
3.4.2011

Rappio!-seminaarin abstrakti

Usva Friman

HuK / Digitaalisen kulttuurin (Turun yliopisto) maisteriopiskelija

umifri@utu.fi

Pelikokemuksen merkitystä tutkimassa häpeilevällä ja vihamielisellä kentällä

Aloittaessani  Digitaalisen  kulttuurin  maisteriopinnot  syksyllä  2010  osallistuin  oppiaineen 

kandidaattiseminaariin  orientoituakseni  alan  tutkimusaiheisiin  ja  -metodeihin.  Valitsin  omaksi 

tutkimusaiheekseni pelin merkityksen pelaajalleen ja tapausesimerkiksi japanilaisen Final Fantasy 

XI Onlinen 1. Olin itse pelannut peliä aikaisemmin kolmen vuoden ajan, ja kokenut pelikokemuksen 

omakohtaisesti  merkittäväksi,  minkä  uskoin  auttavan  minua  tarkastelemaan  ja  ymmärtämään 

pelaamisen merkitystä myös yleisemmällä tasolla.

Lähtökohtanani tutkimuksen teolle oli, että peli ei ole "vain peli", vaan se voi merkitä pelaajalleen 

paljon enemmän. Tutkielmassani tarkastelin pelaamista identiteettiä rakentavana toimintana ja peliä 

sen  kenttänä,  pelaamista  performatiivisena  toimintana  ja  peleihin  liittyvää  luovan  adaptaation 

kenttää,  jolla  käsitin  paitsi  peliin  kytkeytyvän omaehtoisen  kulttuurituotannon  2,  myös  pelaajan 

peliin  liittämät  kokemukset,  merkitykset  ja  tunteet.  Tätä  teoreettista  viitekehystä  vasten  kysyin, 

miten pelin merkitys pelaajalleen ilmenee tavoissa, joilla pelaaja kertoo pelikokemuksistaan Final 

Fantasy XI Onlinen tapauksessa. Aineistonani käytin nettikyselyyn saamaani 69:ää vastausta, peliin 

liittyvän fanivideon tekijän haastattelua (ja kyseistä videota), sekä kahta blogia, joita itse ylläpidin 

pelatessani peliä.

Koin  olevani  pelitutkimuksen,  digitaalisen  kulttuurin  ja  laajemmin  koko  kulttuurintutkimuksen 

kentän  kannalta  merkittävän  tutkimusaiheen  jäljillä,  tarkastelemassa  aihetta,  jota  ei  oman 

näkemykseni  mukaan  oltu  vielä  liiemmin  tutkittu  tai  ainakaan  ymmärretty.  Työni  teoreettiset 

perustelut olivat mielestäni vankat ja aineisto runsas, ja kuvittelin olevani niin teoreettisella kuin 

metodologisellakin tasolla valmis kohtaamaan mitä tahansa.

Se,  mitä  en ollut  valmis  kohtaamaan,  oli  itse  tutkimusaiheen ja -kentän – eli  pelin  pelaajien – 

1 Square Enix 2002.
2 Peliin kytkeytyvällä omaehtoisella kulttuurituotannolla tarkoitan esimerkiksi peliin liittyviä fanitaiteen muotoja, 

modaamista, peliblogeja, pelaajien tuottamia pelioppaita ja internetin keskustelufoorumeilla käytäviä peliä koskevia 
keskusteluja.



vastaanotto.  "Tällaisillako  aiheilla  nykyään pärjää  yliopistossa?",  minulta  kysyttiin  enemmän ja 

vähemmän suoraan,  ja  työni  määriteltiin  useissa  kommenteissa  joko täysin  turhaksi  tai  ainakin 

väärin tehdyksi. Osa niistäkin pelaajista, jotka vastasivat kyselyyni, vähättelivät pelin ja pelaamisen 

merkitystä itselleen, joko puhumalla siitä "vain pelinä" tai sivuuttamalla kysymyksen pelin roolista 

pelaajan  elämässä  vastaamalla,  että  "se  vie  paljon  aikaani".  Monet  vaikuttivat  itse  häpeilevän 

pelaamistaan  ja  sitä,  kuinka  paljon aikaa  pelaamiseen kuluu,  etenkin  jos  se  vei  aikaa "oikealta 

elämältä".  Pelaamista  ei  tunnuttu  haluavan  kuvata  positiivisessa  valossa  itselle  tärkeänä, 

merkityksekkäänä toimintana.

Esityksessäni  käsittelen  oman  kokemukseni  valossa  tilannetta,  jossa  tutkijan  ja  tutkittavan 

näkemykset  aiheen  tärkeydestä  tai  merkittävyydestä  eivät  kohtaa.  Onko  tutkija  silloin 

automaattisesti  väärässä,  tai  onko  hänellä  oikeus  sivuuttaa  tutkittavan  kokemukset  epätotena 

"vähättelynä"? Mitä ristiriita voi kertoa itse tutkimusaiheesta, ja miten se vaikuttaa (tai pitäisikö sen 

vaikuttaa) tutkijan työskentelyyn?


