KERRO KOKEMUKSIA, TUNTEITA JA TARINOITA
PELAAMISESTASI!
- Voit tuoda pelaajan ääntä kuuluviin yleiseen keskusteluun.
- Voit saada uusia oivalluksia kirjoittamalla ja jakamalla kokemuksesi.
- Voit auttaa muita kokemuksillasi.
- Keräämme kokemuksia ja tarinoita Peliklinikan palveluissa: Tiltissä,
Peluurissa ja avohoidossa.
- Julkaisemme tarinoita nimettömänä nettisivuilla, Facebookissa, Twitterissä ja muissa medioissa.

Miten?

Katso ohjeet paperin toiselta puolelta.

Pelaaja, kerro oma tarinasi!
Millaisia kokemuksia, tunteita ja tarinoita omaan pelaamiseesi liittyy? Miten pelaaminen on vaikuttanut elämääsi? Millaista palautetta haluaisit antaa päättäjille?
Olemme tehneet kyselyn, johon voit kertoa kokemuksesi esimerkiksi näistä asioista. Tarkoituksenamme on kerätä pelaajien omia kokemuksia, tunteita ja tarinoita ongelmallisesta pelaamisestaan.
Pyrimme saamaan pelaajien ääntä kuuluviin yhteiskunnassamme jakamalla näitä kokemuksia Peliklinikan viestinnässä. Ajattelemme, että prosessi, jossa voi pohtia omaa tarinaansa ja jakaa sen
muiden kanssa saattaa hyödyttää ja synnyttää uusia oivalluksia myös kertojalle itselleen. Tarinat
voivat myös auttaa toista pelaajaa omien ongelmiensa ratkaisemisessa.
Kysymykset koskevat seuraavia aiheita:
1. Kuinka pelaamiseni alkoi?
2. Miten pelaaminen on vaikuttanut elämäni eri osa-alueisiin?
3. Miten tunteeni ja pelaamiseni vaikuttavat toisiinsa?
4. Miten peliongelma näkyy arjessani tällä hetkellä?
5. Millaisia ajatuksia ja tunteita esim. pelien mainonta, pikavipit, peliautomaattien ja/tai nettikasinoiden
määrä sekä talousvaikeudet herättävät minussa? Millaisia kokemuksia minulla on näistä aiheista?
6. Mikä elämässäni on muuttunut sen jälkeen kun oivalsin, että minulla on peliongelma?
7. Mitä haluaisin sanoa päättäjille?
8. Vapaa sana. Haluan kertoa vielä tämän asian.

Voit valita, haluatko esiintyä etunimelläsi, nimimerkillä tai nimettömänä. Koko nimen käyttö ei ole
suositeltavaa, jotta yksityisyyden suoja säilyy. Voit vastata niin moneen kysymykseen kuin hyvältä
tuntuu.

Voit jakaa tarinasi 31.12.2018 mennessä joko
A. Sähköisesti seuraavan linkin kautta:
https://docs.google.com/document/d/1Lx2Ens7xmB53EdRIUw5gerxDnrpmNHmdhoU16CC
Zk7w/edit?usp=sharing
Pääset klikkaamaan linkkiä helpoiten Peluurin tai tieto- ja tukipiste Tiltin nettisivuilla:
www.peluuri.fi
www.tiltti.fi
Linkki sijaitsee Ajankohtaista-uutisoinnissa otsikolla ”Pelaaja, kerro oma tarinasi!”
•
•

Peluurin etusivulla
Tiltin TIETOA-välilehden vasemmalla palstalla

B. Paperille kirjoitettuna
Paperille kirjoitetun tarinasi voit palauttaa Peliklinikalla pääsisäänkäynnin luona sijaitsevaan
postilaatikkoon tai suoraan asiakastyöntekijälle.

Kiitos, kun jaat tarinasi!

