteyteen kuuluu varsinaisesti tietty, leikkimistä kuvaava verbi. Niinpä oikea tapa 

kuvata leikkiä olisikin sanoa Man spietl ein Spiel, eli leikitään leikki. Huizinga päättelee 

tämän johtuvan siitä, että leikki käsitetään niin erikoisena asiana, ettei sitä voida rinnas-

taa vain pelkkään tekemiseen. (Huizinga 1984, 50.) 

 

Tämän työn sisällä merkitystä on nimenomaan suomenkielisillä sekä englanninkielisillä 

termeillä lähteiden kaksikielisyyden vuoksi. Kuitenkin, koska järjestetyt pelitapahtumat 

liittyvät nimenomaan tiivisti muiden kulttuurien ymmärtämiseen ja jakamiseen sekä 

leikkiin eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa, on tärkeä pitää mielessä eri kan-

sojen erilaiset käsitykset leikistä.  
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3 CITY SCOUTS 

 

Tämän opinnäytetyön päätapaus sai alkunsa vuoden 2014 syksyllä. Tavoitteena oli kehi-

tellä jokin mielenkiintoinen pelitapahtuma osaksi intensiivikurssia, jonka tarkoituksena 

oli tutustuttaa opiskelijat Venäjään markkina-alueena. Kurssi kesti kaksi periodia, ja 

siihen sisältyi noin viikon mittainen matka Pietariin. Vastaavasti, muutaman kuukauden 

päästä pietarilaisten yhteistyökoulujen opiskelijat tulivat vuorostaan tutustumaan Tam-

pereeseen ja TAMKiin. 

 

Suunnitellun tapahtuman tuli sijoittua nimenomaan noiden kahden ulkomailla vietetyn 

jakson ajalle ja edesauttaa sekä suomalaisia että venäläisiä opiskelijoita oppimaan lisää 

naapurimaastaan. Tarkoituksena oli, että oppiminen tapahtuisi muussa kuin luokkaym-

päristössä niin, että opiskelijat saisivat tutustua maan tapoihin sekä vierailun kohteena 

olevaan kaupunkiin myös käytännössä. Tuloksena oli kaksi sisällöltään erilaista, mutta 

rakenteeltaan samanlaista pelitapahtumaa sekä viitekehys mahdollisia tulevia tapahtu-

mia varten.  

 

 

3.1 Suunnittelu 

 

Alkuperäinen idea tapahtumalle oli jonkinlainen aarrejahti tai scavenger hunt, jossa 

pelaajat etsisivät ja keräisivät ennalta määrättyjä esineitä tai asioita ympäri kohdekau-

pungin. Tätä ideaa kuitenkin kehitettiin kulttuuririkkaammaksi ja oppimiskontekstiin 

sidotummaksi, ja lopputulos olikin jonkinlainen aarrejahdin alalaji, jossa painoarvoa 

annettiin nimenomaan itse tehtävän suorituksesta saadulle kokemukselle ja sen aikana 

kerätyille muistoille. 

 

Koska ajatuksena oli, että tapahtuma sisältäisi pelillisiä elementtejä osallistumismoti-

vaation ja saadun huvin maksimoimiseksi, värvättiin projektia pelillistämään kaksi peli-

tuotannon opiskelijaa, minut mukaan lukien. Tapahtuman luominen muistuttikin suures-

ti pelin suunnittelua, ja siihen käytettiin muun muassa hieman muunneltua pelisuunnit-

teludokumenttia (GDD). Toinen puoli projektitiimistä koostui kansainvälisen liiketoi-

minnan opiskelijoista, jotka toivat kansainvälistä näkökulmaa ja monikulttuurisia arvoja 

tehtävien kehitykseen.  
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Tästä kahtiajaosta huolimatta kumpienkin koulutusalojen opiskelijat osallistuivat aika 

ajoin kuitenkin myös toistensa tehtäviin tiimin pienen koon vuoksi sekä mahdollisim-

man erilaisten näkökulmien tarjoamiseksi. Kuten mainittu, City Scoutsista oli kaksi to-

teutusta, toinen Pietarissa, toinen Tampereella. Näiden lisäksi TAMKin tiloissa järjes-

tettiin ennen virallisia tapahtumia myös erillinen beetatestaus-peli luodun idean testaa-

mista varten. Jokaisen toteutuksen jälkeen ilmenneet ongelmat korjattiin ja pohjaa kehi-

tettiin, jonka jälkeen alettiin suunnitella seuraavaa toteutusta (kuva 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 1. City Scoutsin prosessikuvaus 

 

 

3.2 Sharing Life Festival 

 

Lopullinen idea kehitettävän pelitapahtuman rakenteesta syntyi eräästä tapahtumasta, 

johon olin osallistunut vaihto-oppilasvuoteni aikana Daegussa, Etelä-Koreassa. Silloi-

sen, Sharing Life Festival -nimisen tapahtuman tarkoituksena oli järjestäjien sanojen 

mukaan (to) promote cultural diversity in Daegu, eli edistää Daegun kulttuurillista mo-

nimuotoisuutta. Sharing Life Festival koostui kolmesta osasta, joihin kuului ruokien 

kautta jaettu ruokakulttuuri, Intiasta peräisin oleva värisota sekä aarteenmetsästykseen 

perustuva Photo Rush -niminen peli.  

 

Tapahtumassa oli myös mahdollista muun muassa pukeutua korealaiseen kansallispu-

kuun (한복, hanbok) sekä kuunnella musiikkia eri maista. Vaikka koko tapahtuma itses-

sään oli hyvä esimerkki kulttuurin jakamisesta sekä monikulttuurillisesta yhteisöllisyy-

destä, oli City Scoutsin kehityksen kannalta oleellista nimenomaan Photo Rush -peli. 

Suunnittelu Toteutus 

Jatkokehitys 
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Siihen osallistuneet kilpailijat muodostivat pieniä joukkueita, joille jokaiselle annettiin 

yhteen nidottu lehtiö, jossa oli noin viisikymmentä tehtävää. Ideana oli, että osanottajien 

tulisi pyrkiä toteuttamaan niin monta tehtävää, kuin he suinkin annetussa puolentoista 

tunnin ajassa kykenivät. Voittaja olisi se, jolla olisi ajan loputtua eniten pisteitä. Itse 

tehtävät olivat sisällöltään erilaisia, mutta suurin osa niistä liittyi kuitenkin jollakin lailla 

kohdekulttuurin, tässä tapauksessa siis Korean, väestöön, tapoihin ja nähtävyyksiin. 

Todisteena suoritetusta tehtävästä osanottajien tuli kuvata suorituksensa ja jakaa sitten 

kameransa tai kännykkänsä muistikortti tapahtuman järjestäjille pisteiden laskemiseksi. 

 

Yhtenä esimerkkinä kyseisistä tehtävistä oli ottaa kuva podaegia (포대기) käyttävän 

korealaisen kanssa. Podaegi on eräänlainen perinteinen kantoliina, jossa vauvaa kanne-

taan vanhemman selässä. Muina esimerkkeinä mainittakoon tehtävä löytää kaupungin 

poliisilaitos ja ottaa siellä yhteiskuva konstaapelien kanssa, tai onnistua löytämään ja 

kuvaamaan oman maansa lippu. Kaikilta kuvatuilta henkilöiltä tuli luonnollisesti pyytää 

ensin lupa. 

  

Koska tapahtuma oli ollut sekä hauska että opettavainen, esitin, että soveltaisimme hie-

man vastaavaa lähestymistapaa myös City Scouts -tapahtumaan. Ideaa kehitettiin eteen-

päin yhteistoimin, ja prosessiin liittyi monia iteraatioita sekä lukuisten pelielementtien 

pohdintaa, ennen kuin päädyimme lopulliseen tehtävämalliin. Tästä prosessista sekä sen 

aikana tehdyistä päätöksistä ja niiden perusteluista kerrotaan tarkemmin tulevissa alalu-

vuissa. 

 

 

3.3 Pelin kulku ja alusta 

 

Ennen pelin muiden osien esittelyä tai sen suunnittelun aikana tehtyihin päätöksiin pa-

neutumista, on syytä antaa yleiskuva itse pelin kulusta sekä sen ympäristöstä ja alustas-

ta. Niinpä tämä alaluku pyrkii tarjoamaan nopean kurkistuksen pelin yleiseen kulkuun 

ilman syvempää kannanottoa tehtyihin päätöksiin.  

 

Pelin aluksi osallistujat jaettiin noin viisihenkisiin joukkueisiin, joihin pyrittiin sijoitta-

maan mahdollisimman tasainen määrä sekä suomalaisia että venäläisiä opiskelijoita. 

Kun joukkueet oli jaettu, annettiin osallistujille tehtävälista, kartta sekä muut tehtävien-

suorittamiseen tarvitut materiaalit, kuten kynä ja paperia.  
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Tämän jälkeen jokaiselle tiimille selitettiin pelin kulku, sen säännöt sekä yhteinen lope-

tuspaikka, johon kaikkien tulisi pelin päätyttyä kerääntyä. Kun mahdollisiin kysymyk-

siin oli vastattu, päästettiin joukkueet liikkeelle. Heidän pelialueenaan toimi lähinnä 

kaupungin keskusta kaupunkikierrokseen mukaan otettujen paikkojen takia, mutta viral-

lisia rajoituksia alueesta ei pelaajille annettu. 

 

Ensimmäisessä, Pietariin sijoittuvassa City Scouts -toteutuksessa, kaikki joukkueet 

aloittivat samasta paikasta kaupungin koon ja tiimien suuren määrän vuoksi. Tampereel-

la järjestetyssä pelissä tiimit puolestaan aloittivat kolmesta eri aloituspisteestä, joissa 

kussakin oli yksi pelin järjestäjä opastamassa ja avustamassa liikkeellelähdössä. Pelin 

tavoitteena oli suorittaa tehtävälistassa olevia, pisteytettyjä tehtäviä, ottaen suorituksesta 

todisteeksi joko kuva tai videopätkä tehtävän luonteesta riippuen. Voittaja olisi joukkue, 

joka keräsi pelin aikana eniten pisteitä. Voittaja saisi pelin päätyttyä pienen palkinnon ja 

muut joukkueet puolestaan lohdutuspalkinnon. Tämän lisäksi jokainen peliin osallistu-

nut saisi myös henkilökohtaisen kunniakirjan muistoksi pelin suorittamisesta.  

 

Tehtävät oli jaettu neljään kategoriaan, jotka olivat: kaupunkikierros, kieli, stereotypiat 

ja liiketalous. Todisteeksi otettu kuva tai video lähetettiin pelin vetäjille, jotka tarkisti-

vat, täyttikö se tehtävän kuvauksessa määritellyt vaatimukset. Onnistuneesta suorituk-

sesta sai tehtävälistassa luvatun määrän pisteitä, ja puutteellisesta suorituksesta, jossa ei 

ollut noudatettu kaikkia tehtävässä määriteltyjä vaatimuksia, alennetun pistemäärän. 

Suoritetusta tehtävästä oli myös mahdollista saada yksi lisäpiste, mikäli vetäjät pitivät 

kuvaa tai videota erityisen luovana. 

 

Ainoa vaatimus pisteiden ja tehtävien suhteen oli, että jokaisella ryhmällä tuli olla vä-

hintään 50 pistettä pelin loputtua (60 pistettä Tampereen toteutuksessa). Muuten pelin 

kulku oli vapaamuotoista ja pelaajat saivat muun muassa päättää, missä järjestyksessä 

tehtäviä tekisivät, mitkä tehtävät he tekisivät, ja kuinka monta niitä he tekisivät. Myös 

pelin kesto, tauot ja ruokatauot olivat pelaajien päätettävissä. 

 

Mitä alustaan tulee, käytettiin kummassakin pelissä VK-sivustoa sen suuren Venäjällä 

saaman suosion takia. VK, alkuperäiseltä nimeltään VKontakte, on hieman Facebookin 

kaltainen sosiaalinen verkkosivusto, josta on saatavilla myös mobiiliversio. Sivustoon 

luotiin yhteinen ryhmä kummallekin pelille ja jokainen joukkue sai oman, ryhmän sisäl-

le luodun kuvakansion, johon he voisivat lähettää tiedostonsa tarkistettaviksi.  
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Pelin vetäjät pitivät yhteyttä pelaajiin ja osoittivat seuraavansa peliä antamalla hupimuo-

toisia tai rohkaisevia kommentteja kuviin samalla, kun he tarkistivat kuvien sisällön. 

Myös muiden pelaajien oli mahdollista nähdä toistensa lähettämät videot ja kuvat. 

 

City Scoutsia on sittemmin jatkokehitetty ActionTrack-palvelun avulla digitaalisemman 

version mahdollistamiseksi. Tästä jatkokehityksestä on kerrottu lisää aivan City Scouts  

-luvun lopussa. 

 

 

3.4 Tehtävien luonti 

 

Heti projektin alusta asti oli selvää, että pelissä suoritettavat tehtävät tulisivat olemaan 

keskeisessä roolissa tapahtuman onnistumisen kannalta. Niiden tuli olla tarpeeksi haus-

koja ja viihdyttäviä herättääkseen osanottajien mielenkiinnon ja pitääkseen yllä moti-

vaatiota suorittaa niitä yksi toisensa jälkeen, kuitenkaan unohtamatta kurssin kannalta 

keskeistä opettavaisuuden elementtiä. Ne olisivat koko pelitapahtuman ydin, ja siksi 

niiden suunnittelulle tulisi varata riittävästi aikaa. 

 

Tehtävien suunnittelun alkaessa oli motivaatio heti keskeisessä roolissa. Mikä motivoisi 

opiskelijoita suorittamaan tehtäviä itsenäisen kaupungin tutkiskelun sijaan? Mitä opis-

kelijat hyötyisivät tehtävien suorittamisesta? Voidaksemme vastata näihin kysymyksiin, 

oli mietittävä, mikä ylipäätään saa ihmiset pelaamaan tai leikkimään.  

 

 

3.4.1 Motivaatio 

 

Kaikkein yksinkertaisimmillaan, Merriam-Webster-verkkosanakirja määrittelee moti-

vaation: Voimana tai influenssina, joka saa jonkun tekemään jotain.
1
 (Merriam-Webster 

2015b.) BusinessDictionary.com puolestaan vie määritelmän hieman pidemmälle ja 

lisää, että se on: Ulkoinen tai sisäinen tekijä, joka luo energiaa ja halua pysyä kiinnos-

tuneena ja omistautuneena työlle, roolille tai aiheelle.
2
 (BusinessDictionary 2016.) 

                                                 

1
 “A force or influence that causes someone to do something.” (Merriam-Webster-verkkosanakirja.) 

2
 “Internal and external factors that stimulate desire and energy in people to be continually interested 

and committed to a job, role or subject, or to make an effort to attain a goal.” (BusinessDictionary-

verkkosanakirja.) 

http://www.businessdictionary.com/definition/external-factors.html
http://www.businessdictionary.com/definition/energy.html
http://www.businessdictionary.com/definition/job.html
http://www.businessdictionary.com/definition/role.html
http://www.businessdictionary.com/definition/goal.html
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Kuten toinen määritelmä jo mainitseekin, on olemassa kahdenlaisia motivaation lähtei-

tä, ja City Scoutsissa käytettiin hyväksi molempia. Kyseessä ovat siis sekä sisäinen mo-

tivaatio (intrinsic motivation) että ulkoinen motivaatio (extrinsic motivation).  

 

Nimensä mukaisesti sisäsyntyinen motivaatio kumpuaa ihmisestä itsestään. Se saa ihmi-

sen tekemään asioita siksi, että tehty aktiviteetti mielletään hauskaksi, hyödylliseksi tai 

muuten omia etuja palvelevaksi. Ulkoinen motivaatio puolestaan hohkaa ympäristöstä, 

oli kyseessä sitten jonkin ulkoisen tekijän luoma pakote tehdä jotakin, tai halu saada 

jokin ulkoinen palkinto tehdystä työstä. Esimerkiksi harrastuksiin osallistuminen ilmen-

tää sisäistä motivaatiota, kun taas opiskelu hyvän numeron toivossa ilmentää ulkoista. 

(Cherry 2016.) 

 

Mitä City Scoutsin tehtäviin tuli, ilmeni sisäinen motivaatio opiskelijoiden sisäisenä 

haluna oppia, nähdä ja kokea uutta sekä saada ne tiedot ja taidot, joiden takia he olivat 

alun perin kurssille liittyneet. Myös matkaa edeltäneessä, kiinnostuksen selvittämiseksi 

tehdyssä kyselyssä kävi ilmi, että liki kaikilla vastaajilla oli sisäinen halu oppia uutta 

kohdemaan kulttuurista ja saada matkasta irti myös hyötyä huvin lisäksi. Tätä voidaan 

pitää seurauksena kurssin vapaaehtoisesta luonteesta: kenenkään ei ollut pakko osallis-

tua, vaan tahto tuli alusta asti itsestä. 

 

Ulkoisen motivaation luominen puolestaan lankesi pelitapahtumaa suunnittelevan pro-

jektitiimin harteille. Meidän oli mietittävä, miten rohkaista pelaajia entisestään ulkoisil-

la motivaation välineillä, kuitenkaan sisäistä motivaatiota tukahduttamatta. Ulkoisten 

motivaation menetelmien ei tullut olla tärkeämpiä, kuin itsestä kumpuava halu tehdä, 

vaan niiden tuli toimia rinta rinnan. Tällä menettelytavalla oli mahdollista välttää niin 

kutsuttua overjustification effect -ilmiötä, jonka voisi vapaasti suomentaa yliperustelu-

ilmiöksi. 

 

Ilmiössä on yksinkertaisimmillaan kyse siitä, että liika ulkoinen motivaatio, kuten pal-

kinnon saaminen, saattaa tukahduttaa ihmisen sisäisen motivaation jotakin suoritusta 

kohtaan ja saada täten motivaation siirtymään hauskanpidosta puhtaaseen palkkion ta-

voitteluun. Näin ollen, mikäli palkkiot poistetaan, poistuu myös ihmisen motivaatio 

suoritukseen.  
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Yhdeksi syyksi ilmiön synnylle on esitetty sitä, että ihminen pyrkii jatkuvasti alitajui-

sesti etsimään syitä omalle toiminnalleen. Joten, mikäli hän ei löydä toimilleen mitään 

ulkoista syytä, päättelee hän tekemisen syyksi sisäisen motivaation, kuten hauskuuden. 

Mikäli hän kuitenkin huomaa saavansa jonkin ulkoisen palkkion, kuten rahaa, uskoo 

hän tekevänsä töitä nimenomaan tuon palkkion eteen. (Lepper, Greene & Nisbett 1972.) 

 

Vaara yliperusteluilmiön synnylle on läsnä varsinkin silloin, kun sisäinen motivaatio on 

aluksi korkealla ja jokin aktiviteetti mielletään jo ennalta hauskaksi (Lepper ym. 1972). 

Vastaavasti, mikäli sisäinen motivaatio on puolestaan alun perin alhainen ja halu tehdä 

jotakin pieni, voivat ulkoiset palkinnot jopa johtaa sisäisen motivaation syntyyn (Cherry 

2016). 

 

Koska City Scoutsissa kyseessä oli alkuperältään hauska aktiviteetti, oli yliperustelu-

ilmiön vaara läsnä. Tämän ilmiön välttämiseksi oli siis tärkeää, että myös ulkoiset moti-

vaation lähteet liittyivät tavalla tai toisella hupiin, ja että ne eivät koskaan nousseet tär-

keämmäksi kuin itse suorituksen hauskuus.  

 

 

3.4.2 Motivaatio peleissä 

 

Kuten aiemmin on mainittu, vaikka leikki ja peli ovat läheisiä käsitteitä, eivät ne kui-

tenkaan ole identtisiä, ja täten myös niihin johtavat motivaatiot eivät käy täysin käsi 

kädessä. Kuten aiemmin kävi ilmi, on hupi jo leikin määritelmän kannalta äärimmäisen 

tärkeää, ja näin ollen leikistä saatu hupi onkin itsessään jo sen tärkein motivaatio.  

 

Hauskuus on tärkeä motivaatio myös pelaamiselle, mutta se ei ole ainoa pelaamiseen 

kannustava tekijä. Niinpä tämä alaluku keskittyykin nimenomaan tarkastelemaan peli-

motivaatiota niiden monimuotoisemman luonteen takia. Pelaajien motivaatioita on poh-

dittu niin akateemisissa kuin harrastajapiireissäkin, ja tämä on synnyttänyt erilaisia ta-

poja kartoittaa syitä pelaamisen takana. Tämä alaluku pyrkii esittelemään näistä muu-

taman sekä kuvailemaan, miten kyseiset teoriat toteutuivat City Scoutsin tehtävissä.  

 

Ensimmäinen tarkasteltava malli on nimeltään PENS (The Player Experience of Need 

Satisfaction).  
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Malli pyrkii luomaan konkreettisen tavan mitata ja ennustaa pelin menestystä sekä peli-

kokemuksen tyydyttävyyttä tarkastelemalla pelaajan perimmäisiä syitä ja motivaatioita 

pelaamisen takana. Se ehdottaa, että pelaajan motivaation taso riippuisi kolmen psyko-

logisen tarpeen tyydytyksestä. Nämä kolme kategoriaa ovat pätevyys (competence), 

valinnan vapaus (autonomy) ja suhteet (relatedness). (Rigby & Ryan 2007.)  

 

Pätevyys viittaa ihmisen perustarpeeseen onnistua ja tuntea olevansa hyvä tekemässään. 

Onnistumisen tunne motivoi ihmisiä jatkamaan, kun taas epäonnistuminen laskee moti-

vaation tasoa. Tälle ajatustavalle perustuu myös muun muassa pelaajien tapa pelata sa-

ma kenttä uudestaan korkeammalla vaikeustasolla. (Rigby & Ryan 2007.) City Scout-

sissa tunne pätevyydestä oli alati läsnä jo itse tehtävien luonteen ja rakenteen takia. Teh-

tävät oli myös jaettu helpompiin sekä vaativampiin tehtäviin, ja tämä erottelu näkyi an-

netussa pistemäärässä. Helpoista tehtävistä sai 1–3 pistettä, kun taas vaativista sai 4–6 

pistettä. Tällainen menettely mahdollisti sen, että pelaajat saattoivat aloittaa helpoista 

tehtävistä ja, niissä onnistuttuaan, jatkaa vaativampiin onnistumisen halunsa tyydyttä-

miseksi. 

 

Jokainen tehtäväosio tarjosi myös eritasoisten tehtävien lisäksi oman, uniikin mahdolli-

suutensa pätevyyden tuntemiselle. Esimerkiksi kaupunkikierroksen tehtävissä korostui 

etsimisen ja ennen kaikkea löytämisen ilo, kun osanottajat onnistuivat löytämään kuvan 

tai vihjeiden perusteella oikean, usein hyvin mielenkiintoisen tai kauniin, paikan. 

 

Kuten myöhemmin tulee ilmi, voi vieraan kielen käyttö olla hyvin haastavaa ja jopa 

pelottavaa (liite 3). Tästä syystä kohdemaan kielen puhuminen ja varsinkin ymmärre-

tyksi tuleminen tosielämään verrattavassa tilanteessa oli oiva lähtökohta herättämään 

onnistumisen tunteen pelaajissa City Scoutsin kielenkäyttöosiossa. Sama koski myös 

esimerkiksi tarkoituksellisesti vaikeita tongue twister -tehtäviä, joiden hauskuus perus-

tui nimenomaan sille, että pelaaja epäonnistui aluksi lauseen lausumisessa. 

 

Liiketaloudelle varattu osio puolestaan auttoi osallistujia oppimaan nimenomaan asioita, 

jotka liittyivät itse kurssin tarkoitusperiin, ja joita he pystyivät myöhemmin käyttämään 

hyväkseen kurssin aikana tehtävää raporttia laatiessaan. Sen oli siis tarkoitus tuoda on-

nistumisen tunne nimenomaan uuden oppimisen sekä omien taitojen ja tiedon karttumi-

sen kautta.   
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Valinnan vapaus eli autonomia on vapaus ja kyky tehdä päätöksiä pelin puitteissa, vai-

kuttaa tekemäänsä sekä luoda itse omat kokemuksensa. Esimerkkeinä tästä ovat muun 

muassa monet hiekkalaatikkopelit. (Rigby & Ryan 2007.) Myös tämä osio korostui City 

Scoutsissa hyvinkin voimakkaasti. Kuten mainittu, pelaajille annettiin pelin alkaessa 

alaraja ansaituista pisteistä, mutta tuon pienen vaatimuksen lisäksi, ei heillä ollut min-

käänlaisia rajoitteita tehtävien valinnassa tai suorituksessa. Päinvastoin, tehtävälistassa 

oli tarkoituksella niin paljon tehtäviä, että niiden kaikkien suorittaminen annetun ajan 

aikana oli hyvin hankalaa. Valitsimme tämän lähestymistavan sen sijaan, että olisimme 

antaneet lyhyemmän listan tehtävistä, joista kaikki olisivat olleet pakollisia, nimen-

omaan valinnan vapauden ylläpitämiseksi. Myös pelin jälkeisestä palautteesta kävi ilmi, 

että osanottajat pitivät tästä menetellystä melkeinpä poikkeuksetta. 

 

Vapaus näkyi myös pelaajille annetussa määräämisvallassa kaupungilla kulkemisen 

suhteen. Heille ei ollut annettu aikataulua, ennalta määrättyä ruokataukoa tai pakollisia 

tarkistuspisteitä, ainoastaan aloitus- ja lopetuspaikka, johon heidän tuli pelin jälkeen 

kokoontua. Pelin kulku ja sen nopeus sekä kesto olivat siis täysin pelaajien itsensä pää-

tettävissä. Tästä huolimatta, kukaan ei lopettanut peliä liian aikaisin, ja kaikki pääsivät 

helposti annettua minimipistemäärää korkeammalle. 

 

Suhteet viittaa tässä tapauksessa haluun tehdä yhteistyötä ja luoda suhteita muiden kans-

sa, oli sitten kyse tiimityöstä, samaan kiltaan kuulumisesta tai muista moninpelaamisen 

ilmentymisen muodoista (Rigby & Ryan 2007). Kuten kaksi aiempaakin motivaation 

lähdettä, myös suhteiden tärkeys oli esillä City Scoutsissa hyvin näkyvästi. Kaikki, mitä 

osanottajat tekivät, he tekivät joukkueena, aina ryhmän nimen muodostuksesta tehtävien 

suoritukseen saakka. Tehtävien tarkoituksena oli saada ihmiset pelaamaan yhdessä tii-

minä sekä kilpailemaan muita vastaavia tiimejä vastaan. Voisikin sanoa, että koko peli 

rakennettiin osittain nimenomaan tämän tarpeen ympärille. 

 

Suosiostaan huolimatta PENS-mallin kehittäjät eivät ole kuitenkaan ainoa pelimotivaa-

tiota tutkinut taho. Sen lisäksi mainittakoon muun muassa Sherryn, Lucasin, Greenber-

gin ja Lachlan (2006) tutkimus siitä, että pelaajat pyrkivät pelien avulla saavuttamaan 

yhden kuudesta psykologisesta tilasta. Tilat, niiden kuvaukset ja selitys siitä, miten ne 

ilmenivät City Scoutsissa, ovat seuraavat: 
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Kilpailu (competition), muiden voittamisen kokemus (Sherry ym. 2006). City Scouts oli 

kilpailu, jossa pelaajat kilpailivat paitsi toisiaan, myös aikaa vastaan. Muiden edistymi-

sestä pystyi näkemään merkkejä yhteisessä yhteisössä julkaistujen kuvien ja päivitysten 

kautta.  

 

Harhautus (diversion), keino paeta stressiä (Sherry ym. 2006). Pelitapahtuman tarkoitus 

oli nimenomaan tarjota opiskelijoille mahdollisuus oppia uutta kohdemaasta normaalin 

luokkahuonetilanteen ja sen luomien paineiden ulkopuolella. Täten voisi sanoa, että peli 

oli harhaute koulun arjesta. 

 

Kiihottuneisuus (arousal), positiivisten tunteiden pintaan nousu, yleensä grafiikoiden tai 

nopean toiminnan vuoksi (Sherry ym. 2006). Vaikka grafiikoita ei City Scoutsissa ollut, 

oli siinä kuitenkin mukana uusi, mielenkiintoinen miljöö. Tämän lisäksi mukana ollut 

aikaraja saattoi aika-ajoin johtaa nopeatahtiseen pulmien ratkontaan ja tehtävien suori-

tukseen. 

 

Fantasia (fantasy), mahdollisuus tuntea epätodellisia tai uudenlaisia stimuluksia (Sherry 

ym. 2006). Tämä osio ei korostunut City Scoutsissa sen todellisuuteen perustuvan luon-

teen takia. Mukana oli kyllä uuden löytämisen ilo, mutta kyseessä eivät olleet epätodel-

liset tai fantasiaan liittyvät löydökset. 

 

Haaste (challenge), onnistumisen tunne (Sherry ym. 2006). Tämä tila vastaa PENS-

mallin pätevyys-kategoriaa. Myös sosiaalinen kanssakäyminen (social interaction) vas-

taa aiemmin käsitellyn mallin suhteet-kategoriaa.  

 

Lopuksi, kolmas ja viimeinen tarkasteltava malli on pelianalyysikonsultointiin erikois-

tuvan Quantic Foundryn kehittämä pelaajamotivaatioprofiili (Gamer Motivation Profi-

le). Yksinkertaisuudessaan kyseessä on verkossa tehtävä testi, joka luo pelaajan vastaus-

ten perusteella henkilökohtaisen pelaajaprofiilin.  

 

Profiilista käy ilmi, millainen pelaaja vastaaja on, miten hänen vastauksensa sijoittuivat 

kuuden motivaatioryhmän sisään, ja millaiset pelit voisivat mahdollisesti kiinnostaa 

häntä (Quantic Foundry 2015). Esimerkiksi tehdessäni testin itse, antoi se pelityylikseni 

Action-Oriented, Relaxed, Competitive, Story-Focused, and Practical.  
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Vuoden 2015 joulukuuhun mennessä kyselyyn oli vastannut 140 000 pelaajaa ympäri 

maailman (Yee 2015). Tarkemmat tilastot ja prosenttimäärät eivät ole julkisessa käytös-

sä ilmaiseksi, mutta on silti mahdollista tarkastella testin esittelemää kuutta motivaa-

tiokategoriaa sekä jokaiseen sisältyvää kahta alakategoriaa (kuva 2) ja niiden soveltu-

vuutta City Scouts -peliin.  

KUVA 2. Quantic Foundryn pelaajamotivaatioprofiilin kategoriat ja alakategoriat (Yee 

2015) 

Toiminta (action), johon sisältyvät tuho (destruction) ja jännitys (excitement). Tuhon 

elementtiä ei pelissä ollut, mutta jännityksen elementin tarjosivat muun muassa pelin 

aikaraja, yllätykselliset herättelytehtävät sekä tietämättömyys siitä, millaisen paikan 

tiimi seuraavaksi tehtävien avulla löytäisi. 

Taituruus (mastery), johon sisältyvät haasteet (challenge) ja strategia (strategy). Haas-

teen vaatimuksen täyttivät vaikeammat kieli- sekä löytämistehtävät, kun taas strategian 

täytti mahdollisuus suunnitella itse oma pelityylinsä sekä tehtävien suoritusjärjestys 

pelin aikana. Yksi tärkeä syy sille, miksi vaikeammat tehtävät antoivat enemmän pistei-

tä kuin helpot olikin nimenomaan se, että pelaajat voisivat itse rakentaa pelistrategiansa. 

He saattoivat joko suorittaa monta nopeaa, helppoa tehtävää, tai muutaman pidemmän, 

haastavan tehtävän pisteitä kerätäkseen. Moni tiimi tuntui yhdistelevän kumpaakin lä-

hestymistapaa. 
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Saavutukset (achievement) johon sisältyvät täydennys (completion) ja voima (power). 

Täydennyksen elementti tarkoitti City Scoutsin puitteissa kaikkien annettujen tehtävien 

suorittamista, joka ei rajallisen ajan vuoksi ollut helppoa, vaikka se mahdollista olikin. 

Voima-motivaattoria ei pelistä löytynyt. 

 

Sosiaalisuus (social), johon sisältyvät kilpailu (competition) ja yhteisö (community). 

Kilpailun elementti löytyi pelistä joukkueiden vastakkainasettelusta ja yhteisö puoles-

taan joukkueiden sisäisestä yhteistyöstä sekä VK:n tarjoamasta sosiaalisen median alus-

tasta, joka mahdollisti reaaliaikaisen kanssakäymisen pelin vetäjien kanssa. 

 

Immersio (immersion), johon sisältyvät fantasia (fantasy) ja tarina (story). Kuten ai-

emmin mainittu, fantasiaelementtiä ei pelissä ollut. Tarina sen sijaan lisättiin toiseen 

toteutukseen, ja sen entistä vahvempaa osuutta peliin ollaan edelleen harkitsemassa. 

 

Luovuus (creativity), johon sisältyvät löytäminen (discovery) ja suunnittelu (design). 

Löytäminen oli hyvin keskeinen osa pelin antia, sillä periaatteessa jokainen kaupunki-

kierroksen tehtävä sisälsi löytämisen iloa. Suunnittelun elementti oli läsnä tiimin nimen 

luonnissa sekä mielikuvituksellisissa tavoissa ottaa kuvia ja toteuttaa tulkinnanvaraisia 

esitystehtäviä. 

 

Kuten voidaan nähdä, vaikka City Scouts ei sisältänytkään jokaista alakategoriaa esitel-

lyistä motivaatiorakenteista, täytti se niistä kuitenkin suurimman osan. Tämän lisäksi 

käytössä oli myös ulkoisia palkitsemisen menetelmiä, joista on kerrottu lisää seuraavas-

sa alaluvussa. 

 

 

3.4.3 Palkitseminen 

 

Palkitseminen on vanha ja paljon käytetty tapa motivoida pelaajaa etenemään pelissä, 

tekemään tiettyjä toimintoja ja joskus jopa saada tämä palaamaan takaisin pelin äärelle 

jopa sen jälkeen, kun niin sanottu päätarina on pelattu päätökseen. Pelistä ja genrestä 

riippuen palkinnot ja niiden antamisen tiheys sekä vaatimukset niiden saannille voivat 

vaihdella hyvinkin paljon.  
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Palkinnot voivat olla pisteitä, kokemuspisteitä voitetusta vihollisesta, jokin uusi esine 

tai ase, päivitys pelattavan hahmon ulkoasuun tai varustukseen, jokin uusi tutkittava 

paikka tai kenttä, bonusanimaatio tai vain itse pelissä eteneminen tai sen läpäiseminen.  

Liika palkitseminen ja palkintoihin keskittyminen voi kuitenkin johtaa siihen, että pe-

laaja jatkaa pelaamista vain palkintojen toivossa mahdollisesti myös silloin, kun peli ei 

enää ole hauska. Tällaiseen kritiikkiin ovat törmänneet muun muassa uudempien konso-

lisukupolvien erilaiset pelin ulkopuoliset palkintojärjestelmät, kuten tavoitteet (Ac-

hievements) XBox 360:lla ja trophyt (Trophies) Playstation-konsoleilla. (Gidari 2013.) 

Kyseessä on siis jo aiemmin mainittu yliperusteluilmiö, joka saa pelaajien motivaation 

siirtymään sisäsyntyisestä huvista pakonomaiseen tarpeeseen tulla palkituksi. 

Eräs paljon käytetty esimerkki yliperustelu-ilmiön testaamisesta on Lepperin, Greenen 

ja Nisbettin vuonna 1972 julkistama tutkimus, jossa he testasivat ulkoisen motivaation 

vaikutusta 3–5 vuotiaisiin lapsiin, jotka pitivät piirtämisestä. Lapset jaettiin kolmeen 

ryhmään, joista ensimmäiselle luvattiin palkkio piirtämisestä, toinen sai palkkion ilman, 

että siitä oli kerrottu etukäteen, ja kolmas ryhmä toimi palkkionsaamattomana vertailu-

ryhmänä. Kun palkkioita oli sitten jonkin aikaa jaettu, lopetettiin niiden antaminen yllät-

täen. Tämä johti siihen, että ensimmäinen ryhmä ei osoittanut enää vastaavanlaista kiin-

nostusta piirtämiseen, kuin ennen palkkion saamista. Toinen ja kolmas ryhmä sen sijaan 

jatkoivat piirtämistä samaan tahtiin, kuin ennenkin. (Lepper ym. 1972.) 

Kokeen tuloksista on mahdollista päätellä, että sattumanvaraiset palkinnot eivät välttä-

mättä laske sisäsyntyistä motivaatiota. Samaa puoltaa myös Cherry (2016), lisäten kui-

tenkin, että myös sattumanvaraisten ulkoisten palkintojen kanssa tulisi olla varovainen, 

jotteivät osallistujat alkaisi odottaa niitä.  

Tutkimuksen tuloksia on puitu myös pelisuunnittelun saralla ja keskustelua käydään 

edelleen muun muassa siitä, onko sattumanvaraisten palkintojen antaminen peleissä 

tapa edesauttaa sisäisen motivaation (tässä tapauksessa hauskuuden) säilymistä vai pitää 

pelaaja koukussa uhkapelaamiseen verrattavin keinoin. Muun muassa Seidman (2013) 

on sitä mieltä, että sattumanvaraiset palkkiot peleissä eivät poistaisi pelaamisen perim-

mäistä hauskuutta. Samaa puoltaa myös pelitutkija John Hopson (2001), joka tarjoaa 

artikkelissaan Behavioral Game Design oman näkemyksensä nimenomaan sattumanva-

raisten palkintojen tietoisesta sovelluksesta pelisuunnittelussa.  
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Fahey (2010) puolestaan kritisoi tätä näkökulmaa sekä joidenkin pelien tahallista, suun-

niteltua koukuttavuutta. Hän muun muassa vertaa MMO-pelien palkintojärjestelmiä 

kepistä roikkuvaan porkkanaan, joka loittonee sitä mukaan, mitä lähemmäs sitä pääsee.  

 

Mitä City Scoutsiin tulee, koska kyseessä oli yhden päivän kestävä, kertaluontoinen 

pelitapahtuma, ei pelko koukuttavuudesta ollut yhtä aiheellinen kuin myyntiin tarkoitet-

tavilla digitaalisilla peleillä. Ulkoisia palkintoja oli siis mahdollista käyttää sisäisen mo-

tivaation tukena sattumanvaraisesti, kunhan ne liittyisivät itse peliin, eivät olisi liian 

tärkeitä eivätkä tuntuisi väkisin mukaan lisätyiltä. Tärkeää oli välttyä liialta pisteisiin ja 

perinteisiin palkitsemismenetelmiin keskittymiseltä ja antaa pelaajille jotain kontekstiin 

liittyvämpää. 

 

Tästä huolimatta, pisteet saivat kuitenkin myös roolin pelissä. Kuten mainittu, jokaisesta 

tehtävästä sai tietyn määrän pisteitä, jotka määräytyivät sen mukaan, mitä tehtävä pelaa-

jilta vaati. Esimerkiksi tehtävä, jonka pelaajat kykenivät tekemään keskenään missä 

tahansa, ei tuottanut yhtä paljon pisteitä, kuin sellainen, jonka suorittamiseksi heidän oli 

kysyttävä neuvoa tuntemattomilta ihmisiltä tai riskeerattava kasvojensa menettäminen 

vaikkapa tanssimalla keskellä toria. Myös päättelykykyä tai pitkää matkustusta vaativat 

tehtävät antoivat enemmän pisteitä. Vaihtelevien pistemäärien oli tarkoitus rohkaista 

pelaajia kokeilemaan myös vaikeammalta tuntuvia tehtäviä sekä tarjota heille pieni stra-

teginen elementti suoritukseensa, kuten aiemmassa luvussa kävi ilmi.  

 

Kuten sanottu, pisteet eivät kuitenkaan olleet pelin tärkein anti, eikä niiden haluttu 

myöskään olevan tärkein motivaatiotekijä. Pisteitä käytettiin voittajan määrittelemiseen, 

mutta niiden lisäksi osanottajat saivat muunkinlaisia palkintoja, jotka olivat itse piste-

määrää tärkeämpiä ja pysyvämpiä sekä aiemmin mainittujen periaatteiden mukaan yllä-

tyksellisiä.  

 

Ensimmäisenä tällaisena palkintona toimivat itse otetut kuvat (kuva 3). Jokainen pelin 

aikana otettu kuva ja nauhoitettu video oli itsessään pieni muisto tapahtuneesta, ja nii-

den arvo ei kadonnut edes pelin loputtua ja osallistujien palattua kotimaahansa. Ne oli-

vat siis paitsi pysyvämpiä, myös arvokkaampia, sillä ne säilyivät itse pelitilanteen ulko-

puolella ja kykenivät mahdollisesti herättämään muistoja vielä vuosienkin päästä.  
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Kuvat olivat myös niin tiivis osa peliä, ettei niitä välttämättä edes tietoisesti mielletty 

tavoiteltaviksi palkinnoiksi, jotka saattaisivat viedä huomion huvilta. Päinvastoin, ne 

olivat tärkeä osa hupia. 

 

 

 

KUVA 3. Yksi pelaajatiimeistä suorittamassa tehtävää, jossa tuli etsiä Tampereen 

kauppahallista mielenkiintoisia tuotteita (Tziafas 2014) 

 

Toisena palkintona toimivat rohkaisevat sekä huvinomaiset kommentit, joita kirjoitim-

me osanottajien lataamiin kuviin. Myös ne toimivat osaltaan juuri tutkimuksessa maini-

tun, sattumanvaraisen ja yllätyksellisen periaatteen mukaan. Emme olleet nimittäin ker-

toneet osanottajille kommenteista etukäteen, eikä jokainen kuva saanut yhtä monta taik-

ka samanlaista kommenttia – niiden saamisen määrä ja laatu olivat aina yllätyksiä. Pe-

laajat kertoivatkin myöhemmin pitäneensä kovasti saamistaan kommenteista. 
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3.5 Kategorioiden luonti 

 

Kun sekä motivaatio tehtävien suorittamiseen että niistä saadut palkinnot olivat selvillä, 

oli aika miettiä tehtävien toista merkittävää osaa; hyötyä. Mitä osanottajat voisivat op-

pia tehtäviä suorittamalla, ja miten saatu hyöty sitoutuisi kurssin tavoitteisiin ja tarkoi-

tuksiin? Voidaksemme miettiä saati vastata näihin kysymyksiin, oli meidän ensin pää-

tettävä, mitä aiheita ja teemoja tehtäviin sisältyisi, ja millaista kulttuurillista antia osan-

ottajien tulisi niistä saada.  

 

Luonnollisesti liikekulttuurin tuli näkyä sisällössä jo itse kurssin kannalta, mutta entä 

muut kategoriat? Kulttuuri oli keskeisessä asemassa, mutta oli sula mahdottomuus käy-

dä läpi kaikkea termiin sisältyvää vajaan päivän kestävässä tapahtumassa. Oli siis keski-

tyttävä tiettyihin osa-alueisiin, mieluiten sellaisiin, jotka kiinnostivat itse opiskelijoita. 

Niinpä, saadaksemme selville sekä opiskelijoiden aiemmat tiedot että heidän oppimis-

toiveensa matkan suhteen, laadimme heille lyhyen kyselyn asian tiimoilta.  

 

Kysymyksiä olivat seuraavat: 

 

 Oletko käynyt aiemmin Pietarissa/Venäjällä? 

 Mitä odotat matkalta? 

 Millaisia kokemuksia haluaisit matkalta/mitä haluaisit tehdä matkan aikana? 

 Mihin olisit valmis käyttämään rahaa matkan aikana? 

 

Saadut vastaukset kerättiin yhteen valkotaululle ja niistä poimittiin useimmin esiintyvät 

teemat ja toiveet, joista sitten yhdisteltiin ja karsittiin neljä erilaista tehtäväkategoriaa 

sekä yksi bonuskategoria. Koska kulttuuri, kieli ja nähtävyydet kiinnostivat suurinta 

osaa vastaajista, valittiin ne tehtävien pääkategorioiksi. Myös ruoka kiinnosti suurta 

osaa vastaajista, mutta koska ruokien maistelemiseen liittyvät tehtävät olisivat vääjää-

mättä vaatineet rahan käyttöä joko järjestäjien tai osanottajien taholta, päätettiin, että se 

lisättäisiin vapaaehtoiseksi bonuskategoriaksi pakollisen osuuden sijaan. 
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3.6 Beetatestaus 

 

Kun jokaiseen valittuun kategoriaan oli luotu riittävä määrä tehtäviä sekä säännöistä ja 

pelin yleisestä kulusta sovittu, päätettiin peliä testata ennen itse virallista tapahtumaa. 

Tämä tapahtui värväämällä vapaaehtoisia kansainvälisiä opiskelijoita TAMKille tes-

taussessiota varten. Vaikka tehtäviin kuului myös kaupungin tutkiminen, päätettiin sii-

hen liittyvien tehtävien testaus kuitenkin jättää pois sateisen sään vuoksi.  

 

Testiryhmä jaettiin kahteen joukkueeseen, joista kumpikin sai kirjekuoren, joka sisälsi 

tehtävälistan sekä muita tehtävien suorittamiseen tarvittavia esineitä. Kummankin jouk-

kueen mukaan lyöttäytyi myös yksi kehittäjätiimin jäsenistä sillä aikaa, kun kaksi muuta 

seurasivat pelin kulkua VK-sivuston kautta. Mukana kulkevien jäsenten (itseni mukaan 

lukien) tavoitteena oli kerätä reaaliaikaista palautetta pelaajilta sekä kiinnittää huomiota 

mahdollisiin vaikeisiin tai vaikeasti ymmärrettäviin seikkoihin ja tehtäviin.  

 

Muutamia ongelmia lukuun ottamatta testaus sujui jopa odotettua paremmin, ja osanot-

tajat luonnehtivat tapahtumaa hauskaksi. Varsinkin kielitehtävistä sekä stereotyyppeihin 

liittyvistä tehtävistä pidettiin ja sääntöjä kutsuttiin helposti ymmärrettäviksi ja selkeiksi. 

Kävi myös ilmi, että paperinen tehtävälista oli osanottajille mieluisampi kuin digitaali-

nen sen fyysisyyden takia. Kysyttäessä tehtävien valintojen perusteita, molemmat jouk-

kueet kertoivat aloittaneensa tehtävät helpoista ja siirtyneensä sitten vaikeampiin sen 

mukaan, mikä kuulosti kiinnostavalta. 

 

Tästä huolimatta huomasimme myös erinäisiä puutteita, jotka tulisi korjata varsinaisen 

pelin julkistukseen mennessä (taulukko 1). Muun muassa itse pelaamaan lähteminen 

vaikutti ensin hämmentävältä, ja osanottajat kysyivät monia selkeyttäviä kysymyksiä, 

ennen kuin pääsivät vauhtiin. Kun vauhtiin oli sitten päästy, peli sujui jo paremmin. 
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TAULUKKO 1. Beetatestauksessa ilmitulleet ongelmat ja niiden ratkaisut  

 

 Ongelma Ratkaisu 

 

Alku oli hankalaa, oli vaikea päästä liik-

keelle. 

Tapahtumalle suunniteltiin pieni 

alkupuhe, jossa selitettäisiin sekä 

pelin idea että sen kulku. 

  

Ajatus siitä, että tulisi puhua tuntematto-

malle ihmiselle, kuulosti aluksi pelottaval-

ta. 

 

Ei toimenpiteitä; nähdessään toisen 

ryhmän uskaltavan ja osallistuvan, 

toinenkin testiryhmä sai rohkeutta 

kokeilla. 

 
Stereotyyppien todistamis- tai rikkomisteh-

tävät olivat hämmentäviä, ennen kuin ne 

selitettiin suullisesti. 

Stereotyyppiosioon lisättiin esimerk-

ki asian selvittämiseksi. Myös mui-

hin tehtävälistan osa-alueisiin lisät-

tiin pieni kuvaus. 

 

Ruokalistan tarkoitus oli epäselvä. 

 

Ruokalistalle keksittiin uusi tarkoi-

tus. Uutena ideana oli kuvata listassa 

olevia ruokia bonuspisteiden toivos-

sa. 

  

Lopussa saadut tittelit ja kunniakirjat olivat 

hämmentäviä ja niiden antamisperusteet 

epäselviä. 

 

Maskotit pyrittiin tuomaan mukaan 

enemmän sekä kunniakirjojen anta-

minen selittämään niiden luovutuk-

sen yhteydessä. 

 
Joidenkin tehtävien kuvauksia ei ymmärret-

ty heti. 

Ongelmallisten tehtävien sanamuo-

toa yksinkertaistettiin. 

 

 

3.7 City Scouts: Pietari 

 

Kun aiemmassa luvussa mainitut ongelmat oli korjattu, keskittyi suunnitteluprosessi 

Pietaria varten tarvittaviin tehtäviin. Beetatestauksessa käytetyt stereotyypit, ruuat ja 

lauseet oli luotu nimenomaan Suomessa järjestettävää peliä varten, eivätkä ne siis käy-

neet sellaisenaan Venäjälle järjestettävään toteutukseen. Oli siis mietittävä uusi joukko 

tehtäviä käyttäen hyväksi beetatestauksessa saatua palautetta. 
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Koska puolet neljästä vetäjästä oli alun perin venäläisiä ja toinen heistä oli jopa asunut 

Pietarissa, jäi itse sijainteihin sekä suurelta osalta myös kulttuuriin liittyvien tehtävien 

sisällön suunnittelu heille. Muun muassa pelin kulusta ja pisteistä sovittiin kuitenkin 

yhdessä koko tiimin kesken.  

 

Pietarin kaupunkikierrososiosta tuli hyvin laaja kaupungin monien nähtävyyksien ja 

kauneuden takia, ja varsinainen maan päällä tapahtuva kiertely sai seurakseen maan alle 

sijoittuvan metrokierroksen, jonka tarkoituksena oli esitellä pelaajille Pietarin näyttäviä 

metroasemia. Tämä osio vaati pelaajia käyttämään omaa rahaansa lippujen ostoon, mut-

ta niiden halvan hinnan vuoksi tämän ei uskottu olevan ongelma.  

 

Sen sijaan huolena oli, että metron kiireisyys ruuhka-aikana koituisi ongelmaksi niin 

pelaajille kuin paikallisillekin, joten osanottajille annettiin tietty aikaraja, jonka sisällä 

heidän tuli suorittaa metro-osuuden tehtävät. Se oli virallisen alun ja lopun lisäksi ainut 

ajallinen rajoitus, ja pelaajat saivat silti valita itse, kuinka monta metrotehtävää he suo-

rittivat sekä mihin kohtaan annettua aikaväliä (10:00–14:00) kierroksensa he sijoittivat. 

Tärkeää oli vain, ettei metroon liittyviä tehtäviä suoritettu enää aikarajan päättymisen 

jälkeen. 

 

Kun uudet tehtävät oli luotu ja tehtävälista (liite 1) laadittu, suuntasimme Pietariin tar-

kistamaan kaupunkikierroksen tehtävissä mainitut paikat sekä tapaaman itse pelaajat 

ennen pelin alkua. Oli tärkeä tarkistaa, että kaikki karttaan merkityt ja tehtävälistassa 

mainitut paikat olivat oikeita ja yhä olemassa ja myös tavata osallistujat etukäteen jouk-

kueiden muodostamiseksi ja ohjeistuksen antamiseksi.  

 

Tarkistuskierroksen aikana kävi ilmi, että yksi tehtävissä mainituista kohteista, State 

Circus, oli suljettu kunnostustöiden vuoksi. Tehtävän luonteen takia sitä ei kuitenkaan 

poistettu tehtävälistasta. Tarkoituksena oli, että pelaajat saisivat käyttää mielikuvitus-

taan tehtävän ratkaisemiseksi, ja muutama tiimi keksikin keinon suorittaa se vastoin-

käymisestä huolimatta. Tehtävänä oli siis noutaa sirkuksesta jokin esite. 

 

Saimme myös tietää, että opiskelijat oli jo jaettu joukkueisiin opettajien toimesta, joten 

tiiminluontiharjoituksia ei tarvittu. Tästä huolimatta halusimme tarjota osallistujille lei-

killisen jäänmurtamistehtävän tunnelman virittämiseksi, joten kerrottuamme säännöt ja 

ohjeet itse pelitapahtumaan, esittelimme opiskelijoille eläinfarmi-tehtävän (kuva 4).  
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KUVA 4. Eläinfarmin idea 

 

Tehtävän tarkoituksena oli, että kukin osallistuja saisi jonkin eläimen roolin sukunimen-

sä ensimmäisen kirjaimen mukaan. Kun jokainen olisi saanut eläimen, tehtävänä oli 

päästellä kyseisen eläimen ääniä annetun ajan. Se eläinjoukkue, joka päästelisi kovem-

pia ääniä, olisi voittaja. Tulos ei kuitenkaan ollut aivan odotetunlainen. Sen sijaan, että 

opiskelijat olisivat heittäytyneet mukaan leikkiin ja päästelleet eläinten ääniä, ainoastaan 

suomalaiset opiskelijat osallistuivat, muiden katsellessa vaivautuneina vierestä. Tehtävä 

ei siis auttanut jään rikkomisessa, vaan saattoi jopa osaltaan tehdä tunnelmasta aiem-

paakin vaivautuneemman. 

 

Vaikka syyt tehtävän epäonnistumiselle eivät olleet selviä sen tapahtuessa, olen sittem-

min muodostanut mahdollisia teorioita siitä, miksi näin kävi. Voi esimerkiksi olla, että 

niin tilanne kuin ympäristökin olivat venäläisten opiskelijoiden kannalta liian formaale-

ja yhtäkkiseen leikilliseksi heittäytymiseen. Olimme suuressa luokkasalissa opiskelijoi-

den omassa koulussa, ja paikalla oli heidän omien opettajiensa lisäksi myös TAMKia 

edustava opettaja sekä opiskelijoiden omat ystävät ja kanssaopiskelijat.  

 

Tilanteen näennäinen virallisuus loi todennäköisesti paineita kasvojen säilyttämiselle 

akateemisessa ympäristössä sekä tuttujen edessä. Toisin sanoen, venäläiset opiskelijat 

eivät olleet taikapiirin (ks. liite 3) sisällä, vaan edelleen todellisen maailman odotusten 

keskellä. Suomalaisilla ei tätä ongelmaa ollut, sillä he olivat kaukana omasta koulustaan 

ja lähipiiristään.  
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Toinen teoria on, että esitetty tehtävä oli sekä liian äkillinen että aiheeseen kuulumaton. 

Eläinfarmilla ei ollut minkäänlaista linkkiä itse City Scoutsiin tai siinä pärjäämisen edis-

tämiseen, eikä leikkiä siis nähty mielekkäänä tai hauskana, vaan enemmän hämmentä-

vänä. Menettely oli siis vastakkainen, kuin esimerkiksi workshop-tapauksessa, jossa 

mukaan otettu roolipeli palveli ennalta määrättyä tarkoitusta (ks. liite 6). Vaikka läm-

mittelytehtävän tarkoitus olikin vain rikkoa jää, tulisi sen silti mielellään olla osa suu-

rempaa tarinaa tai juonta, kuten nimenomaan workshopin toteutuksessa. 

Oli syy tehtävän epäonnistumiseen mikä tahansa, ohjeistus vietiin loppuun onnistunees-

ti, ja opiskelijat saapuivat odotetusti paikalle seuraavana päivänä. Tapauspaikkana toimi 

suomalaisten opiskelijoiden hostellin piha, jossa opiskelijat jakautuivat aiemmin määri-

teltyihin joukkueisiin sääntöjä kuuntelemaan. Pelin kulku ja säännöt selitettiin ensin 

yhteisesti, jonka jälkeen järjestäjät kulkivat joukkueen luota toiselle, antaen ohjeista 

tiivistelmän ja tarjoten tilaisuuden kysyä kysymyksiä.  

Kun itse peli pääsi alkuun, julkaistiin ensimmäiset kuvat yhteisessä ryhmässä noin tun-

nin pelin alkamisen jälkeen, ja rennon alun jälkeen kuvia alkoi tulla melko tasaista 

vauhtia läpi pelin. Vetäjiä oli neljä, ja meistä jokainen sai osakseen jonkin pelin valvo-

miseen liittyvän tehtävän. Käytännössä tehtävät eivät kuitenkaan jakautuneet täysin sel-

keästi, ja jokainen teki kaikkea enemmän tai vähemmän.  

Oma pääasiallinen tehtäväni oli erään toisen vetäjän tavoin reaaliaikainen kuvien tarkas-

tus, mikä tarkoitti, että katsoin jokaisen ryhmään tuodun kuvan läpi ja kirjasin ylös siitä 

saadut pisteet. Tämä osoittautui kuitenkin yllättävän haastavaksi, sillä emme olleet otta-

neet huomioon kaikkia mahdollisia pelin aikana ilmenneitä poikkeustilanteita. Emme 

esimerkiksi olleet sopineet, mitä tehdä tilanteissa, joissa tehtäviä ei ollut toteutettu täy-

sin ohjeiden mukaan, tai joissa kaikki joukkueen jäsenet eivät olleet paikalla. Meidän 

täytyi myös usein tarkistaa, mitkä kuvat ja jäsenet kuuluivat mihinkin tiimiin sekä käydä 

keskustelua lisäpisteiden antamisperusteista. Näiden töiden lisäksi osallistuin myös 

kommenttien jättöön eri kuviin pelaajien rohkaisemiseksi, kannustamiseksi ja palkitse-

miseksi sekä muihin pieniin askareisiin, jotka pelin aikana nousivat esille.  

Koska pelin kesto oli melko pitkä, päätimme muutaman tunnin peliajan jälkeen antaa 

pelaajille herätystehtävän, jonka tarkoituksena oli pitää osallistujat valppaina ja kiireisi-

nä. Tehtävä julkaistiin VK-sivustolla ja sen suorittamisesta luvattiin kymmenen pistettä.  
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Pistemäärän suuruus johtui osaksi halusta rohkaista pelaajia sen suorittamiseen, osaksi 

sen verrattain korkeasta vaatimustasosta, sillä tehtävänä oli näytellä ja laulaa suomen-

kielinen jumppalaulu tansseineen koko ryhmän voimin. Alkuoletuksena oli, että ainakin 

muutama joukkue tarttuisi yllätystehtävään ja siitä luvattuihin pisteisiin, mutta loppujen 

lopuksi tehtävästä tulikin paljon suositumpi, kuin oli oletettu.  

Vaikka pistemäärällä saattoi olla vaikutusta, todennäköisin syy suosiolle löytyi muualta. 

Oli nimittäin mielenkiintoista huomata, että leikillisyys tuntui olevan tarttuvaa, ja että 

kun yksi tiimi oli suorittanut yllätystehtävän, aiheutti se ketjureaktion, joka sai muutkin 

tiimit tekemään saman. Tämä tuli osittain ilmi vahingossa, sillä VK ei mahdollistanut 

videoiden latausta suoraan tiimien omiin kansioihin. Tämä tarkoitti sitä, että ne tuli lä-

hettää ensiksi ryhmän seinälle, josta asialle omistautunut vetäjä kopioi ne sitten oikei-

siin kansioihin. Koska videot olivat siis kaikkien nähtävillä ilman sen enempiä klikka-

uksia tai sivustolla navigointia, kykenivät tiimit näkemään toistensa tuotokset helposti 

heti ryhmän seinällä vieraillessaan, ja tämä tuntui motivoivan heitä suorittamaan näke-

mänsä tehtävät itsekin.  

Onkin tutkittu, että kun ihminen näkee jonkun toisen omistavan huomionsa täysin jolle-

kin aktiviteetille, olettaa hän sen johtuvan nimenomaan sisäisestä motivaatiosta (Lepper 

ym. 1972.) Tässä tapauksessa voisi siis olettaa, että kun yksi ryhmä näki muiden toteut-

tavan tehtävän, arvasivat he sen johtuvan siitä, että tehtävän suoritus oli ollut hauskaa. 

Tämä puolestaan johti siihen, että he halusivat suorittaa sen myös itse. Voi myös olla, 

ettei kasvojen menetyksen pelko ollut yhtä suuri, kun jokin toinen joukkue oli jo tehnyt 

saman. Tein vastaavia huomioita myös beetatestauksen aikana, ja näyttäisikin siltä, että 

sosiaalisuuden aspekti on tärkeä osa peliä, ja se tulisi ehdottomasti säilyttää myös alus-

tan vaihtuessa. Joka tapauksessa, oli kyseessä sitten pisteiden suuri määrä, innostus sii-

tä, että muutkin tekivät tehtävän tai yllätyselementin piristävyys, herättelytehtävä onnis-

tui tarkoituksessaan, ja jokaisella tuntui olevan hauskaa sen parissa. 

Kun peliaika päättyi, kokoontui jokainen tiimi ennalta määrättyyn lopetuspaikkaan pa-

lautetilaisuutta varten. Alun perin tarkoituksena oli jakaa luvatut kunniakirjat ja palkin-

not itse tilaisuudessa, mutta koska pisteiden lasku oli vienyt odotettua kauemmin, jaet-

tiin ne vasta seuraavana päivänä järjestetyssä tilaisuudessa. 
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Annetussa kunniakirjassa näkyi pelaajan nimi, yksi City Scoutsin maskotteina toimivis-

ta eläimistä sekä jokin huvinomainen titteli, jonka oli määrä koostua osittain sattuman-

varaisesti valituista ja osittain pelaajan oman pelikäyttäytymisen perusteella valituista 

sanoista. Esimerkkinä olkoon vaikkapa Increasingly Kind Lord of Business, jonka kaksi 

ensimmäistä sanaa olivat sattumanvaraisia positiivisia adjektiiveja, kolmas sana jokin 

ammatti tai arvo, ja neljäs jokin matkustamiseen tai liiketalouteen liittyvä substantiivi. 

Tämä titteli olisi voitu antaa esimerkiksi jollekulle, joka teki paljon liiketalouteen liitty-

viä tehtäviä. Kaikki tittelit seurasivat samaa kaavaa. Jokaisessa kunniakirjassa oli myös 

kuva yhdestä pelin maskotista, eli sudesta, pingviinistä, kilpikonnasta tai pesukarhusta. 

Jokainen eläin edusti yhtä pelin tehtäväkategoriaa, ja todistuksessa näkyvän maskotin 

tuli määräytyä sen mukaan, minkä osion tehtäviä joukkue suoritti eniten. Käytännössä 

kunniakirjojen personalisointi ei kuitenkaan pisteiden laskun tavoin ollut yhtä helppoa 

tai nopeaa, kuin aluksi oli odotettu. Tästä lisää seuraavassa alaluvussa.  

Pelaajilta saatu palaute oli enimmäkseen erittäin positiivista ja tiimi toisensa jälkeen 

sanoi, että tapahtuma oli saavuttanut ja jopa ylittänyt heidän odotuksensa. Suomalaiset 

sanoivat oppineensa uutta venäläisestä kulttuurista, kielestä ja tavoista, ja venäläiset 

sanoivat saaneensa harjoitella englantia ja oppineensa myös uutta Pietarista sekä suoma-

laisista. Erityistä kiitosta saivat suuri valikoima tehtäviä sekä tapahtuman opettavaisuus 

ja hauskuus. Myös opettajat ilmaisivat tyytyväisyytensä tuloksiin, ja saimmekin tehtä-

väksemme järjestää vastaavanlaisen tapahtuman myös venäläisten opiskelijoiden tulles-

sa Tampereelle. 

Kuitenkin, kuten ensimmäiseltä varsinaiselta toteutukselta oli odotettavissa, myös on-

gelmia ja kehitysmahdollisuuksia ilmeni. Kävi muun muassa ilmi, että moni paikallisis-

ta osanottajista oli ollut liian arka käyttämään englantia, ja he olivatkin päätyneet pu-

humaan enimmäkseen keskenään omalla äidinkielellään. Tämä ei ollut hyvä huvin eikä 

hyödyn kannalta, joten vastaavanlaiseen tilanteeseen joutuminen seuraavalla toteutus-

kerralla pyrittiin ehkäisemään. Ei ollut toivottavaa, että kukaan joutuisi olemaan arka 

omien joukkuetovereidensa kanssa, tai että kukaan joutuisi ulkopuoliseksi siksi, että ei 

ymmärtänyt muiden puhumaa kieltä. Osasyy tähän ongelmaan saattoi olla myös se, että 

joidenkin joukkueiden jäsenet olivat toisilleen tuttuja etukäteen ja tunsivat täten olonsa 

turvallisemmaksi nimenomaan kaveriporukkansa kesken kommunikoidessa.  
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Tämän lisäksi joukkueiden suuri koko ja eri maalaisten jäsenten lukumäärien epätasa-

painoisuus osoittautuivat mahdollisiksi ongelmiksi. Joissakin joukkueissa saattoi olla 

jopa seitsemän venäläistä vain yhtä suomalaista kohden. 

 

Verkkoyhteyden kanssa ilmeni myös ongelmia. Langattomia verkkoja oli vaikea löytää, 

ja monella joukkueella oli ainoastaan yksi kännykkä, jossa oli mobiilidataliittymä. Tä-

mä tarkoitti, että kaikki tiimin jäsenet eivät päässeet seuraamaan ryhmään kirjoitettuja 

kommentteja tai saaneet kunnolla tietoonsa, mitä pelissä oli menossa milläkin hetkellä. 

Eräs joukkue ei myöskään pystynyt palauttamaan kuviaan pelin aikana, vaan kykeni 

antamaan kuva- ja videomateriaalinsa vasta pelin loputtua itse palautetilaisuuden aika-

na. Tämä tarkoitti sitä, että kyseisen joukkueen tehtävien tarkistuksen täytyi tapahtua 

kokonaisuudessaan vasta pelin jälkeen. Tämä, sekä organisointiin liittyvät ongelmat 

tehtävien tarkistuksen aikana, johti siihen, että tarkastimme tehtäviä kauan pelin loppu-

misen jälkeenkin. 

 

Palautteesta selvisi myös, että pelin alkuperäinen kahdeksantuntinen kesto oli liian pit-

kä. Joukkueilla meni tehtävien suoritukseen paljon vähemmän aikaa, kuin aluksi oli 

odotettu, ja suurin osa olikin jo valmis noin viiden tai kuuden tunnin jälkeen. Sopivan 

keston löytäminen oli erityisen tärkeää myös siksi, että peli oli vaatinut joukkueita liik-

kumaan kylmässä säässä, kuten todennäköisesti Tampereella järjestettävässä toteutuk-

sessakin. 

 

Mitä itse tehtäviin tulee, oli niiden kanssa ongelmia vähemmän. Esille nousi kuitenkin 

palaute muun muassa siitä, että paikalliset opiskelijat olivat olleet aika ajoin vastahakoi-

sia antamaan ulkomaalaisen tiiminjäsenensä puhua tuntemattomille, vaikka tämä itse 

olisikin niin halunnut tehdä. Tämä oli ilmeisesti johtunut kasvojen menetyksen pelosta. 

 

Kävi myös ilmi, että vaikka isäntämaan opiskelijat kokivatkin saaneensa harjoitettua 

englannin kielen taitoaan, olisivat he halunneet sille paremman mahdollisuuden myös 

itse tehtävien yhteydessä sen sijaan, että he joutuivat ainoastaan toimimaan suomalaisen 

joukkuetoverinsa apuna kieliosion tehtävien suorituksessa. Toisin sanoen, he halusivat 

aktiivisemman roolin tehtävien suorituksessa, jonka otimmekin huomioon seuraavassa 

toteutuksessa. Ilmi tuli myös joidenkin joukkueiden jaettu haluttomuus tehdä liiketalo-

ustehtäviä niiden näennäisen tylsyyden takia sekä tarve vielä enemmille esimerkeille. 

Kielitaidon vaihtelevuuden takia myös säännöistä haluttiin tehdä entistä selvemmät.  



46 

 

3.8  Jatkokehitys 

 

Ennen Tampereella toteutettavien tehtävien suunnittelua oli pyrittävä ratkaisemaan Pie-

tarin toteutuksessa ilmenneet ongelmat käyttäen hyväksi joukkueilta saatua, kallisar-

voista palautetta. Muutama esiintynyt ongelma vaati enemmän pohdintaa, kun taas 

muutama oli verrattain helppo sekä nopea korjata. Esimerkiksi pelin keston muutos 

kahdeksasta tunnista viiteen ei tarvinnut oikeastaan muuta, kuin yhteisen päätöksen 

muutoksesta sekä ajan vaihdon sääntöihin ja muihin kirjallisiin materiaaleihin. Lyhy-

emmästä kestosta huolimatta annettujen tehtävien määrää ei kuitenkaan muutettu mah-

dollisimman laajan tehtävävalikoiman säilyttämiseksi.  

 

Mitä muihin tehtäviin liittyviin ongelmiin tuli, oli ratkaistavana edelleen, miten saada 

liiketalouteen liittyvistä tehtävistä hauskempia ja houkuttelevampia myös sellaisille 

opiskelijoille, jotka eivät halunneet tehdä niitä pelkän hyödyn tavoittelemiseksi. Toisin 

sanoen, tarkoituksena oli leikillistää liiketalouden tehtäviä entisestään niiden suosion 

kasvattamiseksi.  

 

Kuten aiemmin on mainittu, palkitseminen on hyvä keino motivoida silloin, kuin sisäi-

nen motivaatio suoritukseen on alhainen. Joten, toisin kuin muiden tehtävien kanssa, 

jossa hauskuuden tuoma sisäinen motivaatio riitti niiden tekemiseen, täytyi ulkoisen 

motivaation määrää kasvattaa liiketalouden tehtävissä. Eräs tapa tälle oli nostaa niistä 

saatua pistemäärää houkuttelevuuden lisäämiseksi, mutta tämän ei kuitenkaan haluttu 

olevan ainoa keino. Niinpä myös liiketalouden tehtävien määrää lisättiin, osittain opet-

tajien pyynnöstä, osittain suuremman valikoiman tarjoamiseksi. Muidenkin tehtävien 

määrä kasvoi, ja tästä syystä myös pelin läpäisemiseen tarvittavaa minimipistemäärää 

päätettiin nostaa 50 pisteestä 60 pisteeseen. 

 

Koska pelaajille annetut tehtävälistat kerättiin takaisin pelin toteutuksen jälkeen, oli 

helppo nähdä, mitkä tehtävät olivat olleet suosituimpia osanottajien keskuudessa. Tu-

lokset osoittivat, että jotkin liiketalouden tehtävät olivat olleet toisia suositumpia, joten 

niitä ei muokattu. Sen sijaan tehtävät, jotka eivät olleet saaneet osakseen paljoakaan 

huomiota, muokattiin tai korvattiin kokonaan. Samaa menettelyä käytettiin muidenkin 

osioiden tehtävien kanssa. Vaikka ero suosittujen ja epäsuosittujen tehtävien välillä ei 

ollutkaan yhtä selkeä muissa osioissa, pyrittiin vähemmän houkuttelevia tehtäviä silti 

muokkaamaan suuremman tekijämäärän saamiseksi.  
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Tehtäviin liittyvien ongelmien lisäksi, yhtenä tärkeimmistä ratkaistavista pulmista olivat 

nimenomaan kommunikaatioon liittyvät ongelmat. Lisäksi, koska vetäjät eivät kyenneet 

näkemään tiimien keskinäisiä suhteita pelin aikana, oli pyrittävä edesauttamaan kom-

munikaatiota ja ehkäisemään ongelmien synty jo ennen itse pelin alkua.  

 

Toiveena oli, että uusi icebreaker-tehtävä auttaisi sekä leikillisen mielen omaksumisessa 

itse peliä varten että kommunikaation harjoittelemisessa ja toisiinsa tutustumisessa. Tätä 

tarkoitusta varten tehtävä muutettiinkin aiemmasta eläinfarmista paljon tarkoitukseen 

sopivammaksi pikatreffi-tapahtumaksi. Oletuksena oli, että mikäli osallistujat pystyisi-

vät näkemään jäänmurtamistehtävän hyödyn ja tarpeellisuuden paremmin, olisi myös 

osallistumisen kynnys pienempi. Uuden tehtävän myötä jäänmurtajasta tulikin sattu-

manvaraisen tehtävän sijasta ryhmittymistehtävä. 

 

Myös tiimien kokoon ja jakamiseen haluttiin vaikuttaa, joten toisin kuin viime kerralla, 

tällä kertaa vetäjät päättivät tiimien muodostumisesta. Koska moni tulevaan peliin osal-

listuva oli ollut mukana myös Pietarin toteutuksessa ja heistä tiedettiin siis jo etukäteen 

jotain, oli tiimien sisäisiin suhteisiin mahdollista vaikuttaa melko paljon. Niinpä uusia 

joukkueita muodostettaessa päätettiinkin noudattaa tiettyjä sääntöjä. Jokaisessa muodos-

tetussa tiimissä täytyi esimerkiksi olla ainakin yksi sujuvaa englantia puhuva venäläi-

nen, ainakin yksi aktiivinen ja ulospäin suuntautunut opiskelija sekä myös yksi suoma-

lainen. Entuudestaan tutut opiskelijat eivät saaneet olla samassa joukkueessa klikkien 

välttämiseksi, ja tiimikoot pyrittiin pitämään pienempinä, kuin viime kerralla. 

 

Näiden muutosten lisäksi, samoin kuin aiemmassakin toteutuksessa, jokaisen muodoste-

tun joukkueen tuli keksiä itselleen nimi. Tämän jälkeen heidän tuli myös ottaa yhteisku-

va, johon heidän tuli merkitä jokaisen pelaajan nimi ja ladata se sitten VK-sivustolle 

ennen muihin tehtäviin siirtymistä. Vastaavanlainen tehtävä oli ollut osa myös aiempaa 

toteutusta, mutta tällä kertaa sen tärkeyttä päätettiin korostaan niin, ettei tiimi voisi 

päästä pelistä läpi, ellei heillä olisi yhteistä kuvaa kansiossa pelin alkaessa. 

 

Otettu yhteiskuva auttoi paitsi joukkueiden yhteishengen luomisessa, myös helpotti ve-

täjien työtä tehtävien tarkistuksen sekä kunniakirjojen laatimisen aikana. Koska tehtäviä 

tarkistettaessa oli tärkeää varmistaa, että jokainen tiiminjäsen osallistui tehtäviin aina 

kun tehtävän luonne sen vain salli, auttoi alussa otettu yhteiskuva tunnistamaan, ketkä 

kuuluivat mihinkin joukkueeseen ja kuinka monta jäsentä kussakin joukkueessa oli.  
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Mitä itse maskotteihin ja kunniakirjoihin sekä niissä esiintyneisiin titteleihin tuli, huo-

mattiin niiden laatiminen huomattavasti työläämmäksi, kuin alussa oli odotettu. Henki-

lökohtaisten tittelien laatiminen oli vaikeaa, sillä kaikkia pelaajia ei tunnettu nimeltä, 

joten heidän henkilökohtaisia tekemisiään oli vaikea seurata pelkästään otettujen kuvien 

perusteella. Kuviin merkattujen nimien tarkoituksena oli siis myös auttaa vetäjiä tunnis-

tamaan pelaajat ja yhdistämään heidän kasvonsa heidän nimiinsä.  

 

Tämä auttoi seuraamaan jokaisen tiimin jäsenen henkilökohtaisia suorituksia paremmin 

ja mahdollisuuksien mukaan tekemään tittelistä henkilökohtaisemman. Mikäli tämä ei 

ollut mahdollista, tehtiin tittelistä suurimmaksi osaksi sattumanvarainen. Toiveena oli, 

että tämä lähestymistapa voisi johtaa hauskoihin, joskus myös mahdollisesti ironisiin 

titteleihin, ja olisi paljon nopeampi toteuttaa rajatun aikamäärän puitteissa.  

 

Myös kunniakirjoissa esiintyvien eläimien valintaa harkittiin uudestaan. Moni joukkue 

teki tehtäviä melko tasaisesti ainakin kahdesta eri kategoriasta, joten eläimen valitsemi-

nen kategorian perusteella oli haastavaa. Pelaajille ei myöskään ollut käynyt täysin sel-

väksi eläinten suhde eri kategorioihin nimenomaan puuttuvan juonen vuoksi, joten kun-

niakirjassa oleva eläin päätettiin muuttaa sattumanvaraiseksi. 

 

Myös mobiililaitteiden Internet-yhteyden jakamista sekä VK-sivuston tapahtumien ja-

kamista ja näyttämistä muille tiimin jäsenille painotettiin. Tarkoituksena oli ehkäistä 

tilanne, jossa osa pelaajista ei tietäisi, mitä sivustolla on milloinkin meneillään. Suoma-

laisia opiskelijoita pyydettiin myös pitämään huoli, että heidän mobiililaitteissaan oli 

tarpeeksi virtaa riittämään koko pelin ajaksi. Tämän lisäksi palautetilaisuuteen tuotiin 

kuitenkin myös kannettava tietokone siltä varalta, että jollakin tiimillä olisi ongelmia 

kuvien lataamisessa itse pelin aikana. 

 

Pelaajien esille tuomien ongelmien lisäksi myös me vetäjät olimme huomanneet paran-

tamisenvaraa muun muassa työtehtävien organisoinnissa ja jakamisessa. Pisteiden lasku 

sekä todistusten luonti olivat vieneet enemmän aikaa kuin oli ollut tarkoitus, ja vaikka 

pelin valvominen oli ollut hauskaa, oli se ollut myös aika ajoin hyvin kaoottista. Vas-

taavanlaisen tilanteen ehkäisemiseksi työtehtävät jaettiin tällä kertaa tarkemmin ja lisä-

valvojiksi värvättiin kaksi uutta henkilöä, joiden työnkuvaan kuului ainoastaan kuviin 

kommentoiminen. Tämä vapautti varsinaisille vetäjille lisää aikaa keskittyä hallinnolli-

siin tehtäviin. 
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Loin myös nopeampaa ja helpompaa pisteiden laskua varten Excel-ohjelmalla taulukon 

kaavoineen niin, että pistelaskuprosessi automatisoitu ja nopeutui aiempaan toteutuk-

seen verrattuna huomattavasti. Taulukko salli käyttäjänsä merkitsevän jokaisen joukku-

een tekemän tehtävän kohdalle yhden seuraavista vaihtoehdoista: x, 1, ja -1. X tarkoitti, 

että tehtävästä sai normaalin määrän pisteitä, ja 1 ja -1 sitä, että tehtävästä sai joko yh-

den pisteen enemmän tai vähemmän, kuin yleensä. Käyttäjä pystyi joko kirjoittamaan 

yhden vaihtoehdoista itse, tai valitsemaan sen jokaisen solun kohdalla aukeavasta vali-

kosta. Taulukko ei hyväksynyt muita arvoja.  

 

Tällä tavalla kaikki vetäjät kykenivät näkemään jokaisen joukkueen pisteet kerralla, 

eikä laskutoimituksia tarvinnut tehdä itse. Loimme myös selkeämmät raamit ekstrapis-

teiden antamiselle ja vähentämiselle. Toisin sanoen, mikäli tehtävän ratkaisu oli poik-

keuksellisen luova tai hauska, oli siitä mahdollista saada yksi ekstrapiste, ja mikäli to-

teutus oli puutteellinen, saattoi siitä saada yhden pisteen vähemmän, kuin normaalisti. 

Täten tehtävästä, joka normaalisti antoi 4 pistettä, oli mahdollista saada poikkeukselli-

sesti joko 3 tai 5 pistettä toteutuksen luonteesta riippuen. Kuten mainittu, Excel piti 

myös kirjaa näistä ekstrapisteistä (taulukko 2). 

 

TAULUKKO 2. Excel-taulukko pisteidenlaskua varten 
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Tampereen versiota varten haluttiin myös vahvistaa pelin tarinankerronnan elementtiä 

sekä korostaa maskottien merkitystä. City Scoutsille alettiin siis miettiä juonta, joka 

selittäisi, miksi osallistujat suorittivat tehtäviä, mistä City Scoutsin nimi tuli, ja miten 

kunniakirjoissa esiintyneet eläimet liittyivät peliin. Tarkoituksena oli vahvistaa pelaaji-

en immersiota pelimaailmaan sekä antaa maskoteille ja todistuksille lisäarvoa.  

 

Tätä tarkoitusta varten myös maskottien eläinvalintaa alettiin pohtia uudestaan. Koska 

eläinten haluttiin liittyvän tarinaan, päätettiin niistä tehdä nimenomaan Suomessa esiin-

tyviä lajeja. Esille tulivat susi, karhu, ilves sekä poro. Kun uudet maskotit oli luotu, alet-

tiin juonta pohtia tarkemmin. Pelin nimi haluttiin sitoa mukaan tarinaan, kuten myös 

eläimet ja itse Suomi. Lopulta syntyi tarina City Scouts -partiolaisorganisaatiosta, joka 

syntyi alun perin kauan, kauan sitten tarpeesta taistella karua Suomen luontoa vastaan. 

Nykyiset pelaajat olivat organisaatioon värvättyjä partiolaisia, joiden tehtävänä oli mat-

kata kaupungin halki ja kartoittaa betoniviidakon saloja. 

 

Kun tarina oli selvillä, haluttiin se esitellä osallistujille havainnollistavan videon avulla. 

Video oli Draw My Life -tyyppinen toteutus, jossa minä sekä eräs toinen vetäjä piir-

simme kuvia valkotaululle, pyyhimme ne ja jatkoimme seuraavaan kohtaukseen reaa-

liajassa. Kun video oli valmis, muokattiin sitä videonkäsittelyohjelmalla nopeammaksi 

ja siihen lisättiin muun muassa taustamusiikki. Videon tarkoituksena oli paitsi visuali-

soida ja tuoda julki tarina City Scoutsien takana, myös viihdyttää ja toimia eräänlaisena 

pelin esittelyvideona tai intro sequencina, aivan kuten digitaalisissa peleissä. Toivotta-

vaa oli, että video auttaisi oikeanlaisen tunnelman ja mielentilan virittämisessä.   

   

Valmis tarina lisättiin myös osaksi konseptiin lisättyä ohjekirjaa, jonka tarkoituksena oli 

antaa pelaajille selkeämpi käsitys niin pelistä ja sen tavoitteista kuin säännöistä ja oh-

jeistakin. Kuten mainittu, varsinkin sääntöä tiimin yhdessä pysymisestä haluttiin koros-

taa, sillä aiemmassa pelissä eräs tiimi oli jakautunut kahtia enempien pisteiden ja voiton 

toivossa, eikä vastaavaan tilanteeseen haluttu enää törmätä. Myös alun esittelytilaisuu-

den rakennetta haluttiin organisoida, joten suunnittelimme sekä tapauksen kulun että sen 

aikana pitämämme puheenvuorot etukäteen. Päätimme aloittaa seremonian pienellä esit-

telypuheella, jonka jälkeen antaisimme pelaajille aikaa tutustua toisiinsa pikatreffi-

tapahtuman avulla. Kun tilanne olisi sitten rento, esittelisimme City Scoutsien juonen ja 

jakaisimme osallistujat joukkueisiin. Lopuksi joukkueet saisivat hetken tutustua toisiin-

sa, keksiä itselleen nimi ja ottaa yhteiskuvan.  
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Kun puutteet oli korjattu, voitiin keskittyä uuden pelin tehtäviin. Koska myös beetates-

tauksessa toteutettu peli oli tehty nimenomaan Tamperetta varten, oli osa sen tehtävistä 

mahdollista kierrättää myös varsinaiseen tapahtumaan. Muun muassa suomen kieleen 

liittyvät tehtävät sekä muutama liiketaloustehtävä saivatkin pysyä jotakuinkin ennallaan. 

Kuitenkin, koska moni aikaisempaan peliin osallistunut opiskelija oli osoittanut epä-

varmuutta englannin puhumisessa, lisättiin kielitehtävien joukkoon myös muutama eng-

lanninkielinen tehtävä sen käytön rohkaisemiseksi. Myös ruotsinkielisiä tehtäviä lisät-

tiin mukaan tehtävälistaan. Toiveena oli, että onnistuminen englanninkielisissä tehtävis-

sä antaisi osallistujille rohkeutta kokeilla myös germaanisiin kieliin kuuluvaa ruotsia ja 

sen jälkeen itse suomea.  

 

Ruotsin lisääminen antoi myös suomalaisille osallistujille tilaisuuden virkistää muisti-

aan toisen kotimaisen kielen suhteen sekä mahdollisuuden suomalaisille ja venäläisille 

osallistujille pohtia vastauksia yhdessä sen sijaan, että toinen osapuoli toimisi puhtaasti 

konsultin roolissa. Tarkoituksena oli siis ehkäistä aiemmassa palautteessa esille tuotu 

tilanne, jossa isäntämaan osallistujat tunsivat kieliosuuden kohdalla olonsa pelkiksi 

opettajiksi pelaajien sijasta. 

 

Kaikkein suurimman muutoksen koki kuitenkin pelin City Tour -osuus, jota ei beetates-

tauksen aikana ollut implementoitu. Sen tehtävät päätettiinkin luoda alusta asti uudel-

leen sekä sen rakennetta muuttaa Pietarissa toteutusta pelistä. Suurin ero Tampereen ja 

Pietarin välillä oli se, ettei aiemmassa ollut lainkaan metroa, eikä erillistä metro-osuutta 

siis tarvittu. Tampereella ei myöskään ollut yhtä paljon perinteisiä turistikohteita, joten 

nähtävyyksiksi oli keksittävä muita mielenkiintoisia, hyödyllisiä tai erikoisia paikkoja ja 

kohteita. Esille tulivat muu muassa erilaiset patsaat, Tampereen kauppahalli sekä Torni-

hotelli.  

 

Myös pelialueen laajuus muuttui, sillä Pietari ei ollut ainoastaan paljon Tamperetta suu-

rempi kaupunki, vaan myös huomattavasti halvempi, mitä julkisiin kulkuvälineisiin tuli. 

Niinpä, matkustuskustannuksien minimoimiseksi kaikkien kohteiden tuli sijoittua kes-

kustaan tai olla realistisen kävelymatkan päässä sieltä. Pienemmän pelialueen vuoksi 

päätimme myös lisätä aloituspaikkojen määrää välttääksemme tilanteen, jossa kaikki 

joukkueet kulkisivat samaa reittiä. Samalla pienempi joukkuemäärä jokaisella aloitus-

paikalla mahdollisti henkilökohtaisemman neuvonnan ja nopeamman pelin aloituksen. 
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Uusia tehtäviä ja aloituspaikkoja mietittäessä jaettiin Tampereen keskustan alue neljään 

vyöhykkeeseen. Tarkoituksena oli, että jokaisen vyöhykkeen sisään sijoittuisi suurin 

piirtein sama määrä tehtäviä sekä yksi aloituspaikka. Tällä tavalla jokainen joukkue sai 

tehtäviä, jotka sijoittuivat heidän aloituspaikkansa lähelle, eikä mikään joukkue saanut 

epäreilua etulyöntiasemaa heti pelin alettua.  

 

 

3.9 City Scouts: Tampere 

 

Kun aiemmasta toteutuksesta saatu palaute oli käytetty hyväksi, tehtävälista laadittu 

(liite 2) sekä viitekehys päivitetty, voitiin keskittyä Tampereen City Scoutsin varsinai-

seen toteutukseen. Tapahtuma alkoi sovitunlaisesti yhteisestä aloitustilaisuudesta, jossa 

osallistujat jaettiin kahteen ryhmään, jotka muodostivat kaksi sisäkkäistä rinkiä.  

 

Sisäkkäisen ringin jäsenten tuli puhua vastapäätä olevalle ulkoisen ringin jäsenelle mi-

nuutin ajan, jonka jälkeen jokainen otti askeleen itsestään katsottuna oikealle, pyörittäen 

rinkiä ja vaihtaen pareja. Tämä jatkui noin kymmenen minuuttia, jonka aikana jokainen 

tapasi kymmenen uutta ihmistä. Aiempaan icebreakeriin verrattuna pikatreffit olivat 

suuri menestys, ja jokainen tuntui pitävän tilaisuudesta käyttää englantia ja tutustua 

kanssapelaajiinsa. Tämänkertaisen icebreakerin menestys vahvistaa osaltaan myös teo-

riaa siitä, että yksi aiemman icebreakerin ongelmista oli ollut nimenomaan sen yllättä-

vyys ja liittymättömyys itse pelitapahtumaan. 

 

Myös tiimin sisäinen keskustelu, nimen keksiminen ja kuvien otto sujuivat onnistunees-

ti, ja esittelytilaisuuden jälkeen vetäjillä oli käytössään kuva jokaisesta joukkueesta sekä 

sen jäsenten nimet. Myös itse peli alkoi odotetusti: yksi vetäjä odotti kahta joukkuetta 

kussakin aloituspaikassa, selittäen säännöt ja jakaen tarvittavat materiaalit jokaisen saa-

vuttua. Joukkueet lähtivät liikkeelle samoihin aikoihin, ja vetäjät palasivat seuraamaan 

peliä kahden apuvetäjän seuraksi. Tehtävien pisteytys sujui huomattavasti aiempaa no-

peammin, eikä organisointivaikeuksia enää juurikaan ollut. Myös tehtyjen tehtävien 

virta oli tasainen, ja kuten aiemmallakin kerralla, jokainen tiimi sai paljon enemmän 

pisteitä, kuin mitä pelin läpäisyyn tarvittiin. 

 

Palaute oli entistä positiivisempaa, ja moni aiempi ongelma tuntui korjautuneen pelien 

välisenä aikana tehdyn kehityksen tuloksena.  
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Muun muassa tehtävien määrä sai edelleen kiitosta melkeinpä kaikilta pelaajilta. Tehtä-

vien sanottiin olevan myös helposti ymmärrettäviä, eikä pelin tunnelmassa vallinnut 

kiire liikkua tehtävästä toiseen. Kaikkein tärkeimpänä, tiimityö toimi paremmin ja tiimit 

olivat yhteneväisempiä. Tapahtumaa luonnehdittiin jälleen hauskaksi ja hyödylliseksi 

kummallekin osapuolelle. 

 

Kehitysehdotuksiakin kuitenkin löytyi. Yksi kritiikin kohde olivat muun muassa kuviin 

jätetyt kommentit, joita vierailevat vetäjät olivat pelin ajan jättäneet. Pelaajat kertoivat, 

etteivät pitäneet tällä kertaa saamiaan kommentteja yhtä hauskoina kuin viimeksi. 

Huomio oli kiinnostava, sillä tämänkertaiset kommentit olivat olleet luonteeltaan hie-

man enemmän piikitteleviä kuin kannustavia, vaikka ne yhä leikillisiä ja hauskoja oli-

vatkin. Rohkaisu tuntui siis oleva toimivampaa, kuin leikkimielinen piikittely. Osasyy 

tähän saattoi olla myös kielimuuri, sillä mikäli piikittelyn ei ymmärtänyt olleen vitsi, 

saattoi se aiheuttaa väärinkäsityksiä. Tulevilla kerroilla olisikin tärkeä kiinnittää huo-

miota pelaajien kielitasoon kommentteja jätettäessä. 

 

Myös tapaamisajankohtaa haluttiin lähemmäksi itse pelin varsinaista loppua. Toisin 

kuin viime kerralla, jolloin lopetustilaisuus oli sijoittunut suoraan varatun peliajan lop-

puun, oli nykyisessä toteutuksessa pelin ja sen lopetustilaisuuden välissä muutaman 

tunnin tauko. Pelin keston lyhentyessä oli lopetustilaisuus siis pysynyt samalla aikapai-

kalla ja alkanut kello 18:00 itse pelin loppuessa jo pari tuntia aiemmin. Tämä johti sii-

hen, että pelin lopun ja palautetilaisuuden väliin muodostui aukko, jota opiskelijoiden 

oli hankala täyttää itse.  

 

Muutamat pelaajat olivat ilmeisesti myös edelleen olleet ujoja ja hiljaisia, vaikkakin 

vähemmän, kuin viime kerralla. Eräs tiimi ehdottikin, että yleisen, yhteisen icebreakerin 

lisäksi myös tiimeillä olisi oma jäänmurtotehtävänsä, joka auttaisi heitä tutustumaan 

toisiinsa. Toinen ehdotus oli, että he saisivat pitää samat ryhmät läpi vierailuviikon niin, 

että ryhmä, johon heidät viikon alkaessa jaettiin, olisi sama, kuin heidän peliryhmänsä. 

Tämä voisikin olla mahdollista, ja edistäisi todennäköisesti syvempien tuttavuus- tai 

ystävyyssuhteiden syntyä. Asiasta tulisi vain sopia ennalta viikosta vastaavien opettaji-

en kanssa. Näin meneteltäessä tulisi myös varmistua, ettei alkuperäisiä ryhmiä jaettu jo 

entuudestaan olemassa olevien kaveriporukkojen perusteella, sillä tämä saattaisi johtaa 

klikkeihin enemmistökansalaisuuden sisällä. 
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Sekä englannin että ruotsin kielen tehtävät jakoivat mielipiteitä. Osa piti ruotsin tehtäviä 

hauskoina, kun taas osa näki ne turhina. Sama koski myös englanninkielisiä tehtäviä. 

Varsinkin jälkimmäisen kohdalla havainto on kiinnostava, sillä moni opiskelija oli ha-

lunnut nimenomaan harjoitella englanninkielen taitoaan aiemman pelin aikana. On kui-

tenkin mahdollista, että koska tiimityö toimi paremmin tämän toteutuksen aikana, saivat 

halukkaat harjoitella englantiaan jo tiiminsä sisällä, eivätkä siis tarvinneet siihen erillisiä 

tehtäviä. 

 

Kuten Pietarin pelissäkin, kävi ilmi, etteivät isäntämaan pelaajat tunteneet kaikkia teh-

tävissä esiintyneitä paikkoja. Tämä ei kuitenkaan ollut välttämättä ongelma, sillä se 

mahdollisti suomalaisten osallistumisen myös itse tehtävien selvittämiseen, ei ainoas-

taan opettajina, vaan myös jäseninä. Tämän lisäksi muutama ryhmä ei tälläkään kertaa 

ollut kiinnostunut liiketalouden tehtävistä. Niiden parempi integraatio osaksi hauskaa 

kokemusta on täten edelleen auki oleva kysymys. Eräs aiempi kokeilu saattaa kuitenkin 

antaa vihjeen mahdollisesta ratkaisusta: osa muiden kategorioiden tehtävistä sisälsi vai-

vihkaa upotettuja liiketalouden elementtejä, mutta moni oli silti tehnyt ne.  

 

Ratkaisuna ei siis välttämättä olisikaan liiketaloustehtävien houkuttelevammaksi teke-

minen, vaan niiden parempi integrointi muiden kategorioiden joukkoon. Voisikin olla 

mahdollista, ettei liiketaloudelle olisi ollenkaan omaa kategoriaa, vaan se olisi niin sa-

nottu kummituskategoria, joka sisältyisi ja ilmenisi ainoastaan muiden kategorioiden 

tehtävien kautta. Tämä voisi poistaa ennakkoluulot ja -käsitykset, joita opiskelijoilla 

saattaa olla. Myös jo aiemmin mainittu hauskuuden lisääminen voisi auttaa, sillä esi-

merkiksi hauskojen mainosten etsimiseen liittyvä liiketaloustehtävä sai osakseen tekijöi-

tä kummallakin toteutuskerralla. 

 

 

3.10 Seuraava askel: ActionTrack 

 

Vuonna 2015 City Scouts -tapahtumaa päätettiin kehittää digitaalisempaan suuntaan 

helpomman käyttöönoton sekä pienemmän valvomistarpeen toivossa. Kuten aiemmissa 

luvuissa kävi ilmi, pelin valvominen vaati aiemmin vetäjien täyden huomion monen 

tunnin ajan, eikä täysin uusien tehtävien sekä tehtävälistan luonti jokaiselle kerralle ole 

pidemmän päälle kaikkein helpoin tai käytännöllisin ratkaisu.  
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ActionTrackin käyttö näiden ongelmien ratkaisuun ja City Scoutsin jatkokehitykseen on 

vasta testausvaiheessa, eikä sen avulla ole vielä toteutettu varsinaista peliä, mutta itse 

ActionTrackia on kuitenkin käytetty Floworksin toimesta hieman vastaavanlaisten, jos-

kin pienempien, pelien järjestämiseen onnistuneesti. 

 

ActionTrack on Team Action Zonen kehittämä sovellus, joka mahdollistaa erilaisten 

aktiviteettien luonnin mihin ja mistä päin maailmaa tahansa. Aktiviteetti tarkoittaa tässä 

yhteydessä pelejä, opastettuja kävelyjä tai muita vastaavia, sijaintiin perustuvia tapah-

tumia. Pelaajat voivat osallistua näihin aktiviteetteihin lataamalla erillisen sovelluksen 

älypuhelimiinsa ja sallimalla sen hyödyntävän paikkatietojaan. Tehtävät annetaan pelaa-

jille GPS-sijaintiin perustuvien rastien, QR-koodien tai yleisten, sovelluksessa julkistet-

tavien leijuvien rastien kautta. Ohjelma myös varoittaa pelaajia, mikäli he eksyvät pois 

pelialueelta tai lähestyvät vaaralliseksi merkittyä paikkaa kartalla. 

  

City Tourin tehtävät siirrettiin GPS-rasteihin ja muut, paikasta riippumattomat tehtävät 

sijoitettiin QR-koodirasteihin (kuva 5). Vihreät merkinnät ovat sijaintiin perustuvia ras-

teja, joista mobiililiittymä ilmoittaa, kun pelaaja saapuu tietyn matkan päähän niiden 

sijainnista. Punaiset merkinnät ovat QR-koodeihin perustuvia tehtäviä, joiden sijainnilla 

kartalla ei ole merkitystä, sillä ne aktivoituvat pelaajien skannatessa niiden QR-koodin.  

 

 

 

KUVA 5. ActionTrackin karttanäkymä (Team Action Zone 2015, kuvankaappaus) 
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Kuitenkin, koska ActionTrack ei ainakaan toistaiseksi tue monen tehtävän näyttämistä 

kerralla, vaan pelaajan on rastin kohdalle tullessaan valittava, suorittaako tehtävän vai ei 

ennen muiden tehtävien näkemistä, päätettiin fyysinen tehtävälista säilyttää Action-

Track-sovelluksen rinnalla. Myös aiemmat pelaajat kertoivat palautteessa nimenomaan 

pitäneensä paperisesta tehtävälistasta, ja sen olemassaolo auttaa ehkäisemään tilanteen, 

jossa nettiyhteyden toimimattomuus estäisi pelaajia näkemästä tehtävien kuvauksia.  

 

Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että aiempaan tehtävälistaan lisättäisiin luettava QR-

koodi kunkin tehtäväkuvauksen viereen pelkän ruudun sijaan. Kun koodi sitten skannat-

taisiin, sallisi se pelaajien ottaa kuva tai video todisteeksi ja palauttaa se pelinvalvojien 

järjestelmään muutamalla napin painalluksella. Tämä mahdollistaisi sen, että valvojien 

ei tarvitsisi käydä läpi jokaista ladattua kuvaa ja videota, vaan he näkisivät silmäyksellä, 

mikä palautus kuuluisi mihinkin tehtävään. GPS-rasteihin liittyvien City Tour tehtävien 

kuvaukset löytyisivät myös listasta, mutta ilman QR-koodeja. Sen sijaan, kun pelaajat 

lähestyisivät oikeaa paikkaa kartalla, ilmoittaisi ohjelma siitä pelaajille, aukaisten tehtä-

vänkuvauksen ja palautuspaikan valmiiksi. 

 

Kuten mainittu, City Scoutsin toteutus ActionTrackin avulla on vasta kokeiluvaiheessa, 

ja muutos on toistaiseksi tuonut mukanaan hyödyn lisäksi myös joitain uusia haasteita. 

Eräs haaste on muun muassa sosiaalisen median aspektin puuttuminen, sillä Action-

Track ei tällä hetkellä mahdollista kommentointia tai muiden joukkueiden tehtävien 

näkemistä reaaliajassa. Team Action Zone on kuitenkin kehittämässä sosiaalisen median 

ominaisuuksia parasta aikaa, joten ongelma ei todennäköisesti ole ajankohtainen kauaa. 

 

Toisena ilmenneenä ongelmana on, että pelaajat saattavat löytää muutamia GPS-sijain-

tiin perustuvia tehtäviä vahingossa koettaessaan päästä toteuttamaan jotakin muuta teh-

tävää. Mikäli tiimi kulkee jonkin GPS-tehtävän ohitse matkallaan suorittamaan jotakin 

toista tehtävää, avautuu ohitetun GPS-rastin tehtävä ruudulle, vaatien pelaajilta toimen-

piteitä. Pelaajien on myös mahdollista nähdä kaikki tehtävät kartallaan, mikä tarkoittaa, 

että tehtävät, jotka vaativat pelaajia itse päättelemään mihin mennä, eivät ole enää yhtä 

haasteellisia eikä löytämisen ilo yhtä suuri. 

 

ActionTrackia kehitellään kuitenkin koko ajan, joten on mahdollista, että ongelmat tu-

levat korjautumaan tulevaisuudessa.  
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Myös City Scoutsin testaaminen uudella alustalla voisi antaa paremman kuvan siitä, 

mitä pelissä tai alustassa tulisi muuttaa paremman pelikokemuksen tarjoamiseksi. Mah-

dollisuus jatkokehityksestä on kuitenkin mielenkiintoinen ja ActionTrack työkaluna 

monipuolinen, joten jää nähtäväksi, millainen tulevaisuus City Scoutsia odottaa digitali-

soitumisen saralla.  

 

 

3.11 Palautteet ja pohdinta  

 

Suurin osa City Scoutsin palautteesta saatiin suullisesti palautekeskustelujen kautta kir-

jallisten vastauslomakkeiden sijaan. Tapahtuman luonteen sekä jatkokehityksen edistä-

misen kannalta oli tärkeää antaa pelaajille mahdollisuus tuoda ilmi ongelmia ja ehdo-

tuksia mahdollisimman laajasti, ja kasvokkain käydyt keskustelut palvelivat tätä tarkoi-

tusta hyvin. Tämä alaluku pyrkiikin käymään läpi nimenomaan suullisen palautteen 

pääkohdat sekä pelien kulun ja suunnittelun aikana tehdyt huomiot. Jo aiemmin käsitel-

tyjä ja ratkaistuja ongelmia sekä toteutettuja jatkokehitysideoita ei myöskään tulla käy-

mään läpi syvällisesti uudestaan, vaan ne löytyvät aiemmasta jatkokehitys-luvusta. 

 

Kuten mainittu, palaute City Scoutsista oli enimmäkseen hyvin positiivista, ja sekä pro-

jektin tilaajana toiminut opettaja että osallistuneet opiskelijat olivat tyytyväisiä tapah-

tumaan. Toinen järjestetty peli sujui paljon ensimmäistä luontevammin ja sulavammin, 

eikä moni aiemmassa pelissä esiintynyt ongelma enää toistunut. Tai mikäli toistui, ei 

yhtä merkittävästi, kuten aiemmasta jatkokehitys-luvusta sekä tästä nimenomaisesta 

pohdintaluvusta tulee käymään ilmi. Tämä pelien välillä tapahtunut kehitys johtui ai-

emmasta pelistä saadusta arvokkaasta palautteesta. 

 

Palautetta tarkasteltaessa ja varsinkin ensimmäisen ja toisen toteutuksen tuloksia vertail-

taessa on kuitenkin myös muistettava, että moni toiseen peliin osaa ottanut oli osallistu-

nut peliin jo Pietarissa. Tämä tarkoitti, että heillä oli jo kokemusta pelin kulusta ja tar-

koituksesta, ja he kykenivät täten ohjeistamaan kanssapelaajiaan pelin aikana. Toisaalta 

kyseiset, molempiin peleihin osallistuneet pelaajat osasivat myös sanoa, että toinen to-

teutuskerta oli heistä ensimmäistä parempi, joten he toimivat myös osaltaan tärkeinä 

edistyksen mittauksen välineinä.  
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Kuten aiempien lukujen yhteydessä jo mainittiin, pitivät pelaajat nimenomaan tapahtu-

man leikillisestä luonteesta sekä mahdollisuudesta valita, mitä he pelin aikana tekisivät. 

Tämä yleisesti positiivinen asennoituminen vapauteen pelin aikana kävi myös yksiin 

aiemmin käsiteltyjen motivaatiotekijöiden kanssa, ja se tuleekin todennäköisesti ole-

maan tärkeä osa City Scoutsia myös tulevaisuudessa.  

 

On myös syytä huomata, että vaikka pelaajilla oli käytännössä mahdollisuus suorittaa 

vain minimimäärä tehtäviä pelin läpipääsemiseksi ja viettää loppuaika pelistä kaupun-

gilla tehden mitä he halusivat, suoritti jokainen tiimi kummallakin kerralla enemmän 

tehtäviä, kuin oli vaadittu. Pelaajat olivat siis alusta loppuun mukana pelissä vapaaeh-

toisesti, mikä viittaisi suureen määrään sisäistä motivaatiota. Voisikin siis olettaa, että 

opiskelijat voivat pitää myös oppimista hauskana ja olla siihen motivoituneita, mikäli 

opetus tapahtuu tarpeeksi leikillisessä muodossa. 

 

Haasteena on kuitenkin huvin ja hyödyn välisen tasapainon säilyttäminen. Vaikka muut 

opettavaiset tehtävät olivat suosittuja opiskelijoiden kesken, jäivät liiketaloustehtävät 

kummallakin toteutuskerralla vähemmän suosituiksi. Opiskelijat eivät kokeneet niitä 

yhtä mielenkiintoisina kuin muita tehtäviä, eikä hieman nostettu pistemäärä auttanut 

niiden mainostuksessa. Tarkat syyt tälle eivät ole tiedossa. Voi olla, että opiskelijat ko-

kivat loppukurssin opettavan liiketaloutta kylliksi ja halusivat keskittyä pelin aikana 

nimenomaan hauskempiin, kulttuuriin liittyviin tehtäviin, mutta tämä on silti ongelmal-

lista pelin tarkoitusta ajatellen. Liiketalouden tehtävistä olisikin siis saatava suositumpia 

joko ulkoista tai sisäistä motivaatiota kasvattamalla. Ulkoisen motivaation kasvatus voi-

si tapahtua esimerkiksi korottamalla pisteitä hieman enemmän tai vaatimalla, että jokai-

sesta kategoriasta on tehtävä vähintään ennalta määrätty määrä tehtäviä pelin suoritta-

miseksi.  

 

Kuten aiemmin on jo käsitelty, ei liika pisteyttäminen kuitenkaan ole hyväksi. Jälkim-

mäisen ehdotuksen kaltaisien pakotteiden implementointi ja vapauden rajaus ei myös-

kään palvele pelin yleistä, leikillistä luonnetta. Se voi pahimmillaan jopa laskea sisäistä 

motivaatiota tehtäviä kohtaan entisestään. Kenties parempi ratkaisu olisikin siis jo ai-

emmin mainittu liiketalouden tehtävien ja oppien sisällyttäminen muissa kategorioissa 

oleviin tehtäviin. Eräs tiimi mainitsi, ettei vilkaissutkaan nimenomaan liiketalouden 

tehtäviä, mikä voisi tarkoittaa, että ennakkoluulo otsikkoa kohtaan esti mahdollisuuden 

antamisen tehtäville jo ennen niiden lukemista.  
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Joten, mikäli liiketalouden kategoria poistettaisiin ja sen tehtävät ripoteltaisiin muiden 

kategorioiden tehtävien sekaan, voisi tulos olla erilainen. Eräs esimerkki tällaisesta lii-

ketalouden sisällytyksestä muihin kategorioihin oli kieliosiossa oleva tehtävä, jossa 

opiskelijoiden tuli näytellä liikekokouksen alku. Vaikka tulos ei ollut huima, sai kysei-

nen tehtävä kuitenkin osakseen muutaman tekijän, vaikka se olikin luonteeltaan selkeäs-

ti liiketalouteen liittyvä. Vastaavanlaisten liiketalouden elementtien lisäys nimenomaan 

kieliosioon sekä kaupunkikierrokseen voisikin olla ratkaisu ennakkoluulojen poistami-

seen.  

 

Mahdollisena henkilökohtaisena jatkokehitystoiveenani olisi myös maskottien ja kun-

niakirjojen tittelien vielä parempi personalisaatio. Tämä kuitenkin vaatisi sekä enemmän 

aikaa tehtävien tarkistukseen ja pelin esittelyyn että selkeämmät säännöt siitä, miten 

tittelit tai eläin tulisi valita. Juonen avulla eläimistä voisi kenties kehittyä parempia kult-

tuurin eri osa-alueiden edustajia niin, että jokainen ryhmä saisi esimerkiksi yhden 

eläinmaskotin suojeluhengekseen, tai saisi alussa valita, minkä eläimen jalanjäljissä seu-

raa. Tämä tosin veisi peliä enemmän moneen suuntaan haarautuvan seikkailun suuntaan 

täysin vapaan hiekkalaatikon sijaan, mikä ei ole ainakaan tällä hetkellä toivottavaa. 

 

Eräs pelin aikana toistunut huomio oli myös joidenkin pelaajien ujous tai arkuus pelien 

aikana. Jälkimmäisessä pelissä kyse tuntui kuitenkin olevan enemmän pelaajien teke-

mästä huomiosta kuin vallitsevasta ongelmasta, ja osa ujoutta voi myös olla ilmentymä 

vääjäämättömistä kulttuurieroista eri taustoista tulleiden pelaajien välillä, tai vain osa 

kyseisen pelaajan luonnetta. Ei kenties olekaan realistista odottaa, että jokainen peliin 

osallistuva pääsisi sen aikana täysin yli ujoudestaan tai arkuudestaan ja ryhtyisi yhtä 

puheliaaksi, kuin kaikki tiimitoverinsa. Tärkeää pelissä on nimenomaan hauskuus, 

mahdollisuus oppia sekä pelaajien välinen yhteistyö, ja vaikka varsinkin jälkimmäinen 

noista kahdesta vaatii kyllä tietyn määrän kommunikaatiota, ei puhumisen ja osallistu-

misen pitäisi tuntua pakolliselta. 

 

Osa aktiivisemmista pelaajista kertoi muun muassa, ettei muutama pelaaja osallistunut 

yhteisiin keskusteluihin tai päätöksiin juurikaan, vaan seurasi vain mukana. Kuitenkaan 

joitain ujompia ja hiljaisempia opiskelijoita haastateltaessa, eivät he ilmaisseet tunte-

neensa olevansa ulkopuolisia. Voikin olla, että mukana seuraaminen ja johtajan aseman 

luovuttaminen muille on joidenkin pelaajien tapa toimia, eikä se välttämättä kieli mie-

lenkiinnon puutteesta tai negatiivisesta mielentilasta.  
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Toisaalta on myös mahdollista, että ujommat pelaajat eivät uskaltaneet kertoa negatiivi-

semmista ajatuksistaan ääneen. Kumpikin vaihtoehto on mahdollinen, ja tärkeää olisikin 

keskittyä nimenomaan hyvän yhteishengen luontiin sekä oppimismahdollisuuksien ja 

hauskanpidon korostukseen, ei niinkään pakollisen puhumisen vaatimiseen. 

 

City Scoutsista kirjoitettiin ohjekirja mahdollisten tulevien toteutusten helpottamiseksi 

niin, että kuka tahansa asiasta kiinnostunut pystyisi toteuttamaan vastaavan pelitapah-

tuman sen avulla. Tästä huolimatta on haasteena kuitenkin edelleen tarve kohdekaupun-

gin sekä -maan asiantuntijuudelle sekä mahdolliselle tutkimistyöhön liittyvälle matkus-

tukselle. Vaikka ActionTrack mahdollistaakin uuden pelin luomisen missä päin maail-

maa tahansa ilman fyysistä tarvetta läsnäoloon, on pelin järjestäjillä oltava kuitenkin 

jonkintasoista kokemusta kohdekulttuurista ja -kaupungista oikeanlaisten tehtävien 

luomiseksi. Varsinkin kaupunkikierros vaatii kaupungintuntemusta tasolla, johon on 

vaikea päästä ilman, että on koskaan itse vieraillut paikanpäällä. Muut kieleen ja kult-

tuuriin liittyvät tehtävät ovat uudelleenkäytettäviä saman maan sisällä järjestettävien 

pelien yhteydessä, mutta jokaiselle maalle on silti rakennettava oma tehtäväpankkinsa.  

 

Koska jokainen peli on uniikki kokemus ympäristön, osallistujien ja tehtävissä käytetyn 

kulttuurin takia, tulee myös konsepti todennäköisesti olemaan loputtomasti kehittyvä ja 

muokkautuva. Tämä ei kuitenkaan ole huono asia, ja City Scoutsin tarkoitus ei olekaan 

olla nimi vain muutamalle järjestetylle tapahtumalle, vaan luodulle viitekehykselle. 

Nähtäväksi jää myös, miten pelin digitalisoiminen tulee muuttamaan City Scoutsia ja 

sen tarjoamaa pelikokemusta sekä kuinka pitkälle digitalisoituminen johtaa. 

 

Loppujen lopuksi pelikerrat kuitenkin osoittivat, että luotu konsepti toimii, ja että sca-

venger huntin kaltainen seikkailupeli on oiva keino auttaa pelaajia saamaan käytännön 

oppia kohdemaan kulttuurista. Osallistun myös mielelläni tuleviin City Scoutsin toteu-

tuksiin mikäli sellaisia tullaan järjestämään, ja uskon, että jokainen toteutettu kerta aut-

taa osaltaan luodun konseptin kehittämisessä entistä paremmaksi.  
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4 POHDINTA 

 

Työssä käsitellyn päätapauksen sekä liitteiksi lisättyjen sivutapausten perusteella on 

mahdollista sanoa, että leikillisiä pelitapahtumia voidaan käyttää hyväksi henkilökohtai-

sen kansainvälistymisen edistämisessä. Tapauksista saatu palaute oli yleisesti ottaen 

positiivista sekä yhteneväistä, ja suurin osa osallistujista raportoi kokeneensa pelitapah-

tumat sekä hauskoiksi että hyödyllisiksi.  

 

On myös syytä huomauttaa, että suurin osa tapahtumiin osallistuneista pelaajista ei tun-

tenut toisiaan etukäteen, enkä itse tuntenut muutamaa peli-iltoihin kutsumaani tuttavaa 

lukuun ottamatta ketään. Tämä ei kuitenkaan osoittautunut ongelmaksi, ja yhteistyö 

toimi siitä huolimatta jokaisen tapauksen kohdalla. Ainoat kommunikaatioon liittyvät 

ongelmat tulivat ilmi City Scoutsin aikana, ja suuresta osaa päästiin eroon toisen iteraa-

tion kuluessa, kuten City Scoutsin jatkokehitys-luku osoitti. Yleisiä, jokaisessa tapauk-

sessa toistuvia ongelmia ei juuri ollut. 

 

Kuten aiemmin jo mainittiin, oli toistuvana haasteena kuitenkin nimenomaan tapausten 

hauskuuden ja hyödyn tasapainottaminen. Kuten City Scouts -tapauksessa kävi ilmi, 

liiketalouden tehtäviä pidettiin yleisesti ottaen vähemmän hauskoina, kuin muita kult-

tuuriin liittyviä tehtäviä. Myös lautapeli-illoissa hupi tuli joinain iltoina esille huomatta-

vasti enemmän kuin hyöty, joka näkyi muun muassa englannin puhumisen lisääntymi-

sessä. Workshop-casessa hyöty oli puolestaan hupia keskeisemmässä asemassa, ja täten 

jopa leikillinen roolipelaaminen koettiin enemmän hyödylliseksi osaksi tapahtumaa, 

kuin nimenomaan hauskuutta tuovaksi lisäksi. 

 

On luonnollista, että hupi ja hyöty eivät jakaudu täysin tasaisesti yhdenkään tapahtuman 

kohdalla, mutta tasapainon kehittäminen on silti tärkeä seuraava askel viitekehityksen 

kehityksessä. Tämä on kuitenkin haastavaa, sillä jokainen peli (kuten sen osanottajat-

kin) on ainutlaatuinen. Jokaisen tapahtuman luonteeseen vaikuttaa siihen osallistuva 

joukko ihmisiä sekä tapahtuman teema ja tarkoitus, joten yhtä yksittäistä tapaa tasapai-

non tuomiseen on hankala luoda. Kenties tarpeeksi monta tapahtumaa järjestämällä, 

havaintoja tekemällä sekä palautetta keräämällä olisi mahdollista luoda jonkinasteisia 

yleistyksiä, mutta tällä hetkellä kerätty data ei vielä riitä tasapainotukseen liittyvien joh-

topäätöksien tekemiseen. 
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Voisi kuitenkin olettaa, että nimenomaan hyötypuoli vaatisi hupia todennäköisemmin 

painotusta puhtaasti motivaatioerojen takia. Ihminen on jo valmiiksi motivoitunut teke-

mään asioita, jotka hän kokee hauskaksi, eikä leikillisyyttä edes voi lisätä tapahtumiin 

keinotekoisesti. Leikillisiä ja pelillisiä elementtejä kyllä, mutta itse leikillisyyden on 

löydyttävä ihmisestä itsestään, sillä se on ennen kaikkea asenne ja tapa suhtautua asioi-

hin. Tätä asennetta ei voida pakottaa kellekään, vaan sen syntymistä voidaan ainoastaan 

tukea oikeanlaisella ympäristöllä. 

 

Kuitenkin, kuten workshop-tapauksessa kävi ilmi, on myös tapahtuman lähtökohdalla 

hyvin suuri vaikutus siihen, miten tasapainoa kannattaa lähteä etsimään ja kumpaan osa-

alueeseen panostaa. Mikäli tapahtuman lähtökohtana on olla huvinomainen, on hyödyn 

huolellinen integroiminen sekä sen toteutumisen seuranta tärkeää. Jos taas lähtökohtai-

sesti on kyse nimenomaan vakavasta, hyödyllisestä tapahtumasta johon tulisi leikillis-

tämisen keinoin tuoda hauskuutta, on huvin korostus keskeistä. Se, millaiset menetelmät 

ovat omiaan kussakin tapauksessa, jää kuitenkin tulevien tutkimusten aiheeksi.  

 

On myös syytä huomata, että vaikka leikillisyys ja pelillisyys toimivatkin hyvin nimen-

omaan tässä työssä esitellyissä tapauksissa ja tapahtumissa, ei työ pyri takaamaan, että 

vastaavanlainen menettely sopisi välttämättä jokaiseen tapahtumaan tai tilanteeseen. On 

tärkeää ottaa huomioon osallistujat ja räätälöidä leikillinen sekä pelillinen sisältö osal-

listujien tavoitteiden sekä valmiustason mukaan. Olennaista on myös pohtia etukäteen, 

miten leikillisyys tai pelillisyys voisi edesauttaa haluttujen tulosten saamista tai tahdot-

tuihin tavoitteisiin pääsemistä ennen, kuin päätös niiden käytöstä on tehty. Pelillisyys ja 

leikillisyys ovat hyödyllisiä työkaluja, mutta niitä ei tulisi käyttää ilman tarvetta niiden 

läsnäololle.  

 

Vastaavasti, on tärkeää myös muistaa, että kuten muissakin vastaavissa aktiviteeteissa ja 

tehtävissä, ketään ei tule pakottaa osallistumaan tapahtumaan, mikäli se koetaan epämu-

kavaksi tai epämiellyttäväksi. Leikille voi antaa tilaisuuden ja siihen voi rohkaista, mut-

ta siihen ei koskaan voi, eikä tule, pakottaa. Leikillisyyden on loppujen lopuksi kum-

muttava omasta itsestä. Tämä on erityisen tärkeää tapahtumissa, joihin osallistuu ihmi-

siä eri kulttuureista ja taustoista. Kulttuuri- ja käytöserot voivat tiettyjen maiden kansa-

laisten välillä olla huomattaviakin, ja tällaisissa tapaukissa on tärkeää kunnioittaa kum-

paakin osapuolta.  
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Vaikka tähän liittyviä ongelmia ei juurikaan tämän työn aikana esiintynyt, voisi esi-

merkkinä olla muun muassa kättelykulttuurin vaihtelevuus sekä esimerkiksi erilaiset 

näkemykset fyysisestä läheisyydestä tai puheenvuoron saamisesta. Kuitenkin, tietynas-

teinen nolous, hämmennys ja arkuus ovat aina paitsi mahdollisia, myös tietyssä mielessä 

odotettavia reaktioita, eikä niitä tarvitse karttaa tai pyrkiä välttämään. On myös hyvä 

pyrkiä saamaan ihmisiä hylkäämään virallisuutensa ja kokeilemaan asioita myös oman 

mukavuusalueensa ulkopuolella, kunhan tämä ei johda liian pitkäkestoiseen epämuka-

vuuteen tai ahdistukseen.  

 

Näistä huomioista huolimatta on todennäköistä, että vastaavanlaisia tapahtumia voisi 

soveltaa muihinkin opetusaloihin, kuin kansainvälisyyteen verrattain helposti. Se, miten 

uuden oppiaineen tuominen kansainvälistymisen tilalle muuttaa tapahtuman kulkua ja 

sen painopisteitä, on jokaisen tapahtumia soveltavan kuitenkin selvitettävä itse. Opin-

näytetyön yhteydessä leikillisyyttä kokeiltiin nimenomaan nuoriin aikuisiin, joten näyt-

töä sen sovelluksesta nuorempiin tai vanhempiin osanottajiin ei myöskään ole. Mikään 

tapausten aikana ilmitullut tieto ei kuitenkaan osoita, ettei vastaavia menetelmiä voisi 

soveltaa myös eri ikäryhmiin.  

 

Koska fyysiset pelitapahtumat eivät vaadi tietoutta teknologiasta tai peleistä yleensä, on 

niiden toteuttaminen vanhempien ihmisten kanssa kenties jopa helpompaa, kuin vastaa-

vien digitaalisten pelien. Jokainen sukupolvi voi kuitenkin samaistua käsitykseen leikis-

tä, vaikkei koskaan yhtään videopeliä olisikaan pelannut. Mitä lapsiin tulee, on vastaa-

via tapahtumia ja kokeiluja toteutettu heidän parissaan jo aiemmin eri tahojen toimesta, 

joten ongelmia ei luulisi esiintyvän. Leikki on myös luontaista lapsille, eikä heidän kes-

kuudessaan ole yhtä suurta vaaraa ennakkoluuloihin. Tästä syystä pelitapahtumien toi-

mivuudelle heidän kanssaan ei pitäisi olla mitään näkyvää estettä, vaan päinvastoin, se 

voisi olla jopa suotava keino edesauttaa oppimista. 

 

On myös syytä huomata, että ryhmäkoot olivat liitteissä kuvatuissa tapauksissa verrat-

tain pieniä. Osanottajia oli kummassakin noin 5–10. City Scoutsissa tämä luku oli vä-

hintään kaksinkertainen, mutta sitä suuremman skaalaan testauksia ei pelitapahtumien 

viitekehyksillä ole tämän työn puitteissa suoritettu. Näyttöä siitä, ettei suuremman luo-

kan pelitapahtuma olisi mahdollinen, ei kuitenkaan ole, ja mikäli tapahtumalla on tar-

peeksi sille omistautuneita vetäjiä, ei suuremman luokan toteutuksenkaan tulisi olla on-

gelma. 
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Loppujen lopuksi leikillisyys ja pelitapahtumat ovat sekä hauska että hyvin kätevä keino 

tarjota osallistujille mahdollisuus oppia uutta luokkahuoneen ulkopuolella. Nähtäväksi 

jää, syntyykö käsitellyistä tapauksista tulevaisuudessa lisää toteutuksia ja jos syntyy, 

miten ne muokkautuvat jokaisen toteutuskerran mukana.  
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Liite 3. Board game nights  

                        1 (16) 

1 Johdanto 

 

Toinen työn aikana toteutettu tapahtuma on kokonimeltään Board Game Nights for Fin-

nish Learners, eli Lautapeli-iltoja suomea opiskeleville. Kuten nimestä voi päätellä, oli 

iltojen perimmäisenä tavoitteena tarjota suomea opiskeleville henkilöille tilaisuus käyt-

tää kieltä todellisessa, mutta kuitenkin rennossa ja epävirallisessa ympäristössä kunkin 

osallistujan oman valmiustason ja osaamisen mukaan. Tarkoituksena oli, että osanottajat 

saisivat paitsi tilaisuuden harjoitella kielitaitoaan, myös tottua suomen kielen käyttöön 

sekä mahdollisesti oppia uusia sanoja ja lauseita pelaamisen yhteydessä. Jokainen osal-

listuja saisi asettaa omat tavoitteensa paitsi jokaisen illan, myös yleisen pelikokemuksen 

suhteen sen sijaan, että heidän odotettaisiin yltyvän johonkin ennalta määriteltyyn ta-

soon tai tavoitteeseen. 

 

Idea peli-iltoihin sekä tehtävänanto niiden suunnittelusta ja toteutuksesta tulivat Flo-

worksilta, ja toteutin ne toimeksiantajan avustuksella syksyn 2015 aikana. Peli-illat jär-

jestettiin vaihtelevasti joko keskiviikkona tai torstaina noin kolmen kuukauden ajan, ja 

ne huipentuivat kahteen peräkkäiseen lopetuskertaan joulukuun 2015 alussa. Jokaisen 

illan kesto oli keskimäärin noin kolme tuntia, jonka aikana osanottajat pelasivat erinäi-

siä lautapelejä, käyttäen samalla suomea sekä toistensa kanssa kommunikoimiseen että 

pelien pelaamiseen aina kuin mahdollista. 

 

Lautapelien käyttö digitaalisten moninpelien sijaan oli alusta asti sekä tietoinen että 

harkittu valinta. Vaikka videopelit kykenevät lautapelien tavoin tarjoamaan hyviä puit-

teita niin kommunikoinnille kuin yhteistyöllekin, sopi lautapelien käsinkosketeltava ja 

läsnäoloa vaativa luonne paremmin suunnittelemiemme peli-iltojen tarkoitukseen. Tämä 

luku ei ota kantaa tai käsittele digitaalisten pelien käyttöä vastaaviin tarkoituksiin, tai 

pyri vetämään johtopäätöksiä niiden käytön mahdollisista hyödyistä tai haitoista vastaa-

van pelitapahtuman järjestämisessä. Mahdollisia vertauksia lauta- ja videopelien välillä 

esiintyy kuitenkin aika ajoin tehtyjen päätöksien perustelemiseksi.  
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2 Suunnittelu 

 

Lautapeli-iltojen suunnittelu alkoi samalla tavalla, kuin minkä tahansa muun säännölli-

sesti toteutettavan yhteisöllisen tapahtuman. Oli päätettävä ajasta, paikasta, kestosta, ja 

muista resursseja vaativista yksityiskohdista sekä mietittävä, missä tilaisuutta tulisi 

mainostaa ja kelle sekä minkälaisia pelejä illoissa olisi tarjolla. Ennen kaikkea oli mie-

tittävä, miten peli-illat voisivat parhaiten palvella tarkoitustaan hauskan sekä hyödylli-

sen kokemuksen tarjoamiseksi. 

 

Alusta alkaen oli selvää, että tilaisuus tultaisiin pitämään Floworksin tiloissa sen käte-

vän sijainnin ja saatavuuden ansiosta. Itse oleskeluhuoneessa oli riittävästi tilaa enim-

millään noin kahdellekymmenelle ihmiselle tuoleineen, ja tarjoiltavat keksit sekä juo-

mat voitiin noutaa läheisestä kahvihuoneesta vaivatta. Koska osanottajiksi ennustettiin 

suurimmaksi osaksi TAMKin opiskelijoita, oli paikka hyvä myös sijainniltaan: se oli 

TAMKin pääkampuksella, jonka sijainnin kaikki tiesivät.  

 

Mitä aikaan ja kestoon tuli, päätettiin viikonpäivä sen mukaan, mikä olisi suurimmalle 

osalle osallistujista todennäköisesti vähiten kiireinen. Maanantai putosi pois omien ilta-

tuntieni takia, ja huomioon otettiin myös muun muassa se, että suuri osa vaihto-

opiskelijoiden juhlista (kuten esimerkiksi joka kuukausi järjestettävä Xchange Party) 

sattuvat torstaille. Loppujen lopuksi peli-iltojen ajankohdaksi sovittiin kello kuusi ilta-

päivällä keskiviikkoiltaisin, kuitenkin niin, että muutama kerta järjestettiin myös torstai-

sin, jotta keskiviikkona estyneet halukkaat pääsisivät myös ottamaan osaa. Peli-iltoja 

mainostettiin suurimmaksi osaksi suullisesti sekä myös Facebookin välityksellä. Illoille 

luotiin myös oma Facebook-ryhmä, ja jokaisen järjestetyn kerran yksityiskohdat julkais-

tiin siellä muutamaa päivää ennen itse tapahtumaa. 

 

Kun sijainti ja ajankohta olivat selvillä, oli aika miettiä itse sisältöä. Toisin sanoen, 

minkälaisia pelejä illoissa pelattaisiin, kuinka järjestelmällisiä illat olisivat rakenteel-

taan, ja miten suomen kielen saisi tuotua luonnolliseksi osaksi iltojen kulkua. Koska 

tämä oli ensimmäinen toteutuskerta peli-illoista, ei käytössä ollut vielä minkäänlaista 

tietoa siitä, miten osanottajat suhtautuisivat suomen kielen puhumiseen iltojen kuluessa, 

millaisia odotuksia heillä olisi, tai kuinka laaja kirjo eri osaamistason edustajia paikalle 

tulisi. 



75 

 

                        3 (16) 

 

Pohdittavana oli myös kysymys siitä, olisiko parempi antaa osanottajille vain puhtaasti 

tilaisuus suomen puhumiseen ja antaa jokaisen heittäytyä tarjottuun tilaisuuteen omaan 

tahtiinsa, vai luoda yhteiset, valvotut säännöt siitä, kuinka paljon suomea puhuttaisiin. 

Ensimmäisen peli-iltakierroksen yksi keskeisimmistä päämäristä olikin muun muassa 

saada tuolle kysymykselle vastaus. Lähtökohtana toistaiseksi oli, että pelaajat saisivat 

itse puhua sen verran, kuin tunsivat kykenevänsä, peleihin ujutettujen suomen kielen 

tehtävien tuodessa heille tekosyitä ja rohkaisua, mutta ei niin sanottua pakotetta. 

 

 

2.1 Miksi lautapelit? 

 

Vieraan kielen puhuminen sekä puhumisen harjoittelun kannalta välttämätön kanssa-

käyminen muiden osallistujien kanssa olivat alusta asti kriittisessä asemassa peli-iltojen 

onnistumisen ja henkilökohtaisen hyödyn maksimoimisessa. Tästä syystä oli välttämä-

töntä, että osanottajat olisivat paikalla samassa fyysisessä tilassa ja kykenisivät paitsi 

keskustelemaan toistensa kanssa, myös ottamaan katsekontaktin puhuessaan. Lautapelit 

palvelivat tätä vaatimusta hyvin, sillä ne eivät vaatineet pelaajiaan katsomaan yhteistä 

tai omaa näyttöä pelin seuraamiseksi, vaan saivat jokaisen huomion keskittymään peli-

pöydän tapahtumiin sekä sen ympärillä istuviin kanssapelaajiin.  

 

Suuremmat pöydät olivat muodoltaan pyöreitä, kun taas pienemmät olivat neliönmuo-

toisia, jotta jokainen näkisi muut kanssapelaajat ja pystyisi kommunikoimaan jokaisen 

kanssa helposti. Suorakulmion muotoisia pöytiä ei käytetty. Tällaisen asetelman tarkoi-

tuksena oli luoda rento ja rauhallinen ympäristö sekä edesauttaa keskustelun helppoutta 

ja osallistujien yhteistyökykyä (Tarkanov 2012).  

 

Keskustelun rohkaisemisen kannalta oli myös tärkeää, että itse peli-iltoihin osallistumi-

sen kynnys olisi mahdollisimman matala. Oli tärkeää luoda osallistujille rento ilmapiiri, 

joka fasilitoisi kaikkia mukaan tulleita aiemmasta pelikokemuksesta tai suomen kielen 

taidosta riippumatta. Tästä syystä pelien tuli olla helposti lähestyttäviä, helppoja oppia 

ja mielellään luonteeltaan sellaisia, ettei niissä pärjääminen vaatinut hyvin spesifisiä 

taitoja tai kykyjä.  
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Näennäisen osallistumisen kynnyksen laskeminen oli myös yksi syy sille, miksi lautape-

lit veivät voiton digitaalisista; vaikka digitaaliset pelit ovat yleistyneet ja pelaamisesta 

on tullut trendikkäämpi ilmiö, oli mahdollista, että videopelien pelaaminen olisi saatta-

nut herättää tietynlaisia ennakkoluuloja tai varautuneisuutta osassa mahdollisia osallis-

tujia, jotka eivät kokeneet itseään pelaajiksi. Ongelmiksi olisi voinut koitua muun muas-

sa huoli siitä, ettei osaisi pelata tarpeeksi hyvin muihin verrattuna, tuohtuneisuus omasta 

huonommuudesta, tai pelko siitä, että peli-illan tarkoitus oli ainoastaan pelailla ilman 

suomen kielen varsinaista soveltamista.  

 

Myös itse pelin kulun seuraamisen helppous oli keskeisessä roolissa, varsinkin edellä 

mainittujen ei-pelaajien keskuudessa. Oli tärkeää, että pelaajilla oli kylliksi aikaa paitsi 

itse pelitilanteen ymmärtämiseen ja oman siirtonsa suunnitteluun, myös pelitovereiden-

sa puheiden kuunteluun, prosessointiin ja vastaamiseen vieraalla kielellä. Tätä tarkoitus-

ta varten tarjontaan valittiin nimenomaan sellaisia lautapelejä, jotka eivät asettaneet 

pelaajien vastaus- tai siirtovuoroille minkäänlaisia ajallisia rajoitteita, tai joista voitiin 

poistaa mahdollinen aikaraja vaikuttamatta negatiivisesti itse pelikokemukseen. Kukin 

pelaaja voisi täten toimia omaan tahtiinsa oman osaamis- ja valmiustasonsa mukaan 

myös silloin, kuin yhden pelin ääressä pelaisi suuri joukko eritasoisia pelaajia.  

 

Lopuksi, myös resurssit vaikuttivat päätökseen käyttää lautapelejä videopelien sijaan. 

Tapahtuman tilana toimi jo aiemmin mainittu Floworks, jonka varusteisiin eivät kuulu-

neet digitaaliset pelilaitteet. Projektilla ei myöskään ollut budjettia, eikä laitteiden tuo-

minen joka kerta muualta olisi ollut käytännöllistä.  

 

Mitä itse lautapelien valintaan tuli, oli tarkoituksena tarjota mahdollisimman erilaisia 

pelejä vaihtoehtojen kirjon kartuttamiseksi. Valittujen pelien tuli kuitenkin noudattaa 

tiettyjä vaatimuksia, joista osa käsiteltiin jo aiemmin tässä luvussa. Tiivistettynä, pelien: 

 

 ei tullut sisältää aikarajaa, tai sen tuli olla poistettavissa  

 ei tullut vaatia liikaa pelaajilta kielellisesti tai kyvyllisesti 

 ei tullut estää tai hankaloittaa pelaajien välistä kommunikaatiota 

 tuli olla pelattavissa vähintään kolmella pelaajalla. 

 



77 

 

                        5 (16) 

 

Toivottavaa oli myös, että pelit edistäisivät kommunikaatiota ja kielen käyttöä jollakin 

tavalla, mikäli mahdollista. Tämä toteutuikin muutaman pelin kohdalla: muun muassa 

pelit, joissa täytyi jossakin yhteydessä lausua numeroita, värejä tai muita vastaavia sa-

nakategorioita, olivat omiaan opettamaan yksinkertaista suomen perussanastoa vasta-

alkajille. Vastaavasti, edistyneempiä puhujia varten tarjolla oli muun muassa peli, jossa 

osallistujien tuli keksiä jonkinlainen vihje pitelemistään kuvakorteista suomeksi sekä 

tietokilpailupeli, jossa sekä kysymykset että vastaukset olivat suomeksi (kuva 3.1).  

 

 

 

KUVA 3.1. Peli-illoissa tarjolla olleet pelit 

 

Tämän lisäksi osanottajilla oli mahdollisuus ehdottaa tai tuoda tapahtumaan omia pele-

jään, mikäli ne täyttivät aiemmin listatut vaatimukset. Myös korttipelien integrointia 

pohdittiin, mutta loppujen lopuksi korttipakka tuotiin mukaan vasta viimeiselle toteu-

tuskerralle. 
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2.2 Vieraan kielen ahdistus 

 

Lautapelien tarkoituksena oli auttaa luomaan rento ja hauska ympäristö, jossa osanotta-

jat voisivat harjoitella vieraan kielen käyttämistä ilman virallisen oppimisympäristön 

tuomia paineita. Vieraan kielen käyttö oppitunnilla on monen tutkimuksen mukaan 

merkittävä ahdistuneisuuden ja stressin lähde monelle opiskelijalle (Zhang & Zhong 

2012; Luo 2014) ja erityisesti puhuminen sekä siihen liittyen myös kuuntelu johtavat 

hermostuneisuuteen (Randall 2007; Luo 2014). Puhuminen vierasta kieltä äidinkiele-

nään puhuville on myös tutkimusten mukaan erityisen ahdistavaa (Woodrow 2006).  

 

Tälle vierasta kieltä opiskellessa tunnetulle ahdistukselle ja pelolle löytyy englannin 

kielestä termi foreign language anxiety (vapaasti käännettynä vieraan kielen ahdistus). 

Se on ahdistuneisuushäiriö, joka saattaa vaivata myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät 

pode yleisluontoisempaa ahdistuneisuushäiriötä, tai eivät ole luonteeltaan ahdistunei-

suuteen taipuvia muissa elämäntilanteissa. Syitä ahdistuneisuudelle on monia, liian kor-

keista vaatimuksista riittämättömyyden tunteeseen ja pelkoon negatiivisesta palautteesta 

(Zhang & Zhong 2012). Erään tutkimuksen mukaan ryhmäkeskusteluissa ahdistuksen 

taso olisi matalampi kuin kahdenkeskeisissä keskusteluissa (Woodrow 2006). Tämä on 

tärkeä huomio, sillä peli-iltojen tarkoituksena oli nimenomaan tarjota osallistujilleen 

mahdollisuus yhteisölliseen oppimiseen.  

 

 

2.3 Rennon ympäristön luominen: taikapiiri ja leikkiyhteisö 

 

Peli-iltojen tarkoituksena oli nimenomaan pyrkiä luomaan ympäristö, joka rohkaisisi 

osanottajia pääsemään kielen käyttöön liittyvistä huolistaan sekä ehkäisemään aiemmin 

mainitun ahdistuneisuuden synnyn. Tekemällä oppimistilanteesta epävirallinen, koros-

tamalla yhteistä hauskanpitoa sekä kiinnittämällä osanottajien huomio pelattaviin pelei-

hin, peli-illat pyrkivät erottamaan pelitilaisuuden ympäröivästä maailmasta ja sen pai-

neista.  
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Ideana oli toisin sanoen luoda niin sanottu taikapiiri (Magic Circle), jonka sisällä pelaa-

jien ei tarvitsisi murehtia ongelmista, jotka saattaisivat tulla vastaan koetettaessa käyttää 

vierasta kieltä “oikeassa maailmassa”, etenkin luokkatilanteessa. Taikapiirin alun perin 

kehittänyt Huizinga (1984), kuvasi sitä tilapäisenä maailmana oikean maailman sisässä, 

paikkana, jossa leikki tapahtuu. Oli kyseessä sitten korttipelille varattu pöytä, kenttä tai 

näyttämö, taikapiirin tarkoituksena on hänen mukaansa toimia ajallisesti ja paikallisesti 

rajattuna tilana, jonka sisällä pätevät täysin uudet säännöt. 

 

Pelisuunnittelijat Salen sekä Zimmerman (2003) jatkoivat myöhemmin taikapiirin käsit-

teen kehitystä, soveltaen sitä myös digitaalisiin peleihin kirjassaan Rules of Play. He 

pyrkivät myös erottamaan leikin ja pelin toisistaan mitä taikapiiriin astumiseen tulee. 

He kutsuivat leikkimisen ja leikkimättömyyden rajaa usein epäselväksi, mikä ilmentyy 

myös vaikeutena määritellä leikin tarkkaa alkuhetkeä taikka taikapiiriin astumista.  

 

Myöhemmin, pelitutkija Jaakko Stenros (2014) yhdisteli erilaisista leikille esitetyistä 

rajoista kolmiosaisen määritelmän. Ensimmäinen näistä on leikkisän mielen luoma psy-

kologinen kupla (psychological bubble), joka takaa leikkijälle turvan tunteen ulkomaa-

ilmalta. Toinen on leikin aikana tapahtuvan sosiaalisen kanssakäymisen luoma yhteis-

kuntasopimus yhteisestä leikistä (magic circle of play), ja kolmas fyysiseen tilaan perus-

tuva näyttämö tapahtumille (arena).  

 

Taikapiirille on myös vuosien saatossa ehdotettu lukuisia vaihtoehtoisia termejä sen 

englanninkielisen nimen rajoittuneisuuden vuoksi, kuten esimerkiksi magic node, bub-

ble, membrane, environment tai puzzle piece (Stenros 2014). Nimestä ja termin yksi-

tyiskohdista huolimatta, soveltuu taikapiiri pohjimmaiselta tarkoitukseltaan kuvaamaan 

peli-illoissa sovellettua tilaa.  

 

Tässä tapauksessa taikapiirinä sekä Stenrosin kolmiosaisen määritelmän näyttämönä 

toimi siis itse pelipaikaksi sovittu huone, johon astuessaan osanottajat voisivat jättää 

taakseen todellisen elämän. Yhteiskuntasopimus syntyi pelaajien välillä, ja nimenomaan 

psykologisen kuplan tarkoitus oli suojella pelaajia kielen käyttöön liittyviltä paineilta.  
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Siinä, missä luokkatilanteessa puhuessaan he saattaisivat tuntea, että heidän kielellistä 

lahjakkuuttaan arvostelisi niin opettaja kuin luokkatoveritkin, taikapiirin sisällä kielen 

puhumisen tarkoitus oli olla leikkiä, vain yksi osa lautapelien pelaamisen prosessia, 

kuten nappuloiden siirtäminen laudalla tai kortin pelaaminen kädestä. Virheet eivät hait-

taisi, koska kysehän ei olut tosielämästä, vaan rennosta leikistä. 

 

Samalla taikapiirin sisälle sijoittuvan lautapeli-illan voisi sanoa toimineen myös erään-

laisena “tekosyynä” suomen puhumiselle; oli yhteinen sopimus, että peli-iltaan tultaessa 

yritettäisiin puhua suomea milloin vain mahdollista, aivan kuin jalkapalloa pelattaessa 

sovitaan, ettei palloa saa kuljettaa käsin. Jokainen tuli paikalle omasta vapaasta tahdos-

taan, täten sitoutuen noudattamaan yhteisiä taikapiirin sääntöjä.  

 

Toinen tapahtumiin sovellettava idea on DeKovenin (2014) esittämä idea leikkiyhtei-

söstä (Play Community) sekä peliyhteisöstä (Game Community) jotka muodostuvat 

ihmisten kerääntyessä yhteen pelaamaan tai leikkimään. Vaikka termit kuulostavat sa-

mantapaisilta, on niillä kuitenkin tärkeä ero.  

 

Peliyhteisöä yhdistää nimensä mukaisesti nimenomaan yhdessä pelattu peli. Ihmiset 

voivat olla taustoiltaan, luonteiltaan ja asenteiltaan hyvinkin erilaisia, mutta yhteinen 

kiinnostuksen kohde on tuonut heidän yhteen. Täten pelattu peli on kaiken ytimessä, oli 

kyseessä sitten shakkiklubi, jalkapallojoukkue tai biljardi-ilta kaverien kanssa. Nimen-

omaan peli määrittelee, mitä yhteisillä tapaamisilla tehdään, ja osanottajien taitotaso 

pelissä vaikuttaa vääjäämättä heidän asemaansa yhteisössä (DeKoven 2014, 100–101).  

 

Leikkiyhteisössä puolestaan keskeisenä ovat siihen osallistuneet ihmiset ja heidän leikil-

linen asenteensa. Yhdessä pelatut pelit tai leikityt leikit vaihtelevat sen mukaan, mitä 

osanottajat haluavat tehdä – mikä on heistä hauskaa. Peliä voi muokata, muuttaa, tai sen 

voi vaihtaa kokonaan toiseen yhteisellä päätöksellä, mikäli itse pelaajajoukko sitä ha-

luaa (DeKoven 2014, 100–101).  

 

Tavoitteena oli pyrkiä luomaan nimenomaan jälkimmäisen kaltainen yhteisö, jonka 

keskuksessa ei olisi mikään tietty peli tai leikki, vaan osanottajien yhdessäolo ja sen 

tärkeys.  
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Tämän edistämiseksi illoissa oli tarjolla erilaisia pelejä, ja osanottajat saivat tuoda omi-

aan tai ehdottaa uusia, mikäli vanhat kävivät tylsiksi. Pelien ei ollut tarkoitus olla ainut 

syy yhteiselle tapaamiselle, vaan pikemminkin yhteiseen hupiin ja hyötyyn käytetty 

väline. 

 

 

3 Toteutus 

 

Kun peli-iltojen suunnittelu oli saatu päätökseen, julkaistiin tapahtuma Facebookissa. 

Tapahtumakertoihin saattoi osallistua kuka vain riippumatta siitä, oliko osa Facebook-

ryhmää tai oliko käynyt peli-illoissa aiemmin. Ainoa vaatimus oli, että osanottajat olisi-

vat joko kiinnostuneita suomen kielen opiskelusta tai puhuisivat sitä sujuvasti ja haluai-

sivat auttaa muita oppimaan. Jokaisen osanottajan tuli ensimmäisen osallistumiskertansa 

yhteydessä täyttää ennakkotietokysely, jossa tiedusteltiin muun muassa suomen kielen 

taitotasoa ja synnyinmaata. Tietojen tarkoitus oli antaa yleinen kuva osallistujakannasta 

sekä auttaa tilastojen pitämisessä.  

 

Jokainen pelikerta alkoi kello kuusi iltapäivällä ja päättyi viimeisen osanottajan lähties-

sä, tai viimeistään ennen kello kymmentä illalla. Osanottajia oli tyypillisesti noin viides-

tä kahdeksaan. Vilkkaimmilla pelikerroilla ihmiset jakautuivat pienempiin ryhmiin peli-

en sääntöjen, oman mielenkiinnon sekä taitotason perusteella. Tarkoituksena oli, ettei 

mistään yksittäisestä peliryhmästä tulisin niin suurta tai taitotasoltaan hajanaista, että 

vieraan kielen puhuminen alkaisi ahdistaa tai pelottaa. Pelattujen pelien määrä vaihteli 

illan ja osanottajien mukaan, ja jotkin pelit olivat selvästi suositumpia, kuin toiset.  

Ryhmä kuitenkin sekoittui hyvin, eikä klikkejä syntynyt.  

 

Kuten mainittu, ideana oli, että tapahtumiin voisi osallistua kuka tahansa aloittelijasta 

edistyneempään puhujaan, ja tämä tavoite toteutuikin melko kiitettävästi: noin kuuden 

ihmisen vakioryhmään kuului monenlaista opiskelijaa aivan vasta-alkajasta kantasuo-

malaisen tasolla puhuvaan. Mukana oli luonnollisesti myös järjestäjien taholta pari 

suomalaista, jotka pyrkivät puhumaan suomea sekä rohkaisemaan muita tekemään sa-

moin, kääntäen tarvittaessa termejä ja lauseita englanniksi. 
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Luonnollisesti, vaikka osanottajia rohkaistiin käyttämään suomea mikäli mahdollista, 

tarjottiin heille myös englanninkielinen käännös ja mahdollisuus käyttää englantia tilan-

teen sitä vaatiessa. Suomenkieliset pelaajat pyrkivät kuitenkin selittämään muun muassa 

säännöt aina ensin suomeksi, ja vasta sen jälkeen englanniksi. Samalla tavalla menetel-

tiin mahdollisesti tuntemattomien sanojen tai sanontojen kanssa.  

 

Jokaisen peli-illan päätteeksi osallistujille jaettiin pienimuotoinen palautelomake, jolla 

mitattiin osallistujien suhdetta suomen kielen käyttöön (kuinka luontevalta käyttö tuntui 

ja tunsiko osallistuja, että kyseinen kerta edesauttoi hänen oppimistaan) sekä kerran 

hauskuutta. Ihanteena oli, että hauskuus ja hyöty pysyisivät tasapainossa niin, ettei ku-

kaan tuntisi peli-iltoja työksi, mutta ei myöskään suomen oppimisen kannalta turhiksi. 

Kerätty palaute käsitellään seuraavassa alaluvussa. 

 

Peli-illat huipentuivat kahteen lopetuskertaan, joista ensimmäinen järjestettiin keski-

viikkona 2.12 ja jälkimmäinen sitä seuraavana päivänä, eli torstaina 3.12. Tämän kaksi-

päiväisen asettelun ideana oli, että jokainen osallistua haluava saisi siihen mahdollisuu-

den, ja väkeä tulikin molempina päivinä. Viimeisten kertojen jälkeen peli-illoille tarkoi-

tetussa yhteisessä Facebook-ryhmässä julkaistiin linkki Google Formsilla tehtyyn kyse-

lyyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa paitsi peli-iltojen yleistä onnistumista, myös ke-

hitysehdotuksia ja mahdollisia puutteita.  

 

 

4 Palautteet ja pohdinta 

 

“Se oli mahtavaa! Tunnen, että opin joitain uusia sanoja ja ympäristö oli hyvin ystäväl-

linen ja nautittava. Kiitos!”
3
 

 

”Kokonaisuutena kokemus oli loistava. Sain uusia ystäviä ja opin muutamia asioita 

suomeksi.”
4
 

                                                 

3
 “It was great! I feel like I did learn some new words and the atmosphere was very friendly and enjoya-

ble. Thank you!” (Peli-iltoihin osallistunut vastaaja.) 
4
 “Overall the experience was great. I made new friends and learned a thing or two in Finnish.” (Peli-

iltoihin osallistunut vastaaja.) 
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Palaute peli-illoista saatiin kahden eri kyselylomakkeen avulla sekä suullisella palaut-

teella ja kanssakäymisellä läpi iltojen kulun. Jokaisen kerran jälkeen kerätyssä palaute-

lomakkeessa oli kolme kysymystä, joiden tehtävänä oli selvittää, kuinka hauskaa osan-

ottajalla oli ollut, kuinka luontevalta suomen puhuminen oli tuntunut ja tunsiko vastaaja 

suomen taitojensa parantuneen (liite 4).  

 

Vastausvaihtoehtoina oli viisiasteinen asteikko väliltä: olen vahvasti eri mieltä - olen 

vahvasti samaa mieltä. Kyselyyn vastattiin nimettömästi rehellisten mielipiteiden ja 

kritiikin rohkaisemiseksi, ja vastauspaperit kerättiin illan päätteeksi yhteen arkistoita-

vaksi.  

 

Yleinen tunnelma iltojen aikana oli rento, ja jokaisen illan päätteeksi kerätty palaute 

pysyi positiivisena läpi iltojen kulun. Osallistujat kertoivat pitäneensä peli-iltoja haus-

koina ja raportoivat säännöllisesti myös tunteneensa niiden auttaneen heidän kielitaito-

aan. Esittelyssä ovat ensiksi tulokset iltojen aikana kerätystä ilta-kohtaisesta palauttees-

ta, ja tämän jälkeen tulokset viimeisen kerran jälkeen kerätystä yleisestä palautteesta 

(liite 5). Iltakohtaisen palautteen tarkastelussa jokaisen illan kaikki vastaukset on koottu 

yhteen, ja esitetyt prosenttimäärät kuvastavat täten kaikkien vastaajien yhteisien vasta-

uksien tuloksia kaikkien iltojen kohdalta yhteensä. 

 

Koska iltojen osallistujamäärä vaihteli iltakohtaisesti, pysyen kuitenkin pienempänä 

kuin kymmenen henkilöä, ei tuloksista voida vetää varmoja tilastollisia johtopäätöksiä. 

Tulokset auttavat kuitenkin antamaan kuvan nimenomaan työn aikana järjestettyjen 

iltojen yleisestä onnistumisen tasosta sekä sen osallistujien mielipiteistä. Vastauksia oli 

yhteensä noin kolmekymmentä. 

 

Iltakohtaisen kyselyn ensimmäiseen väittämään, Minulla oli hauskaa, suurin osa vasta-

uksista (96 %) oli olen vahvasti samaa mieltä. Vain 4 % vastauksista oli samaa mieltä, 

ja muita vastauksia ei tullut lainkaan iltojen aikana. Suomen kielen mukana olo ja sen 

puhuminen peli-illoissa ei siis tuntunut vähentävän iltojen hauskuutta. 

 

Vastaukset väittämään: Suomen kielen puhuminen tuntui luontevalta, vaihtelivat vasta-

usten en osaa sanoa, samaa mieltä ja vahvasti samaa mieltä välillä.  
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Eniten vastauksia sai vahvasti samaa mieltä (46 % kaikista annetuista vastauksista) ja 

toiseksi eniten samaa mieltä (39 % vastauksista.) Myös en osaa sanoa -väitteeseen vas-

tattiin 15 % ajasta.  

Vastaukset jakautuivat samantapaisesti myös väittämässä: Mielestäni suomen kielen 

taitoni parantuivat tänään. Erona oli kuitenkin, että tällä kertaa suosituin vastaus oli 

samaa mieltä (42 %) ja toiseksi suosituin oli vahvasti samaa mieltä (35 %). Myös en 

osaa sanoa -vaihtoehto sai 23 % vastauksista. 

Vaikka ero ei ollut äärimmäisen suuri, merkattiin siis suomen kielen luonteva puhumi-

nen hieman useammin korkeammalle, kuin uuden oppiminen (46 % ja 35 %, mikä mer-

kitsee 11 prosenttiyksikön eroa), mikä kävi käsi kädessä peli-iltojen perimmäisen tar-

koituksen kanssa. Uskallus vieraan kielen käyttöön sekä puhumisen harjoittelu ja koettu 

luontevuus olivat iltojen tarkoitusperän kannalta tärkeämpiä, kuin varsinaisesti uuden 

tiedon saaminen. Myös uuden oppiminen oli kuitenkin tärkeää ja suotavaa.  

Suomen kielen luonteva puhuminen ja uuden oppiminen merkattiin keskenään samaan 

kohtaan asteikkoa 50 % iltakohtaisista vastauksista. Pieni korrelaatio tulos tuntuisi eh-

dottavan, ettei luontevalla puhumisella ja uuden oppimisella ollut ainakaan näiden ky-

seisten iltojen aikana kovin vahvaa yhteyttä. Vaikuttaisikin siis, että on mahdollista op-

pia passiivisesti uusia sanoja ja ilmaisuja ilman, että se vaikuttaa puheentuoton luonte-

vuuteen, ja puhua ilman, että oppii välttämättä mitään uutta tai merkittävää sanaston 

kannalta.  

Tämä on varmasti totta ainakin edistyneempien puhujien keskuudessa, jossa aiempi 

sanavarasto on jo valmiiksi laaja, eikä uusiin sanoihin törmää yhtä usein, kuin aloitteli-

ja. Vastaavasti, aloittelija saattaa oppia hyvinkin monta uutta sanaa ilman, että tuntee 

silti puhumisen luontevaksi.  

Myös viimeisen kerran jälkeen kerätty yleisluotoinen palaute peli-illoista kokonaisuute-

na oli hyvin positiivista. Koska kysely oli tarkoitettu pääasiallisesti suomen kieltä vie-

raana kielenä opiskeleville ja heidän edistyksensä sekä hyödyntunteensa seuraamiselle, 

eivät suomalaiset osallistujat vastanneet siihen tulosten tarkkuuden säilyttämiseksi.  
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Yhtenä kehitysehdotuksena olisi kuitenkin myös suomalaisten osallistujien huvin seura-

us sekä pohdinta siitä, pystyisivätkö pelikerrat tarjoamaan myös heille jonkinlaista hyö-

tyä. 

Väittämään: Suomen kielen käyttö tuntuu nyt luontevammalta kuin ennen, 33 % 

kuudesta kyselyyn vastanneesta osallistujasta sanoi olevansa vahvasti samaa mieltä, 

50 % samaa mieltä, ja 17 % ei osannut sanoa. Kuten aiemmissakin vastauksissa, 

yhtäkään kieltävää vastausta ei tullut.  

Jokainen vastaanottaja suosittelisi lautapeli-iltoja myös ystävilleen: 83 % vastasi 

ole-vansa vahvasti samaa mieltä suosittelemisen kanssa ja 17 % vastasi olevansa 

samaa mieltä. 100 % vastaajista sanoi olevansa samaa mieltä väittämän Lautapeli-illat 

auttoi-vat parantamaan suomen kielen taitoani kanssa. Jokainen vastannut voisi myös 

kuvitel-la osallistuvansa vastaavanlaiseen tapahtumaan uudestaan, sillä väittämän 

Voisitko kuvi-tella osallistuvasi vastaavanlaiseen tapahtumaan myös ensi lukukaudella? 

kaikki vasta-ukset olivat kyllä. Puhetta iltojen järjestämisestä jatkossakin oli myös itse 

iltojen aikana saadun palautteen yhteydessä sekä vapaassa kirjallisessa palautteessa. 

Tiivistetysti, kummankin kyselyn tulokset viittasivat siihen, että osallistujat pitivät peli-

iltoja paitsi hauskoina, myös hyödyllisinä, ja olisivat valmiita liittymään vastaaviin il-

toihin uudestaan, mahdollisesti myös kaveriensa kanssa. Myös suullinen palaute tuki 

osaltaan kirjallista palautetta. 

Mitä muuhun palautteeseen tulee, kysyttäessä, mitkä olivat osallistujien mielestä iltojen 

parhaat ja huonoimmat puolet, sijoittuvat vastaukset pitkälti samoille linjoille. Suurin 

osa piti itse peleistä, ihmisten kanssa kanssakäymisestä sekä suomenkielen käytöstä. 

Myös tarjotut keksit valittiin kerran yhdeksi suosikkiominaisuuksista. Huonoimpia puo-

lia kysyttäessä vastasi suurin osa ei mitään. Yksittäisiä vastauksia saivat kuitenkin myös 

iltojen ajoitus sekä se, että illoissa joutui käyttämään suomenkieltä, mikä on melko kiin-

toisa havainto ottaen huomioon iltojen tarkoituksen ja myöhemmin tässä luvussa esille 

tulevan palautteen.  



86 

     14 (16) 

Positiivisen palautteen lisäksi nousi esille myös erinäisiä parannusehdotuksia. Ennen 

tärkeimpään ilmenneeseen parannusehdotukseen perehtymistä, on syytä vilkaista muu-

tamaa pienempää ja harvemmin ilmennyttä ehdotusta. Näitä yksittäisiä kehitysehdotuk-

sia olivat muun muassa toive suuremmasta osallistujamäärästä, vielä laajemmasta peli-

valikoimasta sekä peli-iltojen siirtymisestä jokaviikkoiseksi tapahtumaksi. Jokainen eh-

dotus on varteenotettava, ja peli-iltojen alkuperäinen tarkoitus olikin olla nimenomaan 

jokaviikkoinen tapahtuma. Tapahtumalle olisi vain löydettävä päivä, joka mahdollistaisi 

mahdollisimman monen kiinnostuneen pääsevän paikalle.  

Suurempaan osallistujamäärään puolestaan voitaisiin pyrkiä panostamalla tapahtumien 

mainostukseen. Peli-iltoja ei mainostettu kovin laajasti aiemmin, ja suuri osa paikalle 

tulijoista kutsuttiinkin suullisesti, joko yhden järjestäjän tai osallistuvan kaverinsa toi-

mesta. Pelien määrän kasvua puolestaan rajoittaa budjetin puute, mutta muun muassa 

pelien lainaus iltoihin voisi toimia ratkaisuna. Myös korttipelien laajempi integrointi 

toisi lisää vaihtelua ja voisi antaa mahdollisuuden osanottajille opettaa illoissa oman 

maansa perinteisiä korttipelejä kanssapelaajilleen. 

Mitä aiemmin mainittuun, kaikkein yleisimpään parannusehdotukseen tulee, keräsi se 

osakseen huomattavan määrän kannatusta. Väittämän Olisin halunnut, että minua oltai-

siin patistettu puhumaan suomea enemmän, vastaukset jakautuivat tasan vaihtoehtojen 

vahvasti samaa mieltä, samaa mieltä ja en osaa sanoa kesken niin, että jokainen vastaus 

valittiin 33.3 % ajasta. Kukaan ei sanonut, ettei olisi halunnut tulla patistetuksi. 

Illoissa toistui siis sekä kirjallinen että sanallinen toive siitä, että osanottajia patistettai-

siin puhumaan suomea vielä aiempaa enemmän. Illoissa olikin havaittavissa ehkäpä 

liikaakin englannin puhumista aika ajoin. Yleensä tätä pyrittiin korjaamaan kehottamal-

la osallistujia puhumaan suomea, mutta tilanteeseen ei aina puututtu kovin ankarasti 

nimenomaan painostuksen välttämiseksi ja henkilökohtaisen oppimisvastuun rohkaise-

miseksi. Halu enempään patistukseen onkin erittäin mielenkiintoinen, sillä nimenomaan 

tietynlainen patistus luokkatilanteessa on yksi yleinen syy aiemmin mainitulle vieraan 

kielen ahdistukselle.  
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Patistetuksi tulemisen halua vahvistaa myös osallistujien toive siitä, että suomea äidin-

kielenään puhuvat olisivat käyttäneet suomea vielä enemmän. Väittämään Olisin halun-

nut, että suomea puhuvat olisivat käyttäneet suomea enemmän, 50 % vastasi olevansa 

samaa mieltä, 33 % vahvasti samaa mieltä, ja 17 % ei osannut sanoa. Kukaan ei jäl-

leenkään kuitenkaan ollut sitä mieltä, että englantia olisi pitänyt käyttää enemmän. 

Mahdollisia teorioita sille, miksi moni nimenomaan halusi mukaan patistuksen elemen-

tin, on monia. Voi olla, että peli-iltoihin yksinkertaisesti osallistui sellaisia ihmisiä, joita 

ei ylipäätäänkään pelottanut suomen kielen puhuminen, ja jotka eivät täten olisi alttiita 

puhumisen tuomille paineille minkäänlaisessa ympäristössä. Kuitenkin, vaikka väite 

pitää todennäköisesti paikkansa muutaman osallistujan kohdalla peli-illoissa tehtyjen 

havaintojen perusteella, kumoaa teorian kuitenkin muutamien osallistujien omat lausun-

not sekä iltojen aikana ja niiden ulkopuolella. Kaikki eivät suinkaan olleet rohkeita 

suomen kielen käyttäjiä ja on kiinnostavaa todeta, että arimmat suomen kielen käyttäjät 

eivät olleet ainoastaan aloittelijat. Rohkein ryhmä tuntuikin olevan aloittelijoiden ja 

erittäin sujuvasti suomea puhuvien välimaastossa, molempien ääripäiden osoittaessa 

eriasteista arkuutta. 

Myös tälle ilmiölle on mielenkiintoista pohtia syitä ja teorioita. Koeryhmä on aivan liian 

pieni (alle kymmenen henkeä) varmojen johtopäätöksien tekemiseksi, ja on esimerkiksi 

hyvin mahdollista, että kyseessä oli yksinkertaisesti ero osanottajien luonteissa ja asen-

teissa. On kuitenkin myös mahdollista, että esimerkiksi nimenomaan tuo keskelle sijoit-

tunut puhujaryhmä koki pienemmän määrän paineita ja odotuksia, kuin aloittelijat ja 

edistyneemmät puhujat. Aloittelijoilla pelkona saattoi olla ”tyhmältä” kuulostaminen tai 

tiedon puutteesta johtuva arkuus, kun taas edistyneempiä puhujia kohtaan kohdistui 

todennäköisesti myös suurimmat odotukset ja paineet olla tekemättä virheitä. Loput 

puhujat olivat näiden kahden ääripään välimaastossa; kykeneviä ilmaisemaan itsensä 

ilman ahdistuksen tunnetta, mutta ilman, että kukaan odottaisi heiltä vielä täydellisyyttä. 

Mitä muihin teorioihin itse patistamisesta tulee, voi olla, että kun rento ympäristö on 

luotu ja normaalin elämän paineista luovuttu, on myös taikapiiriin mahdollista ujuttaa 

pieniä rippeitä vaativammasta tosielämästä ilman, että se rikkoo tilanteen rentouden. 

Tämä voisi selittää patistamisen kaipuun.  
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Tästä huolimatta, tosielämän ujuttamisen tulisi todennäköisesti olla luonteva ja pikku-

hiljaa etenevä prosessi, jottei sen yhtäkkinen lisääminen järkyttäisi taikapiirin lumoa. 

Tehtävänä olisikin siis miettiä, miten tuoda pieni pakko mukaan suomen puhumiseen 

luonnollisesti, ilman, että se säikäyttäisi hupia pois yhteisestä toimimisesta. Yhtenä rat-

kaisuna voisi olla suomen kielen puhumisen pakon ujuttaminen itse peli-illan sääntöihin 

vielä aiempaa vahvemmin. 

Mitä, jos aloittelijapelaajien keskuudessa, ennen kortin pelaamista pöydälle, jokaisen 

osanottajan täytyisi sanoa jonkin eläimen nimi suomeksi? Mitä, jos vaativimmissa pe-

leissä edistyneempien osanottajien kesken ei esimerkiksi vastauksia tai kysymyksiä saisi 

esittää kuin suomeksi oman vuoronsa aikana? Mitä, jos peleihin otettaisiin mukaan 

vaikkapa jokin musiikki, jonka soidessa suomen kieli olisi ainoa sallittu puhekieli, ja 

vasta sen loppuessa voisi selventäviä kysymyksiä esittää myös englanniksi? Keinoja on 

monia, ja paras tapa selvittää niiden toimivuus on kokeilla niitä käytännössä. Lisäksi, 

kuten palautteesta kävi ilmi, myös suomea äidinkielenään puhuvat voisivat käyttää 

suomea enemmän suomen kielen ymmärryksen edistämiseksi. 

Joka tapauksessa, vastaus kysymykseen peli-iltojen vapaamuotoisuuden ja järjestelmäl-

lisyyden asteesta tuntuu siis olevan, että osanottajat kaipaavat tiettyä järjestystä. Sen 

sijaan, että heidän oletettaisiin täysin vapaasti päättävän ja säätelevän omaa suomen 

kielen käyttöään, autettaisiin heitä haluttuun suoritukseen rohkaisun ja tiukempien sään-

töjen avulla. Toisin kuin esimerkiksi hyvin leikillisessä City Scouts -tapahtumassa, jos-

sa pelaajilla oli täysi vapaus valita omat tavoitteensa, tulisi peli-illoissa keskittyä hie-

man enemmän pelimäisiin sääntöihin. Tästä huolimatta patistamisen ei todennäköisesti 

saisi kuitenkaan mennä pakottamisen tai painostuksen puolelle. Pakon pitäisi olla vain 

näennäinen, osa taikapiirin yhteisesti sovittuja sääntöjä, ei tosielämän vaatimus tai iltoi-

hin osallistumisen tiukka edellytys.  

Tasapainon löytää todennäköisesti kaikkein parhaiten asiaa testaamalla. Ja, mikäli illois-

ta kehkeytyy mahdollinen viitekehys leikilliselle kielenoppimiselle pelien parissa, on 

sitä mahdollista testata myös muiden kielien ja ryhmien kanssa. Sitä voisi olla mahdol-

lista ehdottaa esimerkiksi Each One Teach One -kieliryhmille yhdeksi yhteiseksi aktivi-

teetiksi. 
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Liite 4. Lautapeli-iltojen jokailtainen palautelomake 
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Liite 5. Lautapeli-iltojen loppupalautelomake 

                        1 (2)  

 
 

 

(jatkuu) 
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Liite 6. IB & ENVE brainstorming workshop 

                        1 (13) 

1 Johdanto 

 

Kolmas ja aikajärjestyksessä viimeinen työn aikana toteutettu projekti oli marraskuussa 

2015 järjestetty workshop tai charrette, jonka tarkoituksena oli auttaa International Bu-

sinessin (IB) ja Environmental Engineeringin (EnvE) opiskelijoita keksimään yhdessä 

ideoita koulutusohjelmiensa yhteistyön edistämiseksi. Vaikka sekä koulutuspäälliköt 

että itse opiskelijat olivat osoittaneet kiinnostusta yhteistyöhön jo jonkin aikaa, ei se 

toistaiseksi ollut johtanut käytännön toimenpiteisiin. Workshop syntyi päätöksestä tuoda 

asialle muutos ja antaa opiskelijoille tilaisuus tuoda ehdotuksiaan kootusti koulutuspääl-

liköiden kuultaviksi. 

 

Kahdesta muusta tapauksesta poiketen, workshop-casessa painottui enemmän leikilli-

syys ja kahden kansainvälisen opiskelijaryhmän kyky ja halu tehdä yhteistyötä, kuin 

varsinaisesti henkilökohtainen kulttuuritietouden edistäminen. Opiskelijoiden henkilö-

kohtainen valmius kommunikoida ja tehdä työtä eri taustoista ja kulttuureista tulevien 

kanssaopiskelijoidensa kanssa oli kuitenkin äärimmäisen tärkeää workshopin onnistu-

misen kannalta. Näin ollen myös kansainvälisyys toimi keskeisessä roolissa koko tapah-

tuman ajan. 

 

 

2 Suunnittelu 

 

Idea workshopiin tuli alun perin itse edellä mainituilta koulutusohjelmilta. Tulin itse 

mukaan projektiin toimeksiantajani ehdottaessa, että voisin toteuttaa workshopin osana 

opinnäytetyötäni sen teemojen ja omien tutkimuskohteideni yhteensopivuuden vuoksi. 

Tapahtumassa oli alusta asti mukana tietynlainen kansainvälinen elementti jo pelkästään 

sen osanottajien monimuotoisuuden takia, ja sen tapahtumamainen luonne sekä tulosten 

kannalta tarpeellisen, rennon ja luovan ympäristön luomisen tarve sopivat hyvin yhteen 

aiheeni kanssa.  
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Alusta asti oli selvä, ettei workshopin keston tulisi olla kovin pitkä. Oli tärkeää säilyttää 

osanottajien optimaalinen virkeystaso sekä antaa mahdollisimman monelle opiskelijalle 

mahdollisuus osallistua ilman, että heidän tulisi murehtia samanaikaisista oppitunneista 

tai pikkujoulutapahtumista. Kyseessä ei siis saanut olla koko päivän kestävä tapahtuma 

ruokataukoineen ja esipuheineen, vaan muutaman tunnin intensiivinen ideointisessio. 

Kuvaavampi termi tapahtumalle olisikin workshopin sijasta nimenomaan jo aiemmin 

mainittu charrette, sillä tarkoituksena ei ollut, että osanottajille opetettaisiin jotakin uut-

ta puhujan tai opettajan johdolla, vaan että he voisivat yhdessä pohtia ratkaisua havait-

tuun ongelmaan.  

 

Tapahtuman lyhyen keston vuoksi oli erityisen tärkeää, että yhteistyö ja vapaa ideointi 

saattoi alkaa mahdollisimman sulavasti ja rivakasti, ja ettei yhteistä ideointiprosessia 

häiritsisi turha arkuus tai virallisuus tuntemattomien ihmisten parissa työskennellessä. 

Osanottajien haluttiin rentoutuvan ja heittäytyvän ideointiin heti ovesta sisään astues-

saan ilman muodollisten esittelyjen ja ryhmäytysten tuomia paineita. Pyrittiin korosta-

maan, ettei kyseessä ollut mikään virallinen oppitunti opettajan valvovan silmän alla, 

vaan tilaisuus tuoda omat ideat ja toiveet julki, olivat ne miten mullistavia tahansa. Oi-

keanlaisen ilmapiirin luominen oli siis tärkeää, ja nimenomaan tätä varten workshopia 

alettiin pelillistää sekä leikillistää. Kaikki lähti yksinkertaisesta kysymyksestä siitä, mitä 

muuta workshopissa voisi tehdä, kuin istua ringissä ja suoltaa ideoita. Miten tapahtu-

masta voisi saada hauskan ja rennon, mutta kuitenkin samalla hyödyllisen?  

 

Erilaiset icebreaker-tehtävät ja leikinomaiset ajatusten herättelytavat eivät ole mitenkään 

uusi keksintö workshoppien saralla, ja alkuperäinen idea suuren skaalan roolipeliin tuli 

nimenomaan workshopeille suunnattua Ideaopas 2 -kirjaa lukiessani. Opas sisälsi mo-

nia erilaisia keinoja rikkoa jää sekä saada ajatukset juoksemaan hassuttelun avulla ja 

kävi ilmi, että innovatiivisuuden rohkaisemiseen tarkoitetut tehtävät ja ryhmäaktiviteetit 

eivät loppujen lopuksi olleet kovinkaan kaukana leikistä. Mutta vaikka ehdotukset olivat 

mielenkiintoisia ja toimiviksi todettuja, olivat ne kuitenkin vain yksittäisiä, toisistaan 

riippumattomia virikkeitä. Niinpä syntyikin pohdintaa siitä, voisiko leikillisyyttä viedä 

vielä pidemmälle. Mitä, jos koko workshopilla olisikin oma juoni, ja ideoinnin eri vai-

heet olisivat yksittäisiä skenaarioita juonen kulussa? Leikillisyys oli alati läsnä myös 

itse workshopin ideointiprosessissa.  
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Mietittäessä mahdollisia skenaarioita ja teemoja toimeksiantajan edustajan kanssa, moni 

ehdotus alkoi nimenomaan tuolla edellä mainitulla mitä jos -asetelmalla, jota seurasivat 

jatkokehityskysymykset. Mitä, jos alku sijoittuisi lentokoneeseen? Mitä, jos EnvEn 

opiskelijat olisivatkin liikemiehiä? 

 

Loppujen lopuksi tästä ideointiprosessista syntyi ajatus tarinaan liikemiehestä ja insi-

nööristä, jotka tapaisivat lentokoneessa ja joiden sattumanvarainen kohtaaminen johtaisi 

lopulta uudistuksiin TAMKin koulutusohjelmissa. Workshopissa olisi kolme vaihetta, 

joissa opiskelijat omaksuisivat jonkin roolin auttamaan ideoiden liikkeelle saannissa ja 

niiden jatkokehityksessä. Perusidea oli siis selvillä, joten seuraava askel oli miettiä jo-

kaisen vaiheen yksityiskohtia sekä sitä, kuinka paljon aikaa kullekin osiolle tulisi jakau-

tua virkeystason ylläpitämiseksi, ideoinnin maksimoimiseksi ja parhaiden tulosten ta-

kaamiseksi. 

 

Liiketalouskonsultantti Sweidin (2014) mukaan hänen järjestämissään ideointiworksho-

peissa tuntui toistuvan tietynlainen kaava ajankäytön ja ideoiden kehittämisajankohdan 

suhteen. Hänen löydöstensä mukaan jokaisessa workshopissa läpimurtoideoiden keksi-

mistä edelsi 25 minuutin läpimenoaika, jonka jälkeen ideoiden keksiminen sujuisi noin 

15–30 minuutin ajan ennen väsymyksen iskemistä. Myös nyt järjestettävän workshopin 

oli määrä seurata suurin pirtein samanlaista aikataulua. Ensimmäinen, kaikkein leikilli-

sin vaihe kestäisi alun esittelyiden sekä myöhässä tulleille varatun varoajan lisäksi yh-

teensä noin 20–25 minuuttia. Kesto oli verrattain pitkä siksi, että osallistujille haluttiin 

antaa tarpeeksi aikaa eläytyä rooliinsa ja päästä yli mahdollisesta alkukankeudesta, en-

nen kuin heidän täytyi aloittaa itse ideointi.  

 

Alkuvaiheen jälkeen seuraisi noin puolituntinen ideointituokio, joka päättyisi vapaaeh-

toiseen kymmenen minuutin taukoon. Koska tämä vaihe olisi kaikkein kriittisin ja niin 

sanotusti koko workshopin ydin, haluttiin sen toteutukselle antaa tarpeeksi aikaa, eikä 

lopetusajankohta ollut kiveen hakattu. Mikäli ideoita vain tulisi, saisivat osanottajat jat-

kaa keskustelua hieman pidempäänkin, kunhan workshop ei venähtäisi lisäajan takia 

liian merkittävästi. Tämän jälkeen alkaisi ideoiden käsittely- ja kehittelyvaihe, jossa 

uusia ideoita ei enää luotaisi, vaan jo aiemmin kehiteltyjä ideoita vietäisiin pidemmälle.  
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Viimeinen vaihe kestäisi suurin piirtein toiset 20 minuuttia, kunnes kaikki ideat olisi 

ehditty käydä läpi. Seuraavaksi oli mietittävä, miten vaiheiden ohjeistus ja vaiheesta 

toiseen siirtyminen tapahtuisi mahdollisimman saumattomasti ja helposti sekä osanotta-

jien että järjestäjien kannalta. Roolipelauksen keskeyttäminen ja seuraavan vaiheen se-

littäminen rikkoisi pelin juonen ja jatkuvuuden, joten oli keksittävä jotain, minkä voisi 

ujuttaa mukaan itse peliin. Loppujen lopuksi tästä syntyi päätös käyttää tekstiä suullis-

ten selityksien sijasta. Selityspaperi olisi helppo ujuttaa osallistujille aina jokaisen vai-

heen lopussa tai alussa juoneen liittyvänä osana, eikä se siis rikkoisi pelin kulkua.   

 

 

3 Toteutus 

 

Workshop toteutettiin tiistai-iltapäivällä marraskuun 17. päivänä. Se alkoi virallisesti 

kello 16:15, mutta mahdollisia myöhästymisiä silmällä pitäen, itse workshopin oli 

suunniteltu alkavan vasta noin kymmenen minuuttia myöhemmin. Osallistujia johdatet-

tiin kahvihuoneeseen rupattelemaan ja juomaan kahvia sitä mukaan, kun he paikalle 

saapuivat. Kun odotusaika läheni loppuaan, selitettiin heille lyhyesti workshopin tarkoi-

tus sekä sen kulku. Pienen kyselytuokion jälkeen pyydettiin osallistujia täyttämään tie-

tonsa heille annettuihin, toimeksiantajan edustajan valmistelemiin lentolippuihin (kuva 

6.1), jonka jälkeen joukko johdatettiin itse kokoushuoneeseen pelin alkamista varten. 

 

 

 

KUVA 6.1. Workshopissa käytetyt lentoliput 
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Kuten suunnittelussa mainittiin, oli ensimmäinen vaihe leikillinen, icebreaker-tyylinen 

lentokoneeseen sijoittuva roolipeli, jossa IB:n opiskelijat omaksuivat insinöörin roolin 

ja EnvE:n opiskelijat liikemiehen roolin. Liikemiehet olivat menettämässä työtään ide-

oiden puutteen takia, kun taas insinööreiltä löytyi ideoita, mutta ei liiketaloustietoutta 

niiden toteuttamiseksi. Kumpienkin osapuolien tehtävänä oli kuvitteellisen lennon kulu-

essa kehitellä jokin uusi ja hullunkurinen liikeidea työnsä pelastamiseksi.  

 

Tämän vaiheen ideana oli paitsi rikkoa jää ja saada opiskelijoiden ideat valloilleen, 

myös saada heidät yrittämään asettua toistensa saappaisiin yhteistyöideoiden luomisen 

helpottamiseksi. Osallistujat saivat lentoemännän roolia esittävältä vetäjältä paikkalipun 

(kuva 6.1), jonka perusteella he menivät istumaan joko bisnesluokkaan tai ekono-

mialuokkaan huoneeseen luodussa lentokoneessa (kuva 6.2).  

 

 

 

KUVA 6.2. Workshopin lentokonekulissi 
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Koneen laskeuduttua saivat opiskelijaparit tilaisuuden esitellä ideansa esimiehilleen, 

joita esittivät workshopin pitäjät. Tässä keskustelussa osallistujille tuli juonen mukaises-

ti ilmi, ettei keksittyä ideaa voinutkaan toteuttaa, sillä saatavilla ei ollut työntekijöitä, 

jotka olisivat olleet kyllin päteviä sekä IB:n että EnvE:n saralla. Tarkoituksena oli ko-

rostaa, että koulutusohjelmien yhteistyölle oli nähtävissä myös liike-elämässä tarve, 

joskin tässä tapauksessa kuvitteellinen sellainen. Skenaarion jälkeen esimies antoi osan-

ottajille lapun, jossa oli heidän seuraava roolinsa sekä ohjeet jatkotoimenpiteisiin.  

 

Seuraava vaihe oli jo hieman lähempänä tosielämää sekä itse TAMKia. Tällä kertaa, 

opiskelijat ottivat roolikseen joko kuvitteellisen yrityksen johtajan tai oman koulutus-

päällikkönsä heille jaetun lapun perusteella. Juonen mukaan ideana oli, että puheenjoh-

taja oli tullut tapaamaan koulutuspäälliköitä siinä toivossa, että IB ja EnvE voisivat 

aloittaa jonkinlaisen yhteistyön ja täten saattaa työelämään entistä pätevämpiä työnteki-

jöitä. Roolin tarkoituksena oli antaa osanottajille alkusysäys sekä näkökulma ideointiin, 

vaikka rooli sitten pidempien keskustelujen lopulla karisisikin.  

 

Järjestäjät seurasivat ideointiprosessia vierestä, auttaen sitä aina silloin tällöin palaa-

maan raiteilleen, mikäli ideat alkoivat poiketa liiaksi alkuperäisestä tarkoitusperästä, tai 

mikäli joku ryhmä tarvitsi apua ideoiden keksimiseen. Tämä apu tarjottiin ohi kulkevan 

rehtorin roolissa. Kun ryhmät pääsivät liikkeelle, alkoi ideoita tulla niin paljon, ettei 

osiolle alun perin varattu aika riittänyt niiden kaikkien esilletuomiseen. Osanottajat sai-

vat hieman lisäaikaa, ja yksi ryhmä jäi myös ideoimaan vaiheiden välillä pidetyn kahvi-

tauon ajaksi. 

 

Kolmas, kahvitauon jälkeen alkava vaihe oli kaikkein perinteisin. Tällä kertaa opiskeli-

jat eivät esittäneet enää roolia, vaan pyrkivät keskustelemaan aiemmassa vaiheessa ke-

hitetyistä ideoista ja kehittämään niitä eteenpäin omina itsenään. Osallistujat istuivat 

rinkiin ja ideoiden joukosta valittiin eniten kannatusta saaneet sekä kehityskelpoisimmat 

valkotaululle yksityiskohtien puimiseksi. Tarkoituksena oli saada muutama perusteltu ja 

kuvailtu idea vietäväksi koulutuspäälliköille workshopin jälkeen.  
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Koko joukko osallistui kehitykseen ja keskusteluun, ja workshopin päätyttyä tuloksena 

olikin muutama toteutuskelpoinen idea, jotka esitettiin koulutuspäälliköille muutamaa 

päivää myöhemmin. Myös he olivat hyvin tyytyväisiä ideoihin, ja keskustelu toteutuk-

sesta on jo alkanut tämän opinnäytetyön kirjoitushetkellä. Jatkotoimenpiteiden toteutus 

tai seuranta ei kuitenkaan kuulu tämän työn toimeksiannon piiriin, ja tulosten tarkastelu 

keskittyykin siis puhtaasti nimenomaan itse workshopin toteutukseen ja siitä saatuihin 

tuloksiin. 

 

 

4 Palautteet ja pohdinta 

 

Workshopista kerätty palaute saatiin tapahtuman jälkeen pidetyn yhteisen palautetilai-

suuden sekä osittain tapahtuman jälkeen jaetun sähköisen palautelomakkeen avulla. 

Koska sähköiseen kyselyyn vastasi kuitenkin vain noin puolet kahdeksasta osanottajas-

ta, ei sitä voida pitää täysin osallistujia edustavana, vaan enemmän suuntaa antavana. 

Täten suullista palautetta sekä tapahtuman aikana tehtyjä havaintoja käytetään kirjalli-

sen palautteen tukena. Kuten aiemmassakin tapauksessa, sähköinen lomake koostui 

väittämistä, johon opiskelijat saivat vastata väliltä: olen täysin eri mieltä – olen täysin 

samaa mieltä. 

 

Koska workshopin tärkein päämäärä oli nimenomaan olla hyödyllinen ja antaa osallistu-

jilleen tilaisuus vaikuttaa omaan koulutusalaansa, oli yksi tärkeimmistä suullisista sekä 

sähköisessä lomakkeessa esitetyistä kysymyksistä nimenomaan kysymys siitä, pitivätkö 

osallistujat workshopia hyödyllisenä. Kaksi kolmesta sähköiseen kyselyyn vastanneista 

oli vahvasti samaa mieltä ja yksi samaa mieltä workshopin hyödyllisyyden kanssa, eikä 

kieltäviä vastauksia ollut. Myös suullinen palaute vahvisti käsitystä workshopin hyödyl-

lisyydestä, ja palaute oli yleisesti ottaen positiivista. Tämän lisäksi, myös toimeksianta-

jan edustaja sekä itse koulutuspäälliköt ilmaisivat olleensa tyytyväisiä workshopin to-

teutukseen ja sen aikana kehiteltyihin ideoihin. 

 

Kuten jokaisen yhteisöllisen tapahtuman kohdalla, myös ideointiworkshopissa oli ää-

rimmäisen tärkeää, että jokainen paikalle tullut sai äänensä kuuluviin, eikä tuntenut, että 

jäisi joukon ulkopuolelle tai ei tulisi otetuksi huomioon.  
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Jokaisessa ryhmässä on aina sekä äänekkäämpiä että hiljaisempia yksilöitä, mutta kaik-

kien ideat ovat yhtä arvokkaita ja haluttuja. Yksi toive roolien jakamisen takana olikin, 

että ne voisivat osaltaan edesauttaa jokaisen osallistumista. Jos puhuminen itsenään oli 

hankalaa, rooli voisi auttaa heittäytymään jonkun toisen saappaisiin, ja koska koko ajan 

etenevä juoni vaati kaikkien roolien osallistumista, ei ketään voisi jättää täysin ulkopuo-

liseksi.  

 

Auttoivat roolit sitten asiaa tai eivät, jokainen sähköiseen kyselyyn vastannut tunsi, että 

heidän ideansa oli otettu huomioon. Kaksi kolmesta vastanneesta sanoi jälleen olevansa 

vahvasti samaa mieltä ja yksi samaa mieltä väittämän Tunnen, että ideani otettiin huo-

mion, kanssa. Suullinen palaute, kuten myös ideointivaiheen aikana tehdyt havainnot, 

tukivat myös tätä näkökulmaa. Muutama osallistujista oli hiljaisempi varsinkin ideointi-

vaiheen alussa, mutta he tuntuivat pääsevän mukaan keskusteluun ideoinnin jatkuessa. 

 

Mitä itse roolipelielementtiin tulee, yllätti se osanottajat melkeinpä poikkeuksetta. Yllä-

tys ei kuitenkaan ollut negatiivinen tai edes ei-toivottu reaktio, ja sellaista oli osattu 

odottaa. Roolipelielementistä ei ollut tietoisesti mainittu itse workshopin tapahtumasi-

vulla, vaikka itse kuvauksen sävy olikin ollut melko tuttavallinen ja leikkisä. Tavoittee-

na oli ollut, ettei tuleville osanottajille syntyisi ennakkoluuloja taikka vääränlaisia käsi-

tyksiä ja odotuksia workshopin suhteen ennen sen alkua. Oli myös tarkoituksena ni-

menomaan testata, voisiko roolipelilähestymistapaa soveltaa niin sanotusti kylmiltään 

nopean tiimityön aikaansaamiseksi myös ilman johdatusta, ennakkotietoa taikka koke-

musta roolipelaamisesta. 

 

Tuloksista kävi ilmi, että roolipelin elementti on kyllä mahdollista liittää workshopiin 

yllättävänä tekijänä, mutta tämä vaatii vielä enemmän organisointia ja valmistautumista 

kuin se, että roolipelistä tiedotettaisiin etukäteen. Tärkeää olisi myös mahdollisuuksien 

mukaan testata workshopin kulku useaan otteeseen oikean testiryhmän kanssa. Tämä ei 

kuitenkaan valitettavasti ollut mahdollista tässä kyseisessä toteutuksessa lyhyen varoi-

tusajan ja kiireisen aikataulun vuoksi, ja se näkyi erillisinä puutteina, joiden paikkaami-

nen mahdollistaisi vielä paremman ja luontevamman toteutuksen.  
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Kenties merkittävimpänä kehityskohteena roolipelauksen saralla ovatkin annetut ohjeet 

ja vaiheiden väliset siirtymiset. Vaikka siirtymiset sujuivat suurimmalta osalta hyvin, oli 

vetäjien pienen lukumäärän ja osallistujien koko ajan vaihtelevan lukumäärän takia vä-

lillä hankala siirtyä yhdestä ohjaajaroolista toiseen ilman, että vetäjät joutuivat juokse-

maan paikasta toiseen tai rikkomaan roolinsa neuvojen antamiseksi. Asiaan voisi auttaa 

muun muassa suurempi määrä vetäjiä tai parempi skenaarioiden organisointi sekä testa-

us.  

 

Lisäksi, workshopissa lentokoneelle oli rakennettu omat kulissinsa, mutta esimerkiksi 

sitä seuraavalle vaiheelle ei. Mikäli huone olisi alusta asti jaettu erikseen eri vaiheiden 

tapahtumapaikkoihin, olisi siirtyminenkin mahdollisesti sujunut sulavammin ja juoni 

ollut aiempaa selkeämpi. Tämä oli kuitenkin haastavaa tilan koon sekä esimerkiksi no-

jatuolien lukumäärän takia. Tuolit riittivät kyllä hyvin yhteen kulissiin, muttei kahteen 

saati kolmeen, joten huonekaluja jouduttiin siirtelemään osioiden välillä. 

 

Eräs mahdollinen ratkaisu epäselviin siirtymävaiheisiin voisi olla myös ohjeiden sel-

keyttäminen sekä täsmentäminen. Koska osallistujia haluttiin säästää liian paljolta lu-

kemiselta, koetettiin heille annetuissa ohjeissa olla mahdollisimman lyhytsanasia paitsi 

selkeyden edistämiseksi, myös ajan säästämiseksi. Tämä kuitenkin aiheutti mahdollisen 

hämmennyksen lisäksi myös muun muassa sen, ettei osallistujille annettuja hahmoja 

oltu kehitelty valmiiksi kovinkaan pitkälle. Ne olivat nopeita rooleja, joihin osallistujat 

saattoivat itse luoda ympärille tarinan, mikäli niin halusivat. Tälle hahmokehitykselle ei 

kuitenkaan ollut varattu varsinaisesti erityistä aikaa.  

 

Kävikin ilmi, että muun muassa eräs osallistuja olisi toivonut, että hahmoista olisi ker-

rottu hieman enemmän tietoja, joita käyttää hyväksi hahmokehityksessä. Puhetta hah-

mokehitysmahdollisuuden antamisesta oli kyllä ollut jo workshopin kehittelyvaiheessa, 

mutta loppujen lopuksi siitä oli päätetty luopua. Syynä tähän oli workshopin lyhyt kesto 

sekä syvemmän hahmokehityksen vaativuus sellaisille, jotka eivät sitä ennen ole teh-

neet. Mikäli vastaavia workshopeja tullaan toteuttamaan vielä tulevaisuudessa, on pie-

nen hahmokehityselementin lisääminen mahdollista.  
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Samalla on kuitenkin pidettävä mielessä, ettei workshopin kesto saisi venyä liian pit-

käksi. Kehitystuokioiden tulisi siis olla joko lyhyitä, tai niiden tulisi sisältyä muuhun 

workshopin toimintaan turhan pitkien taukojen välttämiseksi.  

 

Aiempaan liittyen, eräs parannusta vaativa seikka oli myös myöhässä tulleiden osallistu-

jien integrointi osaksi juonta. Syy alussa ongelmaksi ilmenneelle osallistujien vaihtele-

valle lukumäärälle oli nimenomaan se, että muutama saapui paikalle melko myöhään. 

Koska osa saapui paikalle vasta ensimmäisen vaiheen jälkeen, joutuivat he hyppäämään 

mukaan joukkoon kesken kaiken, ilman tietoa aiemman vaiheen annista tai roolien syn-

nystä. He luonnehtivatkin olleensa eniten hämillään roolipelin suhteen, mikä on ymmär-

rettävää alun esittelyvaiheen poisjäämisen takia.  

 

Näistä seikoista huolimatta, sekä suullisessa palautteessa että kirjallisesti saaduissa vas-

tauksissa suurin osa osallistujista ilmaisi kuitenkin pitäneensä workshopin tarinamaises-

ta rakenteesta enemmän, kuin perinteisemmästä workshopin toteutustavasta. Kysyttäes-

sä, olisiko osallistuja mieluummin osallistunut perinteisempään workshopiin, kukaan 

sähköisen kyselyyn vastanneista ei vastannut myöntävästi. Myös suullisen palautteen 

aikana ainoastaan yksi osallistuja ilmaisi, ettei häntä olisi haitannut perinteisempi 

workshopin toteutustapa.  

 

Vastaavasti, jokainen kyselyyn vastannut sanoi olevansa valmis osallistumaan saman-

laiseen workshopiin tulevaisuudessa, ja tähän mielipiteeseen yhtyi myös perinteisempiä 

workshopeja puoltanut taho. 

 

Kysyttäessä Tuntuiko roolipelaus nololta? sanoi kaksi kolmesta sähköiseen kyselyyn 

vastanneesta sen tuntuneen sellaiselta alkuun, kun taas yksi valitsi vaihtoehdon ei oike-

astaan. Kukaan vastanneista ei kuitenkaan ollut sitä mieltä, että nolous jatkui koko ta-

pahtuman ajan. Osanottajat tuntuivat siis pystyvän pääsemään yli alun noloudesta melko 

nopeasti. Vaiheita tarkkailtaessa huomattiin kuitenkin, että joillain nolousvaihe kesti 

kauemmin, kuin toisilla. Joten siinä, missä osa pääsi noloudesta jo ensimmäisen vaiheen 

kohdalla, empi muutama roolinsa kanssa vielä seuraavassakin vaiheessa.  
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Muutama osallistuja kertoi myös workshopin jälkeen poikenneensa annetusta hahmos-

taan ideointivaiheen päästessä vauhtiin, mikä oli sekä odotettavaa että tervetullutta. 

Hahmojen ideana ei ollut jarruttaa ihmisiä ja pakottaa heitä pitämään ideansa ja kom-

menttinsa tietyn muotin sisällä kaiken aikaa, vaan antaa heille näkökulma, josta lähteä 

ideoita kehittämään sekä tietynlainen tekosyy itse ideoinnin aloittamiselle. Ideointivai-

heen alun skenaario työnantajan ja koulutuspäälliköiden kesken toimi siis vain alku-

asetelmana, joka auttoi kutakin osallistujaa lähtemään liikkeelle ideoinnissa.  

 

Roolipeliosuuden tarkkailun ja siitä saadun palautteen perusteella yksi hyvin tärkeä ke-

hitettävä osa-alue on myös nimenomaan huvin korostaminen. Vaikka osallistujat pitivät 

tilaisuutta hyödyllisenä ja raportoivat pitäneensä siitä enemmän, kuin perinteisestä 

workshopista, eivät läheskään kaikki kuitenkaan luonnehtineet roolipelausta hauskaksi. 

Mielenkiintoista on myös huomata, että roolipelaus koettiin hieman useammin hyödylli-

seksi kuin hauskaksi. Sähköisessä kyselyssä mielipiteet roolipelauksesta jakautuivat 

selkeämmin kuin muissa osa-alueissa, kuitenkin niin, että roolipelaus nähtiin silti hie-

man useammin positiivisena.  

 

Väittämään Tunnen roolipelauksen auttaneen, vastaukset olen vahvasti samaa mieltä, 

olen samaa mieltä ja en osaa sanoa valittiin jokainen yhden kerran. Negatiivisia mieli-

piteitä ei ollut. Sama jakauma toteutui myös väittämän Tunnen, että roolipelaus rikkoi 

jään, kohdalla.  

 

Mitä roolipelin hauskuuteen tulee, vain yksi kolmesta sähköiseen kyselyyn vastanneesta 

sanoi olevansa vahvasti samaa mieltä, ja kaksi muuta vastasivat en osaa sanoa. Hieman 

vastaavanlaista oli myös suullinen palaute, ja roolipelauksen syyt sekä hyöty tunnuttiin 

huomaavaan, eikä kukaan kutsunut sitä turhaksi saati haitalliseksi. Sitä luonnehti varsi-

naisesti hauskaksi kuitenkin vain osa osallistujista. 

 

Tämä voi johtua osittain workshopin päämääräisyydestä muihin tapauksiin verrattuna. 

Siinä, missä kahdessa aiemmassa casessa tarkoituksena oli järjestää hupimainen tapah-

tuma, josta tulisi myös hyötyä, oli workshop enemminkin hyödyllinen tapahtuma, josta 

oli tarkoitus tehdä hauska. Vaikuttaisikin siltä, että tapahtuman lähtökohdalla on suuri 

merkitys sen pelillistämisen ja leikillistämisen menetelmiin.  
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Tapaukset ovat osoittaneet, että kummastakin lähtötilanteesta on mahdollista saada sekä 

hauska että hyödyllinen, mutta painoalueet ovat erilaiset. Tämä on tärkeä oppi, jota tu-

len varmasti soveltamaan, mikäli päädyn järjestämään toista workshopia tai siihen ver-

rattavaa hyötyä tavoittelevaa tapahtumaa, jota olisi tarkoitus leikillistää. Roolipelaus 

tuntui kuitenkin tuovan jo nyt lisäarvoa, sillä se ehkäisi tapahtuman tylsyyden. Tämä 

käy ilmi muun muassa seuraavan kehitysehdotuksen tiimoilta tehtyjen havaintojen pe-

rusteella. 

 

Mitä tapahtuman noin parituntiseen kestoon tuli, osa piti sitä sopivana, kun taas muuta-

ma mielsi sen liian pitkäksi. Kukaan ei pitänyt workshopia liian lyhyenä. Kävi myös 

ilmi, että osa osallistujista odotti pitkästyvänsä kaksituntisen workshopin aikana, mutta 

raportoi kuitenkin tapahtuman lopuksi yllättyneensä siitä, kuinka nopeasti aika meni. 

Yksi osallistuja muun muassa ilmoitti saapuessaan, ettei todennäköisesti voisi olla mu-

kana loppuun asti, mutta jäi kuitenkin workshopin loppuun saakka. Myös hän sanoi ajan 

kuluneen nopeammin, kuin hän oli odottanut. Osallistujat sanoivat siis pitäneensä ny-

kyisestä workshopista enemmän, kuin perinteisemmästä toteutustavasta, ja raportoivat 

ajan kuluneen nopeammin, kuin he olivat olettaneet. Kummatkin viittaisivat siihen, että 

roolipelauksella on tarjottavaa workshopin saralla. 

 

Tästä huolimatta, myös workshopia liian pitkäksi luonnehtineiden huomautus oli 

asianmukainen, sillä workshopin ideointivaihe pääsi venähtämään hieman tarkoitettua 

pidemmäksi. Emme halunneet keskeyttää osallistujia niin kauan kun ideoita vielä syn-

tyi, joten lisäaika tälle vaiheelle kasvoi. 

 

Sama koski myös viimeistä, toimeksiantajan edustajan vetämää osuutta, jossa opiskeli-

jat kehittivät aiemmin keksittyjä yhteisiä ideoita eteenpäin. Workshopin konseptin jat-

kokehityksessä olisikin mietittävä, miten ratkaista vastaava ongelma mahdollisissa tule-

vissa workshopeissa. Koska ideoiden keksiminen on workshopin tärkein tehtävä, on 

ideoiden virtaa sääli katkaista, varsinkin, mikäli suuri osa itse osallistujista haluaa yhä 

sitä jatkaa. Mahdollista olisi muun muassa antaa jokaiselle ryhmälle kello, josta he voi-

sivat itse seurata ajan kulua ja täten tietää, milloin nopeuttaa ideoiden tuottoa. Toisaalta 

tällainen lähestymistapa saattaisi tehdä skenaariosta liiankin aikaan sidotun ja pahim-

millaan jopa luoda paineita ajankäytön suhteen.  
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Toisena vaihtoehtona olisi myös tiedustella jokaisen workshopin alussa itse osallistujil-

ta, mitä he haluaisivat tehdä aikataulun ylittyessä. Myös kirjallisen aikataulun antami-

nen ja sen noudattamiseen kehottaminen saattaisi edesauttaa aikataulussa pysymistä. 

Tämän lisäksi, mitä myöhästymiseen tulee, oli syy tälle ainakin erään osallistujan koh-

dalla se, että hän ei ollut tiennyt workshopin tarinamaisesta luonteesta ja oli olettanut, 

että saapumisajankohdalla ei täten ollut suurta väliä. Tämä olisikin siis mahdollisesti 

voitu ehkäistä, mikäli tapahtuman kuvauksessa olisi mainittu esimerkiksi tapahtuman 

aikataulu, tai painotettu ajoissa tulemisen tärkeyttä, vaikkei itse roolipelauksesta kerrot-

taisikaan.  

 

Kaikista kolmesta tapauksesta workshop oli kenties haastavin. Itselläni ei ollut aiemmin 

kokemusta workshopin vetämisestä, aikataulu oli hyvin tiukka, eikä osallistujien mää-

rästä tai suhtautumisesta äkkinäiseen leikillisyyteen ja roolipelaukseen ollut juurikaan 

tietoa ennen tapauksen alkamista. Moni workshopin aikana ilmennyt ongelma olisi saat-

tanut löytyä ja tulla ratkaistuksi mahdollisen beetatestauksen aikana, mutta tähän ei vali-

tettavasti ollut mahdollisuutta. Myös aiemmista tapauksista poikkeava lähtökohta oli 

haaste, vaikkakin hyvin mielenkiintoinen ja opettavainen sellainen.  

 

Workshop kuitenkin osoitti, että roolipelauksella on potentiaalia tuoda lisäarvoa vastaa-

viin tapahtumiin, mikäli implementoinnin hienouksista pidetään huolta, ja se auttoi osal-

taan tekemään workshopista tarpeeksi kiintoisan osallistujien mielenkiinnon säilyttämi-

seksi. Ei ole syytä, miksei roolipelauksen implementointia vastaaviin tapahtumiin kan-

nattaisi paitsi harkita, myös harjoittaa. 




