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Haastattelijat: Jos valitsisit yhden tietyn pelikokemuksen viimeiseltä kuukaudelta, joka on 
ollut mieleenpainuva, ja kuvailisit sitä mitä tapahtui ja miltä se tuntui, mitä tunteita ja 
kokemuksia siitä heräsi? 
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Haastateltava: Joo, no voisin mainita tota. Mä oon, mä oon sillee arkajalka. Noi, noi lapset 
on paljon niinku spontaanimpia ja ne, ja ne tota pelaa tosi nopeasti ja ne oppii tosi nopeasti, 
mut mä oon arkajalka ja tota päätin, että no nytpäs mä kokeilen vaihteeksi sitten ihan 
Minecraftin survival survivalilla sitten ja tota ekaa kertaa ja ja tota mä pelkäsin niitä 
creeppereitä siellä ja ties vaikka muita, mitä muita siellä nyt oli, hämähäkkejä ja muita ja mä 
yritin varoo niitä creeppereitä ja mulla oli selkeesti stressitaso nousi ja adrenaliinit nousi ja 
vaikka kuinka varoen, niin niinhän se creepperi sinä räjähti vieressä ja sitten melkein kuolin 
ja säikähdin (nauraa) ja näin poispäin. Ja tota, totesin vaan, että "äh", että pitääpäs ottaa 
tauko. Ja tota, en siis jättänyt pelaamista siihen, mutta siirryin luovalle moodille, luovalle 
moodille vähäksi aikaa ja, ja tota totesin, että "voi hyvää päivää", että kyllä tämä on välillä 
siis se uuden opettelu on välillä aikuiselle tosi vaikeata ja tota totesin, että vaikka kokemus 
oli aika jännä ja ahistavakin, niin tota se tekee hyvää, että pystyy tavallaan sillä tavalla niin 
kuin omia rajojansa venyttämään. 
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Haastattelijat: Jos pitäisi kuvata tätä kokemusta yhdellä sanalla (tunteella), niin mikä se oli? 
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Haastateltava: Jännittävä. 
 
 


