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KYSELYVASTAUKSIA 

”Mökkinaapurin C64 oli ratkaiseva tekijä - jo tuolloin tajusin 
että pelaaminen itsessään on parasta ikinä! Digitaalisissa 
peleissä kiehtoi uudet maailmat, mielikuvitus ja mahdollisuus 
olla mitä erilaisin sankari. Pelaaminen oli tavallaan 
mielikuvituksen jatke.” 



KYSELYVASTAUKSIA 

” Amiga 500. Harmaa laatikko, jonka nopiseva näppis piti 
loppuvaiheessa tukea seinää vasten ja käynnistää kynällä. 
Pelejä pelatakseen piti osata käyttää ohjauskieltä, josta emme 
siskojen kanssa ymmärtäneet mitään. Tuntui ihmeeltä, että 
muutamalla kirjaimella sai koko pelien kirjon valumaan pitkin 
näyttöä. Oi Amiga!.” 



KYSELYVASTAUKSIA 

”Jotta saisin tietokoneeseeni äänikortin, faija laittoi ehdoksi 
että todistuksen keskiarvon pitää olla vähintään 8,0. Sitä ei 
oikein meinannut tulla, ja lopulta rakensin itse koneen 
printteriporttiin kytkettävän D/A-muuntimen, käytännössä 
äänikortin, jonka avulla pystyin tekemään tietokoneella omia 
biisejä ja pelaamaan joitain pelejä äänten kanssa. Tuli se 
kasin keskiarvokin joskus myöhemmin.” 





Myst (1993-) 



Half-Life (1998) 



Grand Theft Auto V (2013) 





http://www.youtube.com/watch?v=SMOXgTA48BM 







PELAAMISEN ARKIPÄIVÄÄ 

• Digipelaaminen yleistyy (arkipäiväistyy) yhä laajemmin 
vanhemmissakin pelaajaryhmissä 

• Älypuhelimella pelaaminen nouseva trendi 
• kasuaalipelaaminen suosittua 
• kaikista suomalaisista aktiivisia digitaalisten pelien pelaajia 56% 

(keski-ikä 37 v.), v. 2010  vastaava luku oli 54% (keski-ikä 33 v) 
• Miesten pelaaminen (60%) aktiivisempaa kuin naisten (48%) 
• Facebookin suosiosta huolimatta vain 13% on pelannut FB-pelejä 

• suosituin digitaalinen peli tietokonepasianssi 
• jos mukaan lasketaan rahapelit, lauta- ja korttipelit niin pelejä 

harrastaa vähintään satunnaisesti lähes kaikki (98%), vähintään 
kerran kuussa 89% 

 
Pelaajabarometri (2011) 

 

http://fransmayra.fi/2011/03/25/pelaajabarometri-2010/


TUTUSTUKAA 

http://kotikone.wordpress.com/ 
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