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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää alle 18-vuotiaiden nuorten asenteita ja mielikuvia liittyen rahapelaamiseen, sekä millaisena näyttäytyy
heidän oma mahdollinen rahapelaamisensa. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluivat Suomen Punaisen Ristin Helsingin nuorten turvatalolla
31.1.-28.3.2007 välisenä aikana majoittuneet kriisimajoitusasiakasnuoret. Tutkimukseen osallistui 16 nuorta, joista seitsemän oli tyttöjä ja
seitsemän poikia.
Tutkimukseni taustassa käsittelen nuoruusikää, rahapelaamista, nuorten rahapelaamista sekä rahapelaamiseen liittyvää hoitoa ja ennaltaehkäisyä
erityisesti nuorten osalta. Tutkimukseni lähestymistapa on nuorisotutkimuksellinen. Tarkoituksena on tuoda esiin nuorten omaa asiantuntevaa
ääntä rahapelaamisesta. Luonteeltaan tutkimukseni on kvalitatiivinen. Tutkimusaineiston keräämisen toteutin laatimani kyselylomakkeen,
kolmen suullisen kysymyksen sekä nuorille suunnatun SOGS-RA-peliongelmatestin avulla. Vaikka painopiste tutkimuksessa ei ollut nuorten
liikapelaamisessa, halusin kartoittaa testillä viittaako tutkimuksen nuorten rahapelaaminen millään tavalla liikapelaamiseen. Tutkimusaineistoa
analysoin aineistolähtöisesti Grounded theory-menetelmällä.
Tutkimukseni nuorista suurin osa pelasi rahapelejä. Huomattavaa oli tyttöjen korkea lukumäärä; 13:sta pelaajasta seitsemän oli tyttöjä ja kuusi
poikia. Yhtenä keskeisimpänä tutkimustuloksenani pidän sitä, että suurin osa tutkimukseni nuorista ei ollut saanut minkäänlaista valistusta tai
informaatiota liittyen rahapelaamiseen, mutta näki sen tarpeellisena. Nuorilla oli varsin vähän faktoihin perustuvaa tietoa esim.
voitonmahdollisuuksista tai mihin heidän häviämänsä rahat menevät. Tutkimuksessa selvisi myös, että nuoret aloittavat rahapelaamisen jo
7-14-vuotiaina ja että rahapeliautomaattien pelaamisen ikärajakontrolli on satunnaista ja puutteellista.
Tutkimukseni nuorten äänet kuultuani voin todeta, että nuorten rahapelaamisen ennaltaehkäisyyn on panostettava nykyistä enemmän.
Informaatiota on oltava helposti saatavilla sekä lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen että nuorten parissa työskenteleville henkilöille.
Rahapelikentällä keskustellaankin tällä hetkellä aktiivisesti erityisesti nuorten rahapelaamisesta ja sen ennaltaehkäisystä.
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