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”Suurin	  syy,	  miksi	  nuoret	  pakenevat	  
pelimaailmaan	  on	  se,	  että	  pelissä	  saa	  	  
sitä	  kaivattua	  positiivista	  palautetta,	  
mitä	  he	  	  valitettavan	  vähän	  muualta	  
saavat”	  

Tony	  Manninen	  –	  Ludocraftin	  
toimitusjohtaja,	  peliguru	  	  



	  +	  

Kiinnostava	  henkilökuva	  –	  Tony	  Manninen	  	  

Saimme	  illan	  aikana	  kuulla	  mielenkiintoisen	  tarinan	  siitä,	  kuinka	  erilaisesta	  
pojasta	  kasvoi	  –	  hänen	  omien	  sanojensa	  mukaisesti	  osittain	  pelien	  pelastamana	  
–	  akateemisesti	  meritoitunut	  oululaisen	  pelialan	  pioneeri.	  Asioiden	  tekeminen	  
omalla	  tavallaan,	  omaa	  kutsumusta	  seuraten	  ei	  aina	  ole	  ollut	  hänellekään	  
helppoa,	  mutta	  sinnikkyys,	  epävarmuuden	  sietäminen	  ja	  sitoutuminen	  
toteuttamaa	  omaa	  unelmaansa	  ovat	  kantaneet	  häntä.	  Tällä	  hetkellä	  hän	  johtaa	  
yhdessä	  yhtiökumppaneidensa	  kanssa	  Ludocraft	  yritystä,	  jonka	  omaleimaista	  
yrityskulttuuria	  ja	  pelien	  maailmaa	  hän	  avasi	  meille	  psykologeille	  mukaansa	  
tempaavalla	  tavalla.	  	  

Unelmana	  muuttaa	  maailmaa	  pelien	  avulla	  	  

Ludocaftin	  tavoitteena	  ei	  Tony	  Mannisen	  mukaan	  ole	  enempää	  eikä	  vähempää,	  
kuin	  muuttaa	  maailmaa	  pelien	  avulla!	  Illan	  aikana	  Tony	  avasi	  monipuolisesti	  
pelien	  maailmaa	  ja	  auttoi	  käsitteellistämään	  ajatteluamme.	  ”Peli	  on	  leikkiä,	  
mutta	  kaikki	  leikki	  ei	  ole	  peliä”,	  hän	  kuvasi.	  Peli	  on	  leikkiä,	  jossa	  on	  rakenne:	  
tavoite,	  konflikti,	  säännöt	  ja	  tulos.	  Tavoite	  luo	  tekemiselle	  suunnan,	  konflikti	  
tekee	  pelistä	  mielenkiintoisen,	  säännöt	  takaavat	  tekemisen	  tasapuolisuuden	  ja	  
tulos	  mahdollistaa	  onnistumistunteiden	  kokemisen.	  Pelien	  maailmaa	  voi	  Tony	  
Mannisen	  mukaan	  pitää	  huomattavasti	  ”helpommin	  pelattavana”	  esimerkiksi	  
selkeiden	  sääntöjen	  vuoksi	  kuin	  monia	  tosielämän	  pelikenttiä.	  	  
	  

Uskomattomalta	  kuulosta	  työntekemisen	  kulttuuri	  	  

Miltä	  kuulostaisi	  työpaikka,	  jossa	  on	  luvallista	  kesken	  päivän	  tarttua	  palapeliin,	  
jossa	  työnantaja	  vastaa	  lounaskustannuksista,	  ja	  jossa	  yrityksen	  johtokin	  
heittäytyy	  tanssimaan	  ja	  leikkimään,	  jotta	  kyky	  toteuttaa	  omat	  ja	  asiakkaiden	  
unelmat	  säilyy.	  	  Samalla	  kuitenkin	  tunnustetaan	  se,	  että	  luova	  työkään	  ei	  edisty	  
inspiraatiota	  odottamalla	  –	  aikatauluissa	  ja	  budjeteissa	  pysyminen	  on	  Tony	  
Mannisen	  mukaan	  Ludocraftilla	  kunnia-‐asia.	  Uskallus	  unelmoida,	  ja	  sitä	  kautta	  
kokea	  joka	  päivä	  oman	  työn	  tekemisen	  merkityksellisyys	  vaikutti	  olevan	  
Ludocraftilla	  koko	  tekemisen	  ydin.	  
	  

Vastakkainasettelusta	  yhteistyöhön?	  

Jokainen	  meistä	  on	  törmännyt	  mediassa	  kohuotsikoihin	  pelien	  negatiivisista	  
vaikutuksista	  lapsen	  ja	  nuoren	  kasvuun	  ja	  kehitykseen.	  Tony	  Manninenkaan	  ei	  
pystynyt	  vastaamaan	  yksiselitteisesti	  kysymykseen	  siitä,	  minkä	  verran	  esim.	  4	  
vuotiaalle	  on	  jo	  pelimaailmassa	  liikaa.	  Hän	  korosti	  yksilöllisyyttä	  ja	  vanhemman	  
tervettä	  järkeä.	  Samalla	  hän	  valotti	  meille	  hyöty-‐	  ja	  opetuksellisten	  pelien	  
mahdollisuuksia	  ja	  haastoi	  omalta	  osaltaan	  meitä	  psykologeja	  hakeutumaan	  
pelialan	  kanssa	  yhteistyöhön,	  sillä	  hänen	  mukaansa	  psykologisella	  tietotaidolla	  
olisi	  pelialalla	  paljon	  kysyntää.	  	  
	  
Kiitos	  kaikille	  mukana	  olleille!	  T.	  Koulutusvastaava	  Terhi	  Mets	  

Tavoitteena	  oli	  tehdä	  jotakin	  ihan	  uutta…	  
Pohja	  psykologien	  Ludocraft	  vierailulle	  luotiin,	  kun	  psykologi	  Virva	  Siira	  oli	  taannoin	  yrityksessä	  
tutustumiskäynnillä.	  Tällöin	  tj	  Tony	  Mannisen	  mieleen	  oli	  jäänyt	  ajatus,	  että	  psykologien	  kanssa	  
olisi	  mielenkiintoista	  keskustella	  tarkemmin,	  sillä	  pelien	  tekemisessä	  ihmisen	  mielen	  ja	  
käyttäytymisen	  ymmärtäminen	  on	  olennaista.	  Tästä	  johtuen	  yhteydenottomme	  oli	  hänelle	  
mieluinen	  yllätys,	  josta	  hän	  innostui	  heti	  ja	  toivotti	  tervetulleeksi	  koulutukselliselle	  vierailulle.	  	  
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