
Digitaalinen 
pelaaminen

Pe 11.3.2022
PAJULAHDEN URHEILUOPISTO

KATSAUS SUOMEN SUURIMPAAN 
NUORISOKULTTUURIN ILMIÖÖN

SEMINAARIN TEEMOJA:

Asiantuntijoiden kokemukset 
pelaamistoiminnasta nuorten parissa

Ratkaisukeskeinen tulokulma pelaamisharrastukseen

Sosiaaliset suhteet, syrjäytyminen, osaamisen kokemus

SEMINAARIN JÄRJESTÄVÄT:
Trailblazers, Pajulahden Urheiluopisto, Suomen Elektronisen Urheilun Liitto (SEUL) ja mukana olevat nuorisotoimet eri puolelta Suomea kutsuvat kaikki nuorten parissa toimivat ammattilaiset kuulemaan 
esimerkkejä nuorille toteutetuista positiivisista pelaamisaktiviteeteista. Tavoitteenamme on tuoda pelaaminen tutuksi nuorten kanssa toimiville ja löytää uusia tapoja kohdata nuori pelaamisen avulla.

Tapahtumasta mahdollisesti saatava tuotto käytetään elektronisen urheilun SM-Liigan (eSM-Liiga) alasarjojen toteuttamiseen, eli pelaamisharrastamisen juniorirakenteiden luomiseen ja ylläpitoon. 
Lisätiedot eSM-Liigan toiminnasta: miika.pulkkinen@seul.fi.



Seminaarin teemat

Tutustutaan pelaamisharrastamiseen monipuolisesti 
ja pelaavien aikuisten kautta, jotka myös työssään 
toimivat pelaamisen parissa. Tarkastellaan pelaamista 
mahdollisuuksien kautta ja haasteiden listaamisen 
sijaan tuodaan niihin mahdollisia ratkaisuja – käsitellään 
pelaamista positiivisena voimana.

Pelaamista nuorten parissa hyödyntävät ammattilaiset 
esittelevät omia oppejaan pelaamisen 
parissa tehdyn työn pohjalta.

Case-esittelyt: Tutustu onnistuneisiin nuorten 
pelaamiseen liittyviin toimintoihin

Nuoret kertovat mitä pelaaminen heille merkitsee, mitä 
he ovat saaneet pelaamisharrastukselta ja 
mitä he toivovat pelaamisharrastukseltaan 
tulevaisuudessa

Tuodaan esiin yhteistyön kautta syntyviä 
toteutusmahdollisuuksia ja keinoja löytää tai kasvattaa 
resursseja pelaamisharrastamisen toteuttamiseen osana 
omaa toimintaa. Tarjotaan mahdollisuus verkostoitua 
oman alueen toimijoiden sekä kansallisten toimijoiden 
kanssa.



Ohjelma 11.3.2022

Aamupäivä 09.30 – 12.30
09.30 Saapuminen ja aamupala 
 Tervehdys, ohjelman esittely - Nico Ilkanheimo

10.00 Johdanto: Digitaalinen pelaaminen ilmiönä – Ville Suutari 
 Pelaamisen eri muodot 
 Terminologia

10.30 Nuorisotyöllinen e-urheilu ja elämätaidot – Oskar Greijer 
 Lahden Pelitila Xperience 
 Pienryhmätoiminta: Nuorisotyöllinen e-urheilujoukkue & elämätaidot

11.15 Tauko

11.30 Opi viihtymällä: Karelian Gaming –pelitapahtuma - Erno Salmela 
 Nuorille kosketus työelämään tapahtumajärjestäjinä

12.00 Suomen Elektronisen Urheilun Liitto (SEUL) ja 
 pelaamisharrastamisen merkitys – Miika Pulkkinen

12.30 Lounas

Iltapäivä 13.30 – 15.30 
13.30 Elektroninen pelitoiminta Hämeenlinnassa – Lasse Saraste ja Mikko Virta 
 E-urheilu vrt. nuorisotyöllinen tavoitteellinen pelitoiminta 
 Pelitoiminnan kivijalat

14.15 Tauko

14.25 Pajulahden Urheiluopisto ja pelaamisharrastaminen – Nico Ilkanheimo

14.50 Paneelikeskustelu - Kaikki puhujat, johtaa Ville Suutari 
 Villen Kiperät Kysymykset 
 Yleisön kysymykset

15.25 Loppusanat ja kiitokset - Ville Suutari ja Nico Ilkanheimo

15.30 Vapaamuotoinen verkostoituminen Pajulahdessa 
 Pajulahden pelikoneet testattavissa 
 Puhujat tavattavissa

17.30 Tilaisuus päättyy



Hinta ja ilmoittautuminen

Seminaarin hinta on 150 € + alv.
Sisältää pääsyn kahdelta henkilöltä sekä ohjelmassa mainitut ruokailut (aamupala ja lounas).

Pääsymaksu laskutetaan organisaatioltanne seminaarin jälkeen antamillanne laskutustiedoilla. 

Seminaarin aamupäivän osuuteen osallistuminen etäyhteyden avulla on maksutonta. 
Ilmoittauduthan silti, koska osallistumislinkin lähetystä varten tarvitsemme osallistujien nimet 
ja sähköpostiosoitteet.

Ilmoittautuneille lähetetään erikseen saapumisohjeet ja osallistumisohjeet annettuun 
sähköpostiosoitteeseen.

Ilmoittautuminen sähköpostilla viimeistään maanantaina 
7.3.2022 klo 23.59 mennessä osoitteeseen info@tbz.fi

Tervetuloa!

ILMOITA SÄHKÖPOSTISSA:

• Osallistujien nimet

• Osallistujien sähköpostiosoitteet

• Mahdolliset ruoka-allergiat

• Osallistutko paikan päällä vai verkossa

• Mikäli osallistut paikan päällä: Maksavan tahon 
laskutustiedot ja mahdollinen viite

• Vapaasana/toiveita seminaariin liittyen



Puhujaesittely

Erno Salmela Työnkuva: Tapahtumatuottaja, kouluttaja, tekniikan tohtori

Töissä: Trailblazers, LUT-yliopisto

Oma harrastuneisuus: Kokemusta pelaamisesta 1980-luvulta asti ja 
perinteisen kilpaurheilun tausta: mm. keihäänheitto ja jääkiekko

Työhistoria pelaamisilmiön parissa:

Pelaamisilmiö ollut osana työtäni 3.5 vuotta, joiden aikana olen luonut viisi 
pelitapahtumabrändiä mm. Virtual Imatranajo, Karelian Gaming ja Saimaa Clutch. 
Lisäksi olen ollut tuottamassa kymmentä pelitapahtumaa, joihin on osallistunut 
yhteensä kymmeniätuhansia vierailijoita ja osallistujia.

Olen myös ollut käynnistämässä Trailblazers Esports Loungea, jonka resursseja olen 
käyttänyt kolmen pelaamisilmiöön keskittyneen projektin toteuttamiseen sekä kahden 
muun projektin pelaamisilmiöosan toteuttamiseen. Näissä viidessä projektissa, joissa 
pelaamisilmiö on ollut joko keskiössä tai vahvasti mukana, olen kouluttanut 200 
alakoulu-korkeakoulu-ikäistä nuorta pelitapahtumien järjestäjiksi. 

Toiminnan kautta olen onnistunut kasvattamaan kumppaniyhteistyön verkostoja 
yrityksien, yhdistyksien, koulujen ja opettajien, nuorisotoimien, sote-alan sekä 
kaupunkien ja kuntien pariin. Pelaamisilmiöön liittyvä tutkimustyöni kohdistuu 
erityisesti ekosysteemin luomiseen ja markkinamuotoiluun.

Seuraavaksi aion keskittyä pelaajien hyvinvointiin ja sen taustalla oleviin tekijöhin.



Puhujaesittely

Oskar Greijer Työnkuva: Nuoriso-ohjaaja

Töissä: Lahden kaupunki, Nuorisopalvelut: Pelitila Xperience

Työhistoria pelaamisilmiön parissa:

• Xperience-toiminnan käynnistys

• LANit

• Pelitilan synty

• CS:GO -joukkueen synty

Oma harrastuneisuus: erilaisten pelien aktiivinen pelaaminen lapsesta 
saakka. Erikoistuminen kilpailullisiin peleihin. CS:GO -pelin vahva tuntemus 
ja kilpailukokemus.

Työhöni kuuluu muun muassa: 

• Kilpapelaamisen kehittäminen Lahdessa

• Xperience CS:GO -joukkueen valmennus, ohjaus

• Peli- ja mediakasvatus

• Nuorten ohjaaminen



Puhujaesittely

Mikko Virta Työnkuva: Nuorisotyöntekijä

Töissä: Hämeenlinnan kaupunki, vuodesta 2004 eteenpäin

Työhistoria pelaamisilmiön parissa:

• Perusnuorisotyötä vuosina 2004-2008

• 2008 työnkuvaan mukaan nuorisotyöllisen pelitoiminnan 
kehittäminen yhteistyössä seurakunnan nuorisotyönohjaajan kanssa. 
Pelitoiminta sisälsi muun muassa laneja, pelitilatoimintaa, yläkoulun 
valinnaisen pelikurssin, pelikoulutuksia koulujen oppilashuoltoryhmille 
sekä Hämpton Games pelitapahtumia offline ja online muodossa.

• Kaikessa tekemisessä alusta asti tärkeänä osana ollut ns. CREW-
toiminta, jossa nuoret ovat aktiivisessa roolissa tekemässä ja 
ohjaajat/organisaatiot mahdollistamassa.

• Vuodesta 2019 työnkuva 100% pelitoimintaan liittyvää.



Puhujaesittely

Nico Ilkanheimo Työnkuva: E-urheilulinjan opettaja, Liikunnanopettaja, LitM

Töissä: Pajulahden Urheiluopisto

Työtehtävät: Pajulahden e-urheilutoiminnan kehitys ja edistäminen kaikilla 
sektoreillamme (Koulutus, valmennuskeskus, vapaa-aika, yritykset). Lisätietoja 
e-urheilu mahdollisuuksista Pajulahdessa https://pajulahti.com/e-urheilu/

Työhistoria pelaamisilmiön parissa:

• School of Gaming toiminnan kehittäminen ja käynnistäminen

• Performance ja mentaalivalmennus e-urheilujoukkueille

• Sysmän Lukion e-urheilulinjan opetus

• JAMK Esport Coaching 5op kurssin suunnittelu ja toteutus

• E-urheiluhankkeiden suunnittelu ja toteutus Pajulahden Urheiluopistolla



Puhujaesittely

Lasse Saraste Työnkuva: Nuorisotyönohjaaja

Töissä: Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Työtehtävät: Nuorisotyö/Bunkkeri pelitoiminta (lisätietoa bunkkeri.gg)

Työhistoria pelaamisilmiön parissa:

• Vuonna 1986 valmistunut erityisnuorisotyöntekijäksi

• Poliisilaitoksen hallinnoimassa Ankkuri-hankkeessa nuorisotyöntekijänä 
neljä vuotta

• Nuorisotyöllisen pelitoiminnan kehittämistä kaupungin nuorisotyöntekijän 
kanssa Hämeenlinnassa 13 vuotta. Pelitoiminta on sisältänyt muun muassa 
laneja, pelitilatoimintaa, yläkoulun valinnaisen pelikurssin, pelikoulutuksia 
koulujen oppilashuoltoryhmille sekä Hämpton Games pelitapahtumia 
offline ja online muodossa.



Puhujaesittely

Ville Suutari Työnkuva: Projektipäällikkö, Yrittäjä, PsM

Töissä: LAB-ammattikorkeakoulu, Trailblazers

Oma harrastuneisuus: Peliharrastaja vuodesta 2020, perinteisen 
urheilun tausta koripallossa

Työhistoria pelaamisilmiön parissa:

Trailblazersin toimintaan mukaan 2018 keväällä. Oman työn ohjessa 
toiminnan kehittäminen ja pyörittäminen, kunnes 2019 maaliskuussa 
työllistyminen LAMK:lle (nykyisin LAB) e-urheiluhankkeeseen. Parhaillaan 
hankevalmistelussa 4 pelaamiseen liittyvää hankehakemusta vuoden 
2022 hakuihin. 

2019 syksyllä Trailblazersiin osaomistajaksi. Mukana toteuttamassa 
lukuisia e-urheilutapahtumia ja suunnittelemassa sekä toteuttamassa 
e-urheilun SM-liigaa, eSM-Liigaa. Keskittyminen ja intohimo nuorille 
tuotettavissa palveluissa ja toiminnassa. Haluan luoda kestäviä 
rakenteita sekä junioritoimintaa pelaamisharrastamisen pariin ja niiden 
avulla muokata harrastamisen ympärille muodostavaa kulttuuria 
avoimemmaksi ja positiivisemmaksi.



Puhujaesittely

Miika Pulkkinen Työnkuva: Toiminnanjohtaja

Työnantaja: Suomen elektronisen urheilun liitto - SEUL ry

Työtehtävät: Liiton päivittäisten asioiden hoito, projektien hallinta, 
sidosryhmien ylläpitäminen ja kilpailutoiminnan pyörittäminen

Työhistoria pelaamisilmiön parissa:

• Finnish Esports Consulting Ltd Oy - tapahtuma- ja 
ohjelmistopalveluita tuottavan yrityksen toimitusjohtaja

• Game Lounge Group - Suomenkielisiä e-urheilu uutisia tuottavan 
sivuston vastaava toimittaja

• MJ-Esports - Suomalaisen e-urheiluseuran toiminnanjohtaja

• Helsingin kaupunki - Pelitoiminnan nuoriso-ohjaaja ja ICT-asiantuntija


