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Mitä ovat pelijamit?
Pelien luomista yhdessä annettujen 
rajoitusten puitteissa

• Aikarajat
• Teemat
• Välineet

Painopiste prosessissa, ei valmiissa 
tuotteessa
Yhteisöllisyys (ei kilpailua, projektit 
esitellään kaikille)
Leikillisyys, uuden kokeilu

Suurin tapahtuma Global Game Jam
Suomessa Finnish Game Jam ry.
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https://globalgamejam.org/
http://www.finnishgamejam.com/
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Jamit ovat aina 
oppimiskokemus

• Uudet ihmiset ja yhteistyö
• Haasteet ja ongelmanratkaisu
• Jamittamaan (ja työskentelemään) oppiminen
• Uudet työkalut
• Oppiminen on myös pelialan ammattilaisille tärkeä 

motivaattori!
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Pedagoginen potentiaali
- Kaikki oppivat eri asioita
- Teeman tai muiden rajoitteiden kautta voidaan liittää mihin tahansa oppisisältöön 
- Yleisimmät opittavat asiat:

• Yhteistyötaidot
• Tekniset taidot
• Oppimaan oppiminen
• Pelilukutaito
• Tunnetaidot
• Ajanhallinta, oman toiminnan ohjaus

- Vaikuttaa myös vahvasti käsitykseen itsestä oppijana ja erityisesti siihen, miten suhtautuu 
tekniikkaan (digipelijamit)
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Growing Mind -pelijamitutkimuksen 
keskeiset kysymykset

Miten pelijameja voidaan käytännössä järjestää 
kouluympäristöissä?
Ovatko oppimistulokset hyviä myös silloin, kun pelijamit ovat 
osa koulun toimintaa?

6



growingmind.fi

Tuloksia tähän mennessä
- jamit sopivat vallalla oleviin pedagogisiin käsityksiin hyvin

- vertaisoppiminen
- projekti- ja ilmiöoppiminen
- tekemällä oppiminen

- opettajien näkemykset positiivisia ja rohkaisevia
- osallistuneiden opiskelijoiden kokemukset hyviä, oppimista ja asenteiden muutosta 

tapahtunut
- sukupuolittuneet käsitykset tekniikasta ja ohjelmoinnista uudistuvat
- suurin syy, miksi kaikki eivät halua jameihin: kaikkia ei kiinnosta pelit, pelaaminen tai pelien 

tekeminen
- suurimmat syyt, miksi jameihin halutaan: pelit kulttuurin ja ilmaisun välineinä, pelit osana 

arkea, halu oppia uutta
- kokemuksen kautta paljon käytännön tietoutta ja vinkkejä, joita voimme jakaa opettajille
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Pelijamit.org -nettisivut
- julkaistu kesällä 2021: https://pelijamit.org/
- erityisesti opettajille suunnattu sivusto (toimii kaikille, jotka 

järjestävät jameja lapsille ja nuorille)
- ohjeita, materiaalia, pedagogista pohdintaa, tutkimusta…
- lukuvuoden 2021-2022 aikana on vielä mahdollista saada 

mentorointiapua, jos haluaa järjestää jamit omalla koulullaan 
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