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Parhaillaan työstämässäni gradututkimuksessa on tarkoituksena antaa yleisluontoinen katsaus 

erääseen pelikulttuuriseen ilmiöön, jolloin peliä lakataan vain pelaamasta ja sitä käytetään sen 

alkuperäisestä käyttötarkoituksesta irrallisella tavalla. Keskityn tutkimuksessani yksinomaan Sims-

tarinoihin. Nämä ovat eräänlaisia pelaajien tuottamia kuvakertomuksia, joissa yhdistyy 

pelimaailman grafiikka, itse tuotettu teksti, pelimodifikaatiot sekä kuvankäsittely. Kärjistetysti 

voitaisiin sanoa, että pelimaailma on näyttämö ja hahmot näyttelijöitä. Pelaaja toimii ohjaajana, 

kuvaajana ja tarinankertojana, jolloin hän päättää onko tuotos scifiä, saippuaa vai kenties komediaa.  

Tutkimuksessani aion antaa vastauksia aihetta koskeviin peruskysymyksiin: mitä ovat Sims-tarinat, 

kuka niitä kirjoittaa ja miksi niitä kirjoitetaan? 

 

Vastaavanlaisia tuotoksia löytyy myös muiden digitaalisten pelien ympärille rakentuvasta 

fanitoiminnasta ja tällainen luova toiminta onkin kiehtonut jo pidemmän aikaa, mutta lopullisen ja 

varsinaisen kimmokkeen sain kun eräällä Sims-foorumilla joku heitti ilmoille kysymyksen: 

”Kuinka moni itse asiassa enää lainkaan pelaa peliä?”  Kiinnostuin siitä kuinka käyttäjät ovat 

keksineet valjastaa pelin näin konkreettisella tavalla osaksi omaa luovuuttaan ja tehneet siitä jotain 

muuta kuin ”pelkän pelin”. Kyse ei ole vain modifikaatioiden tekemisestä ja peliympäristön 

muokkaamisesta, vaan peli ikään kuin irtaantuu itsensä ulkopuolelle ja sille annetaan merkityksiä ja 

ominaisuuksia, jotka ovat itse pelatessa mahdottomia. Tämä toiminta johtaa toisinaan jopa siihen, 

että The Sims muuttuu puhtoisesta koko perheen pelistä pornografisten tarinoiden tuottajaksi.  

 

Tutkimusta tehdessäni olen törmännyt vahvasti siihen ongelmaan, että aiempaa kirjallisuutta löytyy 

hyvin heikosti ja näistäkin suurin osa on vain aihettani jollain tasolla sivuavia. The Sims –pelien 

suosion huomioon ottaen, on mielestäni jopa yllättävää, ettei tätä fanitoiminnan muotoa olla juuri 

noteerattu. Valtaosa tutkimuksista vaikuttaisi ensisijassa keskittyvän pelin varsinaiseen sisältöön, 

sen pelaamiseen sekä fanien tuottamiin pelimodifikaatioihin. Sims-tarinoissa siirrytään kuitenkin 



itse pelaamisesta etäämmälle ja kyse on enemmän pelin, fiktion ja todellisuuden kohtaamisesta sekä 

kahden mieluisan harrastuksen yhdistämisestä. Esitelmöidessäni aiheesta graduryhmän 

kokoontumisessa, herätti tutkimukseni ilahduttavan suurta kiinnostusta. Odotettavasti tuodessani 

esille K-18 materiaalin, keskustelu yltyi kiivaimmilleen ja ehdittiin jo säikähtää peliä pelaavien 

lasten puolesta. Ihmiset olivat uteliaita, mutta samalla hieman hämmentyneitä, ehkä jopa 

järkyttyneitä. Päällimmäiseksi reaktioksi kuitenkin jäi: ”Kerro lisää!”  

 

Omalta opiskeluympäristöltäni olen saanut kannustavan ja positiivisen vastaanoton, mutta asiaan 

valveutumattomampien ja yhteisön ulkopuolisten silmissä tällainen kuvitteellisten maailmojen 

ympärille keskittyvä fanitoiminta nähdään usein vähättelevässä valossa. Kuka nyt viitsii kuluttaa 

aikaansa fanifiktion ja –taiteen tuottamiseen ja käydä vielä pitkiä keskusteluita 

mielikuvitushahmojen tunne-elämästä? Entä kuka viitsii lavastaa pelihahmoilla tilanteita, ottaa siitä 

kuvia ja kehitellä kuvien ympärille tarinan? Itse näen Sims-tarinat vain eräänä luovan harrastuksen 

muotona ja osoituksena siitä kuinka ihmiset voivat rikastuttaa peliharrastustaan antamalla sille uusia 

merkityksiä. Se myös avaa mahdollisuuksia esimerkiksi sellaisille henkilöille, jotka haluavat tuottaa 

kuvitusta, mutteivät pidä piirustustaitojaan riittävänä. Samoin pelin avulla voi kokeilla vaikkapa 

elokuvien tekemistä. Luovan adaptaation muodot ovat iso osa Sims-yhteisöjä ja läsnä myös muiden 

pelien yhteydessä. Oli aiheeni sitten kuinka ”hömppää” tahansa, niin se ”hömppä” on kuitenkin 

konkreettinen osa pelikulttuuria ja viihdyttää suurta joukkoa ihmisiä. 


