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1 Johdanto 

Pelit ja pelaaminen ovat olleet viimeisten vuosien aikana kiivaan keskustelun kohteena ja myös 

sitä koskeva tutkimus on lisääntynyt pelaamisen suosion kasvaessa. Sukupuolinäkökulma on 

kuitenkin vielä toistaiseksi melko pienesti edustettuna pelitutkimuksen suurissa julkaisuissa 

(Friman 2015.) Pelaamista ympäröivän negatiivisen diskurssin takia pelaajaksi itsensä mieltävä 

tai pelejä paljon pelaava ihminen voi joutua määrittelemään itseään jatkuvan puolustelun tai 

piilottelemisen kautta (Hämäläinen 2015.) Tämä ympäristö vaikuttaa siihen, millaisia 

identiteettejä pelejä pelaava ihminen voi itselleen muodostaa. Toisaalta taas esimerkiksi e-

urheilijoita koskevat tarinat ovat nousseet mediaan peli-ongelmien vierelle, ja näin ne 

monimuotoistavat kulttuurisia kertomuksiamme siitä, kuinka pelaaminen ihmisen elämässä 

esiintyy. 

Seksuaalivähemmistöön kuuluvana, pelaavana naisena koen tärkeäksi nostaa sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöjä koskevat kysymykset laajemmin osaksi pelitutkimuksen kenttää ja 

rikastaa näkemystä siitä, millaisia ihmisiä “pelaajan” kategoria pitää sisällään tai ketkä kokevat 

jäävänsä sen ulkopuolelle. Millaisena toimintana pelaaminen näyttäytyy sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöjen silmin katsottuna? Kuinka tätä mediaa kulutetaan tai hyödynnetään? 

Millaisia tarinoita omasta pelaamisesta muodostetaan, ja mitä se kertoo pelaamista 

ympäröivistä diskursseista? 
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2 Identiteetti 

Sosiokulttuurisen identiteettitutkimuksen piirissä identiteettiä ei määritellä pysyvänä ja 

muuttumattomana henkilön ominaispiirteenä, vaan yksilön alati muuttuvissa olevana tapana 

neuvotella ja kontekstualisoida itseään suhteessa ympäristöönsä (Mead 1934, Krogerin 2007, 

19 mukaan). Teot ja kieli käsitetään pääasiallisiksi identiteetin muodostamisen keinoiksi – 

ihminen reflektoi omaa toimintaansa suhteessa muiden kielellisiin ja elehdittyihin reaktioihin. 

Prosessiin vaikuttavaa vahvasti myös konteksti, jossa neuvottelu tapahtuu. Ne kulttuuriset 

viestit, joita ihminen kussakin kontekstissa kohtaa, esittelevät hänelle erilaisia mahdollisuuksia 

ja rajoituksia identiteetin muodostamisen suhteen. (Kroger 2007). Esimerkiksi ihmisen 

sukupuoli tai etninen tausta voi rajata niitä mahdollisuuksia, joilla hänen on suotavaa 

omakuvaansa muodostaa. Identiteetti siis on erilaisten mahdollisuuksien ja rajoitusten 

muodostama kokonaisuus; kertomus, jota ihminen teoillaan ja kielellään määrittelee itselleen. 

Toisaalta se on myös omien kokemusten asettamista ympäröiviin kulttuurisiin tarinoihin 

(Kroger 2007). Leppälahti (2002) kuvailee yksilön identiteettiä “mahdollisina paikkoina, joihin 

hän voi sijoittaa itsensä”. 

Stuart Hall (1999) esittää, että todellinen minä muodostuu aina suhteessa kertojaa ympäröivään 

joukkoon muita kertomuksia. Identiteetti on keksintöä, joka täytyy muodostaa näihin muihin 

kertomuksiin sopivaksi. Tämä tapahtuu siinä pisteessä, missä subjektiviteettia koskevat tarinat 

kohtaavat historian ja kulttuurin kertomukset. Kolonisoitu subjekti saa paikkansa suhteessa 

muihin kulttuurisiin kertomuksiin. Minuus rakentuu suhteissa johonkin muuhun: identiteetti 

sijaitsee siirtymissä. (Hall 1999). 

2.1 Narratiivinen identiteettikäsitys 

Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt narratiivisen identiteetin käsitettä. Kuvaan sillä kertojien 

kokemusta pelaavasta itsestä ja tämän pelaavan itsen erilaisista suhteista henkilön omaan 

sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiin. Löyttyniemen (2004) tapaan näen identiteetin 

eräänlaisena tarinalla esitettynä “päähenkilön kuvana”, eli niinä ominaisuuksina, joilla kertoja 

itsensä esittää. 

Narratiivinen identiteettikäsitys haastaa käsityksen identiteetin olemuksellisesta tai jollain 

tapaa muuttumattomasta luonteesta (Löyttyniemi 2004). Identiteetin muodostumista 

tarkastellaan kertomuksena, joka sekä kertoo elämän tapahtumista että samalla aktiivisesti 
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tuottaa näille tapahtumille uusia merkityksiä ja jäsentelyjä. Narratiivinen identiteettikäsitys ei 

pyri siis löytämään yleistettävissä olevia identiteetin muodostumisen tapoja, vaan tarjoaa 

välineen yksittäisen ihmisen tarinan tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen.  

Identiteetin neuvottelu tapahtuu jatkuvasti uudestaan erilaisten tarinoiden kautta, suhteessa 

olemassa oleviin narratiiveihin. Jotkut tarinat toimivat erilaisissa konteksteissa ja kulttuureissa 

toisia paremmin, ja siksi muodostamme omaa elämäntarinaamme uudestaan ja uudestaan, 

luodaksemme siitä sellaisen, että se sopii omaan kontekstiimme ja rakentaa kokemusta 

yhteenkuuluvuudesta. (Kroger 2007.) Löyttyniemen (2004) mukaan tarinan kertoja ei vain 

kuvaa oman identiteettinsä kehitystä, vaan juuri kertominen on se teko, joka muodostaa 

identiteetin ja luo merkityksiä jo menneille tapahtumille.    

Elämäntarina, joka kerätään yksittäisenä ajankohtana, esimerkiksi haastattelemalla, on vain 

pieni, yhteen aikaan jäädytetty palanen koko elämäntarinasta. Emme siis voi päästä käsiksi 

mihinkään “todelliseen” identiteetin perimmäiseen olemukseen, sillä joka kerta kun ihminen 

kertoo itsestään, rakentaa hän samalla identiteettiään. On myös huomioitava, että tarina 

muovautuu aina ajassa ja paikassa, suhteessa monenlaisiin ympäröiviin olosuhteisiin, jotka 

vaikuttavat siihen, millaiseksi tarina voi muodostua. (Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber 1998, 

8.) 

Elämäntarina välittää henkilökohtaisia ja kulttuurisia arvoja. Ihminen on merkityksiä kehittävä 

organismi, joka muodostaa identiteettiään ja narratiiviaan niistä palasista, jotka hänen 

elämässään ovat tarjolla. (Lieblich ym. 1998, 8–10). Elämän tapahtumien muuttaminen 

kertomukseksi toimii välittäjänä eletyistä kokemuksista identiteettiin. Tarinoita kertoessaan 

ihminen antaa asioille tulkintoja ja merkityksiä. Tällainen identiteettikertomus voi auttaa 

saavuttamaan tunteen pysyvästä minuuden ytimestä, mutta toisaalta kertomus voi myös olla 

tunnustus identiteetin moninaisuudesta ja juonen katkonaisuudesta.  (Löyttyniemi 2004, 49). 

Tarinoiden merkitystä identiteetin rakentamiselle Löyttyniemi kuvaa seuraavasti: 

“Tarinallisuutta kärjistäen voi ajatella, että sen tietäminen, kuka olen, mikä on minulle tärkeää ja 

mihin olen matkalla, edellyttää menneisyyden kertomista tarinaksi, joka tuottaa minut sellaisena 

kuin olen, kuin uskon olevani. Näin ajatellen kertomus tulee välittäjäksi elämän ja identiteetin 

väliin.”  (Löyttyniemi 2004, 51–52.) 

Narratiivisen identiteetin tutkimuksessa on tärkeää myös tunnistaa jaettuja mallitarinoita ja 

kulttuurisia kategorioita, sillä nämä tarinat vaikuttavat siihen, millaisia positioita kertojan on 
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mahdollista itselleen narratoida. Nämä mallitarinat esittävät tietynlaisia päähenkilöitä, joista 

muodostuu identiteettikategorioita (Löyttyniemi 2004). Tämän tutkimuksen kannalta oleellisia 

identiteettikategorioita ovat esimerkiksi “pelaaja”, ”sukupuolivähemmistön jäsen”, ”bi-

seksuaali” ja “nainen”. Mielenkiintoista onkin, kuinka nämä erilaiset kategoriat suhteutuvat 

toisiinsa. 

Kertomuksessa ihminen merkityksellistää sattumanvaraisiakin tapahtumia juonen avulla. Asiat, 

jotka aikaisemmin vaikuttivat irrallisilta/erillisiltä, voidaan yhdistää toisiinsa juonenkaarella. 

Tässä juonentamisen prosessissa sattumat tulkitaan välttämättömiksi juonenkäänteiksi. 

Toisaalta tässä kertomuksessa on samanaikaisesti mahdollisuus luoda tilaa elämän 

sattumanvaraisille ja ristiriitaisillekin kokemuksille. (Ricoeur 1991a, Löyttyniemen 2004 

mukaan.) 

2.2 Sukupuoli ja seksuaalisuus 

Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat kulttuurisia merkitysjärjestelmiä, jotka lävistävät koko 

yhteiskunnan, mutta jotka vaihtelevat huomattavasti ajasta ja paikasta riippuen. 

Vastakkainasettelu on kenties yleisin tapa hahmottaa sukupuolta ja seksuaalisuutta, ja tätä jakoa 

on perusteltu erityisesti fyysisillä eroilla. (Rossi 2010, 23.) Feministisessä tutkimusteoriassa 

suureen suosioon noussut sex-gender-jaottelu osoitti, että sukupuoleen liittyvä sorto on 

erityisesti valtasuhteisiin liittyvä tekijä eikä biologiasta johtuva väistämättömyys (Rossi 2010, 

27). Nykyisin tämän jaottelun käyttäminen on kuitenkin jo vähentynyt, ja sosiaalinen sukupuoli 

tai sukupuoliroolit ymmärretään intersektionaalisesti, ihmisen monia eri ominaisuuksia 

leikkaavaksi kategoriaksi, jota yksilö kehittää ja omaksuu oppiessaan elämään tietyn 

sukupuolen edustajana (Naskali 2010, 280). Samoin on otettu esiin se, että myös biologiset 

kategoriat ovat ihmisen tuottamia jakoja, eivätkä objektiivisia luonnontilan kuvauksia (Rossi 

2010, 24).  

Brownwyn Davies (1989) on tutkinut, kuinka vahvasti sukupuolittuneet käytännöt ovat 

näkyvissä jo alle kouluikäisten lasten käytöksessä, ja kuinka omaksuessaan yhteiskunnan 

diskursiiviset käytännöt lapsi oppii myös, että hänen täytyy olla tunnistettavissa mieheksi tai 

naiseksi. Daviesin kritisoi sex-role mallia – sex-gender-jaotteluun perustuvaa roolijakoa – jonka 

mukaan sukupuoliroolit opetetaan “todellisen” biologisen sukupuolieron päälle, sillä teoria 

antaa ymmärtää, että näiden roolien opettaja olisi jollain tapaa paikannettavissa yhteen 

ihmiseen. Samalla luodaan käsitys opettajasta aktiivisena toimijana, ja oppilaasta passiivisena 
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tiedon vastaanottajana, huomioimatta sitä, että myös lapsi omalla toiminnallaan ylläpitää ja 

representoi oppimiaan sukupuolirooleja. Sukupuolitettu diskurssi on niin tiukasti yhteydessä 

kaikkiin eletyn elämämme tasoihin, että jo olemalla osa tätä yhteiskuntaa me opimme 

sukupuolelle ja sukupuolitetuille teoille annettuja merkityksiä. Lapsen on mahdotonta hyväksyä 

aikuisten opettamaa maailmaa ilman aktiivista soveltamista, sillä opetettu ideaalimaailma ja 

todellisuus eivät kohtaa – lasta opetetaan tekemään “niin kuin käsketään” ei niin kuin muut 

todellisuudessa tekevät. (Davies 1989, 6.) 

Daviesin (1989) omaksuu omassa tutkimuksessaan näkökulman, jonka mukaan sekä 

“sosiaalinen” että “biologinen” sukupuoli ovat yhtä lailla yksilöiden muodostamia, sosiaalisen 

rakenteen osia, joita yksilöt muodostavat toisten ihmisten kanssa oppiessaan ne diskursiiviset 

käytännöt, joilla tuo järjestelmä ylläpitää itseään. Tämä järjestelmä ei ole irrallinen yksilöistä, 

jotka sen muodostavat. Vaikka olemassa olevia sosiaalisia järjestelmiä voikin pyrkiä 

muuttamaan, on otettava huomioon, että näin tehdessään ihminen on kuitenkin aina jollain 

tapaa olemassa olevien käytäntöjen muovaama, eikä siis voi toimia niistä erillään. 

Feminiinisyys ja maskuliinisuus ovat yhteiskuntamme rakenteellisia ominaisuuksia, jotka sekä 

muovaavat sosiaalista todellisuutta että nousevat siitä. Tämä prosessi on sekä käsitteellinen että 

fyysinen, sillä keholliset toiminnot ovat yhtä lailla sukupuolijärjestelmän alaisia kuin henkilön 

sisäisetkin ominaisuudet (Davies 1989, 12–14.) Sukupuolijärjestelmää representoidaan niin 

mediassa kuin arkisessa käytöksessämmekin, ja näitä representaatioita ihminen taas arvioi 

suhteessa tuntemiinsa konventioihin ja mediahistoriaan sekä omiin näkemyksiinsä. 

Representaatiot vaikuttavat myös siihen, kuinka näemme maailman ja kuinka suhtaudumme 

itseemme.  (Paasonen 2010, 42).  Tällä hetkellä yhteiskunnassa representoidut sukupuolet 

rajoittuvat pääasiassa naiseen ja mieheen. Näin jokaisen meistä on siis omaksuttava joko 

miehen tai naisen identiteetti tullaksemme tunnistetuiksi, sillä muut identiteetit nähdään 

olemassa olevan järjestyksen kannalta mahdottomina (Davies 1987, Daviesin 1989, 13 mukaan.)  
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3 Pelitutkimus 

Tässä luvussa esittelen identiteettiä ja seksuaalisuutta käsittelevää pelitutkimusta sekä avaan 

hieman pelitutkimuksen nykytilannetta. Lisäksi avaan käyttämiäni termejä ja erilaisia 

pelaamisen tyylejä. 

Pelit ovat medioituneita merkitysten järjestelmiä. joille pelaajat antavat merkityksiä sekä 

pelaamisen aikana, että erilaisten intertekstuaalisten toimintojen, kuten fanisivujen kautta 

(Lauteren 2002, 218.) Etenkin silloin, kun pelit eivät edusta niitä asioita, joita me pidämme 

arvossa, syntyy tarve alkaa rakentaa eräänlaisia päälaelleen kääntyneitä tulkintoja, jotka 

osoittavat olemassa olevan kulttuurin ongelmia. Peleillä, kuten millä tahansa muullakin 

medialla, on valta ylläpitää ja opettaa normeja, mutta toisaalta esimerkiksi roolipelit 

mahdollistavat virtuaalisten utopioiden rakentamisen (Hämäläinen 2015). 

Peliharrastus on kuitenkin yhä asia, joka koetaan tarpeelliseksi peitellä. Tähän vaikuttavat 

roolipelejä ja sukupuolta tutkineen Hämäläisen (2015) mukaan erityisesti peliaddiktioihin 

liittyvät diskurssit, mutta myös pelatun pelin aiheet – erotiikkapelien pelaaminen voidaan 

esimerkiksi rinnastaa nettiseksiin. Roolipelistä etnografiaa tehnyt Leppälahti (2002) kuvaa, 

kuinka hänen tutkimistaan pelaajista osa korosti olevansa normaaleja ihmisiä 

“roolipeliharrastuksesta huolimatta”, ja osa taas ilmaisi olevansa kummajaisia pelaamisen takia. 

Pelaamisen väitetty outous oli siis sisäänrakentunut vastaajien käsityksiin omasta itsestään. 

Sukupuolten välinen eriarvoisuus näkyy myös peleissä. Vaikka ajan saatossa esimerkiksi 

naisten representaatio mediassa on lisääntynyt, uusinnetaan sukupuolten välisiä eroja yhä 

tavoilla, jotka eivät ole yhtä selkeästi huomattavissa. World of Warcraft -pelimaailmassa 

etnografiaa tehneet Sundén ja Sveningsson (2012) tuovat esiin muun muassa sen, kuinka 

naisten suosimia “kasuaaleja” pelejä ei pidetä yhtä lailla oikeina peleinä kuin miesten suosimia, 

toiminnallisia ja kilpailullisia pelejä. Pelaavan naisen identiteetti voi siis muodostua eräänlaisen 

vähemmistöaseman kautta, vaikka hän ei kuuluisikaan sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön, 

ja usein pelaava nainen ei koe itseään pelaajaksi lainkaan (Shaw, 2011.) Näitä väitettyjä eroja 

sukupuolten välisistä pelityyleistä on myös problematisoitu, ja esimerkiksi pelikulttuuri, 

pelaajan ikä ja taitotaso voivat olla selittäviä tekijöitä pelaamisen tapojen eroavaisuuksissa 

(Sundén & Sveningson, 2012, 5). Tämä ei kuitenkaan poista pelaaja-identiteetin 

sukupuolittunutta luonnetta. Ihmisten sukupuolittunut suhde pelaamiseen näkyy erilaisissa 

käytännöissä ja puhetavoissa, josta esimerkkinä voitaisiin mainita Saarikosken (2012) kuvaama 
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ilmiö Pelit-lehteen lähetetyistä lukijakirjeistä, joissa tytöt muun muassa kirjoittivat 

kokemastaan syrjinnästä ja puhuivat omasta sukupuolestaan “puoliksi anteeksipyydellen”. 

Toisaalta tytöt ja naiset on eristetty pelaajan kategoriasta luomalla nimenomaan naisille 

markkinoituja, niin kutsuttuja “pinkkejä pelejä” (Sundén & Sveningson 2012), joka luo sen 

asetelman, jossa “tavalliset pelit” ovat miesten pelejä ja “naisten pelit” ovat niistä erillinen 

kategoria, joka on tarkoitettu epätavallisille, naispuolisille pelaajille (Shaw 2011.) Nikken ja 

Jansz (2007, 189–192, 198, 200, Hämäläisen 2015, 21 mukaan) taas ovat huomanneet 

vanhempien rajoittavan pienten lasten ja tyttöjen pelaamista muita useammin. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvät teemat ovat kuitenkin kasvavissa määrin osa 

pelien narratiiveja. Esimerkkinä pelien sateenkaarihistoriasta voitaisiin nostaa tämänkin 

tutkimuksen aineistossa esiin noussut The Sims -pelisarja, joka kehitti pelin hahmoille näiden 

seksuaalisuuden määrittelevän koodin jo pelin vuonna 2000 ilmestyneeseen ensimmäiseen 

osaan (Farokhmanesh 2004). Vuonna 2017 ilmestynyt, homo-isien seurusteluun keskittyvä 

“Dream Daddy” taas nousi suureen mediasuosioon kaikenlaisten pelaajien keskuudessa (Gray 

2017). 

3.1 Pelaamisen määritelmä 

Pelaamisen määritelmän löytäminen on, kuten Mäyräkin (2008) kirjassaan toteaa, haasteellista 

juuri ilmiön monimuotoisuuden vuoksi – riskinä on sen liiallinen yksinkertaistaminen.  Kun 

yritämme asettaa kaiken pelaamisen saman määritelmän alle, katoavat monet seikat, jotka 

erinäisille pelityypeille ovat luonteenomaisia.  

Erään määritelmän mukaan pelit ovat interaktiivisia merkitysten järjestelmiä, jotka vaativat 

pelaajaa työskentelemään jotakin tavoitetta kohti (Costikyan 2002, Mäyrän 2008, 34 mukaan.) 

Usein pelaamiseen ilmiönä lasketaan kuuluvaksi myös siihen liittyvät oheistoiminnot, joka 

omalta osaltaan tekee tarkan määritelmän antamisesta vaikeaa. Esimerkiksi uppotuvasti 

pelaavien nuorten pelitarinoita tutkinut Hiltunen (2017) on ottanut analyysissaan huomioon 

myös pelaamisen ohessa tapahtuvan keskustelemisen keskustelupalstoilla tai voice-chat 

palveluissa. Mäyrä (2008) määrittelee pelikulttuurin hyvin laajasti peleihin ja pelaamiseen 

liitettynä merkitysten järjestelminä. Pelityyppi ei myöskään välttämättä määritä pelaamisen 

tapaa, vaan esimerkiksi monen pelaajan pelejä voi pelata myös yksin (Kuuluvainen & 

Mustonen 2017). 
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Tässä tutkimuksessa olen päätynyt hyvin laajaan pelaamisen määritelmään, sillä 

tarkoituksenani ei ole keskittyä peleihin itseensä, vaan pelaajien kokemuksiin pelaamisesta. 

Jokainen tutkimukseen vastannut henkilö on määritellyt oman pelaamisensa juuri sillä tavalla, 

kuin hän itse sen näkee.  

3.2 Pelaamisen eri muotoja 

Määrittelen seuraavaksi lyhyesti ne pelimuodot, jotka tässä tutkimuksessa nousivat eniten esiin. 

Muita oleellisia termejä on avattu tutkimuksen lopusta löytyvässä sanastossa.  

Pöytäroolipelaaminen (eng. tabletop-roleplay) on kerronnallista roolipelaamista, jossa pelaajat 

kuvailevat pelaamansa hahmon toimintaa ja määrittelevät toimintojensa onnistumisen 

esimerkiksi noppaa heittämällä. Pöytäroolipelin pelaamiseen ei yleensä vaadita pelilautaa, 

mutta usein pelaajilla on paperinen lomake, johon heidän pelaamansa hahmon taidot on kirjattu. 

Peliä johtaa pelinjohtaja (eng. game master / dungeon master), joka kuvailee pelimaailmaa ja 

punoo yhteisesti kerrotun tarinan yhteen. Usein pöytäroolipelaamiseen viitataan sanoilla 

“ropettaminen” tai pelkkä “roolipelaaminen”. 

Foorumiroolipelaaminen on hyvin samankaltaista kuin pöytäroolipelaaminen, mutta itse peli 

tapahtuu netin välityksellä erilaisilla foorumi-alustoilla. Pelaaminen tehdään kirjoittamalla 

vuorotellen tarinanpätkiä, joissa pelaajien hahmot ovat vuorovaikutuksessa sekä keskenään että 

yhteisesti sovitun ympäristön kanssa.  

Netin välityksellä pelattavat MMORPG:t (eng. massive multiplayer online roleplaying game), 

eli massiiviset monen pelaajan online roolipelit, ovat nimensä mukaan netin välityksellä 

pelattavia kaupallisia roolipelejä, joissa useat pelaajat ovat samanaikaisesti mukana. Pelaaja luo 

itselleen pelihahmon, jota hän ohjaa virtuaalisessa pelimaailmassa joko tietokoneella tai 

konsolilla, suorittaen erilaisia tehtäviä joko yksin tai yhdessä muiden pelaajien kanssa. 

Liveroolipelaaminen eli larppaaminen (eng. live-action roleplay) eroaa muista pelaamisen 

tavoista siinä, että larppia pelataan aina fyysisesti osallistujan omalla keholla. Pelaaja saa 

itselleen hahmon, kuten pöytäroolipelissäkin, mutta kertomisen sijaan hän ”näyttelee” 

toimintansa reaaliajassa muiden pelaajien kanssa. Tästä syystä erilaiset kehoon kiinnittyvät 

diskurssit muun muassa sukupuolesta ovat vahvasti läsnä larppauksessa (Regitzedatter 2011). 

Toisaalta alusta antaa myös hyvin fyysisen mahdollisuuden tuottaa sukupuolta eri tavalla, kun 

esimerkiksi naissukupuoliset pelaajat esiintyvät mieshahmoina. Pelien vaihteleva 
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osallistujakokoonpano voi myös pakottaa järjestäjiä pohtimaan, millaisia pelaajia hahmojen 

pelaajiksi hyväksytään – onko esimerkiksi mahdollista pitää miessukupuolisuutta kriteerinä 

sotilashahmon pelaamiselle. Näin peli voi siis olla väylänä kehollistettujen sukupuolinormien 

muuttamiselle. (Regitzedatter 2011.) 

Lisäksi roolipeleiksi ymmärrettiin myös esimerkiksi Kingdom Hearts ja Final Fantasy sarjan 

pelit. Nämä eroavat muista roolipelaamisen muodoista siinä, että omaa pelihahmoa ei saa luoda 

eikä usein edes itse valita, ja tarinan kulku on pelin suunnittelijoiden ennaltamääräämä. Pelit 

ovat kuitenkin tarinallisia ja hahmoihin sekä kerrontaan painottuvia. 

3.3 Taikapiiri ja sen mahdollisuudet 

Pelitutkimuksen yksi paljon käytettyjä termejä on niin kutsuttu “magic circle” eli taikapiiri 

(mm. Hämäläinen 2015; Mäyrä 2008), joka kuvaa sitä tavanomaisesta poikkeavaa sosiaalisten 

ja fyysisten sääntöjen tilaa, joka pelin aikana vallitsee. Peli tapahtuu siis eräänlaisessa suljetussa 

ympäristössä, jossa normaalissa elämässä mahdottomien ratkaisujen kokeileminen on 

mahdollista. Stenrosin (2012) mukaan taikapiirin metafora asettaa rajan pelaamiselle ja “ei-

pelaamiselle – sen ajatuksena on, että pelin alkaessa muodostuu erityinen tila, jonka sisällä peli 

pelataan. Yleinen teoria on, että tässä taikapiirissä on mahdollista tehdä erilaisia 

identiteettikokeiluita, jotka taas voivat johtaa minäkuvan uudelleenmuotoiluun (Hämäläinen 

2015). 

Pelikokemus vaikuttaa pelaajaan erityisesti liveroolipelaamisessa myös sitä kautta, että raja 

hahmon ja pelaajan oman persoonan välille voi olla vaikeaa vetää, sillä pelaaja kokee hahmon 

tunteet ja tuntemukset omalla kehollaan. Näistä hahmon fyysisistä kokemuksista tulee osa 

pelaajan kokemuksia (Hopeametsä 2008, 195.) Hämäläinen (2015) kuvaa tätä ilmiötä sanoilla 

“bleed in” ja “bleed out”. Bleed outilla tarkoitetaan sitä, kun pelimaailma vaikuttaa pelaajaan 

itseensä jollain tapaa. Esimerkiksi hahmon kokema vahva tunne voi herättää todellisia 

reaktioita pelaajassa. Toisaalta taas pelaajan oma arvomaailma voi vuotaa peliin, jolloin 

puhutaan “bleed inistä”. Taikaympyrän suojelevan kehän voi bleedin aikana ajatella “vuotavan” 

(Montola 2010).  

Hämäläisen (2015) mukaan pelaaminen mahdollistaa erilaisten identiteettien kokeilemista, ja 

näiden kokeilujen tuloksena pelaajan oma identiteetti voi muovautua uudenlaiseksi. Haettavat 

pelikokemukset eivät myöskään välttämättä ole aina positiivisia, vaikka Järvinen (2008) 
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esittääkin, että pelaajat hakevat pelistä loppukädessä myönteistä kokemusta. Esimerkiksi 

Hopeametsä (2008 195–196) kuvailee, että turvallisen ympäristön avulla pelaajat haluavat 

päästä kokemaan myös sellaisia negatiivisia tuntemuksia, joita he eivät oikeassa elämässä 

tahtoisi kokea. Peleistä syntyneet mielialat voivat kestää jopa useita kuukausia (Järvinen 2008, 

111), ja erityisen rankkojen pelien jälkeen kokemus on hyvä purkaa ja samalla muuttaa omaksi 

narratiivikseen (Hopeametsä 2008). Pelit myös mahdollistavat hallitun riskinottamisen, jossa 

tekojen mahdolliset seuraukset ovat pelaajalle etukäteen tiedossa (Järvinen 2008, 190). 

Taikapiirin käsitettä on kuitenkin myös kritisoitu. Erityisesti selkeän rajan vetäminen pelin ja 

normaalin elämän välille on aiheuttanut tutkijoissa erimielisyyksiä (Stenros 2012). Kritiikistä 

huolimatta termiä käytetään yleisesti. Montola (2009, Stenrosin 2012 mukaan) on määritellyt 

taikapiirin seuraavasti: 

“the magic circle as a metaphor and a ritualistic contract. The function of the isolating contractual 

barrier is to forbid the players from bringing external motivations and personal histories into the 

world of game and to forbid taking game events into the realm of ordinary life. While all human 

activities are equally real, the events taking place within the contract are given special social 

meanings.” 

 

Taikapiirin käsitteessä tärkeä huomio on kuitenkin se, että myös piirin sisällä tapahtuvat asiat 

ovat todellisia, vaikka näille tapahtumille annetut merkitykset voivatkin olla taikapiirin takia 

erilaisia. Pelaaja voi tulkita kokemiaan tapahtumia olemassa olevien sopimusten kautta, ja antaa 

sille näin merkityksiä. (Stenros, 2012.) 
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4 Tutkimuskysymykset 

Yleinen puhetapamme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä pelikulttuurissa koskee lähinnä 

niitä vaikeuksia, joita pelaamiseen sisältyy, tai sitä, onko markkinoilla tarjolla nimenomaan 

vähemmistöille suunnattuja pelejä. Vaikka tämä diskurssi antaa tilaa kritiikille ja voi luoda 

painetta esimerkiksi pelien aktiiviselle kehittämiselle, niin pahimmillaan se samalla häivyttää 

sitä todellisuutta, jossa vähemmistöjen edustajat ovat myös aktiivisia toimijoita oman 

harrastuksensa parissa. Queertyttöjä tutkinut Susan Driver (2007) esittää, että sukupuolten ja 

seksuaalisuuksien moninaisuus jää helposti sivuun hyvääkin tarkoittavien tutkijoiden 

puheenvuoroissa.  

Tämän tutkimuksen tehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita sitä todellisuutta, jossa 

sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt pelaajina elävät, ja pohtia pelaamisen erilaisia suhteita 

vähemmistöidentiteettien muodostamiseen. Pelaamiseen liittyvät narratiivit eivät ole 

perinteisesti olleet kovin inklusiivisia, ja siksi olin kiinnostunut tarkastelemaan sitä, koetaanko 

pelaajan identiteetti jollain tapaa ristiriitaiseksi oman sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin 

kanssa. Olin myös kiinnostunut siitä, millaisilla tavoilla pelaaminen sidottaisiin osaksi ihmisten 

tarinoita omasta identiteetistä. Tutkimusongelmat muuttuivat prosessin aikana, sillä saamani 

aineisto ei vastannut niitä oletuksia, joiden perusteella olin kysymykseni alun perin kirjoittanut. 

Tutkimusongelmani ovat seuraavat: 

1. Kuinka pelejä ja pelaamista käytetään osana sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöjen 

identiteetin neuvottelemisen prosessia? 

2. Millaisia merkityksiä pelaamiselle annetaan suhteessa omaan identiteettiin? 
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5 Tutkimuksen toteutus  

Tutkimukseni on laadullinen, pelaamisen ja identiteettityön välisiä yhteyksiä tarkasteleva työ. 

Aineisto koostuu syksyllä 2017 kerätyistä, sähköpostin välityksellä saaduista kirjallisista 

pelitarinoista, jotka on toteutettu teemakirjoittaen. Tarinoita ovat lähettäneet sukupuoli- ja/tai 

seksuaalivähemmistöihin kuuluvat, pelejä pelaavat suomalaiset. Tutkittavat kirjoittivat 

apukysymysten ohjeistamana vapaamuotoisen kertomuksen omasta suhteestaan pelaamiseen ja 

sukupuoli- tai seksuaali-identiteettiinsä. Tarinan lisäksi keräsin taustatietoja vastaajan 

sukupuolesta, seksuaalisuudesta, iästä ja kansallisuudesta. Päädyin rajaamaan tutkimukseni 

nimenomaan suomalaisiin ja Suomessa asuviin pelaajiin, sillä identiteetin muodostaminen 

suomalaisessa kontekstissa on oletettavasti erilaista kuin vaikkapa Amerikassa.  

5.1 Narratiivinen analyysi 

Tulkitsen saamaani aineistoa narratiivisen analyysin avulla. Narratiivi on representaatio 

tapahtumista, jotka liittyvät toisiinsa jonkinlaisen merkityksen kautta (Herman & Vervaeck 

2005). Sen avulla voidaan myös tarkastella, kuinka kulttuuriset kertomukset suhteutuvat 

yksilön omaan tarinaan, ja kuinka esimerkiksi normit ja perinteet vaikuttavat tarinan 

muotoutumiseen. Narratiivisessa tutkimuksessa pohditaan, millaisia tarinoita ihmiset kertovat 

jostakin, ja jäsennellään niiden kautta sitä, millaisia merkityksiä, yhteyksiä ja tarkoituksia nämä 

tarinat liittävät erilaisiin yhteyksiin. Tulkinnassa tulee aina ottaa huomioon koko narratiivi ja 

myös itse lukemisprosessi, ei vain tarinasta irrotettuja sanoja, sillä narratiivi ei muodostu vain 

sanoissa tai lauseissa, vaan kertomuksen eri osien välisessä suhteessa (Ricoeur 1991). 

Narratiivin avulla pyritään tutkimaan ihmisten tapoja jäsentää omaa elämäänsä, ja metodi onkin 

yleistynyt juuri sellaisissa tutkimuksissa, joiden päämääränä on ymmärtää yksilöä 

kokonaisvaltaisesti.  

Muista diskurssin muodoista narratiivin erottaa järjestys ja seuraukset. Tarinan tapahtumat on 

valittu, järjestelty ja liitetty toisiinsa tavalla, joka on merkityksekäs. (Hinchman & Hinchman 

1997; Riessman 2004, Riessmanin & Quinneyn 2005 mukaan.) Tarinankerronta ja narratiivit 

auttavat ihmisiä organisoimaan kokemuksensa merkityksellisiksi episodeiksi, jotka ovat 

yhteydessä kulttuurisiin merkityksellisyyden ja representaation järjestelmiin (Berger 1997, 

Fraserin 2004 mukaan).  



 

 

 

13 

“Narratiivisen analyysin avulla pyritään inhimillisen toiminnan ymmärtämiseen tarinallisten 

tulkintojen, tapahtumien ja asioiden toisiinsa suhteuttamisen ja juonen löytämisen avulla. 

Tulkintojen tekemisen pyrkimyksenä on ymmärtää sitä, miten ihmiset jäsentävät kokemuksiaan 

ja elämäänsä ja miten sosiaaliset ja kulttuuriset mallit ovat yhteydessä näihin jäsennyksiin.” 

(Romakkaniemi 2011, 79–80, Hiltusen 2017 mukaan.) 

Narratiivista aineistoa voi tulkita monen tekijän suhteen – näistä esimerkkeinä Lieblich, Tuval-

Mashiach ja Zilber (1998) mainitsevat tarinan sisällön, struktuurin, puhetyylin ja narratoijan 

uskomukset. Näiden ulottuvuuksien huomaaminen ja analysoiminen kuitenkin edellyttää 

sensitiivistä lukemista. Narratiivisen tutkimuksen henkilökohtaisuuden ja dynaamisuuden takia 

se vaatii tutkijalta valmiutta epävarmuuteen ja joustavuuteen. (Lieblich ym, 1998.) 

Narratiivisessa tutkimuksessa on harvoin valmista hypoteesia, vaan tulokset ja jopa 

tutkimuskysymykset nousevat aineistosta (Glaser & Strauss, 1967, Lieblichin ym. 1998 

mukaan). 

 

Narratiivinen tutkimus vaatii vähintään kolmen erilaisen äänen tarkastelemista lukuprosessin 

aikana. Nämä ovat kertojan ääni, joka tulee aineistoista; teoreettinen tausta, joka antaa työkalut 

tulkintaan; sekä itsereflektoiva lukuprosessin tarkastelu, jossa tutkija pysyy tietoisena omista 

tulkinnoistaan ja näiden tulkintojen tekemisen prosesseista. (Lieblich ym, 1998.) 

 

“All narratives are, in a fundamental sense, co-constructed. The audience, whether physically 

present or not, exerts a crucial influence on what can and cannot be said, how things should be 

expressed, what can be taken for granted, what needs explaining, and so on. We now recognize 

that the personal account, in research interviews, which has traditionally been seen as the 

expression of a single subjectivity, is in fact always a co-construction.” (Salmon tulossa, 2, 

Riessmanin & Quinneyn 2005 mukaan). 

 

Ihmiset rakentavat tarinoita elämästään niillä palasilla, joita heillä on saatavilla. Toisaalta nämä 

rakennetut tarinat myös muovaavat ihmisten elämää, antavat sille merkityksiä ja sitovat yksilöt 

osaksi kulttuuria. Siinä missä tarinan sisältö voi tuoda näkökulmaa ihmisen identiteettiin, voivat 

tarinan muodolliset tekijät olla enemmän yhteydessä ihmisen persoonallisuuteen. Toisaalta 

kuitenkin jako sisältöön ja muotoon ei ole niin selkeä kuin voisi kuvitella. (Lieblich ym, 1998.) 

 

Narratiivisen analyysin toteuttamiseen on useita erilaisia tapoja. Lieblich ym. (1998) jakavat 

analyysin tekemisen tavat kahdelle erilliselle janalle: holistinen vs. kategorinen sekä sisältö vs. 
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muoto. He kuitenkin huomauttavat, että vaikka näiden janojen “ääripäiden” välille voi tehdä 

selkeitä eroavaisuuksia, asettuvat monet analyysin tekemisen tavat jonnekin näiden jakojen 

keskelle. 

 

Jako holistiseen tai kategoriseen analyysin riippuu siitä, mitä aineiston osiota tutkija analysoi 

ja miten. Holistisessa tavassa tutkimuksen kohteena oleva tekstinpätkä tulkitaan suhteessa 

siihen tarinaan, jossa se sijaitsee. Kategorisessa tavassa tarina jaetaan sektioihin, jotka taas 

jaetaan määriteltyihin alakategorioihin. Näiden tapojen käyttö vaihtelee sen mukaan, ollaanko 

kiinnostuneita yhden henkilön tarinasta ja sen muutoksesta (holistinen) vai esimerkiksi jonkun 

tietyn joukon jakamista kokemuksista (kategorinen). (Lieblich ym, 1998.) 

 

Toinen jana jakaa tutkimukset sisältöä ja muotoa tutkiviksi. Sisältö-analyysissä voidaan 

keskittyä joko siihen, mitä tapahtui, miksi jotain tapahtui tai kuka jotakin teki – kaikki tämä 

katsotaan tarinaa kertovan kertojan näkökulmasta. Toisaalta sisältö voidaan analysoida myös 

sen perusteella, millaisia merkityksiä tarina tai sen osa-alue välittää, mitä käytetyt kuvat 

symboloivat tai millaisia motiiveja esitellään. Janan toisessa päässä tarinan sisältö taas jätetään 

huomiotta ja keskitytään erityisesti tutkittavan tekstin muotoon: juonen rakenteeseen, 

tapahtumien järjestymiseen, tarinan koherenssini, narratiivin tyyliin, käytettyjen metaforien 

valintaan ja niin edelleen. Näistä kategorioista voidaan muodostaa neljä erilaista aineiston 

lukemisen tapaa. (Lieblich ym, 1998.)  

 

Oma analyysini keskittyy erityisesti kategoris-sisällölliseen analyysiin. Kiinnitän kuitenkin 

huomiota myös siihen, kuinka tarinoista valikoidut otteet suhteutuvat siihen tarinaan, josta ne 

on poimittu, sekä siihen, millaista muotoa kerrotussa tarinassa käytetään. On myös huomioitava, 

että siinä missä ”lukeminen” ja ”analyysi” voidaan teoriassa erottaa toisistaan, todellisuudessa 

lukemista ei voi olla ilman analysointia. Jo siinä vaiheessa, kun aineistoa aletaan tuottaa, 

tehdään erilaista kommunikointia, ymmärtämistä ja selittämistä, ja näissä toiminnoissa 

tietynlaista analyysia tapahtuu jatkuvasti. Näiden hämärien ja vaikeasti analysoitavien 

tulkinnan hetkien huomioonottaminen on narratiiviselle analyysille hyödyllistä. (Lieblich ym, 

1998.) 
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5.2 Aineisto ja sen tuottaminen 

Tämän tutkimuksen aineisto tuotettiin sähköpostitse kerätyillä teemakirjoituksellisilla 

elämäntarinoilla. Teemakirjoittaminen on aineistontuottamismenetelmä, jossa tutkija esittää 

aineistopyynnön esittelemällä aiheensa ja johdattelemalla siihen kysymyksin. (Apo 1995, 174, 

Leppälahden 2002, 46 mukaan). Leea Virtanen (1996, 267) on esittänyt, että sähköposti voi 

tarjota uusia tapoja aineiston tuottamiseen. Vastaajalla on mahdollisuus käyttää vastaamiseen 

niin paljon aikaa kuin haluaa ja tehdä se mihin vuorokaudenaikaan tahansa. 

Sähköpostivastauksia on helppo myös kirjoittaa ja lähettää osissa, ja sitä käyttäen on 

mahdollista vastata hyvin nopeasti ja spontaanisti, jos se sopii vastaajalle. Tässä tutkimuksessa 

sähköpostin käyttö oli kuitenkin hyvin formaalia, eikä sen välityksellä käyty keskusteluja. 

Kirjoituspyyntö saatekirjeineen lähetettiin sähköpostitse sekä trans-tukipisteelle että Setalle, 

jonka lisäksi se jaettiin useaan otteeseen sekä tutkijan omalla Facebook-seinällä että julkisissa 

Facebook-ryhmissä (mm. Suomen Queer Geeks Unite! -ryhmä). Sain vastauksia yhteensä 

seitsemältä suomalaiselta pelaajalta, ja kokonaisuudessaan niistä kertyi noin 14 sivua tekstiä. 

Yksi vastaajista oli lähettänyt viestinsä mukana myös kuvankaappauksia omasta hahmostaan ja 

valokuvan itsestään.  

Vastaajien ikähaarukka oli 22–33 vuotta. Vähemmistöön kuulumisen lisäksi sukupuolen ja 

seksuaalisuuden määrittely jätettiin vastaajien itse muotoiltavaksi, eikä esimerkiksi valmiiseen 

lomakepohjan rastitettavaksi. Kuitenkin jo se, että sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti pyydettiin 

erikseen kertomaan, asettaa vastaajat asemaan, jossa heidän on asetettava itsensä jonkinlaiseen 

kategoriaan. Sukupuoli-identiteettien määritelmät löytyvät työn lopussa olevasta sanastosta. 

Pyrin kuitenkin olemaan tekemättä liian suuria yleistyksiä tai rajanvetoja näiden määritelmien 

mukaan, sillä sukupuoli-identiteettien määritelmät voivat vaihdella yksilöllisesti, ja kuten 

vastaajien omista kommenteista tuli ilmi, olivat monet haluttomia kiinnittymään selkeästi 

mihinkään tiukasti rajattuun identiteettikategoriaan. 

Sukupuoliksi ilmoitettiin cis-nainen, nainen, deminainen ja muunsukupuolinen, miehiä 

vastaajissa ei ollut lainkaan. Mukana oli myös sukupuolenkorjausprosessin läpikäynyt henkilö, 

joka määritteli itse sukupuolekseen nainen, mutta johon tulen välillä viittaamaan transnaisena 

tekstin selkeyttämisen ja vastaajien toisistaan erottamisen vuoksi. Tässä tapauksessa ymmärrän 

trans-etuliitteen kuitenkin vain kuvailevana, samaan tapaan kuin vaikkapa “aikuinen nainen”, 

enkä erillisenä sukupuolena. Muunsukupuolisista vastaajista toinen tarkensi sukupuoltaan 
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nimenomaan non-binaryksi. Seksuaalisuudekseen vastaajat mainitsivat panromanttinen, 

biseksuaalinen, pan, hetero, demi, lesbo ja ei-hetero. Moni oli myös avannut vastaustaan yhden 

sanan määritelmää pidemmin toteamalla esimerkiksi, minkä tyyppisiin ihmisiin kokee usein 

vetoa.  

Kolme vastaajista kertoi pelanneensa konsoli- tai tietokonepelejä lapsesta saakka. Yksi ilmoitti 

pelaavansa kasuaalisti mobiilipelejä. Kaksi vastaajaa oli aloittanut pelaamisen vasta muutama 

vuosi sitten nimenomaan pöytäroolipelaamisen kautta, ja kaksi vastaajaa oli harrastanut pöytä- 

ja liveroolipelejä pitkän aikaa. Moni pelasi kuitenkin useita erilaisia pelejä, ja 

pöytäroolipelaajista kaikki olivat vähintäänkin kokeilleet larppausta. En kysynyt vastaajien 

mahdollisista seurustelusuhteista, mutta yksi heistä kertoi löytäneensä nykyisen 

seurustelukumppaninsa pelaamisen kautta. Moni mainitsi peliryhmän tärkeäksi sosiaaliseksi 

kontaktiksi.  

Aloitin aineiston analysoinnin kirjoittamalla jokaisen tarinan omin sanoin juonelliseksi 

kokonaisuudeksi. Tämä prosessi helpotti minua näkemään tarinoissa kerrottuja syy-seuraus-

suhteita, sekä hahmottamaan paremmin niiden etenemistä ja sisältöä. Lopullisen analyysin tein 

kuitenkin alkuperäisistä tarinoista. Seuraavaksi etsin yhteneviä teemoja ja aiheita eri tarinoiden 

välillä. Pyrin myös hahmottamaan tarinoiden sisältöä ja sitä, oliko niissä jotain selkeää 

“pääpointtia” tai opetusta, jonka ympärille ne rakentuivat. Vaikka kaikki tarinat oli ainakin 

osittain kirjoitettu kronologisesti eteneviksi, oli osa jaettu selkeästi teemallisiin osioihin. 

Käsittelin jokaista tarinaa kuitenkin kokonaisuutena sellaisenaan, kuin se oli kirjoitettu.  

Lopulta tarkastelin aineistoa vielä tarkemmin narratiivisesta näkökulmasta. Millainen juoni 

tapahtumille on muodostettu? Millaista kertomusta vastaaja itsestään tuottaa? 
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6 Tutkimustulokset 
 

Tässä osiossa esittelen kolme teemaa, joiden mukaan olen jaotellut tarinoiden sisältöjä ja 

juonenkäänteitä. Nämä teemat ovat “sukupuoli ja seksuaalisuus pelaajuutta rajoittavana 

tekijänä”, “pelit mahdollisten identiteettien leikkikenttänä” sekä “yhteisön merkitykset 

identiteetille”. Sisältöjen erittelemisen jälkeen analysoin tekstejä laajempina kokonaisuuksina. 

Teemat on muodostettu aineistossa esiintyneiden aiheiden pohjalta. Olen merkinnyt tarinoista 

otettujen lainausten alle numerolla, keneltä seitsemästä vastaajasta kyseinen lainaus on otettu. 

Vastaajille ei ole annettu pseudonyymejä nimien vahvan sukupuolittuneisuuden vuoksi. 

6.1 Sukupuoli ja seksuaalisuus pelaajuutta rajoittavana tekijänä 

Lähdin tarkastelemaan, kuinka pelaajuus koettiin osana omaa identiteettiä. Lähes jokainen 

vastaaja toi esiin jonkinlaisia ongelmia oman sukupuoli- tai seksuaali-identiteettinsä ja 

pelaamisen yhteensovittamisessa. Nämä ongelmat eivät johtuneet niinkään siitä, että vastaajat 

eivät itse olisi kokeneet olevansa pelaajia – tällaistakin puhetta tosin esiintyi yhdellä vastaajalla 

– vaan siitä, että pelikulttuuri tuntui heistä tavalla tai toisella ulossulkevalta. Haasteita 

aiheuttivat muun muassa tarjolla olevien pelihahmojen tai roolien kapeus sekä pelikulttuurin 

heteronormatiivisuus ja seksuaalinen häirintä. 

Liveroolipeleissä sukupuoli ilmaistiin rajoittavaksi tekijäksi myös saatavilla oleviin rooleihin, 

ja roolien kautta myös saatavilla oleviin pelikokemuksiin. Tästä ilmiöstä puhuu myös 

Regitzedatter (2011), joka analysoi sukupuolen erilaisia yhteyksiä liveroolipelaamiseen. 

Sukupuolitetut hahmot vaikuttivat muun muassa siihen, kuinka hyvin vastaajat olivat päässeet 

mukaan peleihin sekä siihen, kuinka hyvin he kokivat voivansa samaistua saamiinsa hahmoihin. 

Vastaajien sukupuolirepresentaatio oli selkeä tarjolla olevia pelikokemuksia rajoittava ja niiden 

laatuun vaikuttava tekijä.  

 

“Sukupuoleni on vaikuttanut mm siihen että enimmäkseen minulle annettiin naishahmoja 

pelattavaksi. Aloin näet siinä 26 vuotiaana hakea myös mieshahmoja sillä mieshahmoille usein 

kirjoitetaan paljon kiehtovampia pelikuvioita. Kesti kuitenkin parikin vuotta tuosta ennen kuin 

sain ensimmäisen mieshahmoni. Mieshahmon pelaaminen oli sikälikin kiinostavaa että jo fyysistä 

ulkomuotoaan halusi muuttaa ”että menisi helpommin täydestä muille” (3) 
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“--- itse mieshahmoa pelatessani meikkaan kasvoilleni miehekkäämmät piirteet, käytän ns 

packeria eli pehmeää aidonkaltaista keinopenistä jota esim. transmiehet kuulemma usein 

käyttävät ihan oikeassa elämässään sekä bindaan rintani mutta ihan tätä tarkoitusta varten tehdyllä 

binderillä. Nämä ulkoiset muutokset auttavat itseäni eläytymään miesrooliin paremmin mutta 

vaikuttavat myös siihen miten vastapelaajat pelaavat kanssani vs jos en bindaa ja meikkaa” (3) 

 

Tässä vastaaja tuo esiin myös pelien sukupuolittuneen sisällön toteamalla, että “mieshahmoille 

usein kirjoitetaan paljon kiehtovampia pelikuvioita”. Näihin mielenkiintoisiin hahmoihin 

käsiksi pääseminen on kuitenkin sukupuolittuneesti ja kehollisesti rajoitettua. Sopiakseen 

siihen kehokuvaan, jolla näitä hahmoja on soveliasta pelata, on naisoletetun pelaajan 

muovattava oma kehonsa tuohon kuvaan sopivaksi. Samalla tarina kietoutuu yhteen 

sukupuolikäsityksiä koskevien diskurssien kanssa – tässä tarinassa sukupuoli kiinnittyy 

kehoon, kuten rintoihin ja penikseen sekä muuhun fyysiseen representaatioon, kuten 

meikkaamiseen, eikä henkilön sisäiseen kokemukseen. 

 

Aineistosta ei löydy tarkkaa syytä siihen, miksi mieshahmoille kirjoitettavat kuviot koetaan 

mielenkiintoisemmiksi. Lukiessani tarinaa liitin tämän kuitenkin vahvasti niihin keskusteluihin, 

joita olen itse liveroolipelaajana käynyt: mieshahmoille kirjoitetut roolit ovat usein aktiivisia ja 

tavoitteellisia, kun taas naishahmot tavataan kirjoittaa esimerkiksi vain “vaimoksi", jolla ei 

pelissä ole selkeää toiminnallista tavoitetta. Voi kuitenkin olla, että vastaaja itse kokee 

mieshahmot kiinnostavammaksi jostain muusta syystä.  

 

Liveroolipelien sukupuolittunutta rajoittavuutta lisäsi myös tarjolla olevien roolien 

jakautuminen pääosin pelkkiin nais- ja mieshahmoihin. Tällä jaolla jätetään ulos ne identiteetit, 

jotka eivät koe mukavaksi asettua näihin annettuihin rooleihin. Samalla toisaalta 

normalisoidaan sukupuolen kaksinapaisuutta. Yhtenä ratkaisuna tähän ongelmaan voi olla 

sukupuolineutraalien hahmojen käyttäminen (Regitzedatter 2011), mutta tälläkään ratkaisulla 

ei aktiivisessa tuoteta monipuolisempaa sukupuolikirjoa. Eräs vastaajista totesi 

sukupuoliroolien rajoittuneisuuden olleen vaikuttavana tekijänä siihen, että hänen intonsa 

harrastamiseen oli hiipunut: 

 

“En kuitenkaan uskaltanut larpata muita kuin naishahmoja, koska kanssapelaajistani suurin osa oli 

miesoletettuja; mietin, että he olisivat pitäneet minua outona, jos olisin näytellyt poikaa tai miestä. 

Halusin olla nuorten miesten silmissä uskottava ja kiinnostavakin. Jälkeenpäin ajatellen olisin nauttinut 
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larp-kokemuksistani paljon enemmän, jos hahmoni sukupuoli olisi ollut joustavampi, ja kiinnostukseni 

kyseiseen harrastukseen olisi säilynyt” (1) 

Vastaaja, joka itse on muunsukupuolinen, on selkeästi tietoinen siitä, millaiseen 

sukupuolirepresentaatioon hän sopii “uskottavasti.” Daviesin (1989) mukaan jo pienet lapset 

tuntevat sukupuolittuneet normit niin vahvasti, että kokevat häpeää, mikäli eivät kykene 

suorittamaan omaa sukupuoltaan muiden silmissä oikein. Tässä tapauksessa peliin 

osallistumisessa on ollut tarjolla vain kaksi sukupuoli-vaihtoehtoa, mies ja nainen, joista 

kumpikaan ei ole ollut vastaajalle sopiva. Tämä tarjolla olevien roolien vähyys on jättänyt 

vastaajan oman identiteetin mahdollisten identiteettien ulkopuolelle. Jotta eri sukupuoliset ja 

erinäköiset ihmiset voivat kokea olevansa tervetulleita, on pelissä luotava osallistumisen 

paikkoja, joihin heidän identiteettinsä sopivat (Regitzedatter 2011). 

Muut kuin mies- tai naishahmot ovat kuitenkin harvassa ja nekin omilla tavoillaan 

ongelmallisia, kuten seuraava vastaaja toteaa: 

“[m]uunsukupuolisten hahmojen pelaaminen kiinnostaisi, mutta ne ovat vähän harvemmassa. 

Toisinaan kuitenkin scifi- tai fantasiamaailmoissa voi olla mukana jotain avaruusolentoja, rotuja 

tai henkiä, joilla ei vaikka ole sukupuolta rakenteena ollenkaan tai niitä voi olla useampia kuin 

kaksi. Tällaisia olisi tosi siistiä päästä pelaamaan. Siinä missä transsukupuolisen ihmisen 

pelaaminen yleensä tarkoittaa sitä, että muilla hahmoilla on jokin suhtautuminen tämän 

sukupuoleen ja hahmon sukupuoli on yleensä osa tämän juonta ja pelikokemusta, edellä 

mainituilla fantasia-vaihtoehdoilla kyse voisi olla enemmän siitä, että sukupuoli on nimenomaan 

olematon eikä sillä ole mitään väliä millekään hahmolle.” (7) 

”Normaalista” poikkeavat sukupuoliroolit siis toimivat peleissä juonellisina elementteinä, joita 

on tarkoitus muiden pelaajien kanssa problematisoida, eivätkä tavallisena osana pelimaailmaa 

siinä missä mieheys ja naiseus. Tämä omalta osaltaan toiseuttaa näitä identiteettejä ja altistaa 

ne sellaiselle kyseenalaistamiselle, joita taas ”normaalina” nähdyt sukupuolet eivät peleissä 

kohtaa. Myös seksuaalisuuteen liittyvät juonet tuotiin esiin pelikokemusta hankaloittavana 

tekijänä: 

“Seksuaalinen suuntautuminen on vaikuttanut siten että en larpeissa ole osannut pelata 

kirjoitettuja romanttisia juonia. Demiseksuaalisuus tuo sen, että en osaa olla fyysisessä 

kontaktissa toisen pelaajan kanssa. Lesbous sen, että en osaa pelata miesoletetun kanssa ja se on 

epämukavaa. Sukupuoli-identiteettini vaikuttaa larppeihin siten, että en osaa pelata välttämättä 
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aina naishahmoa. Varsinkaan jos nainen on stereotyyppisesti kirjoitettu ja sukupuoli on tärkeä osa 

hänen toimintaansa, juonta ja identiteettiä.” (6) 

 

Vastaaja ei tuo esiin, onko hänellä ollut mahdollisuus pelata sellaisia juonikuvioita, jotka eivät 

olisi hänelle epämukavia. Voidaan kuitenkin olettaa, että koska juuri tämä kokemus oli otettu 

osaksi tarinaa, on se ollut jollain tapaa määrittävänä puolena hänen kokemuksensa 

muodostumisessa. Hankalat, omaan seksuaali-identiteettiin sopimattomat juonikuviot ovat siis 

tehneet pelikokemuksista epämiellyttäviä niin suuressa määrin, että se on jättänyt jälkensä.  

 

Pöytäroolipeleissä saatavilla olevia rooleja tärkeämmäksi tekijäksi nousi pelimaailma ja sen 

sisään rakennetut normit. Toisaalta tämän saman voisi käsittää koskevan myös 

liveroolipelaamista – pelimaailma, joka olisi kirjoitettu “sateenkaarevaksi" olisi sallivampi 

monipuolisemmalle sukupuoli-ilmaisulle kuin sellainen, joka perustuu olemassa oleviin 

rakenteisiin. Kerrotuissa tarinoissa pöytäroolipelit kuitenkin painottivat juuri kanssapelaajien 

normikriittisyyden tärkeyttä ja “utopisen" maailman roolia. Hetero- ja cisnormatiiviset 

oletukset tekivät pelitilanteista pöytäroolipeleissä hankalia erään vastaajan mukaan erityisesti 

siksi, että vaikka hahmojen toimintaa vain kuvaillaan kertomalla eikä näyttelemällä, siirtyvät 

oletukset pelaajasta usein myös pelattavaan hahmoon. 

“osa muista pelaajista olettaa heti minun hahmoni olevan nainen. Olen kommentoinut, että en ole 

mitään, mutta silti he puhuttelevat ”she”. Ärsyttää kun minusta pelaajana tehdään sukupuolioletus 

ja se liitetään suoraan myös omaan hahmooni.” (6) 

“Seksuaalinen suuntautumiseni törmää muiden pelaajien heteronormatiivisiin oletuksiin. Minun 

hahmoni oletetaan olevan game masteria myöten heti hetero. Tämä ilmenee mm. jos game master 

haastaa flirttaamaan jonkun npc -hahmon kanssa. Demiseksuaalina en pidä tällaisesta yllättävästä 

seksuaalisesti virittäytyneestä tilanteesta ja lesbona ei voisi vähempää kiinnostaa, jos 

miespuolinen npc flirttailee.” (6) 

 

Toisessa lainauksessa tuodaan esiin, kuinka kaksinapaiseen sukupuolikäsitykseen asettumaton 

identiteetti ei ole sopinut siihen ympäristöön, jossa pelaaminen on tapahtunut. Identiteetin 

yhteensovittamisen yrittäminen on aiheuttanut muissa lähinnä torjuntaa. Näin peliympäristö on 

sulkenut tietynlaiset identiteetit ulkopuolelleen. 

“[s]ukupuoli- ja seksuaali-identiteettini vaikuttaa pöytäroolipeleissä. Olen tässä tämän syksyn 

pelissä luonut hahmon, jolle en määrittele sukupuolta ollenkaan koska en näe sen olevan tärkeää. 
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Muille pelaajille tämä on ollut vaikea muistaa tai käsittää. Kun olen sanonut, että hän ei ole mitään 

sukupuolta, niin kuulen naurahduksia.” (6) 

Yhteiskunnan normit ja erilaiset pelaajasta tehdyt oletukset siis siirtyvät myös hahmoon, kuten 

vastaaja aikaisemmin kuvailee. Näin voidaan todeta, että pelien taikapiiri ei koskaan voi olla 

täysin tavallisesta maailmasta irrallinen – me tuomme peliin mukanamme ne ajatukset ja arvot, 

jotka oikeassakin elämässä vaikuttavat toimintaamme (Regitzedatter, 2011). 

 

Myöskin digipelaamisessa koettiin ongelmia oman identiteetin suhteen. Esiin nostettiin muun 

muassa sukupuolittuneet pelaamisen tyylit ja pelaaja-identiteetti sekä seksuaalinen häirintä. 

Pelaajuus ja naiseus ilmaistiin lähes ristiriitaisiksi kategorioiksi, jopa niin vahvasti, että vastaaja 

ilmaisee toivoneensa voivansa identifioitua jotenkin muuten kuin naiseksi. 

“Sukupuoleni on ollut asia, jossa olen kohdannut eniten torjumista, jarruttamista ja väheksyntää 

pelimaailmassa, jopa siihen pisteeseen asti että hetkittäin olen toivonut osaavani identifioitua 

toisella tapaa.” (4) 

Pelaajan identiteetti nousee tässä siis omaa sukupuoli-identiteettiä lähes tärkeämmäksi 

kategoriaksi, ja näiden kahden määritelmän välinen ristiriita aiheuttaa vastaajassa ahdistusta. 

Tätä ristiriitaa hän tavallaan taas ”korjaa” häivyttämällä omaa sukupuoltaan: 

“Kilpapeleissä en koskaan kommunikoi muutoin kuin tekstichatin tai pelin sisäisten emote-

komentojen avulla, sillä ääneni paljastaa minut naiseksi. Miedoimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että 

tiimikaverini lakkaavat keskittymästä peliin ja yrittävät saada minua puhumaan ”että saisivat 

kuunnella söpöä ääntäni”. Rajuimmillaan se on tarkoittanut graafisia kuvauksia tavoista, joilla 

minut haluttaisiin raiskata. Kätkemällä sukupuoleni saan pelata rauhassa; minut nähdään 

pelaajana, ei naisena, ja sellaisena toivon itse tulevani nähdyksi kun pelaan.” (4)  

Tässä esiin nousee “oikean pelaajan” diskurssi, johon vastaaja itseään vertaa. Sukupuolensa 

kätkemällä hänestä tulee “pelaaja, ei nainen”. Nainen on pelaaja-identiteetin ulkopuolelle jäävä 

ominaisuus, joka on jollain tapaa peitettävä oikean pelaajuuden saavuttamiseksi. Sama 

ajatuskulku jatkuu vastaajalla myös muissa kohdissa hänen tarinaansa: 

“tiedostan selkeän ajatuksen siitä etten ole ”oikea pelaaja” tai ”oikea pelinkehittäjä” – molemmat 

joka päivä lähellä elämääni oleva asia ammattini takia – ellen pelaa ”oikeita pelejä”. Oikeat pelit 

ovat kilpailullisia, eivät seikkailullisia. Oikeat pelit ovat tietokoneella, eivät konsolilla. Oikeat 

pelit ovat niitä, joita on perinteisesti markkinoitu miehille.” (4) 
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Pelaamisen sukupuolittuneet tavat ja niiden hierarkia nousivat esiin myös muilla vastaajilla. 

Miehiseksi mielletystä pelityylistä poikkeaminen on leimattu vääräksi tai oudoksi, ja niin 

sanottujen kasuaalinen pelien pelaaminen ilmaistaan suoraan ”gamer” identiteetin 

ulkopuoliseksi toiminnaksi. 

“Lapsuudessani oli myös hyvin harvinaista että tytöt pelasivat. Pelaamiskaverini olivat siis kaikki 

miehiä. Minun oli usein vaikea sopeutua heidän pelitapoihinsa ja sain usein kuulla pelaavani 

väärin tai oudosti, yleensä siksi että en pyrkinyt voittamaan vaan minusta oli mukavampaa pelata 

hahmoa. Tämä sai minut tuntemaan huonoutta ja ulkopuolisuutta. Nykyään kun pelaan muiden 

naisten kanssa on paljon mukavampaa koska olen löytänyt ystäviä jotka suhtautuvat peleihin 

samalla tavalla.” (5) 

“En sinällään koe itseäni pelaajaksi sanan tutuimmassa ”gamer” merkityksessä. Digitaalisista 

peleistä pelaan lähinnä kasuaalisti mobiilipelejä” (7) 

Shawn (2011) mukaan on yleistä, että naiset eivät koe olevansa pelaajia, vaikka pelaisivatkin 

paljon. On mahdollista, että samanlainen etäisyys tähän kategoriaan on myös muilla ei-mies 

sukupuolisilla pelaajilla. Tässä aineistossa pelaajan ja naisen identiteettien yhdistämisen 

ongelmallisuus liitettiin esimerkiksi vallitsevan diskurssin ulossulkevuuteen.  

“Naispelaajan identiteetti on asia, jonka koin monella tapaa ongelmalliseksi – näin erityisesti siinä 

vaiheessa, kun minulla oli muutenkin vaikeaa kohdata ulkomaailmaa, ja vetäydyin kaikesta 

sosiaalisesta kanssakäymisestä pelien pariin. Jo silloin muistan lukeneeni yksittäisiä artikkeleita 

nuorten miespelaajien syrjäytymisestä ja heihin kohdistuvasta huolesta. Aina miehiä, aina nuoria 

miehiä. Minä, joka olin pudonnut yhteiskunnasta, tiedostin ehkä jollain tasolla kuuluvani 

näihin ”syrjäytyneisiin”, mutta minua ei ollut olemassa.” (4) 

 

6.2 Pelit mahdollisten identiteettien leikkikenttänä 

Lähes jokainen vastaaja ilmaisi käyttäneensä pelejä jollain tapaa erilaisten identiteettien tai 

todellisuuksien kokeiluun. Erityisesti sukupuoli-identiteetin tutkailemiseen pelaaminen, ja sen 

ympärillä tapahtuva oheistoiminta, vaikutti olevan yleinen keino. 

“Muiden ihmisten silmissä alkoi olla väliä sillä, että olin syntymässä naiseksi määritelty lapsi. 

Näihin aikoihin hullaannuin Kingdom Hearts -pelistä --- Pelin päähenkilö oli 14-vuotias Sora, 

johon viitattiin poikana. Peliajan ulkopuolella leikin Sora-hahmoa useita tunteja päivässä --- Tein 

itselleni puisen miekan, kampasin hiuksiani pystyyn ja valitsin saman värisiä vaatteita päälle kuin 
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Soralla. Joskus myös "bindasin" pukemalla ensin hieman pieneksi jääneen urheilutopin ja sen 

päälle t-paidan. Muistan sanoneeni kerran ystävälleni, että haluaisin olla poika.” (1) 

Pelaaminen ja leikkiminen on ollut vastaajalle turvallinen paikka asettua maskuliiniseen rooliin. 

Samaa ilmiötä kuvaa myös toinen vastaaja: 

“Sukupuoli-identiteettini kannalta juuri roolipelit olivat tärkeimpiä pelikokemuksia. Niissä sain 

ikään kuin luvan kanssa olla nainen, vaikka siihen aikaan olin yhteiskunnan silmissä vielä mies. 

Sain tehdä hahmosta sellaisen näköisen kuin itse halusin olla --- En aluksi ymmärtänyt haluani 

pelata aina naishahmolla, mutta vähitellen se kävi selvemmäksi.” (5) 

“Pelit antoivat mahdollisuuden ajatella ja olla naisen roolissa ja vahvistivat käsitystäni siitä mitä 

haluan tehdä elämälläni ja miltä haluan näyttää. Ne olivat minulle tärkeitä muun sellaisen fiktion 

ohella jossa hahmot vaihtoivat tai korjasivat sukupuoltaan.” (5) 

Tässä naishahmojen pelaaminen on ollut eräänlaista naiseuden harjoittelemista suljetussa 

ympäristössä, kun taas joillain vastaajista erilaisten identiteettien kokeileminen ja kokeminen 

on enemmänkin itsetutkiskelua kuin todellisuuteen valmistautumista. 

“Sen sijaan mielelläni pelaan poikia. Ehkä jotenkin koen saavani siinä kurkistuksen johonkin 

mahdollisiin erilaisiin teinivuosiin, jollaisia minulla ei ollut.” (7) 

Myös seksuaalisuuden eri muotojen tutkaileminen pelien kautta oli yleistä. 

“Sims-peleissä pystyi tekemään nais- ja miespareja heteroparien lisäksi, mitä hyödynsin useiden 

pelituntien ajan. “ (1) 

“Minua hämmensi kiinnostua vähitellen seksuaalisesti pojista ja kokea itseni myös enemmän 

pojaksi kuin tytöksi. Kun kehoni oli "peruuttamattomasti" naisellistunut 12 ikävuoteen mennessä, 

aloin hakea naiseuttani. Käsittelin sukupuoli- ja seksuaalisuusasioita yhä pelien kautta, mutta 

aloin jalostaa pelien tarinoita ja hahmosuhteita omassa mielessäni homosävytteisiksi --- Näistä 

parituksista juttelin kavereille, etenkin Internetin chattien kautta. Kirjoitin niistä myös tarinoita ja 

piirsin kuvia, Internetistä löysin ilokseni samanlaista fanikulttuuria.” (1) 

Tärkeää identiteettityöskentelyssä ei ole siis vain itse pelaaminen, vaan myös sitä ympäröivä 

yhteisö ja erilaiset oheistoiminnat, kuten fanikulttuuri. Vastaaja on kääntänyt peleissä esitetyt 

tarinat uudenlaiseen muotoon piirtäen ja kirjoittaen, ja tämän jälkeen jakanut tuotoksiaan 

muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa. Valtarakennelmasta poikkeavia, päälaelleen 

käännettyjä maailmoja rakentuu usein juuri silloin, kun mediassa näkyvä sisältö ei kohtaa omia 
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mieltymyksiämme. Tällaiset vastakarvaan tehdyt queer-luennat voivat toimia kompensoivana 

sisältönä omaa identiteettiä vastaaville representaatioille, mutta tarve normeja haastavalle 

sisällölle on silti olemassa. (Hämäläinen 2015, 24-25.) Pelien mahdolliset maailmat tekevät siis 

vastaajille mahdolliseksi myös erilaiset ”utopia”-kokeilut, joissa oma identiteetti asetettiin 

normaaliksi. Nykyisessä yhteiskunnassa sateenkaarevat identiteetit ovat usein yhä 

marginalisoituja erilaisin tavoin. On siis hyvin ymmärrettävää, että vastaaja kokee halua asettaa 

tilanteen päälaelleen ja samalla tarkastella sitä, millaiset normit ja rakenteet sukupuolen ja 

seksuaalisuuden ympärille rakentuvat.  

“Pöytäroolipelaamisen kautta olen tavallaan myös käsitellyt seksuaalista suuntautumistani. 

Luomamme pelimaailma on hlbt-teemojen suhteen hyvin avoin --- Oma tämänhetkinen 

pelihahmoni on naisista kiinnostunut nainen, ja on välillä ollut todella vapauttavaa saada eläytyä 

hahmoon, jonka yhteiskunnassa suhde samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa on yhtä 

tavallista kuin näkkileipä. --- yksi meitä kaikkia pelaamisessa miellyttävistä asioista on vapaus 

reaalimaailman heteronormatiivisesta kulttuurista. Olen huomannut, että seksuaalinen 

suuntautuminen on suurin "self-insert"-ominaisuus pelihahmoissani. Se varmaan kertoo siitä, 

miten tärkeä osa tämä on identiteettiäni, ja siitä, kuinka tärkeää on voida kokea edes fiktiiviseen 

hahmoon eläytymällä hetkittäistä vapautta ympäristön homo- ja bifobiasta ja 

heteronormatiivisista oletuksista.” (2) 

Tällaisella kriittisellä pelaamisella syrjintä muuttuu näkyväksi. Hämäläisen (2015, 23) mukaan 

roolipelit ovat “vallanneen lokeron, jossa yhteiskunnallista kritiikkiä harjoitetaan aktiivisesti”, 

ja nämä utopististen pelimaailmojen luomisesta kertovat tarinat vahvistavat kyseistä tulkintaa.  

Yksi tarinoista kuvaa vastaajan identiteetin muutosta vakaasta heterosta bi-seksuaaliksi. 

Vastaaja aloittaa tarinansa kertomalla, kuinka hän oli nuorena hyvin varma omasta 

heteroudestaan. Pikkuhiljaa hänen tarinansa kuitenkin etenee liveroolipelaamisen tuomien 

kokemusten kautta siihen, että kuinka hän alkoi kyseenalaistamaan omaa identiteettiään. 

“seksuaali-identiteettini kannalta jännittävimpiä pelihetkiä olivat ne kun vastapelaaja olikin 

crossaava pelaaja. Esim naispelaaja pelasi hahmoni poikaystävää tms. Larpatessa olen paljolti 

metodipelaaja ja etenkin tuohon aikaan uppouduin todella vahvasti hahmoni tunteisiin larpin 

aikana. Niinpä oli todella hämmentävää havaita että se ihastuminen onnistui aivan yhtä 

luontevasti siihen naispelaajaan kuin miespelaajaankin.” (3) 

“ihmettelinkin ihastumista muistuttavia tunteita offajalla naispelaajaan koska tämä ei sopinut 

seksuaali-identiteettiini. Nämä kaikutunteethan lakkasivat aina suhteellisen nopeasti larpista 
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lähdettyä mutta saivat minut kyllä kyseenalaistamaan omaa ehdottomuuttani tässä heteroudessa. 

En kuitenkaan tällöin vielä päätynyt tekemään mitään kokeiluja.” (3) 

Identiteetin kyseenalaistamisprosessin alussa pelien taikapiiri on toiminut väliaikaisena 

tekosyynä omasta identiteetistä poikkeavalle käytökselle. Tarinassaan kirjoittaja kuitenkin 

kyseenalaistaa oman silloisen logiikkansa toteamalla, että hän “kuitenkin” pelasi mielellään 

juuri parisuhteita – luen tämän kommentin niin, että vastaaja nykyisin ajattelee hakeutuneensa 

tarkoituksellisesti tämän tyyppisiin pelikokemuksiin. 

“olin päätellyt että mitäpä tuosta jos jossain peleissä pussaillaan jopa oikeasti ihan vastapelaajan 

sukupuoleen katsomatta. Sehän on vain hahmot jotka sen tekevät. Tai näin uskottelin itselleni. 

Kuitenkin pelasin kovin mielelläni nimenomaan parisuhteita.” (3) 

Lopulta tarina huipentuu siihen, kuinka vastaaja lopulta löytää larppauksen kautta nykyisen 

kumppaninsa. Pelien kautta tulleet tunteet aiheuttivat uuden identiteetin neuvotteluprosessin. 

“Kuitenkin lukuisten hahmojen tunteiden pelaaminen ja yhdessä vietetty offaika varmaan sitten 

avasi minunkin tunteiden porttia tai sitä hyväksymistä tai ehkäpä se vain vähensi pelkoani 

erilaisuudesta jotenkin? --- hupskeikkaa huomasin olevani yhtäkkiä mustasukkainen hänen 

offelämänsä säädölle --- Tästä seurasi omalta osaltani kamppailu oman identiteettini kanssa sillä 

jos myöntäisin tunteiden olevan enemmän kuin vain hahmojen kaikutunteita joutuisin 

uudistamaan käsitykseni minuuteni suhteen.” (3) 

 

Pelien taikaympyrä toimi sukupuolen- ja seksuaalisuuden tarkastelun lisäksi myös sosiaalisten 

suhteiden solmimiseen ja oman identiteetin yleiseen tutkailuun. Nämä kokemukset tuotiin esiin 

mielenterveydestä puhuttaessa, ja roolin suojissa oleminen teki vaikeassakin tilanteessa 

olevalle ihmiselle uusista tilanteista helpompia. 

“harrastin myös larppausta, joka antoi minulle paljon juuri näistä syistä – sain kohdata ihmisiä 

roolin suojissa, ja löytää itsestäni uusia puolia, puolia joita en usko että olisin löytänyt ilman 

hahmoja, joiden kenkiin yritin asettua.” (4) 

Kuten Hiltunen (2017) Pro gradussaan kuvaa, ovat pelaamisen merkitykset usein ajassa ja 

paikassa muuttuvia, ja tämä muuttuvuus nousi esiin myös tässä aineistossa. Vastaaja viisi 

kertoo pelien olleen aikaisemmin juuri turvallinen taikamaailma todellisuuden keskellä, mutta 

identiteettityöskentelyn ja transprosessin myötä pelaamisen syy on muuttunut vain 

ajanvietteeksi. 
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“Transprosessin myötä en enää tarvinnut pelejä naisena olemiseen ja sen myötä pelitottumukseni 

ovat myös muuttuneet, tai enemmänkin syyt pelata ovat muuttuneet. --- Nyt pelaaminen tuntuu 

enemmän normaalilta ajanvietteeltä verrattuna siihen miten se tuntui helpottavalta 

taikamaailmalta ikävän todellisuuden keskellä.” (5) 

Kaikille pelit eivät kuitenkaan näyttäytyneet identiteetin kannalta tärkeiksi tekijöiksi. Yksi 

vastaaja ilmaisi suoraan, että pelaamisella ei ollut suoranaisesti vaikutusta hänen oman 

identiteettinsä löytämiseen. 

“Yksikään pelikokemus ei ole vaikuttanut identiteettiini, koska olen ennen larppaamista tms. ollut 

varma identiteetistäni. Omaan identiteettiini vaikutti nuoruus iän cosplay. Cosplay piireissä on 

paljon sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvia, joten pääsin peilaamaan omaa 

identiteettiäni siinä piirissä.” (6) 

6.3 Yhteisön merkitykset identiteetille 

Yhteisön merkitys nousi vahvasti esiin lähes jokaisessa tekstissä – osassa hyväksyvän ryhmän 

positiivisena vaikutuksena identiteetin neuvottelun mahdollisuuksiin, toisissa taas vaikeutena 

sopeutua olemassa olevien ryhmien pelityyleihin. Analyysiani varten nostin esiin niitä 

kokemuksia, joissa yhteisö näyttäytyi jollain tapaa identiteetin muodostumisen kannalta 

tärkeänä, mutta yhteisöjen tärkeys nousi esiin myös monella muulla tavalla, jotka eivät 

kuitenkaan ole tämän tutkimuksen kannalta oleellisia. 

Vastaaja seitsemän tuo esiin, että olisi ankeaa, jos peliporukka rajoittaisi pelin sisäistä 

sukupuolen tai seksuaalisuuden ilmaisua esimerkiksi sääntöihin vetoamalla. Turvallinen 

pelaajaryhmä mahdollistaa sääntöjen tulkitsemisen niin, että se ei ulossulje vähemmistöjä. 

“olemme saaneet muovata pelin maailmasta juuri itsemme näköisen ilman, että tarvitsee pelätä, 

että osa muista pelaajista kyseenalaistaisi. Olisi tosi ankeaa pelata porukassa, missä joku sanoisi 

vaikka ’Ei sinun hahmosi voi olla muunsukupuolinen, kun peliohjeissa sanotaan sallituiksi 

sukupuoliksi vain nainen tai mies.’ tai ’Et sinä voi tehdä homoa hahmoa, kun meidän partyssa on 

jo yksi homo/koska ei keskiajalla ollut homoja/tms.’” (7) 

Samalla nousee esiin myös muiden pelaajien omalle identiteetille antaman tuen tarve. Tämä 

vaatii kuitenkin ymmärrystä hetero- ja cisnormatiivisista rakenteista, sekä avomielisyyttä 

hyväksyä itselle vieraitakin asioita. Moni vastaaja kuvaili pelaavansa nimenomaan muiden 

vähemmistön edustajien kanssa, ja tämä vertaisryhmän puute näyttäytyy ongelmana vastaajan 

kuusi tarinassa: 
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“Peliseura vaikuttaa siten, että parasta olisi pelata ihmisten kanssa, jotka ovat avomielisiä ja 

ymmärtävät heteronormatiiviset rakenteet ja kuinka niitä jokainen joka päivä rakentaa ja purkaa 

omilla teoillaan. Ihmiset jotka eivät tekisi heti oletuksia sukupuolesta tai seksuaalisesta 

suuntautumisesta. Kyllä se kuluttaa, kun tämän hetkisessä pelissä on selvästi cisheteroja. En saa 

olla oma itseni.” (6) 

Pelaaminen on kuitenkin myös tuonut vähemmistöjen edustajia yhteen. Tämä vertaistuki taas 

voi olla tärkeä elementti niin hyväksytyksi tulemisessa kuin oman identiteetin 

ymmärtämisessäkin, kuten seuraavat vastaajat toteavat: 

“--- harrastin myös foorumipohjaista roolipelaamista. Tätä kautta tutustuin moniin sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöjen edustajiin heidän kanssaan pelaamalla ja keskustelemalla, Internetissä. 

21-vuotiaana ystävystyin transtaustaiseen kanssapelaajaan ja hänen avullaan tajusin olevani 

muunsukupuolinen.” (1) 

“Porukka oli myös tosi turvallinen alusta asti. Mukana oli muitakin seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin kuuluvia --- Kun olen kuullut miespuoleisten tuttujen puhuvan heidän 

DnD inside-läpistään, ne kuulostavat usein vähän seksistisiltä tai homofobisilta tai muuten vaan 

jotenkin vähän kamalilta. --- Kun taas meidän pelissämme seikkailevat mm. muunsukupuolinen 

tiefling, karismaattinen lesbo-haltia, jolla on miespalvelijoita ja npc:inä lukuisia homo (ja 

interspecies) pariskuntia.” (7) 

Turvallinen, hyväksyvä peliyhteisö näyttäytyi parhaimmillaan kodin omaisena ympäristönä. Vastaaja 

kaksi tuo tarinassaan esiin, että hän ei ole voinut tulla ulos kaapista perheenjäsenilleen näiden 

konservatiivisten näkemysten takia. Pelaajayhteisöstä on muodostunut paikka, jossa tämä osa 

identiteettiä hyväksytään. 

“Peliporukkani ja larppaajayhteisö tuntuvat kodilta, jossa seksuaalisella suuntautumisellani ei ole 

väliä, toisin kuin esimerkiksi konservatiivisessa perheessäni.” (2) 

Vastaaja neljä kertoo, että ei ole kokenut tarvetta asettaa omalle seksuaalisuudelleen tarkkaa 

termiä. Yhtenä tärkeänä syynä tähän hän esittää hyväksyvät peliyhteisöt, joissa tarkalle 

määritelmälle ei ole ollut tarvetta. 

”Tässä lämpimät, hyväksyvät peliyhteisöt ovat toisaalta olleet kasvattavassa roolissa; koska 

identiteettiäni tai kumppaneitani ei ole asetettu kyseenalaisiksi, en ole koskaan kokenut painetta 

sopia tiettyyn seksuaalisen suuntautumisen muottiin, vaan olen saanut olla vapaasti ja avoimesti 

kiinnostunut niistä ihmisistä, joihin olen ollut ihastunut.” (4) 
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Toisaalta pelit myös mahdollistivat toisenlaisen kommunikaatiokanavan, jonka avulla 

syntyneitä suhteita pidettiin yllä.  

“Pelit näyttelivät suhteessamme kohtuullisen suurta roolia. --- Pelaaminen oli meille tapa viettää 

yhteistä sosiaalista aikaa, kommunikoida puheen ja tekstin lisäksi myös pelinsisäisillä tavaroilla 

ja keskinäisellä huumorilla – kumppanin Mind Controllaaminen junan alle tai kielekkeeltä alas ei 

välttämättä ole aina oikea tapa osoittaa kiintymystä, mutta meitä se jaksoi naurattaa kerran 

toisensa jälkeen. --- Pelimaailma oli meille oikean elämän jatke, kuin huone joka mahdollisti 

yhdessä matkustamisen, tai haaste jonka pystyimme kohtaamaan yhdessä.” (4) 

6.4 Yhteenveto 

Pelejä käytettiin identiteetin neuvottelemisen ja tutkimisen välineenä hyvin moninaisin tavoin. 

Moni kuvasi kokeilleensa pelata eri sukupuolisia hahmoja oman identiteettinsä tutkailemiseksi, 

toiset kirjoittivat peleistä tarinoita tai leikkivät pelihahmoja lapsuudessaan. Pelimaailman ja 

hahmojen luomisessa normikriittisyys nousi tärkeäksi elementiksi, ja roolipelimaailmoista 

tehtiin tarkoituksella tästä maailmasta poikkeavia, esimerkiksi tekemällä niissä homosuhteista 

oletusarvoisia. Myös yhteisöllä oli suuri merkitys oman identiteetin eri osien yhdistämisessä – 

pelikokemus muuttui epämiellyttäväksi, jos muut pelaajat tai pelimaailma eivät tukeneet 

pelaajan omaa sukupuoli- tai seksuaali-identiteettiä. 

Pelaamiselle annetut merkitykset olivat selkeästi sukupuolittuneen pelidiskurssin värittämiä. 

Kokemukset “oikeasta” pelityylistä nousivat esiin moneen otteeseen, ja vastaaja neljä kuvaili 

häivyttävänsä oman naiseutensa pelitilanteissa, jotta hänet nähtäisiin pelaajana eikä naisena. 

Muutama vastaaja esitti kokeneensa pelaavansa “väärin”, mikäli he eivät pelanneet 

maskuliiniseksi mielletyllä tavalla. Peliharrastus näyttäytyi kuitenkin tärkeänä, ja moni 

vaikeuksiakin kohdannut vastaaja kuvasi jatkaneensa harrastustaan vaikeuksista huolimatta. 

Toisille oman identiteetin ulossulkeminen taas oli ollut syy jonkun harrastuksen osa-alueen 

lopettamiseen. Pelaamisen suhde omaan sukupuoli- tai seksuaali-identiteettiin oli siis 

ristiriitainen, mutta kumpikaan ei lähtökohtaisesti sulkenut toista ulkopuolelle. Moni myös koki 

jollain tapaa vaikeaksi tai ongelmalliseksi kertoa omasta pelaamisestaan muille, koska 

erityisesti roolipelaajien maine koettiin huonoksi. 

Mielenkiintoinen havainto oli vastaajien sukupuoli- ja seksuaalisuusmääritelmien 

kiinnittymättömyys selkeisiin rajoihin. Vaikka osa vastaajista ilmaisikin omaa identiteettiään 



 

 

 

29 

vähäsanaisesti ja tunnetuin termein (esimerkiksi “biseksuaali”), tarkensi moni vastaajista omaa 

määritelmäänsä lisäämällä siihen erilaisia reunaehtoja. 

“Panromanttinen, "harmaalla alueella" (jotakin aseksuaalisuuden ja panseksuaalisuuden välillä, 

mikä vaihtelee elämäntilanteen mukaan)” (1) 

“En tiedä, osaanko määritellä seksuaalista suuntautumistani kovin tarkasti. Niin kauan kuin 

muistan, sitä on kuvannut parhaiten sana ’whatever’” (4) 

“Öööö… ei-hetero? En osaa määritellä tarkemmin, mutta lähinnä kiinnostaa naiset ja 

muunsukupuoliset tyypit, pienemmässä määrin miehet.” (7) 

Tästä samasta ilmiöstä puhuu Driver (2007) teoksessaan Queer Girls and Popular Culture. 

Kertojat määrittelevät identiteettinsä suhteessa siihen tilanteeseen, jossa sitä heiltä pyydetään, 

ja erilaisissa tilanteissa määritelmät olisivat hyvinkin voineet olla erilaisia. 

Kerättyjen tarinoiden juonikaarissa oli myös selkeästi erilaisia tunnelmia - osa niistä oli itsensä 

löytämisen kertomuksia, osa tarinoita ristiriidasta eri identiteettien välillä ja osa huokui 

turhautumista normeihin ja rakenteisiin. Kerrotut tarinat siis käsittelivät sekä intrapersoonallisia, 

interpersoonallisia että kulttuuris-rakenteellisia elämän kerroksia (Fraser 2004, 191–192). 

Sukupuolenkorjausprosessin läpikäynyt nainen kirjoitti tarinaansa oman sukupuolensa 

löytämisen juonena. Siinä missä lapsuuteen liittyivät vääränlaisuuden tunne ja todellisuudesta 

pakeneminen, oli aikuisuus tuonut tullessaan yhteisöjä, joihin kuulua, ja uudenlaisia 

merkityksiä pelaamiselle. Sukupuoli-tarina kietoutui vahvasti yhteen pelaamisen kanssa – 

aluksi naisten pelaamiselle oli täytynyt muodostaa yleiseen narratiiviin sopivia syitä, eikä sen 

merkitys ollut vastaajalle itsellekään lapsena selvillä. Trans-prosessi taas oli tuonut mukanaan 

uudenlaisia, sukupuolen vaihtamista käsitteleviä pelejä. “Uusi" identiteetti naisena taas toi 

mukaan pelaajuuden ja naiseuden yhdistämisen kysymykset. Samanlainen itsensä löytämisen 

tarina löytyy myös vastaajalta kolme, joka joutui larppaamisen tuomien tunteiden vuoksi 

neuvottelemaan oman identiteettinsä uusiksi heterosta bi-seksuaaliksi.  

Osa tarinoista taas rakentui ensisijaisesti vähemmistöposition kautta, eri identiteettien 

yhteensovittamisen vaikeutta käsitellen. Nuoruudessaan ongelmallisesti pelannut vastaaja 

kertoi naiseuden ja pelaajuuden hankaluudesta muun muassa representaation vähyyden, 

pelaaja-identiteetin sukupuolittuneisuuden ja naisten kohtaaman häirinnän kautta. 

Demisukupuoliselle ongelmaksi muodostui yhteisöjen vallitseva hetero-ja cisnormatiivisuus, 
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jossa hänen omalle identiteetilleen ei ollut tilaa olla olemassa samanarvoisena kuin muille 

identiteeteille. 

Näitä tarinoita luettaessa on otettava huomioon, että vaikka jokainen vastaaja sai kirjoittaa 

vastauksensa yksin, on ne kuitenkin tehty nimenomaan tätä tutkimusta varten, niiden 

mahdollinen yleisö mielessä pitäen. Tarinan kirjoittaja on se, joka valitsee, mitä ja miten 

tarinaan sisältyy. Näin ollen kertomukset ovat vain yksi katsaus vastaajien tapaan neuvotella 

itseään suhteessa heitä ympäröivään maailmaan. 

Sukupuolivähemmistöt koettiin hyväksyviksi pelaamisen suhteen, samoin kuin peliyhteisöt 

koettiin yleisesti ottaen turvallisiksi tiloiksi omalle sukupuoli- tai seksuaali-identiteetille. Pelit 

olivat myös monella olleet väylä tutustua muihin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen 

edustajiin, ja harrastuksen parissa on vastaajien mukaan paljon vähemmistöjen edustajia. 

Heteronormatiivisten oletusten kuvailtiin siirtyvän pelaajasta hahmoon myös 

pöytäroolipeleissä, joissa hahmoa pelataan vain kerronnalla, eikä pelaajan omalla keholla. 

Sukupuolettoman hahmon tekeminen taas oli aiheuttanut muissa pelaajissa hämmennystä, eikä 

sukupuolettomuutta osattu ottaa tosissaan. 

Sukupuoli tuotiin esiin myös siinä, millaisiin hahmoihin pelaajalla on mahdollisuus päästä. 

Kehojen sukupuolittuneisuuteen liittyvät narratiivit näkyvät myös siinä, kuinka eräs vastaaja 

kertoi muokkaavansa kehoaan aina sen mukaan, minkä sukupuolista hahmoa hän pelasi. 

Monessa tarinassa nousi se, kuinka pelimaailman luominen mahdollistaa toisenlaisten 

todellisuuksien kokeilemisen, ja esimerkiksi mahdollistaa fiktiivisen elämän maailmassa, jossa 

ei ole homofobiaa. Moni oli myös leikkinyt pelihahmoja, piirtänyt niitä tai kirjoittanut niistä 

tarinoita. Pelit esitettiin myös tapana kommunikoida ja oikean elämän jatkeena. Naispelaajan 

identiteetti koettiin ongelmallisena eri tavoin. 
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7 Luotettavuus 

Panseksuaalisena, paljon pelaavana naisena olen itse osa sitä vähemmistöä, jota tutkin. Tämä 

läheisyys väistämättä vaikuttaa niihin tulkintoihin ja johtopäätöksiin joita tutkimuksessani teen, 

vaikka oma tarinani ei olekaan osa kirjoitettua aineistoa. Toisaalta narratiivisen analyysin 

yhtenä periaatteena on juuri se, että mitään tekstiä ei voi irrottaa siitä kontekstista, jonka 

keskellä se sijaitsee. Koen, että oma asemani pelikulttuurin aktiivisena jäsenenä antaa minulle 

omanlaisensa kokemuksellisen tiedon siitä, kuinka pelaamiseen liittyviä tarinoita harrastuksen 

piirissä tuotetaan ja kuunnellaan. Samalla oma ymmärrykseni aiheesta avaa minut kuulemaan 

tarinat hyvin toisenlaisesta näkökulmasta, ja oman positioni julkisuus on saattanut vaikuttaa 

myös vastaajilla siihen, kuinka he ovat itsestään kertoneet. Tästä prosessista puhuu myös 

esimerkiksi Löyttyniemi (2004) omaa tutkimusprosessiaan kuvaillessaan: lääkäriltä lääkärille 

kerrotussa tarinassa oman osaamattomuuden myöntäminen voi olla osoitus ammattitaidosta, 

kun taas lääkäriltä ei-lääkärille kerrottuna sama asia voisi tulla tulkituksi pätemättömyytenä. 

Tästä syystä koen, että läheinen asemani tutkimani alakulttuurin kanssa on ollut positiivinen 

voimavara.  

Tutkimusprosessin aikana huomasin moneen kertaan liikuttuvani saamistani vastauksista, sillä 

niissä kaikuivat ne samat ajatukset ja toimintatavat, joita olen itse elämässäni pyörittänyt. 

Prosessi oli lähes terapeuttinen, ja olen yhä varmempi siitä, että sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöjen tavat käyttää mediaa ovat todella hedelmällinen tutkimuskohde. 

Jo aikaisessa vaiheessa tukimusta tehdessäni ongelmaksi muodostui pelaamisen 

määritteleminen. Mikäli olen kiinnostunut vain digipelaamisesta, mihin vedän rajan digitaalisen 

ja ei-digitaalisen pelaamisen välille? Annetaanko tietokoneella pelatulle pasianssille erilaisia 

merkityksiä kuin perinteisillä pahvikorteilla pelaamiselle? Ovatko mobiilipelit laskettavissa 

samaan kategoriaan kuin tietokonepelit? Onko roolipelaaminen digipelausta, jos se tapahtuu 

netin välityksellä eikä pöydän ääressä noppaa heittäen? Lopulta päädyin siihen, että 

digipelaamisen rajaaminen omaksi alueekseen ei ole kysymykseni kannalta hyödyllistä. 

Pelaamiselle annettuja merkityksiä tutkittaessa tuntuisi keinotekoiselta etukäteen määrätä, 

millaisilla peleillä merkityksiä omaan elämään luodaan. Pyrin tällä päätöksellä antamaan 

tutkittaville tilaa kertoa vapaasti omasta peli-historiastaan ilman paineita asettaa sitä tiiviisti 

ennalta määriteltyyn muottiin, mutta samalla laajensin tutkimustani niin suurelle alueelle, että 

johtopäätösten tekeminen suuntaan tai toiseen on hyvin riskialtista. Digipelaamisen, 
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liveroolipelaamisen tai lautapelaamisen fyysiset käytännöt ovat hyvin erilaisia toisistaan, 

vaikka pelaaminen konseptina kattaakin nuo kaikki kategoriat.  

Tiedostan myös, että tähän tutkimukseen osallistuneet vastaajat eivät edusta suurta enemmistöä. 

Kirjallisen, monen sivun mittaisen tarinan kirjoittaminen vaatii aikaa ja resursseja, joita 

läheskään kaikilla pelaavilla vähemmistöedustajilla tuskin on. Vastauksista ei myöskään käy 

ilmi vastaajien kulttuuritaustaa tai sosioekonomista asemaa, jotka molemmat vaikuttavat niihin 

odotuksiin, joita yksilön sukupuolelle annetaan. Oman elämänkerran kirjoittaminen 

nimenomaan tutkimustarkoitusta varten saa myös ihmiset positioimaan itsensä suhteessa juuri 

tähän asetelmaan ja kirjoittamaan itsestään asioita, joita he haluavat tuoda tutkimuksessa esille. 

Shaw (2011) kertoo esimerkiksi, että ihmisten itselleen antamat määritelmät vaihtelivat 

tutkimusprosessin aikana ja muuttuivat riippuen siitä, tapahtuiko haastattelu kasvotusten vai 

sähköisesti. 

Ensimmäisessä lähettämässäni kirjoituspyynnössä myös tutkittavien ikä oli rajattu 18–30- 

vuotiaisiin. Aineistoa ei kuitenkaan kertynyt tarpeeksi nopeasti tutkimuksen aikatauluun 

nähden, joten poistin ikärajoituksen lisävastausten saamiseksi. Kirjoituspyyntö koki myös 

muita muutoksia aineiston keräämisprosessin aikana: päivitin muun muassa sanamuotoja 

vähemmän painostavaan muotoon ja poistin sivurajoituksen täysin. Vasta viimeisin, kaikista 

vapain kirjoituspyyntö sai vastauksia, joten voidaan kenties olettaa ensimmäisen version olleen 

liian vaikean oloinen. Seta myös pyysi seksuaali-identiteetti- sanan vaihtamista seksuaaliseksi 

suuntautumiseksi, joten tämäkin voi vaikuttaa saatuihin tuloksiin.  

Alun perin oletin, että vastaajat tulisivat painottumaan digitaalisen pelaamisen puolelle, mutta 

todellisuudessa pöytä- ja liveroolipelit olivat suuremmassa osuudessa kuin tietokone- tai 

konsolipelit. Tämä jako liittyy varmasti osittain siihen, että jaoin tarinapyyntöäni yhdessä 

nimenomaan liveroolipelaamiseen liittyvässä Facebook-ryhmässä, mutta en yhdessäkään 

nimenomaan digipelaamiseen liittyvässä ryhmässä. 

Sana “vähemmistö” asettaa nämä tutkitut identiteetit väistämättä toiseuttavaan suhteeseen 

“enemmistön”, eli heterouden ja cis-sukupuolisuuden kanssa. Jopa oikeusministeriön 

(Oikeusministeriö, n.d) määritelmissä seksuaalivähemmistö on määritelty olevan “jotain muuta 

kuin heterous --- esimerkiksi homot, lesbot ja biseksuaalit, aseksuaalit ja panseksuaalit”. Tämä 

termi – jota käytin jo tarinapyynnössäni – voi osaltaan sulkea ulos sellaisia identiteettejä, jotka 

eivät koe kuuluvansa vähemmistöön, tai eivät halua määrittää itseään sen aseman kautta. 
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Queer-tutkimus merkitsee tutkimusotetta, jossa analysoidaan sitä, kuinka erilaisten 

seksuaalisuuksien, normien ja poikkeavuuksien käsitteet rakentuvat ja millaisiin diskursseihin 

ne käyttäjänsä sitovat. Heteronormatiivisuuden huomioonottaminen on tässä 

tutkimusperinteessä tarkoittanut muun muassa sitä, että tutkittavia ei olla rajattu pelkästään 

normaalista “poikkeaviin” seksuaalisuuksiin vaan huomiota kiinnitetään normien ja 

identiteettien monimutkaiseen rakentumisen verkostoon. Kyseessä on siis itserefleksiivinen 

tutkimusote. (Hekanaho 2010, 148.) 
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8 Pohdinta ja johtopäätökset 
 

Diskurssi pelaamisen “oikeasta tavasta” on vahvasti sukupuolittunut, kuten gamer-identiteettiä 

tutkinut Shaw (2011) toteaa – kysymyksessä siitä, kuka lasketaan pelaajaksi, juuri sukupuoli 

on tärkeä määrittäjä. Pelikulttuurin osallisuuden mahdollisuudet ovat siis sukupuolittuneesti 

rajattuja (Friman 2015), ja tämä ilmiö nousi tässäkin aineistossa vahvasti esiin. Identiteetin 

neuvotteleminen tehdään aina suhteessa ympäröivään maailmaan ja mahdollisiin olemisen 

positioihin. Pelaamiseen liittyy useita sukupuolittuneita ja normatiivisia narratiiveja, jotka ovat 

osa sitä kontekstia, jossa identiteetin neuvotteleminen tapahtuu. Pelaajien oma seksuaali- ja/tai 

sukupuoli-identiteetti vaikuttaa siis vahvasti siihen, kuinka osalliseksi yksilö kokee itsensä 

pelikulttuurissa, ja myös siihen, millaisiin pelikokemuksiin hänellä on mahdollisuus ylipäätään 

päästä käsiksi. Toisaalta pelikulttuurissa esiin nousevat narratiivit myös rajaavat sitä, kenellä 

on mahdollisuus asettua pelaajan identiteettiin.  

Tytöille ja naisille erikseen markkinoidut pelit ovat omalta osaltaan mukana pelaajan kategorian 

rajaamisesta vain miehille. Toisaalta tämän tutkimuksen aineisto nosti esiin useita kokemuksia 

siitä, kuinka tärkeää on pelata juuri itselle kiinnostavia pelejä sellaisessa ympäristössä, jossa 

muut pelaajat hyväksyvät yksilön pelaamisen tyylin. Vaikka naisille erikseen markkinoiduilla 

peleillä on siis oma ongelmallisuutensa, ei voida kiistää etteikö pelitavaltaan 

erilaisille ”pinkeille peleille” silti olisi kysyntää. Oleelliseksi jatkokysymykseksi tässä 

nouseekin kenties se, kenelle näitä pelejä markkinoidaan, ja suuntautuuko mikään mainonta ”ei 

pinkeistä” peleistä muille kuin heteroseksuaalisille miehille?  

 

Aineistoa lukiessani en voinut olla kiinnittämättä huomiota siihen todella tarkkaan analyysiin, 

jollaista moni vastaaja tarinoissaan tuotti – oli selkeää, että aihetta oli pohdittu aikaisemminkin. 

Yksi selitys tälle reflektointitaitojen korkealle tasolle voi olla erityisesti liveroolipelaamiseen 

liittyvä perinne kokemuksen analysoinnista pelin jälkeen järjestettävissä debriefeissä, eli 

purkutilaisuuksissa. Samanlainen aktiivinen pohdinta voisi tehdä hyvää myös muunlaista 

pelaamista harrastaville. 

Pohdin myös, minkä takia yksikään vastaajista ei ollut mies. Eräs mahdollinen selitys tälle voi 

olla se, että koska pelaaja-identiteetti on suurelta osin varattu miehille, ei sen sovittaminen 

omaan sukupuoleen tai seksuaalisuuteen kenties vaadi niin paljon itsereflektointia 

miespuolisilta pelaajilta. Voi kuitenkin myös olla, että niissä ryhmissä, joissa tarinapyyntöä 

jaettiin, ei yksinkertaisesti ole ollut juurikaan miehiä. 
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Voidaan myös pohtia, miksi mieshahmojen juonet nähdään parempina? Liittykö tähänkin 

ajatusmalliin ”miehisen” pelaamisen arvottaminen oikeammaksi ja paremmaksi, kuin 

”naisellisen” pelaamisen? Olisi mielenkiintoista tutkia, koetaanko mies-hahmojen juonet 

paremmiksi juuri niiden sisällön vuoksi vai kenties jostain muista syistä. 

Tämä tutkimus osoittaa, että vähemmistöidentiteetit ovat yhä huonosti representoituna monissa 

pelimuodoissa, ja että osallisuuden mahdollisuus pelikulttuurissa vaihtelee suuresti yksilön 

identiteetistä riippuen. Tarvitsemme kulttuuria, joka luo mahdollisia tiloja niin sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöille kuin myös esimerkiksi eri kulttuureista tuleville tai vammaisille 

pelaajille. Niin pitkään, kun näitä pelaavia ihmisryhmiä eritellään oikeasta “pelaajan” 

kategoriasta esimerkiksi vahvasti eriytetyn markkinoinnin kautta, tulee ristiriita identiteetin 

neuvottelemisen prosessissa säilymään. Samalla käsityksemme pelaajista vinoutuu, kun ne 

pelejä pelaavat ihmiset, jotka eivät tunnista itseään pelaajiksi, jäävät ulos siitä tutkimustiedosta 

jota aiheesta tuotetaan. Tulevan tutkimuksen kannalta on siis tärkeää ymmärtää, että 

”pelaajuus” ja pelaaja-identiteetti ei välttämättä mene yhteen sen kanssa, pelaako ihminen 

pelejä vai ei (Shaw 2011). 

Pelien käyttäminen erilaisiin opetuksellisiin ja kasvatuksellisiin tehtäviin on lisääntynyt 

digiloikan myötä. Pelikasvatus vaatii kuitenkin vielä hurjia loikkia pysyäkseen ajan tasalla 

nopeaan tahtiin kehittyvän pelikulttuurin kanssa. Erityisesti pelien sisällä tapahtuva syrjintä ja 

siihen liittyvät sukupuolittuneet käsitykset vaativat erityistä huomiota pelejä hyödyntäviltä tai 

mediakasvatusta antavilta tahoilta.  

Keskustelussa pelaamisen mahdollisista hyödyistä ja haitoista jäävät harrastamisen erilaiset 

tavat ja sen ympärille kietoutuva kulttuuri usein huomiotta. Tällöin pelaaja alkaa näyttäytyä 

passiivisena vastaanottajana, eikä aktiivisena merkitysten tuottajana. Tämän tutkimuksen 

aineisto kuitenkin paljastaa, että vaikka pelit eivät vastaisi ihmisen omia arvomaailmoja, 

tuotetaan mediasta aktiivisesti uudenlaisia tulkintoja, jotka tavalla tai toisella asetetaan 

sopimaan omaan identiteettiin. 
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Sanasto 

Sukupuoli ja seksuaalisuus 

Aseksuaali kokee seksuaalista vetoa muihin ihmisiin vain vähän tai ei ollenkaan. Kaikille tämä termi ei 

ole itsessään seksuaalinen suuntautuminen tai identiteetti, sillä myös esimerkiksi homo, lesbo tai 

biseksuaalinen voi olla aseksuaali. (Seta 2016.)  

Biseksuaali ihminen kokee vetoa sekä omaa ja että eri sukupuolta olevia ihmisiä kohtaan (Seta 2016). 

Cis-etuliitteellä kuvataan sitä tilannetta, jossa henkilön sukupuoli-identiteetti on yhtenevä hänelle 

syntymässä määritellyn sukupuolen kanssa (Seta 2016). 

Deminainen tai demityttö (eng. demigirl) on jossain määrin tyttö tai samastuu tyttöyteen. Deminainen 

voi identifioitua tämän lisäksi myös johonkin toiseen sukupuoleen. (Transtukipiste 2015). 

Vaihtoehtoisesti deminainen voi tarkoittaa henkilöä, joka on määritelty syntymässään naiseksi, mutta 

joka ei koe niin vahvaa samaistumista tähän sukupuoleen, että tahtoisi identifioitua yksinomaan naiseksi 

(Nonbinary wiki 2017).  

Demiseksuaalinen kokee seksuaalista vetoa vain ihmisiin, joihin hänellä on vahva tunneside (Väisänen 

n.d).  

Demisukupuolinen (eng. demigender) on kattotermi ei-binäärisille sukupuoli-identiteeteille, joissa 

ihminen kokee vain osittaista samaistumista tiettyyn sukupuoleen. Kuten muunsukupuolinen, myös 

demisukupuolinen on itsessään identiteettikäsite, jota voivat käyttää esimerkiksi ihmiset, jotka kokevat 

yhteyttä sukupuolen konseptiin tietyn sukupuolen sijaan. (Nonbinary wiki 2017).  

Hetero kokee vetoa muuta kuin omaa sukupuoltaan olevia ihmisiä kohtaan. Myös muut kuin cis-

sukupuoliset voivat identifioitua heteroiksi. (Seta 2016.)  

Lesbo on nainen, joka kokee vetoa vain samaa sukupuolta olevia kohtaan (Seta 2016). 

Muunsukupuolinen voi olla sekä mies että nainen, jotain tämän asettelun välistä, tai jotain aivan muuta. 

Termiä voidaan käyttää myös eräänlaisena kattoterminä erilaisille ei-binäärisille sukupuoli-

identiteeteille, jotka eivät asetu kaksijakoiseen sukupuolikäsitykseen. (Seta 2016). Termi on “2010-

luvulla vakiintunut suomen kieleen kuvaamaan sukupuoli-identiteettejä, jotka eivät ole yksiselitteisesti 

nais- tai miesidentiteettejä” (Transtukipiste 2015).  
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Nainen on yleinen sukupuoli-identiteetti, ja yksi Suomen kahdesta juridisesti virallisesta sukupuolesta 

(Seta 2016). 

Panseksuaalinen ihminen kokee vetoa kaikkia sukupuolia oleviin ihmisiin tai ihmisen sukupuolesta 

riippumatta. Termin käyttö on jossain määrin päällekkäistä bi-seksuaalisuuden kanssa. (Seta 2016.)  

Sukupuolen korjaaminen tarkoittaa sitä lääketieteellistä, sosiaalista ja juridista prosessia, joiden avulla 

transsukupuolinen tai muunsukupuolinen henkilö korjaa kehoaan vastaamaan sukupuoltaan (Seta 2016). 

Kaikki transsukupuoliset ja muunsukupuoliset eivät kuitenkaan tarvitse korjausprosessia, ja jokaisen 

henkilön sukupuoli-identiteetti on yksilöllinen. 

Pelikulttuuri 

Cosplay on harrastus, jossa pukeudutaan erilaisiksi kuvitteellisiksi peli-, tv-sarja- tai elokuva-hahmoiksi.  

DnD / D&D eli Dungeons and Dragons on suosittu pöytäroolipeli. 

E-urheilu on järjestäytynyttä, kilpailullista pelaamista, jota verrataan usein urheiluun. 

NPC / EPH tarkoittaa ”ei-pelaajahahmoa” (non-player character). Digipeleissä NPC:t ovat tietokoneen 

ohjaamia hahmoja. Liveroolipeleissä jako pelaajahahmoihin ja ei-pelaajahahmoihin tehdään usein sen 

perusteella, millaisia juonia hahmolle on tarjolla, tai millaista pelikäyttäytymistä pelaajalta odotetaan. 

Siinä missä pelaaja-hahmolle annettavat juonet ovat runsaita, on NPC-hahmon pelillinen tarkoitus ja 

juonimäärä usein hyvin rajallinen. Pelaajahahmolla on myös vapaus toimia juuri niin kuin pelaaja itse 

haluaa, kun taas NPC-hahmon toimintaa määrittelee pelin järjestäjä. Pöytäroolipelissä NPC:t ovat 

yleensä pelinjohtajan kontrolloimia hahmoja. Jako on kuitenkin liukuva, ja esimerkiksi vieraileva NPC 

voi tarkoittaa pöytäroolipelaamisen yhteydessä vain hahmoa, jonka rooli tarinassa on vain väliaikainen. 

Voice-chat palvelut ovat viestintävälineitä, joiden avulla voidaan keskustella tietokoneen mikrofonien 

kautta (esimerkiksi Skype, Discord). 
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Liitteet 
Liite 1. Tarinapyyntö ja saatekirje. 
 

Saatekirje 
 
Olen Helsingin yliopiston yleisen- ja aikuiskasvatustieteen opiskelija, ja teen kandidaatin tutkielmaani 

sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöihin kuuluvien, 18–30 vuotiaiden suomalaisten ja Suomessa asuvien 

henkilöiden pelaamiselle antamista merkityksistä. Tutkimukseni tarkoitus on avata pelaamisen yksilöllisiä 

merkityksiä ihmisen identiteettityöskentelyn välineenä, ja tuottaa laadullista tutkimustietoa pelaamisen 

erilaisista käyttötavoista. Nyt kaipaisin ihmisiä, jotka voisivat kirjoittaa minulle tarinansa.  

 

Toivon sinulta muutaman sivun mittaista, pohdiskelevaa tarinaa omasta pelaamisestasi ja seksuaali- ja/tai 

sukupuoli-identiteetistäsi. Voit kertoa tekstissäsi niitä asioita, jotka koet itse tärkeiksi, ja muotoilla tarinasi 

sellaiseksi, kuin sinä itse haluat. Mitä syvemmin kerrot minulle oman tarinasi, sitä paremmin voin sitä tulkita. 

Pelaamisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kaikkia pelaamisen muotoja - niin digitaalisia kuin lauta-, 

kortti- tai roolipelejäkin. Voit kertoa juuri niistä pelaamisen muodoista ja siihen liittyvistä oheisharrastuksista, 

jotka ovat sinulle tärkeitä. Osallistuneiden vastaajien henkilöllisyyttä ei lopullisesta tutkielmasta voi päätellä, 

eivätkä kirjoituksesi päädy sellaisenaan kenenkään muun kuin tutkijan itsensä ja tämän ohjaajan nähtäväksi. 

Sinulla on oikeus ilmoittaa jälkikäteen, jos et haluakaan, että tekstiäsi käytetään osana aineistoa. 

Tutkimukseen vastataan sähköpostitse. 

 

Tutkimusta voidaan hyödyntää myös osana valtakunnallista PRO SOS- hanketta. Hankkeesta löytyy 

lisätietoja osoitteesta http://www.socca.fi/kehittaminen/pro_sos  

Jos haluat valmiin tutkimuksen itsellesi luettavaksi, ilmoita vastauksesi yhdessä sähköpostiosoite, johon 

haluat sen lähetettävän. 

 

Mikäli haluat olla yhteydessä tutkijaan, sinulla on kysymyksiä tai haluat lisätä tarinaasi jotain jälkikäteen, 

voit olla yhteydessä tutkijaan sähköpostitse. Tekstejä voi lähettää 15.10.2017 asti. 

 

Yhteystiedot 
 

Tutkija 

Mirka Oinonen 

mirka.oinonen@helsinki.fi 

Yleinen- ja aikuiskasvatustiede, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin Yliopisto 

Kasvatustieteellinen tiedekunta 

Siltavuorenpenger 1–5, 10 / PL 9 

00014 Helsingin yliopisto 

 

Ohjeet tarinan kirjoittamiseen 
Kirjoita vapaamuotoinen kertomus omasta pelaamisestasi ja sukupuoli- ja/tai seksuaali-identiteetistäsi. 

Toivon sinulta noin 1-5 sivun mittaista, pohdiskelevaa tarinaa. Voit kertoa tekstissäsi niitä asioita, jotka koet 

itse tärkeinä, ja muotoilla tarinasi sellaiseksi, kuin sinä itse haluat. Tarinan ei tarvitse olla “valmis” tai 

kauniisti kirjoitettu, tärkeintä on sinun kokemuksistasi kertominen juuri sillä tavalla, joka sinusta tuntuu 

oikealta. Varaathan tarinasi kirjoittamiseen riittävästi aikaa. 

Pelaamisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kaikenlaisia pelaamisen muotoja - niin digitaalisia kuin lauta-, 

kortti- tai roolipelejäkin. Voit itse kertoa, millaiset pelaamisen muodot tai pelaamiseen liittyvät 

oheisharrastukset ovat juuri sinulle tärkeitä. 

 

http://www.socca.fi/kehittaminen/pro_sos
mailto:mirka.oinonen@helsinki.fi
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Kirjoita tarinasi alkuun seuraavat perustiedot itsestäsi: 

 Ikä 

 Sukupuoli (niin kuin sen itse määrittelet) 

 Seksuaalinen suuntautuminen (niin kuin sen itse määrittelet) 

 Kansallisuus 

 Sähköpostiosoite (Vapaaehtoinen) 

 

Alla on muutama apukysymys, joita voit käyttää kirjoittamisen apuna. Niiden sisällyttäminen tekstiin ei ole 

pakollista, ja voit kirjoittaa tekstisi myös ilman niitä - ne on tarkoitettu ajatuksia herättelemään.  

 

 Millainen on sinun elämänkertasi pelaajana?  

 Mitkä ovat olleet tärkeimpiä pelikokemuksiasi? 

 Ovatko pelikokemuksesi vaikuttaneet omaan identiteettiisi? 

 Onko sukupuolesi tai seksuaalinen suuntautumisesi vaikuttanut kokemuksiisi peleistä tai pelaamisesta?  

 Ovatko pelitottumuksesi muuttuneet elämäsi aikana, esimerkiksi seurustelun tai vaikkapa mahdollisen 

kaapista tulemisen jälkeen? 

 Miksi sinä pelaat? 

 Millaisten pelien pelaamisesta pidät? 

 Miten kerrot muille ihmisille peliharrastuksestasi? 

 Onko joitain ihmisiä, joille et kerro pelaamisesta? Tai joitain pelejä, joiden pelaamisesta et kerro 

kenellekään? 

 Pelaatko yksin vai muiden kanssa? Vaikuttaako seura siihen, miten tai millaisia pelejä pelaat? 

 

Valmis tarina lähetetään osoitteeseen mirka.oinonen@helsinki.fi joko word tai pdf. -muodossa.  

Otsikoi viestisi “Pelitarinoita kandidaatin tutkielmaan”. 

 

Tekstejä voi lähettää 15.10.2017 asti. 
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