
Aino Harvola: Nolo aihe, nörtti ala – kokemuksiani pelitutkimuksesta ja 

(peli)fanifiktion tutkimisesta 

Toivon voivani valottaa peleihin ja pelitutkimukseen liittyvää ongelmallista 

tilannetta ja asenneilmapiiriä oman tutkimukseni saaman vastaanoton kautta. 

Ongelmia lähestyn pääaineeni mediatutkimuksen näkökulmasta: oppiaineesta, 

jossa meillä ei ole peliopetusta tai asiaan tutustunutta proffaa. 

Perustavanlaatuinen ongelma on, että yleisessä keskustelussa (sekä mediassa 

että ihmisten puheissa) pelejä pidetään edelleen keskenkasvuisena ja lelullisena 

mediana, eivätkä pelit ole tasa-arvoisia esimerkiksi elokuvan tai tv:n rinnalla 

huolimatta esimerkiksi siitä, että pelit usein myyvät enemmän kuin elokuvat tai 

sarjat. Jostain syystä peleihin liittyy edelleen ”uusmedioita” koskevaa pelkoa ja 

epätietoisuutta, jota ei haluta edes valottaa, koska uskotaan, ettei pelien 

viihteellisyyden takana ole mitään. Pelit aiheuttavat monissa ihmisissä "kädet 

pystyyn"-reaktion, jossa ei edes haluta ymmärtää (joskus täysin yleispäteviäkin) 

tutkimuksessa käsiteltyjä ilmiöitä. Peleistä ei osata keskustella. Niitä ei oikein 

ymmärretä, ja yleensä pelejä harrastavan saama vastaanotto on halveksuvaa ja 

jopa osanottavaa. Pelitutkijalla ei välttämättä ole ketään kenen kanssa jutella 

aiheestaan edes akateemisissa piireissä. Peleistä kiinnostunut tutkija onkin 

todellinen tutkijapiirien nörtti.  

Toinen ongelma liittyy humanistitutkijoihin yleensä. Esimerkiksi allekirjoittanut 

löytää itsensä usein tilanteesta, jossa ylipäätään hänen tutkimuksensa 

järkevyyttä arvostellaan. Arvostelijana voi olla oma opettaja, toisen tiedekunnan 

opiskelija tai joku akateemisten ympyröiden ulkopuolinen henkilö. Huonoa 

arvostuksen tilaa lisää yliopistojen uusi finanssipolitiikka suuntaa myös 

arvostusta jyrkästi pois humanistisista aineista, eikä (peli)tutkijuutta välttämättä 

tässä yhteydessä pidetä arvokkaana, "kunnon ammattina". 

Oma graduni käsittelee pelitekstiin liittyvää romanssia ja käytän aineistonani 

fanitaidetta ja fanien kertomuksia. Sen lisäksi, että teen pelitutkimusta teen siis 

pelitutkimusta perustuen suorastaan nolona ilmiönä pidettyyn fanifiktioon. Jopa 

kirjoittajat itse pitävät suurta osaa fanifiktiosta roskana. Aiheeni liippaa läheltä 

esimerkiksi ruumiillisuuden, seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden tutkimusta ja 

olen saanut kritiikkiä mm. metodeistani, esimerkiksi siitä, etten ole halunnut 

lähteä tutkimaan ruumista tai sukupuolirepresentaatioita, mitkä olisivatkin 

pelitutkimuksessa suvaittuja aiheita. Samaan ongelmaan olen törmännyt myös 

muiden aiheiden kanssa, mikä viittaa siihen, että selvästi tiettyjä metodeja 

tyrkytetään ja tiettyjä ylenkatsotaan.  

Lähes poikkeuksetta saamani vastaanotto muilta opiskelijoilta ja lähipiiristäni on 

ollut negatiivista ja keskustelukumppaneideni reaktiot varsin mielenkiintoisia. 

Vastaanotto vaihtelee ihmetyksestä jopa vihan kuorruttamaan halveksuntaan.   

Miksi pelitutkimus koetaan tällaisessa valossa? Miksi koetaan oikeutettuna lytätä 

tietynlainen tutkimus ja pitää arvossa toisenlaista? Mistä vihan kuorruttamat 

kommentit tulevat normaaliin arkiseen kanssakäymiseen? Mistä johtuu 

esimerkiksi se, ettei pelejä tai niihin liittyviä ilmiöitä koeta itseä koskettavina tai 

yhteiskunnallisesti tärkeinä? Onko pelitutkijalla oikeus avautua hänen 

mielestään turhista tutkimuksista? 


