
MAINOS

 H
arry ”Dirty Harry” Mälkki, 

71, ei ollut pelannut edes ma-

topeliä ennen kuin liittyi vuo-

si sitten eläkeläiskilpajoukkue Grey 

Gunnersiin.

Viisihenkinen joukkue pelaa 

Counter-Strike: Global O�en-

sive -ammuntapeliä (CS). 

Se on yleisin e-ur hei lu-

tie to ko ne pe li maail-

malla.

– Aktivoi aivoja, pa-

rantaa ongelmanrat-

kaisu- ja keskittymis-

kykyä sekä silmä-käsi-

koordinaatiota, Mälkki 

luettelee pelaamisen 

hyötyjä.

Hän saapuu Pa-

saatin esports-tapahtuman panee-

liin, jossa käsitellään pelaamista lä-

pi elämän. Toisin kuin monesti luul-

laan, konsolipelaaja ei ole vain teini-

poika, joka valvoo koneen äärellä öi-

sin ja nuokkuu päivät koulussa. Pe-

laaja voi olla yhtä hyvin tyttö, neli-

kymppinen toimitusjohtaja tai eläke-

läisrouva.

UUDEN AJAN  

URHEILUHUIPUT

Kakkoskerrokseen rakennetaan kak-

si pelialuetta. CS:n lisäksi Pasaatissa 

on esillä Fortnite, jota pelataan nel-

jän hengen tiimeissä. Yleisöstä kol-

me vuorollaan pääsee kokeilemaan 

livepelaamista ammattipelaajan 

joukkueessa.

Tapahtuman kohderyhmänä ovat 

pelaajien vanhemmat ja lähipiiri. 

Asiantuntijaluennoissa käsitellään 

muun muuassa naisten pelaamis-

ta, striimaamista sekä e-urhei-

lua bisneksenä ja työllis-

täjänä.

– Ennen suomalai-

set olivat tunnettu-

ja autourheilusta, jat-

kossa menestysla-

jimme on e-urhei-

lu. Uusia ammattikun-

tia syntyy. Siinä missä 

Antero Mertaranta 

selostaa jääkiekkoa, 

myös e-urheilussa 

on omat kommentaattorinsa, 

kertoo esports-tapahtu-

maa järjestävä tapahtu-

makonsultti Kris tian 

Björk.

Suomeksi tubetta-

vat luovat uraa vain 

Suomessa toisin kuin 

e-urheilijat, jotka voi-

vat pelata avatarei-

na missä päin maail-

maa tahansa. Uuden 

ajan urheilijoita moni 

ei tunnista kuvista eikä nimistä, eikä 

ehkä edes heidän avatar-nimistään. 

Pasaatissa nähdään e-urheilun hui-

put Mike ”Nurmio” Lanki ja Taneli 

”Disturbed” Veikkola.

– Ne, jotka kuvittelevat että e-ur-

heilu ei ole urheilua vaan istumis-

ta, voivat tulla kokeilemaan. Pelaaja 

ei pärjää huipulla, jos ei ole fyysises-

ti kunnossa. Myös pään täytyy kes-

tää paineita.

TAPAHTUMIEN  

PASAATI

Björkin mielestä kauppakeskus on 

mahtava foorumi, lämmitetty tila, jo-

ka on korvannut torin olohuoneena.

– Siellä pitää olla tapahtumia, jois-

sa on muutakin ohjelmaa kuin kym-

menen prosentin ale ja tirehtöö-

ri paikalla viihdyttäjineen. Pasaatis-

sa on ollut naistenpäivä, senioripäi-

vä, lastenpäivä ja ystävänpäivä pus-

sauskoppeineen.

Grey Gunnersien keski-

ikä on 72,8 vuotta. Jouk-

kueel la on oma val-

mentaja, ja se tree-

naa yhdessä kerran 

tai pari kuukaudessa.

– 14-vuotias lap-

senlapseni on opetta-

nut minua myös, Mälk-

ki sanoo.

– Pelaamisella on 

paljon positiivisia 

vaikutuksia. Olen nauttinut peleistä 

varsinkin nuorten joukkueita vas-

taan. Kaikesta oppii. Ehkä otamme 

Pasaatissakin pelierän.

Kauppakeskus Pasaatin esports-tapahtumassa pelataan 
e-urheilun ammattilaisten kanssa ja puhutaan tietokone- 
ja konsolipelaamisesta elämän mittaisena harrastuksena.

Pelaamista koko ikä

Grey Gunners -joukkue: Kari “Nap_time” Walden, Markku “Mac 10” Puska, Ulla ”General Ulla” Ström,  

Yrjö ”Ice” Varma, Harry ”Dirty Harry” Mälkki. 

�� E-urheilu = esports = tietoko-

ne- ja konsolipelien pelaamista 

kilpailullisesti. Tyypillisiä kilpa-

pelejä ovat mm. reaaliaikaiset 

strategiapelit ja taisteluareena 

monipelit. 

�� Counter-Strike = taktinen en-

simmäisen persoonan am-

muntapeli, yksi suosituimmista 

kilpapeleistä. 

�� Fortnite = kolmannen persoo-

nan ammuntapeli, jossa on 

myös selviytymispelin ominai-

suuksia.

�� Striimaaminen = Suoratoisto 

(engl. streaming), jossa video-

kuvaa  pelaamisesta lähete-

tään verkossa suorana lähetyk-

senä katsojalle suoratoistopal-

velun kautta.

�� Tubettaja = laittaa YouTubeen 

lyhyitä videoita omasta elä-

mästään.

�� Avatar = hahmo, jota pelaaja 

käyttää virtuaalimaailmassa.
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