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PELAAMINEN PERHEESSÄ KORONAVIRUSEPIDEMIAN AIKANA 

Maaliskuussa 2020 mullistui lähes kaikkien arki. Tässä artikkelissa kuvataan, miten kolmen 

lapsen ja kahden aikuisen perheessä on kotona eletty ja pelattu, kun kouluun, päiväkotiin, 

töihin tai harrastuksiin ei ole konkreettisesti menty. Mitä pelejä perheessä on pelattu ja mitä 

aikuiset ovat lasten pelaamisesta oppineet.  

Ensiksi lapset kertovat, mitä ovat kotona ollessaan pelanneet, sitten käydään läpi, mitä 

pelejä lapset ja aikuiset ovat yhdessä pelanneet. Lopuksi pohditaan, miten monista asioista 

saa pelin ja leikin aikaiseksi. 

Pelillisiä tehtäviä alakoululaiselle artikkelin lukemisen jälkeen: 

1. Millä tavoin teidän perheessä pelataan? 

2. Aiheuttaako pelaaminen perheessä ongelmia? Entä miten ongelmat ratkotaan? 

3. Tutustu johonkin tässä artikkelissa mainittuun peliin ja tee siitä lyhyt peliarvostelu. 

Peliarvostelun kirjoittamisen apuna voit käyttää Peliarvostelu-tehtävää, joka löytyy 

täältä: http://kirjasto.one/kirjastoltakouluille/peliarvostelut/  

4. Onko koronavirusaika muuttanut omaa pelaamistasi? Pelaatko enemmän tai 

vähemmän? 

5. Eroavatko mielestäsi peli ja leikki toisistaan? Miten pelin ja pelaamisen voisi 

määritellä? 

 

___________________________________________________________________________ 

Mitä lapset kertovat kotona ollessaan pelanneensa?  

 

4-vuotias lapsi 

“Mitä pelejä olet tykännyt pelata, kun olemme olleet kotona paljon?” kysyn. 

“Tykkään pelata äidin tabletilla noomi-peliä,” lapsi vastaa tarkoittaen DragonBox- 

matematiikkapeliä.   

Ensin aikuinen ihmettelee, että mikä on noomipeli. Sitten selviää, että pelisovelluksen 

kuvakkeessa on noomihahmo, joita lasten matematiikan kirjoissa käytetään. ”Miten sitä 

noomipeliä pelataan?” Lapsi kertoo, että “sinne pitää saada uusia tasoja, siinä pitää tietää, 

mikä numero se on”.  

”Mitä muita pelejä olet pelannut kuin noomipeliä?”  

Lapsi kertoo, että toinen peli on ninjago rätkä (Lego Ride in). ”Mikä siinä on hyvää?” kysyn ja 

lapseni vastaa: “Tässä pitää pärjätä rätkällä mennessä muita ajajia vastaan.”  

Vanhempana seuraavaksi tarkistan Lego Ride in -pelin ikärajan ja huomaan ikärajan olevan 7 

vuotta. Peli on aikoinaan ladattu aikuisen tabletille isompia lapsia varten. Huono omatunto 

tulee väkisinkin, mutta itse pelin sisältö on moottoripyörällä ajelua ja NinjaGo-hahmoja, 

jotka tosin törmäävät toisiin ajajiin. Tämä peli ei ole meillä noussut esiin väkivaltaisina 
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juttuina tai huonona nukkumisena lapsissa, mietin. Tätäkin nuorin lapseni on oppinut 

isommilta sisaruksiltaan pelaamaan. 

Lisäksi nelivuotias osaa kertoa, että äidin puhelimesta löytyy yksi kiinnostava peli, joka on 

Supercell-peliyhtiön Brawl Stars. 

 ”Mitä sinä teet siinä pelissä?”  

“Mä liikun siinä” lapsi vastaa ja liikuttaa sormiaan niissä kohdin, missä pelinappulat ovat.  

 

Brawl Stars on ladattu aivan hiljattain äidin puhelimeen, jotta aikuinenkin saa selvän, 

millainen peli Brawl Stars oikein on. Isommat lapset ovat opettaneet äitiä ja siinä samalla 

myös vähän pikkuveljeä. On se kuitenkin liian vaikea pelinä nelivuotiaalle ja varmasti olisi 

liian koukuttava, jos sitä enemmän kuin hyvin satunnaisesti 4-vuotias kokeilisi pelata. Nyt 

nelivuotias voi uskottavammin leikkiä Brawl Stars -hahmoihin liittyviä leikkejä, kun hieman 

tietää, mistä pelissä on kyse. Pelin tunteminen on kovaa valuuttaa pihaleikeissä eristysajan 

päättymisen jälkeen. 
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4-vuotias pelaa matematiikkapeli DragonBoxia, kun muut tekevät töitään. 

 

Ekaluokkaisten pelaaminen 

Ekaluokkalainen nro 1: ”Tykkään pelata brawo starsia (=Brawl Stars) ja pelaamisessa 

tärkeää on se, että joskus bokseista saa uusia tyyppejä, gemejä, skinejä ja tähtivoimia.” Kun 

kysyn, ”miten niitä bokseja saa?”, vastaus tulee nopeasti. Bokseja saa keräämällä tarpeeksi 

tähtipoletteja ja poletteja, joita saa pelaamalla ja voittamalla otteluita. Satunnaisesti pelissä 

saa bokseja, joista saa uusia pelihahmoja. Esimerkiksi jouluaattona kaikki ”brawon” pelaajat, 

niin uudet kuin vanhat, saivat uuden hahmon, Ricon. Se on jäänyt nuoren pelaajan mieleen. 

Ekaluokkalainen nro 2 on tykännyt erityisesti pelata nelivuotiaan sisaruksensa kanssa. Sekä 

DragonBox-matematiikkapelin pelaaminen että pihapelit, kuten sähly, ovat heidän yhteinen 

puuhansa.  

Koulukavereiden kanssa yhdessä pelattavat Brawl Stars -pelit ovat jääneet vähälle, koska 

lapset eivät näe koulukavereita, ja eivät siten sovi, milloin voivat yhdessä pelata. 

Pelaaminenkin on muuttunut perhepiirin sisäiseksi tai itsekseen pelattavaksi. 
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Ekaluokkalaisillamme ei ole Whatsappia tai tietotaitoja soitella ja jutella luokkakavereiden 

kanssa, mikä auttaisi yhteisten pelihetkien sopimisessa. 

Pelataan yhdessä 

Aikuiset lanseerasivat kotielämän virkistykseksi nelivelhoturnajaiset (idea kopioitu Harry 

Potter -kirjoista, kyllä), joissa kukin sai itse valita pelin, jota pelataan yhdessä. Velhoilu ei 

kuitenkaan ole näissä turnajaisissa tarpeen. Pelit, jotka turnajaisiin pelattaviksi valikoituivat, 

ovat Stiga Play Off -jääkiekkopeli, Lasten Alias, Monopoly Junior ja Hirsipuu. Turnajaiset ovat 

vielä kesken, koska kaikkia pelejä ei vielä ole pelattu. Idea on tärkeintä! Erityisesti Alias ja 

jääkiekkopeli ovat olleet turnajaisissa suosittuja, koska ne sopivat kaikille, sillä niissä on 

vähiten lukemista vaativia tehtäviä, ja niitä lapset voivat hetken pelata keskenäänkin. 

Ulos on päivittäin mentävä ja kerrostalon pihalla ei jatkuvasti jaksa olla. Olemme löytäneet 

mm. hiljaisen hiekkakentän, jossa olemme pelanneet jalkapalloa, jalkapallokrokettia sekä 

olemme lennättäneet leijaa tuulisilla säillä.  

Tavoitteena on vielä kevään tai alkukesän aikana pelata Wii-pelikonsolilla urheilupelejä ja 

erityisesti erästä mäkihyppypeliä. Virtuaalinen kaatuminen mäkimäessä on ollut riemullinen 

kokemus, ainakin aiemmilla pelikerroilla, ja onnistuneet mäkihypyt ovat jääneet kaikille 

onnistumisina mieleen. Wii-pelikonsolin pelaamiseen tosin vaikuttavat paljon säät. 

Pelikonsolin sensoreineen ja kapuloineen jaksaa asentaa vasta sitten, kun ilmat ovat 

huonoimmillaan. Ulkoilu ja ulkopelit ovat olleet kotiarjessa kovaa valuuttaa. Tavoitteemme 

on vielä ennen kesälomien alkua pelata Korona-peliä. Ihan vain siksi. 

Pelailun ja kisaamisen moninaisuus näkyväksi 

Kun ollaan enemmän kotona, niin pelaaminen on näkyvämpää ja pystymme havaitsemaan, 

miten moninaista pelaaminen sekä leikit lapsilla ovat. Aika monesta arkisesta asiasta 

kehitetään kilpailu, leikki tai peli. Pelien säännöt voivat muuttua lennossa kesken leikin ja 

kisan, ja näissä kuvioissa aikuinen on välillä todellakin oppijan asemassa! Pelin voi saada 

aikaan myös kävely- tai pyöräilylenkistä: kuka on ensimmäisenä seuraavalla valotolpalla? 

Hippaa ja piiloleikkiä pelataan ulkona hyvin usein, ja aikuinen on niissä mukana, sillä hänen 

osallistumishalukkuuttaan ei kysellä.  Olemme löytäneet usein ulkoillessa pantillisia 

palautustölkkejä ja -pulloja luontoon heiteltyinä. Mikä seikkailu onkaan ollut löytää näitä 

”aarteita” ja miettiä, kenellä on suurin pistetili (=kuka löytänyt eniten) ja mihin aarteista 

tulevat rahat voisi käyttää. Varovaisia olemme olleet aina pulloihin ja tölkkeihin koskemisen 

suhteen, myös ennen korona-aikaa: kaikilla aarteenlöytäjillä on hanskat kädessä ja 

pesutoimista huolehditaan heti kotiin tultua. Luonnollisesti kilpailun voi järjestää myös 

kisaamalla, kuka on ensimmäiseksi ulkona, kun hissiä ei käytetä tai kuka on ensimmäisenä 

kotiovella.   

Kun kaikki olemme olleet kotona paljon, niin jossain vaiheessa aikuiset huomasivat, että olisi 

hyvä laittaa kullekin lapselle ”käyttäytymis-/motivointitaulu”. Kun kukin kerää itselleen 

hymiöitä tarpeeksi, voittaa upean palkinnon. Hymynaamoja saa muun muassa roskien 

viemisestä, imuroinnista, koulukirjojen järjestyksessä pitämisestä, laittamalla lautaset 
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tiskipöydälle sekä hyvistä käytöstavoista. Tässä jokainen kisaa ainakin itsensä kanssa joka 

päivä. Tässä kisassa lapset ovat hyvin motivoituneita, mikä myös helpottaa kaikkien arkea.  

Ekaluokkalaisten pelaamistavat ja -ajat tulivat näkyvämmäksi aikuisille, kun etäkoulun 

alettua huomasimme, miksi lapset olivat menneet tosi ajoissa aamuisin kouluun. Kännyköillä 

haluttiin kavereiden kanssa aamulla ennen koulun alkua pelata tai katsoa, kun kaverit 

pelaavat. Kun lapset olivat jo koulun pihalla, ei myöhästymistä tarvinnut pelätä. Iltapäivän 

hidas kotimatkakin on käynyt selville, koska puhelimilla on pelattu joko iltapäiväkerhon 

jälkeen ja kiellosta huolimatta joskus kotimatkallakin. 

 

Artikkelin on kirjoittanut Vantaan kirjastotyöntekijä huhtikuussa 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 


