TIEDOTE “PELATEN DUUNIIN!” -PROJEKTIN TIEDONKERUUSTA
(Webropol kyselyt)

“Pelaten duuniin!” on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama, 1.3.2021–31.8.2023 toteutuva
projekti, jonka koordinoijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Projektin menetelmiin ja toiminnan sekä tulosten arviointiin liittyy erilaisia tiedonkeruita
osallistujilta projektin eri vaiheissa. Perehdyttyäsi tähän tiedotteeseen, sinulta pyydetään
sähköinen suostumus Webropol-kyselyn yhteydessä projektin tiedonkeruuseen
osallistumisesta.

Projektin tavoite
Pelaten duuniin! -projektin tavoitteena on edistää työelämän ulkopuolella olevien nuorten ja
nuorten aikuisten työelämään kuntoutumista vahvistamalla heidän hyvinvointiaan, sosiaalista
osallisuuttaan sekä työelämävalmiuksia digi- ja kilpapelaamista hyödyntämällä. Lisäksi projektin
tavoitteena on lisätä ymmärrystä digi- ja kilpapelaamisen merkityksestä hyvinvoinnin,
sosiaalisen osallisuuden ja työelämävalmiuksien vahvistamisen tukemisessa sekä luoda
uudenlaisia elektronisen urheilun ekosysteemin verkostoja Keski-Suomeen.

Tiedon keruu
Yksi osa projektin tiedonkeruuta tapahtuu erilaisilla Webropol-kyselyillä, jotka liittyvät projektin
eri vaiheiden toimenpiteisiin seuraavasti:






Ideointipöhinät: kerätään tietoa pelaamisesta, arjesta, sosiaalisista suhteista ja
työelämästä / kohderyhmänä nuoret ja nuoret aikuiset
Ideointipöhinät: kerätään tietoa pelien hyödyntämisestä osana nuorten ja nuorten
aikuisten kanssa tehtävää työtä / kohderyhmänä sosiaali-, terveys-, koulutus- ja TEpalveluiden ammattilaiset
Palautekyselyt pelitarinasessioioista: kerätään palautetta sessiosta sekä kysytään
vastaajien pelitarinoita / kohderyhmänä sessioihin osallistujat
Palautekyselyt projektin webinaareista ja koulutuksista: kerätään palautetta
tapahtumasta sekä pelaamisen hyödyntämisestä osana työtä / kohderyhmänä
tapahtumiin osallistuja

Kaikissa projektin Webropol-kyselyissä kysytään vastaajan taustatietoja projektin raportointia
varten. Kerättyä materiaalia käytetään projektin projektin raportoinnin lisäksi toiminnan
suunnitteluun sekä mahdollisiin muihin julkaisuihin.

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen
Projektin tiedonkeruun toteutuksessa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Kaikkea kerättyä
aineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja säilytetään asianmukaisesti suojatulla palvelimella.
Projektin kyselyissä ei kysytä suoria henkilötietoja ja näin ollen yksittäinen henkilö ei ole
tunnistettavissa aineistossa eikä projektiraporteissa tai julkaisuissa. Henkilötietoja (nimi ja
yhteystiedot) kysytään ainoastaan mahdollisia vastaamiseen liittyviä palkintoja varten. Tällöin
tiedot kerätään erillään varsinaisesta kyselyaineistosta ja ne hävitetään välittömästi palkintojen
arpomisen jälkeen. Kerättyä aineistoa ei luovuteta eteenpäin.

Vapaaehtoisuus
Projektin kyselyihin osallistuminen on vapaaehtoista ja voit keskeyttää vastaamisen syytä
ilmoittamatta eikä se vaikuta jatkossa projektin toimintoihin osallistumiseen.

Projektin tuloksista tiedottaminen
Projektin etenemisestä tiedotetaan projektin ajan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Lisätiedot
Kysymykset projektista voi esittää projektipäällikkö Katja Kokkiselle, yhteystiedot alla.

Katja Kokkinen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
katja.kokkinen@jamk.fi
P: 0400 976767

