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Opinnäytetyö on kehittämistyö Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden tarpeisiin ja sen
pääasiallisena tarkoituksena oli kehittää digitaalista nuorisotyötä sekä kartoittaa sen alueellista
kysyntää täysi-ikäisten nuorten keskuudessa. Tavoitteena oli kerätä tietoa, jonka pohjalta päästään
luomaan digitaalisen nuorisotyön sisältöjä ja kartoittamaan niihin tarvittavia hankintoja.
Kehittämistyön ansiosta tilaajalle avautuu mahdollisuus laajentaa digitaalista nuorisotyötä
koskemaan myös täysi-ikäisiä nuoria ja laajentaa aktiviteettien tarjontaa alueellisesti.
Opinnäytetyön toiminnallinen osuus koostui pelitapahtuma Cryostagen suunnittelusta ja
toteutuksesta, jonka pohjalta luotiin tutkimuksellisen kehittämistyön 19 – 29 -vuotiaiden osalta
digitaalisen nuorisotyön toiveista. Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelminä käytin niin
määrällistä kuin laadullistakin. Anonyymin vastauslinkin taakse tehdyt kyselyt lähetettiin alueellisen
Savon Diginatiivit ry:n jäsenille ja jaettiin yhdistyksen sosiaalisessa mediassa sekä alueen
opiskelijoiden suosimissa kanavissa. Näillä menetelmillä saatiin kattava näkemys nuorten aikuisten
toiveista digitaalisen nuorisotyön saralla.
Kehittämistyön teoria pohjautuu alan ajankohtaisiin julkaisuihin ja sen tueksi on käytetty
pelitapahtumassa tehtyjä havaintoja. Opinnäytetyön tuloksena syntyi selkeät suuntaviivat
digitaalisen nuorisotyön kehittämiseen Kuopiossa, jotka soveltuvat julkisen sektorin tarpeiden lisäksi
myös paikallisille yrityksille ja järjestöille.
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1 JOHDANTO
Seurattuani aikani digitaalisen nuorisotyön kehitystä niin Kuopiossa kuin muualla
Suomessa, alkoi mieleeni lipua toive omasta osallisuudesta aiheen piirissä. Keväällä
2013 palaset loksahtivat kohdalleen aloittaessa ensimmäisessä peliaiheisessa hankkeessa asiantuntijana. Saman vuoden syksyllä järjestettiin ensimmäinen Gyostage verkkopelitapahtuma Savonia ammattikorkeakoululla, joka aloitti seitsemän vuoden
saagan kasvattaen sen yhdeksi maan suurimmista pelitapahtumista. Vuosiin on mahtunut tapahtumien ja pelaamisen lisäksi niin Suomen elektronisen urheilun liiton hallituspestiä kuin pelitalon kehittämistä kaupunkiimme.
1.1 Tilaajana Kuopion kaupungin nuorisopalvelut
Kuopion kaupungin nuorisopalvelut kattavat 16 nuorisotilaa, joissa työskentelee noin
30 nuorisonohjaajaa. Nuorisotiloissa järjestetään vuosittain yli 100 tapahtumaa ja
niissä on vuosittain noin 250 000 käyntikertaa (po1nt 2020). Nuorisotyötä ohjaa nuorisolaki, jonka mukaan nuorisotyö ja nuorisopolitiikka kuuluvat kunnan tehtäviin.
Nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista
yhteiskunnassa (Nuorisolaki 1285/2016). Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden palvelupäällikkönä toimii Jari Väänänen.
Nuorisolain mukaan nuoreksi määritellään kaikki 0–29-vuotiaat ja nuorisotyötä voidaan tehdä kunnallisena toimintana, järjestöjen tekemänä sekä näiden yhteistyönä
(Kuopio 2017). Nuorten osallisuudesta on säädetty myös kuntalaissa (kuntalaki
410/2015), jonka mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten
vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Kuopion kaupungin nuorisopalvelut kuuluvat osana kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueeseen, josta
vastaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas.
1.2. Tarve ja tavoite
Kuopiossa aloitettiin kehittämään digitaalista nuorisotyötä ”pelissä mukana – kun
nuorisotyö kohtaa pelaamisen” -hankkeen tiimoilta. Opetus- ja kulttuuriministeriön
tukemalla hankkeella saatiin tehtyä tarvittavat kalustohankinnat, johon kuuluvat 13
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tietokonetta oheislaitteineen ja HTC Vive -virtuaalitodellisuuslasit. Mallia toimintaan
käytiin konsultoimassa Helsingin vastaavasta toteutuksesta, myös Savon diginatiivit
ry oli mukana tukemassa projektin kehittymistä. Aloituksen haasteena oli löytää toiminnalle sopivia tiloja ja loppuvuodesta 2016 rakentaminen alkoi Petosen vapaa-ajan
tilojen yläkertaan. Toiminta Muikussa alkoi 21.2.2017 (Hoffren, 2016.).
Kuopion nuorisopalveluiden pelitalo Muikku on toiminut viimeiset kolme vuotta alueen digitaalisen nuorisotyön pilotointina. Uuden nuorisotyön muodon käynnistämisessä on aina omat haasteensa, joka pelitalolla konkretisoitui henkilökunnan vaihtuvuuteen ja sen vuoksi pelitalon kehitys on ollut katkonaista. Nykyisellään pelitalo
Muikku toteuttaa pelitoimintaa 21 tuntia viikossa, jotka ovat jaettuna neljälle päivälle.
Viikon ohjelmassa on vapaan pelaamisen lisäksi elektronista urheilua ja ohjattua pelaamista minecraftin avoimessa pelimaailmassa. (po1nt 2020)
Kuluneen kolmen vuoden toiminta-ajalta voidaan tarkastella suunnitelmien toteutumista ja pelitalon onnistumista. Pelitalo Muikun alkuvaihetta tarkastelevassa opinnäytetyössä toiminnan riskiksi arvioidaan IT-taitoisen henkilöstön puute vetämään pelitalon toimintaa (Hoffren 2016). Pelitalo Muikkua koskevan ”pelissä mukana kun nuorisotyö kohtaa digitaalisen pelaamisen” -hankkeen loppuraportista voidaan todeta tämän olleen aiheellinen huoli kun toteutuksen merkittävimmäksi sudenkuopaksi mainitaan henkilöstöresurssi (Pölkki 2019). Opinnäytetöiden määrästä päätellen, voidaan
katsoa pelitalon pääasiallisen toiminnan pyörivän oppilasvetoisesti eikä sen toiminta
pyöri luonnollisena osana nuorisotalon muuta toimintaa.
Pelitalo Muikku perustettiin entiseen Pitkälahti-Petonen asukasyhdistys ry:n tiloihin,
joka on tilana hyvin rajallinen, eikä se sovellu esim. värkkäilykerhon (maker space)
järjestämiseen. Aiemmin pelitalo Muikullekin suunnitellut tilat Kulttuuriareenalla olivat tuolloin Setlementti Puijola ry:n tyttöjen talo -toiminnan käytössä, mutta sen vaihtaessa tilaa, avautui Savon diginatiivit ry:lle uusi mahdollisuus lähteä kehittämään digitaalista nuorisotyötä. Kulttuuriareenan käyttöaste on vähentynyt ja uusia toimintamuotoja etsitään erinäisten konsulttien avuin.
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Laajasta suunnittelusta huolimatta koin henkilökohtaisesti Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden pelitalo Muikun jäävän torsoksi, joten aloitin markkinoimaan Savon Diginatiivit ry:lle (jatkossa ”diginatiivit”) ajatusta yhdistyksen omista pelitiloista ja
vuonna 2016 yhdistys alkoi käymään aktiivista keskustelua digitaalisen nuorisotyön
kehittämisestä Kuopiossa.
Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden Kulttuuriareena 44:n (jatkossa ”Kulttuuriareena”) tilat ydinkeskustassa tarjosivat loistavat toimintaedellytykset harrastetoiminnalle. Kulttuuriareenalle etsittiin uusia toimintamuotoja, joihin digitaalinen nuorisotyö sopii mainiosti. Tähänkin saakka Kuopion kaupungin nuorisopalvelut ovat
mahdollistaneet Diginatiivien järjestämän toiminnan. Diginatiivit ovat tehneet alueellisesti merkittävää digitaalista nuorisotyötä jo useamman vuoden ajan ja nuorisolain
yhdenvertaisuuden mukaan toimintaa täytyy tarjota myös 19-29 -vuotiaille, jotka nykyisellään jäävät pelitalo Muikun kohderyhmän ulkopuolelle.
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2 YHDISTYSTOIMINTA KEHITYKSEN TUKENA
Savon Diginatiivit ry on kuopiolainen yhdistys, jonka tavoitteena on kehittää digitaalista nuorisotyötä alueellisesti. Yhdistyksen historia ulottuu vuoteen 2014, jolloin sen
päätapahtuman tueksi perustetiin yhdistys aiemmalta nimeltään Gyostage ry. Rekisteröityneen yhdistyksen katsottiin oleva sopivin hallintamuoto ja kasvun vuoksi järkevin ratkaisu talouden sekä vastuiden hoitoon. Nykyiselläänkin yhdistys tunnetaan parhaiten vuosittaisesta Gyostage -verkkopelitapahtumasta.
Alkuperäinen idea verkkopelitapahtuman järjestämisestä syntyi Pelituki-hankkeen ja
Kuopion Setlementti Puijola ry:n Herrax -hankkeen työntekijöiden yhteistyöneuvottelussa. Neuvottelussa pohdittiin, miten runsaasti pelimaailmassa aikaansa viettäviä
nuoria aktivoitaisiin osallistumaan ryhmätoimintaan ja samalla avaamaan nuorten parissa toimiville ammattilaisille pelaamisen kiehtovuutta. Pelaamisen moninaisia ulottuvuuksia haluttiin nostaa esiin positiivisella tavalla. Pelitapahtuman järjestäminen
vaikutti hyvältä tavalta tuoda asiaa esiin myös Kuopiossa, koska isompia verkkopelitapahtumia ei tällä alueella vielä ollut (Pelituki-hanke 2015).

Gyostage -verkkopelitapahtuman
kasvu 2013 - 2019
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Kuva 1: Gyostage -pelitapahtuman kasvu, Diginatiivit, 2020.

Gyostage -verkkopelitapahtuma kasvoi vuoden 2013 kokeilusta (120 henk.) yhdeksi
Suomen suurimmista pelitapahtumista ja vuonna 2019 nelipäiväinen spektaakkeli keräsi yli 2000 osallistujaa (diginatiivit 2020). Kaupungin suurimman nuorisotapahtuman ohella yhdistys on järjestänyt SawoLan -pelitapahtumaa Iisalmessa ja avustanut
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lukuisia pienempiä pelitapahtumia ympäri maata. Yhdistys vierailee ympäri Suomea
markkinoimassa tapahtumiaan ja rekrytoimassa uusia tekijöitä. Yhdistyksen järjestämien tapahtumien kasvu ja mediahuomio antoivat meriittiä, jonka nähtiin vaikuttavan
myönteisesti kaupungin päättäjiin mm. tilakysymyksissä. Yhdistys on usein esillä pelaamisen puolestapuhujana. Yhdistyksen nykyinen brändi luotiin toiminnan laajentuessa Gyostage -tapahtuman ulkopuolelle ja nykyisellään yhdistys tukee pelaamiseen
keskittyneitä yhdistyksiä sekä avustaa kaupunkia digitaalisen nuorisotyön tuottamisessa.
Yhdistyksen nimessäkin esiintyvän termin diginatiivi (digital native) kehitti yhdysvaltalainen kirjailija Marc Prensky vuonna 2001. Hänen kuvauksessaan sillä tarkoitettiin
sukupolvea, joka ei ole kokenut aikaa ennen internettiä (Prensky 2001). Suomessa
termi yleistyi etenkin sosiaali- ja kasvatusalan julkaisuissa 2010-luvun alussa. Tuolloin
termillä viitattiin internet- ja digiaikaan kasvaneita nuoria, joille tietoteknisen kehityksen hallitseminen oli luontaisempaa. Todellisuudessa digitaaliset taidot eivät ole sukupolven tuoma ominaisuus vaan harjoitukseen perustuva taito (Zimic 2010).
Viime vuosina Kuopiossa on käyty keskustelua elektronisen urheilun (esports) osalta
ja paikalliset urheiluseurat sekä yritykset ovat kiinnostuneita omista esports -joukkueista. Diginatiivit on valmistellut toimintapuitteita suunnitellut karsintoja ja rakentanut harjoitteluun soveltuvan ympäristön sekä mahdollistanut jäsenilleen e-urheilun
tuomarikoulutuksen. Yhdistys on toteuttanut elektronista urheilua toimintansa alusta
saakka ja kehittänyt sitä laadukkaammaksi striimauksen sekä live-juonnon lisäyksillä.
Yhdistys on Suomen elektronisen urheilun liiton SEUL jäsenenä ja ollut edustettuna
sen hallituksessa kautena 2016-2017 (Seul 2017). Diginatiivit ovat vakiinnuttaneet
paikkansa Suomen elektronisen urheilun kentällä. Laajasta tuntemuksesta huolimatta
Diginatiivit eivät pidä itseään esports-yhdistyksenä, mutta sillä on vakaa tahtotila kehittää elektronista urheilua paikallisesti.
Yhdistys aloitti jäsenhankinnan alkuvuodesta 2018 ja lähti siten luomaan pysyvämpää
harrastetoimintaa. Toiminnan periaatteena on tarjota alueen nuorisolle kokeellisia ja
mielekkäitä toimintamuotoja digitaalisuuden parissa. Stereotyyppisesti introverteille
tietotekniikan harrastajille ei koettu olevan fyysisiä toimintaympäristöjä tietoverkon
ulkopuolella. Toimintaa suunniteltiin aluksi nuorille yhdeksästä ikävuodesta ylöspäin
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mutta vähäisten ohjaajaresurssien ja haastavien projektien vuoksi kohderyhmäksi valikoituivat täysi-ikäiset nuoret aina 29-ikävuoteen saakka. Harrastetoiminnalla pyritään löytyvän myös uusia aktiiveja toimintaan, jotka mahdollistavat tapahtumia sekä
yhdistyksen muuta toimintaa. Yhdistys tekee yhteistyötä verkostonsa kanssa ja pyrkii
alati laajentamaan sitä käymällä alan tapahtumissa.
Syksyllä 2018 Diginatiivit aloittivat kehittämään pitkäjänteisempää harrastetoimintaa
tapahtumiensa rinnalle, tavoitteena oli yhteisöllinen harrastetila. Tiloista oli suunnitelmana tehdä Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden pelitalo Muikun kaltainen toimipiste keskustan alueelle, jossa vapaan pelaamisen lisäksi tarjotaan myös ohjattua
toimintaa. Pelaamisen ohella tiloissa olisi valmiudet tehdä rakennusprojekteja, ohjelmointia tai harjoitella verkkoympäristöjä. Vapaaehtoistyön ansiosta toiminnan ajankohdat eivät olisi sidottuja virastoaikaan täten mahdollistaen matalan kynnyksen ajanviettopaikan digitalisaatiosta kiinnostuneille kellonajasta riippumatta.
Sopivat toimitilat löytyivät Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden Kulttuuriareenalta. Tiloja kehitettiin toimintaan sopivaksi rakentamalla nopea internet-yhteys
ja striimaukseen soveltuva studio, josta käsin tiedotetaan toiminnasta sekä järjestetään yhteisöpelejä. Yhdistys teki joitain akuutteja investointeja kuten pelinäytöt, joiden viikoittainen kuljettaminen harrastajien kotoa koettiin haastavaksi. Investoinnit
tehtiin tapahtumabudjeteista, mutta tapahtumien kasvaessa kerhotoiminnan kehittämistä täytyi jarruttaa.
Nykyisellään diginatiivien ohjatut ryhmät kokoontuvat viikoittain konsoli- ja lautapelaamisen parissa sekä nuorten värkkäilykerhoa (hacklab) suunnitellaan alkavaksi sopivan ohjaajan löydyttyä. Toiminnan perustana on sen aktiiviset jäsenet ja yhteinen
kiinnostus tietotekniikkaan. Nykyinen harrastetoiminta toteutetaan ilman ohjaajapalkkioita ja niissä pelaaminen tapahtuu jäsenten omilla laitteilla, jotka kulkeutuvat
pyörän tarakalla viikoittaisiin tapaamisiin. Osallistavaa toimintaa on mahdollista
tehdä myös verkon välityksellä tarjoamalla tarvittavia pelipalvelimia ja luotsaamalla
yhteisöpelejä. Yhdistyksen Discord -palvelin onkin tehokas väylä pelaamisesta kiinnostuneiden nuorten tavoittamiseen ja sen tuhannen hengen yhteisö koostuu pääosin
kuopiolaisista nuorista. Yhdistyksen harrastilat Kulttuuriareenalla tukevat myös am-
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matillista nuorisotyötä mahdollistamalla internet -yhteyden verkkonuorisotalon pitämiseen. Diginatiivit keskittyy elektronisen urheilu ja pelaamisen ohella edistämään digitaalista harrastamista laajemmin, tarjoamalla opastusta esim. ohjelmointiin ja robotiikkaan. Yhdistys tukee paikallisia toimijoita mm. toimitilojen osalta sekä tarjoaa
osaamistaan digitaalisen harrastamisen ympäriltä.
3 TARVEKARTOITUS
Nuorisolain (1285/2016) mukaan nuorisotyön tulee tukea nuorten harraste- ja toimintamahdollisuuksia. Digitaalisen nuorisotyön tarve on alati kasvava harrastajamäärien
kasvaessa ja nopeasti etenevän digitalisaation vuoksi perinteisellä nuorisotyöllä on
haasteita pysyä ajan tasalla.
”Digitaalisuus nuorisotyössä Digitaalisuudesta on tullut viime vuosien aikana yksi
nuorisotyön keskeisistä menetelmistä. Toimintaympäristöinä verkko, sosiaalinen media sekä pelimaailma ovat kohtuullisen uusia, eikä sen kaikkia nuorisotyöllisiä mahdollisuuksia vielä hallita” (Kuopion kaupungin nuorisopalvelut 2017) Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden toimintaohjelmassa 2017 – 2020 jaetaan nuorisotyön
muutostekijät neljään pääryhmään ja digitaalinen nuorisotyö koskettaa suoraan niistä
kahta ulkoista tekijää, nuorisoalan- sekä yhteiskunnan muutokset.

Kuva 2: Nuorisopalveluiden muutostekijäkartta. Kuopio, 2017.
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3.1. Pelaaminen harrastuksena.
Digitaaliset pelit ja pelaaminen kiinnostavat sekä innostavat ihmisiä, niiden tyydyttäessä psykologisia perustarpeitamme. Pelien kohdalla tällaisia ovat muun muassa autonomia, kompetenssi ja yhteenkuuluvuus.
Autonomia eli itsemääräämisoikeus helpottaa pelaajan motivaation syntymistä, joka
peilautuu pelistä innostumiseen ja siihen sitoutumiseen, nämä korostuvat peleissä tehtävien valintojen vaikutuksesta pelikokemukseen, joilla saattaa olla pitkäkantoisia seurauksia pelin lopputuleman suhteen.
Kompetenssin tai varsinkin sen puutteellisuuden kokeminen heijastuu pelaajan omakuvaan omasta tärkeydestään ja hyödyllisyydestään. Ihminen tarvitsee onnistumisen
kokemuksia ja useimmiten arkielämän kompetenssin puutoksia kompensoidaan verkkomaailmassa.
Yhteenkuuluvuuden tunne on ihmiselle ominaista, sen ollessa pohjimmiltaan sosiaalinen eläin. Pelimaailmassa yhteenkuuluvuuden tunne voi nousta esille useilla tavoilla,
konkreettisimmillaan verkkopelitapahtumissa mutta useimmiten internet verkossa.
Yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistaa myös pelien kautta saavutetut kompetenssit,
joista pelaaja saattaa saada kiitosta kanssapelaajiltaan tai joukkueeltaan. (Järvilehto
2015, 19-28,88-95.)
Tarkastellessa viimeisimpiä pelaajabarometrejä, huomataan digitaalisen pelaamisen
olevan kasvussa ja täten yhteiskunnan digitalisaation aikana tällaiselle digitaaliselle
nuorisotyölle on kasvava tarve. Nuorten pelaamiseen vaikuttavat myös populaarikulttuurin mielikuvat ja esimerkiksi Suomen menestys elektronisen urheilun rintamalla
on ollut omiaan vaikuttamaan nuorten lisäksi myös vanhempien mielenkiintoon peliharrastusta kohtaan.
3.2 Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden tarve
Kaupungin nuorisopalveluiden perspektiivistä tarkasteltuna digitaalinen nuorisotyö
toteutuu eikä akuuttia tarvetta kehittämiselle ole. Kuitenkin nykyisen digitaalisen toiminnan keskittyessä Petosen kaupunginosassa sijaitsevalle vapaa-ajan tilalle, palvelee
se ensisijaisesti eteläistä Kuopiota ja lisäksi toiminta on kohdennettu 10 – 18 -vuotiaille, jättäen sitä vanhemmat tarjonnan ulkopuolelle. Helmikuussa järjestetyssä
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Cryostage -verkkopelitapahtumassa toteutetun kyselyn otannasta marginaali osa oli
käynyt Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden pelitalo Muikussa viimeisen kolmen
vuoden aikaan. Kyselyn pienestä otannasta huolimatta on syytä huomioida siihen vastanneiden olleen kuopiolaisia pelaajia ja täten palvelumuodon kohderyhmää.

Kuva 3: Cryostagen kysely digitaalisesti nuorisotyöstä kaupungissa (liite 1).
Samaan aikaan Kuopion keskustassa toimiva Kulttuuriareena etsii aktiivisesti uusia
keinoja tavoittaa nuoria ja lisätä käyttöastetta tiloilleen. Kulttuurilliseen nuorisotyöhön painottuva nuorisotalo tarjoaa puitteet usealle eri harrasteryhmille aina japanilaisesta manga-kulttuurista historialliseen tanssiin. Vuodesta 2019 lähtien tiloissa on toiminut myös Savon Diginatiivit ry:n harrastetilat, jonka pääasiana on digi- ja pelikulttuurin edistäminen.
Digitaalinen nuorisotyö on kasvattanut asemaansa perinteisten työmuotojen rinnalla
ja tulevaisuudessa sen odotetaan vahvistuvan entisestään. Pelimaailma ja verkossa toimiminen ovat kohtuullisen uusia asioita, eikä niille ole vakiintuneita nuorisotyöllisiä
menetelmiä. Oleellisimpana antina nähdään kaiken nuorisotyön tavoin vuorovaikutus
nuorten kanssa ja verkko tarjoaakin luontevan jatkon kasvokkain tehtävälle vuorovaikutukselle. Digitaalisessakin nuorisotyössä nuoret tulee nähdä aktiivisena sisällöntuottajana, jolloin nuorisonohjaajan rooli on toimia kannustajana. (Kuopion kaupungin nuorisopalvelut 2017).
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Kuva 4: Digitaalisen nuorisotyön ydinkohdat. Kuopio 2017.
Kuopiossa tavoitteeksi on asetettu, että kaikilla ohjaajilla on perustason osaaminen digitaalisista työmuodoista ja käyttävät niitä yhtenä nuorisotyön menetelminä. Lisäksi
tavoitteena on pitää laitekanta ja välineet tarkoituksenmukaisena, jotta digitaalista
työtä pystytään tekemään.
Toimenpiteinä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on työntekijöiden kouluttaminen
siten, että he tiedostavat digitaalisuuden tarjoamat mahdollisuudet ja merkityksen
nuorille sekä osaavat soveltaa osaamistaan tarpeita vastaavaksi. Käyttöön otetaan
ajankohtaisia sovelluksia, joskin ne määritellään puolivuosittain ja ohjaajilla on mahdollisuus kouluttautua niiden käyttöön. Digitaaliseen työhön vaadittavat välineet pidetään tarkoituksenmukaisena ja niiden hankinta- sekä päivitystä arvioidaan vuosittain (Kuopion kaupungin nuorisopalvelut 2017).
Alkuvuodesta 2020 alkanut COVID-19-epidemia antaa syyn tarkastella tavoitteiden
täyttymistä ja toimenpiteiden puremista, kun nuorisotyö siirrettiin lyhyessä ajassa lähes kokonaan verkossa toteutettavaksi. Ensimmäisenä kompastuskivenä tuli välineiden tarkoituksenmukaisuus, kun valtaosalta nuorisotiloista puuttui tarpeet täyttävä
internet-yhteys. Diginatiivien harrastetoiminnan vuoksi rakennetun internet -verkon
ansiosta tilanne kulttuuriareenalla oli onneksi toinen ja nuorisopalveluidenkin pelitoiminta saatiin pikaisesti käyntiin.
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Kuva 5: Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden kävijätilastot 1-6/19. Kuopio 2020.
Kuopion kaupungin nuorisopalvelun seurannan mukaan puolen vuoden ajanjaksolla
toiminnot palvelivat yhteensä 48 553 kävijää, joista noin 3 % (1454 kävijää) olivat Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden pelitalo Muikun kävijöitä. Kokonaismäärästä 16 –
19 -vuotiaita oli noin 10 % (4794 kävijää) ja 20 – 30 -vuotiaiden osuus 2,3 % (1119
kävijää).
Tilastot mukailevat niin kunnallisen kuin valtiollisen nuorisopolitiikan linjaa, joissa
nuorisopalveluiden strategiassa pääasialliseksi kohderyhmäksi mainitaan 12-25 vuotiaat nuoret. Näkemykseni mukaan kaupungin harraste ja vapaa-ajan toiminnat suunnitellaan lähes poikkeuksetta alle 18-vuotiaille nuorille, joka asettaa loput nuorisolain
alaiset ikäryhmät eriarvoiseen asemaan.
3.3 Yhteiskunnallinen tarve
Digitaalisen nuorisotyön tarve on havaittu myös valtion tasolla. Valtioneuvosto linjaa
neljännesvuosittain poikkihallinnollisen ohjelman edistämään nuorten kasvu- ja elinoloja hallituskauden aikana (nuorisolaki 1285/2016 §5). Valtakunnallinen nuorisotyön
ja -politiikan ohjelma (VANUPO) hyväksyttiin joulukuussa 2019 seuraaville neljälle
vuodelle 2020-2023.
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VANUPO sitoo eri hallintoalat seuraamaan sitä johdonmukaisesti ja yhteistyön avulla
parantamaan toimiaan nuorten hyväksi. Ministeri Hanna Kososen mukaan toiminnan
keskiössä on nuorten elämän merkityksellisyyden vahvistaminen. Kososen mukaan
huomattava osa nuorten elinoloihin liittyvistä haasteista on moniammatillisesti ratkaistavia. Tavoitteena nuoren taata nuoren hyvinvointi ja tarjota keinot osallistumiseen, jolloin nuoren turvallisuuden tunne sekä luottamus yhteiskuntaan vahvistuu
(Kosonen 2019).
Ohjelman piirissä on nuorisolain tarkoittamat alle 29-vuotiaat nuoret, mutta painopisteet keskittyvät nuoruuden ydinalueeseen ikävuosille 12-25 ja erityisesti näiden nuorten elinolojen kehittämiseen. VANUPO:n toimeenpanossa otetaan huomioon nuorten
eri lähtökohdat, alkuperä ja toimintakyky sekä edistetään yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista. VANUPO:lla on paitsi valtakunnallista tavoitteellista merkitystä, sen sisältö ohjaa myös alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa, jota tuetaan mm.
aluehallintoviraston myöntämillä avustuksilla.
Digitaalisen nuorisotyön merkitystä korostetaan myös kansainvälisesti. Viimeisten
vuosien aikana muun muassa Euroopan unionissa on herätty digitaalisuuden merkitykseen nuorisotyössä, kehittämällä ohjeistuksia sen jäsenmaiden toimintaan. EU:n
perustaman asiantuntijatyöryhmän huomioina ovat nuorten ja heidän kanssaan toimivien nuorisotyöntekijöiden digitaalisten taitojen kehittäminen. Ohjeistuksissa halutaan tuoda esille digitalisaation vaikutukset yhteiskunnalliseen muutokseen. Tarkoituksena on ymmärtää digitaalisuutta kuten pelaamisen eri muotoja sekä niiden reflektoitumista nuorten arkeen. Tavoitteena luoda uusia väyliä osallisuudelle ja oppimiselle. (Developing digital youth work 2018.)
4 TOIMENPITEET
Opinnäytetyöni on kehittämistyö, jonka tuotin Kuopion kaupungin nuorisopalveluille.
Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella digitaalisen nuorisotyön nykyistä toteutumista Kuopion kaupungissa ja tehdä kartoitusta nuorten tarpeesta jatkokehityksen
pohjaksi. Digitaalisen nuorisotyön aktiivinen kehittäminen on hidastunut ja sen vuoksi
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kehittämiskohteita olisi useita. Työni on tilaajalähtöinen ja se voidaan katsoa kehittämistoimenpiteeksi ensisijaisesti kaupungin tarpeisiin, mutta sitä on mahdollista hyödyntää myös laajemmin alueelliseen kehitykseen.
Kuopion kaupungin nuorisopalvelut kehittävät digitaalista nuorisotyötä yleisellä tasolla ja siihen liittyvä konkretia on vasta suunnittelussa. Julkishallinnollisen päätäntäproseduurin huomioiden, toiveena olisi kokeilukulttuurin omainen ketterä kehittäminen ja sen myötä tarkempi suunnittelu, ennen pitkäaikaisten linjauksien toteuttamista. Huomasin Kuopion kaupungin Kulttuuriareenan olevan seuraavana kehityksen
kohteena, joten tarjouduin tuomaan prosessiin digitaalisen nuorisotyön näkökulmaa.
Opinnäytetyöni toiminnallinen osuus koostui pelitapahtuma Cryostagen suunnittelusta ja toteutuksesta, jonka pohjalta loin tutkimuksellisen kehittämistyön 19 – 29 vuotiaiden osalta digitaalisen nuorisotyön toiveista. Opinnäytetyöni perimmäisenä tavoitteena on kehittää aiemmin pilotoitua nuorisotyön muotoa eli tarkemmin digitaalista nuorisotyötä, sovittamalla sen toimintaa kulttuuriareenan tiloihin Kuopion keskusta-alueelle. Näin vastataan tarpeeseen kehittää digitaalista nuorisotyötä Kuopiossa
ja mahdollistaa se myös 19-29 -vuotiaille nuorille.
4.1. Toiminnallisuutena Cryostage -verkkopelitapahtuma
Opinnäytetyöni toiminnallisena osuutena pidin verkkopelitapahtuman eli lanit. Nimitys LAN tulee tietotekniikan termistä local area network, jolla viitataan tapahtuman
pelaajien olevan yhteisessä lähiverkossa eli lanissa. Talviaikaan tehtävälle tapahtumalla tarvitsin hyytävän nimen ja Cryostage nimityksen poimin antiikin kreikan
”kylmä”- sanasta ”krúos” sekä englannin kielen sanasta näyttämö ”stage”. Tapahtuma
järjestettiin Diginatiivit nimen alla ja sen markkinointiin käytettiin yhdistyksen sosiaalisen median kanavia. Tapahtumaa järjestämässä olleet nuoret koostuivat Diginatiivien aktiivisista harrastajista. Tapahtumapaikaksi valitsin Kuopion nuorisopalveluiden Kulttuuriareena 44 ja sen tapahtuman sekundäärisenä tarkoituksena olikin aktiviteetin järjestämisen ohella tarkastella Kulttuuriareenan soveltuvuutta pelitapahtuman järjestämiseen. Tapahtuman kestoksi suunnittelin 48 tuntia ja tapahtumapäiväksi valikoitui kevään ainoa vapaa viikonloppu Kulttuuriareenalla eli 21.-23.2.2020.
Tapahtuma oli suunnattu yli 13 –vuotiaille.
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Ensimmäinen Cryostage -LAN keskittyi pelaamiseen ilman suurempia oheisohjelmia.
Rennon pelaamisen lisäksi tapahtumassa oli mahdollisuus tutustua konsolipelaamiseen, virtuaalitodellisuuteen ja yläkerrassa oli Setlementti Puijola ry:n ylläpitämän
korttiklubin järjestämä kahvitarjoilu. Tapahtumaan ei järjestetty erillistä ruokailumahdollisuutta vaan nuoret hakivat usein einespainotteista evästä ja herkkuja läheisestä kaupasta. Kortteliklubin ja paikallisen leipomon avulla pystyimme tarjoamaan
täytettyjä sämpylöitä ja hedelmiä tasoittamaan verensokeria.
Tapahtumassa järjestettiin muutamia leikkimielisiä kilpailuja, joiden palkinnot saatiin
paikalliselta tietotekniikan erikoisliikkeeltä. Tapahtumassa tavoitettiin pelaajien lisäksi heidän vanhempiaan, kenelle päästiin esittelemään pelaamista harrastuksena ja
levittämään tietoa yhdistyksen toiminnasta. Kokonaisuudessaan tapahtuma sujui hyvin, eikä suurempia ongelmia ilmennyt. Sähkö- ja tietoverkko toimivat lähes moitteettomasti, tietoverkossa havaittiin hetkellistä hitautta, joka saatiin korjattua nopeasti.
Tapahtumaan myytiin yli 70 konepaikkaa ja yhteensä kävijöitä vieraili noin 150 kappaletta.
Cryostage -pelitapahtuma onnistui hyvin mutta järjestämisen aikana nousu esiin muutamia kehitysideoita. Kulttuuriareenan saliin vedettävä valokuitu -yhteys tarvitsee paremman fyysisen suojauksen ja toivottavaa olisi kuituvedon asentaminen pysyväksi
yhteyspisteeltä saliin. Tiloja varatessa tulee ottaa käyttöön koko Kulttuuriareena, jolloin se helpottaa tilassa liikkumista ilman muiden toiminnan häiriintymistä. Tapahtuman markkinoinnissa on painotettava vanhemmille tietoa, ettei järjestäjien resurssit
riitä yksittäisten kävijöiden kaitsemiseen, eikä tapahtumassa pidetä kirjaa missä yksittäinen nuori iltansa viettää. Vanhempien on siis ymmärrettävä riski, että nuori lähtisi
kauppareissulta viettämään iltaa keskusta-alueelle, jossa Kulttuuriareenakin sijaitsee.
Nuorten osallistaminen onnistui parhaiten itse LAN-tapahtumassa ja sitä edeltävänä
viikkona. Löysin yhdistyksen kautta aktiivisia nuoria auttamaan tapahtuman graafisen
ilmeen teossa, turnausten suunnittelussa ja vetämisessä sekä tapahtuman rakentamisessa. Nuorilla oli ajantasaiset tiedot uusimmista peleistä ja tarvittavat taidot niin äänikuin valotekniikasta, he saivat hoidettua annetut tehtävät mallikkaasti. Nuorten ohjaillessa turnauksia, vietin aikaani kävijöiden keskuudessa keskustellen tapahtumasta
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ja pelaamisesta ylipäätään. Kyselin toiveita digitaali-sen nuorisotyön osalta ja kannustin kävijöitä täyttämään tapahtumassa olevan kyselyn.
Nuorisotyöllisestä perspektiivistä tarkasteltuna tapahtumalla mahdollistettiin nuorille
mielekästä vapaa-ajan tekemistä, johon nuorisotoimi tahona tähtää. Tällaista toimintaa varten Kulttuuriareenan kaltaiset toimintaympäristöt ovat olemassa. Laneilla pääsin kertomaan vanhemmille pelaamisen hyvistä puolista ja osoittamaan sen sosiaalista
aspektia. Tapahtuman alussa sovimme nuorten kanssa yhteisistä pelisäännöistä ja pidetään tapahtuma viihtyisänä.
4.2 Tutkimuksellinen kehittämistyö
Olin suunnitellut tekeväni laadullista tutkimusta Cryostage -pelitapahtumassa havainnoinnin ja haastattelun keinoin muttei se onnistunut toivotulla tavalla kiihkeiden pelisessioiden välissä. Tapahtumassa suunnittelujen haastattelujen sijaan tein vapaaehtoisen kyselyn (LIITE 1) digitaalisen nuorisotyön tilasta, johon sain 39 vastausta. Pienen perusjoukon vuoksi otos oli pelaamisen osalta polarisoitunut, jonka vuoksi se
täytti tarkoituksensa. Kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä kartoitin raamit tulevalle
määrälliselle tutkimukselliselle kehittämistyön menetelmälle.

Kuva 6: Kävijöiden toiveita kulttuuriareenalle. Cryostage 2020 -kysely.
Analysoin aineiston kerätäkseni olennaisen tiedon ja koostaakseni selkeän konsensuksen millaista digitaalista toimintaa Kuopioon toivotaan. Tutkimuksellisen kehittämistoiminnan menetelmien varsinainen tarkoitus oli selvittää tarpeet ilman resurssisidonnaista ajattelua ja kehittää niiden pohjalta uudenaikaista harrastetoimintaa sekä
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digitaalista nuorisotyötä alueelle. Analyysi ja siitä tehtävät johtopäätökset palvelevat
tätä tarkoitusta.
Toivoin tekeväni opinnäytetyöni yksin ja toiveeni lisäksi sain vapaat kädet kehittämiselle, joka on henkilökohtaisesti mieluisa toimintatapa. Tyhjälle kanvaasille tekeminen
antaa vapautta kokeilla eri lähestymisiä ja löytää toimivaksi havaitut tavat. Kehittämisessä minulla oli omat näkemykseni kehittämistyön toivotusta suunnasta mutta tahdoin demokratian ehdoin osallistaa suunniteltua kohderyhmää, jonka vuoksi päädyin
kyselyn tekemiseen. Laadullisen kyselyn tuloksista sain tarkennettua pääasiallisia aiheita määrälliseen kyselyyn, näitä olivat:
-

Millaisena koet digitaalisen nuorisotoiminnan tällä hetkellä?

-

Millaista toimintaa toivoisit järjestettävän?

-

Mitkä ovat osallistumisen motiivit ja aiempi kokemus digitaalisesta toiminnasta?

-

Millaisina ajankohtina toivoisit toimintaa järjestettävän?

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimuksellinen menetelmä edellyttää muuttujien
tuntemista mitattavan ilmiön osalta. Kvantitatiivisessa menetelmässä pyritään yleistämään tutkittua tietoa, esimerkiksi keräämällä tietoa pieneltä ilmiöön liitännäiseltä
joukolta kyselylomakkeen avulla. Pienen joukon eli otoksen edellytetään edustavan
koko perusjoukkoa, täten tulosten voidaan katsoa edustavan koko populaatiota, jota
kyseinen ilmiö koskettaa. Määrällinen menetelmä perustuu positivismiin, jossa tiedon
objektiivisuutta korostetaan ja se nähdään yksiselitteisenä sekä perusteltuna. Tarkasteltu ilmiö tulee määritellä siten, että siitä voidaan esittää mitattavissa olevia tuloksia
esimerkiksi käytettäessä kyselyjä tiedonkeruumenetelmänä. (Kananen 2011, 17-18).
Kyselyn pohjana käytin Cryostage -pelitapahtumassa tehtyä kyselyä (liite 1), josta tarkensin ja monipuolistin vastausvaihtoehtoja. Kyselystä jätin pois lautapelaamisen kaltaiset, ei digitaaliset toimintamuodot. Toteutin määrällisen tutkimuksellisen kehittämistyön (Liite 2) anonyyminä kyselynä, joita ohjasi edellä mainitut pääkohdat. Kyselyn
osalta haastavinta oli muotoilu, millainen terminologia on yleisessä tiedossa ja kuinka
paljon vastaajat tuntevat kysyttyä aihealuetta. Tein kyselystä koeversion, jonka lähetin
sähköpostitse tehtäväksi kuudelletoista henkilölle ja heistä kymmenen kanssa kävin
lävitse kyselyssä ilmenneitä epäkohtia.
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Onnistunut kysely on sopivan mittainen ja lähtökohtaisesti antaa täyttäjälleen tunteen,
että hänen näkemystään tarvitaan johonkin suurempaan. Kyselyn vastausaika ei saisi
ylittää 20 minuuttia ja kyselyn visuaalisuus on omiaan kannustamaan sen täyttöön.
Kysymysten tulee olla kohtuullisen pituisia, selkokielisiä ja loogisessa järjestyksessä
aiheittain. Hyvä kysymys on yksiselitteinen, johon vastaajalla on olemassa tieto ja halu
myös jakaa se kysyjän kanssa. (Kananen 2014, 142-143).
Laajemman kyselyn kohdensin paikallisille täysi-ikäisille nuorille. Määrällisen kyselyn
kohderyhmää olivat nuorisolain alle menevät, täysi -ikäiset nuoret Kuopion talousalueelta. Ikä- tai sijainti perusteista rajoitusta en lähtenyt tekemään kyselyn jaossa, jolloin
olisin pystynyt tarkastelemaan kohderyhmää uusiksi saatujen vaan kohderyhmän karsin Webpropol 3.0 -ohjelmistoa käyttäen. Kyselyn tuloksista sain tietoa, millaista digitaalista nuorisotoimintaa kaupunkiin kaivataan täysi-ikäisten nuorten näkökulmasta.
Kyselyn tuloksia voidaan reflektoida olemassa oleviin toimintoihin ja nostaa esille potentiaaliset jatkokehityskohteet kulttuuriareenalla.
4.1 Aineiston kuvaaminen
Toteutin kyselyn koulun lisensoimalla Webpropol 3.0 -ohjelmistolla. Lehtorini Arto
Lindholmin oppien mukaisesti valitsin toteutustavaksi anonyymin verkkototeutuksen
ja maksimaalisen levikin saavuttamiseksi kyselyyn, sen jakamiseen valikoin helppokäyttöisen hyperlinkin. Matalan kynnyksen vaikuttamisen lisäksi annoin porkkanaksi
vastaajille mahdollisuuden osallistua neljän 10 € arvoisen Steam -lahjakortin arvontaan.
Kyselylinkin jaoin omien verkostoiden lisäksi Savon diginatiivit ry:n sosiaalisissa medioissa sekä heidän jäsenistölleen uutiskirjeen ohessa sähköpostilla. Kyselyn lyhyen
vastausajan vuoksi vauhditin sen markkinointia Facebookin maksullisella markkinoinnilla ja kohdensin sitä täysi-ikäisiin nuoriin. Sain tiedon kyselystä kulkemaan
myös paikallisten korkeakouluopiskelijoiden suosimiin kanaviin.
Facebookin antaman statistiikan mukaan kyselylomake tavoitti 3427 ihmistä, joista
28,5 % naisoletettuja ja loput 71,5 % miesoletettuja, muun sukupuolisten määrää ei
eroteltu. Facebookin kautta kyselyä tarkasteli 383 henkeä, joista 66 aloitti kyselyn.
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Webpropol 3.0 -ohjelmiston antaman statistiikan mukaan kysely avattiin vastaajien
toimesta 522 kertaa ja lopulta kyselyyn osallistui 177 henkeä joista 136 saattoi sen loppuun. Kohderyhmän eli 18 – 30-vuotiaat kuopiolaisten osuus oli 78 vastaajaa, näistä
luvuista muodostetaan perusjoukko 136 henkeä ja aineiston otanta 57,35 % siitä (n =
78). Vastauksien kokonaismääräksi olin toivonut 100 kappaletta, joten olen tyytyväinen tulokseen
Kyselyn perustiedoissa kysyin vastaajan iän kokonaislukuina, vastaajien keski-ikä oli
24,56-vuotta. Koulutustaustan osalta pyysin vastaajaa ilmoittamaan korkeimman koulutuksensa, myös keskeneräiset opinnot huomioiden. Vastausvaihtoehtoina olivat peruskoulu, toinen aste, alempi- ja ylempi korkeakoulututkinto sekä tohtorin tutkinto.
Koulutustaustan avulla saadaan kohdistettua tutkimuksen jälkeistä toimintaa siitä
kiinnostuneiden harrastajien saataville. Kysyttyjen perustietojen avulla pystyn erottelemaan tutkimuksen kohderyhmiä ja niiden osuuksia kokonaismäärästä, ilman yksilökohtaista profilointia. Taustatiedoissa kysyin sosiaalisen median käyttötottumuksia,
joka antaa myös arvokasta mutta lyhytkestoista tietoa mahdollisen toiminnan markkinoinnille.

Kysymys 3: Koulutus
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Kysymys 4: Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät?
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Kysymys 2: Vastaajien asuinalueet
Kysyttyjen postinumeroiden avulla sain tarkasteltua asuinalueiden eroja. Kyselyn saatetekstissä avattiin toiminnan kehityskohteena olevan keskustassa toimiva nuorisopalveluiden Kulttuuriareena ja suurimmat vastaajamäärät tulivat ydinkeskustan 30 %
(70100/70110) ja Puijonlaakson 14 % (70200) alueilta, myöskään Puijonlaaksossa ei
ole aktiivisia vapaa-ajan tiloja. Petosen (70820) osuus vastanneista oli 10 %.
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Kyselyssä pohdin miten kartoittaa aiempaa kokemustaustaa digitaalisiin harrasteisiin
ja käsitteen laajuuden vuoksi päädyin kartoittamaan tapahtumakäyntejä viimeisen 12
kuukauden ajalta, jotka antavat osviittaa aihepiirin tietämykseen. Diginatiivien järjestämässä harrastetoiminnassa kertoo olleensa 36 %, yhdistyksen vähäisen viikoittaisen
toiminnan vuoksi on syytä uskoa vastaajien katsoneen myös järjestetyt pelitapahtumat
osaksi tätä vaihtoehtoa. Kysymyksen vastausvaihtoehdoissa erotettiin verkkopelitapahtumat 56 % ja pelikehitykseen painottuvat Game Jam -tapahtumat 18 %. Yliopiston
pelikerhossa käyneitä oli 2 % vastanneista. Kaupallisen toimijoiden, kuten virtuaalimaailma Warppi tai retropelihuone Game Overin käyntejä oli 52 %.

Kysymys 6: Kokemukset digitaalisesta toiminnasta.
Vastausvaihtoehtona kysyttiin myös nuorisotiloilla käyntejä ja myöntävästi vastanneet
(30 % n=18) ohjattiin automaattisesti vapaaseen tekstikenttään kertomaan kokemuksiaan nykyisten nuorisotilojen toimivuudesta. Kysymyksellä pyrittiin tarkastelemaan
fyysisten nuorisotalojen tilaa ja tarpeellisuutta täysi-ikäisten käyttäjien silmissä, vapaaseen kenttään tuli 13 vastausta. Palaute oli pääosin positiivista, yleisesti tilat koettiin toimivina, kulttuuriareenan käyttöastetta toivottiin suuremmaksi etenkin keskeisen sijaintinsa vuoksi. Kuopion kaupungin nuorisotaloista kiitosta keräsivät erityisesti
eteläisen Kuopion yksiköt, Jynkän monitoimitalo ja Petosen vapaa-ajan tila Pinari sekä
siellä toimiva pelitalo Muikku.
”Kuopion nuorisotilat ovat mielestäni aivan toimivat nykyisessä tilassaan.”
”Tiloissa itsessään ei kauheasti ole ongelmia vaan miten niitä käytetään. En
muista millon olisin nähnyt nuokkarilla nuorisoa vain istuskelemassa ja
viettämässä aikaa. Onko erikoisohjelma ja harrasteryhmät sitten se tulevaisuus?”
”Tosi hyvät! Muikku is The best!”
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Diginatiivien harrastetilat ovat haastavat löytää ja toivottiin enemmän infoa tapahtuvasta toiminnasta. Osa nuorisotaloista koettiin lamaantuneina ja yleisinä parannusehdotuksina ehdotettiin pelikonsoleita sekä enemmän ohjaimia, nuorisotalojen työntekijät koettiin mukaviksi.
”Mielestäni nykyisellään tilat ovat hieman haastavasti löydettävissä, mutta
diginatiivien tilat mukavat ja siellä on kiva ilmapiiri.”

Harrastuksella tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on rentouttaa ja tuottaa
mielihyvää, eikä sen motiivina ei ole raha, vaan henkilökohtainen pääoma, nautinto ja
itsensä toteuttaminen. Harrastuksilla on positiivinen vaikutus kokonaisvaltaiseen kehitykseen rikastamalla yksilön luovuutta ja lisäämällä yhteenkuuluvuuden tunnetta.
(Pihlaja & Vainio 2009, 28.). Teoriatiedon pohjalta halusin tarkastella vastaajien motiiveja harrastetoimintaan osallistumiselle ja odotetustikin suurin motivaatio on mukavaksi koettu ajanviete. Vastaajille annettiin mahdollisuus valita useita vaihtoehtoja
ja seuraavaksi eniten ääniä saivat uudet sosiaaliset kontaktit 56 % sekä verkkopelitapahtumien järjestäminen 54 %. Toiminnan tuomat edut saivat 38 % ja vaikuttamismahdollisuudet sekä yhdessä oppiminen molemmat 29 %

Kysymys 5: Toiminnan motivaatio
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4.2 Digitaalisen nuorisotyön kehittämistoiveet
Kyselyn puolivälissä oli kehittämisen näkökulmasta oleellisin kysymys, jossa pyydettiin valitsemaan annetuista vaihtoehdoista toivotuimmat toiminnallisuudet. Kyselyssä
kartoitin vastaajien toiveita tehtävän digitaalisen nuorisotyön sisällöstä, toteuttajana
tässä voisivat olla niin kunta, yritykset kuin järjestötoimijat. Kysymyksen asetteleminen osoittautui haastavaksi, jonka vuoksi tein siihen ohjauksia tarkentaviin jatkokysymyksiin. Kysely muodostettiin neljän vaihtoehdon matriisina seuraavasti

Kysymys 8: Vastaajien toiveet
Digitaaliset harrastemahdollisuudet ovat terminä tulkinnanvarainen, mutta myöntävällä (3. ja 4.) vastauksella sitä päästiin tarkentamaan. Esitettyjä harrastemahdollisuuksia on tavattavissa jo Suomessa mutta niiden tietoisuus on alueellamme vähäistä.
Useat vastausvaihtoehdot ovat täysin uusia Kuopiossa mutta vastausten suurimman
keskiarvon saaneita tapahtumia on ollut vuosittain.
Tällaisia verkkopelitapahtumia kutsutaan puhekielessä laneiksi, nimitys on suoraan
tietoteknisestä termistä LAN (Local Area Network), jolla viitataan lähiverkkoon. Lanit
ovat tapahtuma, jossa samaan tilaan kokoontuu ihmisiä harrastamaan tietokonepelejä
omien tietokoneidensa kanssa. Verkkopelitapahtumassa tietokoneet ovat liitettynä toisiinsa lähiverkon avulla (LAN = Local Area Network), joka mahdollistaa yhdessä pelaamisen ilman suurta viivettä. Nykyisellään harrastajat ovat lähiverkon lisäksi yhteydessä myös ulkoverkkoon.
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Verkkopelitapahtuman koko voi vaihdella muutamasta osallistujasta tuhansiin osallistujiin ja ne voivat kestää tunneista muutamaan viikkoon, suomessa ne ovat usein yön
– tai viikonlopun ylitse kestävä tapahtuma, mutta suuremmat lanit saattavat olla jopa
nelipäiväisiä.
Lanit ovat tietotekniikkaharrastajien yhteisöllinen tapahtuma, jossa keskiössä nähdään pelaaminen, ohjelmointi sekä teknologia. Puhekielessä laneilla voidaan viitata
kahden hengen pelituokioon tai maailman suurimmaksi tituleerattuun Dreamhack-tapahtumaan, keskiössä on fyysinen läsnäolo. Suomessa järjestetään vuosittain yli 50
kaikille avointa lania, joista suurimpana ja vanhimpana kesäisin järjestettävä Assembly. Assembly tunnettiin pitkään demotapahtumana, jossa pääkohtana olivat osallistujien tekemät audiovisuaaliset ohjelmistot.
Lanit ovat kasvattaneet suosiotaan tasaisesti 2010-luvun ja niiden keskeisin aspekti on
sosiaalisuus. Digitaalinen pelaaminen on usein sosiaalista toimintaa, jota harjoitetaan
verkkovälitteisesti mutta lanit tarjoavat tilaisuuden tavata pelimaailman kavereita kasvokkain. Lanien ikäjakaumat ovat suuria sillä pelaaminen ja tietotekniikka on yhdistänyt ihmisiä jo vuosikymmeniä. LAN –toiminnan avulla on myös mahdollista houkutella mukaan toimintaa uusia nuoria, sekä myös tavoittaa sellaisia nuoria, jotka jäävät
perinteisen nuorisotyön ulkopuolelle. (Nuorisotyö lanittaa 2016. 12–13).
Assemblyn kaltaisissa tapahtumissa näkee usein osallisena kokonaisia järjestöjä ja peliseurueita, joihin on saavuttu yhteisellä peliporukalla. Kysyin vastaajien halukkuutta
mahdollisiin yhteismatkoihin ja mihin ne suunnattaisiin. Verkkopelitapahtumat olivat
ylivoimainen suosikki lähes 80 % tuloksella, myös yhteisvierailut paikallisten toimijoiden luona ja pelinkehitystapahtumissa keräsivät kiinnostusta.
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Kysymys 15: Mihin tahtoisit ryhmämatkalle?
Kyselyn 8. kysymyksen vastauksista ohjasin seminaareja ja puhujia toivoneet tarkentamaan toiveitaan vapaaseen tekstikenttään. Esille nousivat ammattipelaajat ja heidän
kehittymisensä harrastepelaajasta ammattilaiseksi. Kyselyssä toivottiin myös laajalla
skaalalla pelialan ympärillä toimivien ammattilaisten puheenvuoroja mm. striimauksesta, pelinkehityksestä ja pelikasvatuksesta sekä erityisesti alalla toimivien naisoletettujen näkökantaa haluttiin tuoda esille.
”Hyviä peliala tyyppejä ja harrastajia”
”Joku e-urheilun ammattilainen olisi hieno saada puhujaksi kertomaan
oman tarinansa.”
”Ylipäätään olisi tarve ammattilaisten koulutuksille peliaiheista ja digitaalisesta nuorisotyöstä.”
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Kysymys 9: Digitaalisen harrastetoiminnan aiheet
Edellä esitetty taulukko on 8. kysymyksen ensimmäistä kohtaa ”digitaaliset harrasteet”
tarkentava. Taulukon eroista voidaan päätellä ohjelmoinnin (63 %) kiinnostavan
enemmän kuin elektronisen urheilun valmennuksen (38 %) mikä oli tuloksena yllättävä. Syynä voidaan nähdä ohjelmoinnin laajan paikallisen koulutustarjonnan mutta
vähäiset vapaa-ajan mahdollisuudet kehittää omaa oppimistaan yhteisöllisesti.
E-urheilu, esport, elektroninen urheilu tarkoittavat nimensä mukaan elektronisilla
alustoilla käytävää kilpailullista pelaamista. Termin vakiintuessa herätti se paljolti keskustelua niin Suomessa kuin maailmallakin. Puolesta puhujat katsoivat suosion kasvun olevan peruste urheiluksi kutsumiselle ja vastapuolen näkemyksen mukaan e-urheilua ei ikinä rinnastettaisi ”oikeaan urheiluun”. Yhtenä keskustelun kärkenä oli, ettei
liikuntaa ja urheilua pidä sekoittaa, etteivät kaikki urheilulajit edellytä fyysistä rasitusta (Rönkä 2018).
Viime vuosina Suomi on pärjännyt usean pelin osalta hyvin ja mitaleja on haettu Euroopan lisäksi myös Amerikasta ja Aasiasta. Viimeisin kotimaisen e-urheilun tähti-
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hetki todistettiin vuonna 2019. Suomalainen ENCE pääsi Puolassa pelattavan IEM (Intel Extreme Masters) -turnauksen pääsarjaan selvänä altavastaajana. Tuona viikonloppuna Counter-Strike: Global Offensive -peli tuli tutuksi monen perheen kotisohvalla ja
finaaliottelua seurattiin kisakatsomoissa ympäri Suomea mutta valitettavasti kirkkain
mitali jäi haaveeksi. Tällaisten tuhkimotarinoiden vuoksi monet lapset ja nuoret pitävät esport-ammattilaisia esikuvinaan, aivan samalla tavalla kuin perinteisen urheilun
puolella tähänkin saakka. Pelaamisen kehityttyä vapaa-ajan vietosta tavoitteellisempaan harrastamiseen on usein tarvetta myös valmennukselle. Tällaista e-urheiluvalmennusta Suomessa järjestävät eri yritykset ja oppilaitokset.
Videotyöpaja tuli esille aiemmin Cryostage -pelitapahtumassa tehdyssä kyselyssä,
jonka vuoksi ohjasin tässä myöntävästi vastanneet tarkentavaan jatkokysymykseen,
jossa pyysin sisältöideoita vapaassa tekstikentässä. Tärkeimpänä esille nousivat teknisten tarpeiden osalta videoiden kuvaamine, animaatiot, editointi, valokuvaus ja näihin liittyvät ohjelmat sekä laitehankinnat. Teknisten asioiden lisäksi vastaajia kiinnosti
sisällöntuotto, aikataulutus ja ohjelmien suunnittelu. Konkreettisena kehitysideana
toivottiin kaikille avoimia striimausvuoroja laitteineen ja yhteisiä työpajoja.
Internet on uusi televisio, striimaus sen Big Brother ja YouTube tuo mieleen vuosittaiset Indiana Jones uusinnat eli mukavaa viihdettä, jonka olet jo nähnyt.
Suurten tuotantokoneistojen ohelle on kasvanut omaehtoisten sisällön tuottajien sektori. Ihmisiä on monimutkaisten sarjojen lisäksi alkanut kiinnostamaan täysin arkiset
asiat ja fanitettavien rokkistarojen rinnalle on saatu tavallisia lukiolaisia sekä rekkakuskeja. Striimauskulttuuri on rantautunut osaksi nuorisokulttuuria, jossa nuoret toimivat sisällöntuottajina kuin katsojina. Nykyään striimaajia ja tubettajia voi kohdata
tapahtumissa, joissa he järjestävät tapaamisia
Striimaus eli suoratoisto on kuin 2010-luvun interaktiivinen realitysarja, jossa katsojat
pääsevät keskustelemaan näyttelijän kanssa. Nopeiden internet -yhteyksien ja kuluttajille suunnattujen laitteiden ansiosta striimaajaksi voi alkaa kuka tahansa. Striimit
ovatkin muodostuneet suosituiksi etenkin lasten- ja nuorten keskuudessa. Suuri osa
striimaamisesta keskittyy pelaamisen ympärille. Katsojat näkevät pelattavan pelin, pelaajan ja kommenttikentän, mihin itsekin voivat osallistua.
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Havainnekuva tyypillisestä suoratoiston näkymästä eli leiskasta. Striimiopas 2020
Pelistriimien suosiota selittää itse pelaamisen suosio mutta myös lähetysten interaktiivisuus. Katsojalle on palkitsevaa, kun oma idoli reagoi kommentteihin ja seuraamisen lomassa pystyy keskustelemaan chatissa muiden katsojien kanssa. Striimaajan kanava saattaa muodostaa suurenkin yhteisön, johon kuuluminen on samalla tapaa mielekästä kuin fanikerhot yleensäkin. Katsojilla on myös usein mahdollista päästä pelaamaan seuraamansa striimaajan kanssa. Yhteisöllisyyttä voidaan korostaa eri fanituotteilla kuten striimaajan omilla emojeilla, joita pääsee käyttämään myös toisilla kanavilla vieraillessa.
Suomessa suurimmat kanavat ovat muutamissa tuhansissa katsojissa, kun taas maailmalla useissa kymmenissä tuhansissa. Twitch.tv:n kaltaisessa pelistriimipalvelussa on
miljoonia kanavia, joista ainoina keinoina erottua ovat oma persoona ja taidot. Pelistriimien sisällöt vaihtelevat taitavista kilpapelaajista supliikkeihin hauskuttajiin ja
uhkapelaajista aina avonaisiin kaula-aukkoihin. Onnistunut kanava nojaa striimaajan
persoonaan, hänen asettamat käytännöt ja tunnelmat ovat niitä tekijöitä, joiden avulla
kanava löydetään sekä ennen kaikkea sinne jäädään. Kanavan löytäminen perustuu sisällön lisäksi myös algoritmeihin, joiden ansiosta palvelu nostaa saataville aktiiviset
kanavat eli sisällön tuottaminen vie myös huomattavan määrän aikaa.
”Sisällöntuotanto kiinnostaa. Videoiden kuvaaminen, editointi, tekniset toteutukset yms. Lisäksi uutuustuotteiden esittelyä, tietokoneisiin liittyviä
"kokeita". Luovuudella on vain taivas rajana.”
”Voisi olla sellainen opetusta ja neuvontaa, ihan ensikertalaisesta ammattilaiseen. Erilaisien striimausohjelmien käyttöä, striimien tallennusta, hymiöiden tekoa chattiin, yms muuta tällaista.”
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Hacklab -toiminnan keskeisenä näkökulmana on teknologian demokratisoiminen,
ettei kansalaisten pitäisi olla teknologian suhteen vain passiivisia kuluttajia vaan heidän pitäisi pystyä käyttämään sitä kuten haluavat. Mediakasvatuksen näkökulmasta
nuoria tulisi tukea teknologiataitojen kehittämiseen ja tukea heitä käyttämään niitä
aktiivisena kansalaisena. Kyseessä voisi olla myös tavoitteellinen toiminta, jossa nuorten ymmärrystä teknologiasta pyritään kasvattamaan käytännön tekemisen kautta.
Selvää on, ettei teknologian merkitys tule ainakaan vähenemään tulevaisuudessa ja
alati kehittyvässä yhteiskunnassa tullaan vaatimaan myös uusia teknologiaan linkittyviä taitoja ja tietoja. Nykyisellään maker -kulttuuri linkittyy uusimpiin teknologioihin
ja verkon ansiosta vertaisoppiminen sekä avoin tiedon jakaminen on lisääntynyt. Nuorisotyön tärkeä aspekti on tuottaa mielekästä vapaa-ajantoimintaa, ja käsillä tekeminen on ollut perinteikästä toimintaa jo pitkään. Askartelu- ja työpajatoiminta on ollut
osana nuorisotoimintaa, eikä maker -toiminta siitä juurikaan eroa. Kotimainen maker
-kulttuuri ilmenee eritoten maker space -työtilojen ja värkkäystapahtumien muodossa.
Maamme ensimmäiset maker -tyyliset teknologiatyötilat olivat Tampere - ja Helsinki
-hacklabit, jotka ovat toimineet vuodesta 2010. Nykyisellään Suomessa on 14 aktiivista
työtilaa.
Kysely osoittaa vastaajien toivovan toimintaa iltapainotteisesti, etenkin kun kyseessä
on viikonloppu tai loma-ajat. Kokeiluna kyselyyn lisättiin yöaika, joka keräsi enemmän
kannatusta kuin päiväaika viikonloppu sekä loma-aikoina. Ennen puoltapäivää tapahtuvaa toimintaa ei tarjottu koska sen järjestäminen muodostuisi hankalaksi koulu ja
työkiireiden vuoksi.

33

Kysymys 12: Toiminnan ajankohdat
Tutkimuksessa kysyttiin myös digitaalisen harrastetoiminnan tukemista siltä varalta,
että sen toteuttajaksi päätyy diginatiivit tai vastaava yhdistys, joille jäsenmaksut saatavat olla pääasiallinen tulonlähde. Vastaajien kesken maksuttomuutta kannatti 23 %
ja rahallista tukemista 40 % sekä 36 % olisi valmis tukemaan toimintaa muutoin kuin
rahallisesti esim. omalla työpanoksellaan.

Kysymys 13: Toiminnan tukeminen.
Rahallisen tukemisen kannalla olevat ohjattiin jatko kysymykseen, jossa kysyttiin
mahdollista vuosittaisen tukemisen määrää. Vaihtoehtoina annoin kymmenestä eurosta viiteenkymmeneen euroon vuosittain sekä vaihtoehtona yli 50 € vuosittain. Vastaajista 70 % oli 30 € / vuosi tai alle. Viidenkymmenen euron vuosimaksua kannatti 13
% ja yli 50 € oli valmis maksamaan 16 %.
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Kysymys 14: Toiminnan tukemisen suuruus
Harrastetoiminta vaatii tekijänsä ja vapaaehtoisista on vuosi vuodelta suurempi pula,
jonka vuoksi vastaajilta kysyttiin myös halukkuutta olla itse järjestämässä aktiviteetteja. Kysely osoitti 22 % olevan kiinnostuneita, 44 % harkitsevan asiaa ja 34 % ei pitänyt osallisuuttaan todennäköisenä.

Kysymys 16: Kiinnostus toiminnan järjestämiseen
Motivaattorina kyselyyn toimi arvonta johon 58 vastaajaa osallistui ja heidän kesken
arvottiin lahjakortit 13.4.2020. Kyselyn lopetuksessa annettiin mahdollisuus hakea yhdistyksen maksutonta jäsenyyttä ja 27 % vastaajista sen teki.
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5. POHDINTA
Aiemmin työssä esitetyt luvut (kaavio 5) osoittavat, ettei nuorisopalveluiden toiminta
tavoita täysi-ikäisiä nuoria. Valtiollisten ja kunnallisten linjausten perusteella tämä on
täysin ymmärrettävää mutta mielestäni vallitsevaa tilannetta on syytä peilata yhteiskunnalliseen kehitykseen. Vuoden 2020 epidemiatilanne on korostanut sosiaalisten
kohtaamisten tärkeyttä, eritoten täysi-ikäisten korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Elokuussa YLE uutisoi koronan vievän sosiaalisen elämän ja opiskelijajärjestöt
pelkäävät uusien, etenkin paikkakunnalle muuttavien opiskelijoiden jäävän ilman sosiaalista verkostoa (YLE, 2020). Kuopio ei varmastikaan ole tässä poikkeus ja täysiikäisille suunnatun toiminnan puuttuminen varmasti vahingoittaa sen identiteettiä
viihtyisänä opiskelijakaupunkina.
Täysi-ikäisen näkökulmasta kaupungin vapaa-ajan mahdollisuudet, etenkin ilta- ja viikonloppuaikoina rajoittuvat usein ravintoloihin sekä baareihin. Vuodesta 2005 trendinä on vaikuttanut nuorten vähentynyt alkoholin käyttö (kuva 7), jonka vuoksi olisi
vähintäänkin kohtuullista tarjota muita aktiviteettejä iltoihin ja viikonloppuihin.

Kuva 7. Alkoholijuomien vähittäiskulutus ja anniskelukulutus 100prosenttisena alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 1960-2019, litraa. THL,
Suomi lukuina, 2020.
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5.1 Kehitysehdotukset
Alueellisen kyselyn tuloksista koostettaisiin toimintamalli kulttuuriareenalle digitaalisen nuorisotyön kehittämistä varten. Kyselyllä pyritään luomaan suunta digitaalisen
nuorisotyön alueelliselle kehittämiselle, jota voidaan hyödyntää myös Kuopion kaupungin pelitalo muikun toiminnassa.
Kehitystyön pohjalta voidaan tarkastella kohderyhmän tarpeita. Opinnäytetyön valmistuttua voidaan sen tuloksia käyttää pohjana moniammatilliselle kehitykselle alueellamme. Savon Diginatiivit ry jatkaa aktiivista digitaalisen nuorisotyön kehittämistä
ja toteuttaa alueen toimijoiden kehityspäivän keväälle 2021, tavoitteena kerätä alueelliset toimijat tarkastelemaan tutkimustuloksia ja kertomaan omat kehitystarpeensa
sekä motiivinsa. Tavoitteena on muodostaa alueellinen työryhmä, jossa olisivat edustettuina kaupungin lisäksi järjestötoimijat sekä kaupalliset toimijat. Työryhmä pitäisi
säännöllisiä kokouksia välttääkseen hyvin alkaneen kehityksen pysähtymisen.
Työryhmän ansiosta kaupungin ja yritysten tarpeet kohtaisivat siten että siitä hyötyisivät molemmat. Yritykset tukisivat toimintaa omilla resursseillaan ja kaupungin
markkinointiyhteistyöllä saataisiin kasvatettua asiakasvirtaa. Kuopiolaiset hyötyisivät
yhteistyöstä uusien palveluiden ja aktiviteettien lisääntyessä, joka heijastuisi kaupungin yleiseen viihtyvyyteen. Savon diginatiivit ry:n perspektiivistä tarkasteltuna toivottuja toimenpiteitä olisi laitteiden ja ohjaajaresurssin mahdollistaminen.
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