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Zet pelinkehitys
 Marraskuussa 2015 oli nuorten ideointitapahtuma Lohjalla
 Sen jälkeen kaksi tiimiä

– Hangossa
– Lohjalla

 Tapaamisia koko talven-kevään 2015-2016
 Tapaamiset avoimia kaikille nuorille (ohjeellisesti 15-24-

vuotiaille)
 Nuoret ideoimassa, kehittämässä ja testaamassa peliä
 Pelifirma Valaa (ent. Meanfish) fasilitoimassa ja konkreettisesti 

toteuttamassa peliä
 Laurea organisoimassa ja vastaamassa 

verkostoyhteistyösuhteista  palvelukonseptien ideoiminen 
pelin ympärille

 Verkostotyöpajat, konseptit ja pilotoinnit



Zet verkostotyöpajat
 Tavoitteena tarkastella hankkeessa syntyvän pelin käyttötapoja 

osallistamalla alueen toimijat hankkeen alusta lähtien
 Viisi työpajaa hankkeen aikana
 16.9.2015 – Yhteisiä odotuksia Zetissä toteutettavalle pelille
 12.11.2015 –Hyötyä hyötypeleistä – hyötypeli-ideointia
 3.3.2016 – Reptilian Overlords pelin hyödyntämismahdollisuudet –

palvelukonseptien ideointi
 21.4.2016 – Nuorten toimijuuden tukeminen; konseptien edelleen 

kehitys
 24.10.2016 – Tulevaisuuden palvelukonseptit



16.9. Verkostotapaaminen



Hyvinvointifoorumin paja 12.11.2015
”Hyötyä hyötypeleistä”



Pelin kehityksen käynnistyminen ja eteneminen 
nuorten kanssa…



Verkostoyhteistyö
3.3.2016 ”Yhteisöllisen pelinkehityksen 
mahdollisuudet”

 Tavoite: Miettiä tapoja hyödyntää Reptilian Overlords
–peliä erilaisissa ympäristöissä itsenäisen pelaamisen rinnalla
– Paikoissa joissa nuoret käyvät, esim. kouluissa, 

nuorisotiloissa, harrastuksissa, palvelupisteissä, 
työvoimatoimistossa, työpajoilla, ostarilla jne.

 Toteutus: 
– Orientoituminen (HahmoShow + pahvikännykän tuunaus)
– Hyödyntäjätahojen tunnistaminen
– Pelitilanteiden kuvaaminen
– Vapaamuotoinen esitys, joka kuvaa Reptilian Overlords –

pelin pelaamistilannetta.



Pahvikännykät palvelun ideoinnin apuvälineenä

 Jokaista osallistujaa pyydettiin kuvaamaan pahvikännykälle 
omasta mielestään pelin kiinnostavin sisältö
– Näin saatiin samalla tietoa sisältöjen kiinnostavuudesta
– Eniten pahvikännyköillä kuvattiin vakoilutehtäviä

 Ideoinnin edetessä osallistujia pyydettiin ryhmissä 
kuvittelemaan pelinpeluutilanteita pahvikännykän ympärille
– Konkretisoi ideointia, helpottaa vuorovaikutusta

 Lopuksi ideat esitettiin yleisölle
– Ideoiden esittelyssä pahvikänny-

köitä hyödynnettiin erityisesti 
näytelmissä





3.3.2016 Ryhmätöiden teemat

 Ammatinvalinta ja urasuunnittelu
 Taloudenhallinta
 Vuorovaikutustaidot ja johtaminen
 Itsetuntemus
 Työnhaku
 Yrittäjyys ja markkinointi



Ideointien tuloksia

 Ammatinvalinta- ja uraohjaus: Reptilian
Overlords -peliä pelataan nuorisotyönteki-
jän kanssa. Valintojaan pähkäilevä nuori 
pelaa ensin Reptilian Overlords -peliä ja sen jälkeen 
keskustelee nuoriso-ohjaajan kanssa ammatinvalinnasta. 

 Taloudenhallinta: Peliä pelataan koulussa kotitehtävänä. 
Tavoitteena on saada viikossa oma yritys pyörimään 
mahdollisimman hyvin. Tämän jälkeen käydään läpi pelissä 
onnistuminen.

 Yrittäjyys: Yrittäjyydestä kiinnostuneille esitellään Reptilian
Overlords –peliä aihepiirin tilaisuudessa, minkä jälkeen peliä 
pelataan itsenäisesti kotona. 



Ideointien tuloksia

 Työnhaku: Pelissä laaditaan CV:itä. 
Oman CV:n avulla voisi yrittää 
soluttautua jonkun toisen pelaajan 
firmaan. Edellyttäisi yhteisöllistä 
pelaamismuotoa. 

 Vuorovaikutustaidot ja johtaminen:  Eri kulttuuritaustoista 
tulevat ihmiset tuodaan yhteen Reptilian Overlords -pelin 
avulla. Vuorovaikutteinen keskustelu pelin teemoista tukee 
osallistujien vuorovaikutustaitoja. Reflektoinnin avulla voidaan 
käsitellä myös pelin synnyttämiä tunteita.

 Itsetuntemus: Työnhaun ongelmista masentunut nuori saa 
terapeutilta pelattavakseen Reptilian Overlods -pelin. 
Pelaaminen sai nuoren uskomaan jälleen itseensä 
työnhakijana. 



Vuorovaikutustaidot ja johtaminen –ryhmän 
tulokset runomuodossa

Vuorovaikutustaito
Tunne aito

Pyri pois pahasta
Älä kaikkea rahasta

Milla Makia
Sekä turvapaikanhakija

Peliä pelasivat öitä
Ja yhdessä hakivat töitä

Peli tää ihmiset yhteen tuo
Ja ilon suo

Olitpa sitten firman vaksi
Tai pyrit johtajaksi!



Ideoista eteenpäin
 Maaliskuun työpajan jälkeen yksi Laurean opiskelijaryhmä lähti 

ideoimaan Lohjan nuorisopalveluiden kanssa eteenpäin 
palvelukonsepteja
– Toiveena oli erityisesti ideointi talouden hallinnan teemaan

 Opiskelijoiden ideasta muotoutui taloudenhallinnan teemapäivä
 Myös kolmea muuta ideaa lähdettiin kehittämään eteenpäin 

seuraavassa verkostotyöpajassa 21.4.2016, joka toteutettiin 
yhdessä Apuomena ry:n Lohjastuu-hankkeen kanssa. 
– Yrittäjyyteen liittyen ideoitiin yrittäjyystapahtuman 

järjestämistä. 
– Ohjausaihetta laajennettiin ammatinvalinnasta laajemmaksi 

yleisesti sekä tulevaisuuden suuntaviivojen että arjen hallinnan 
kattavaksi ohjaustilanteeksi. 

– Työnhaku-teemaa konkretisoitiin kesätyöinfoksi. 



Nuoret toimijoina –verkostotyöpaja 21.4.2016

 Toteutettiin yhteistyössä Apuomena Ry:n Lohjastuu-hankkeen 
kanssa hankkeiden leikkauskohdassa: Nuoret toimijoina

 Työpajassa oli kuusi teemaa, joiden alle konkretisoitiin 
käytännön tapahtumia
– Nuori vaikuttajana – nuorten oma kampanja
– Nuori pelinkehittäjänä – nuorten pelinkehitysprojekti
– Nuori oman elämänsä sankarina - ohjauskeskustelu
– Nuori kukkaronsa herrana – rahankäytön teemapäivä
– Nuori työnhakijana - kesätyöinfo
– Nuori yrittäjänä - yrittäjyysneuvontatapahtuma



21.4.2016 Nuoret toimijoina



Jatkokehitykseen valitut palvelukonseptit
Tuloksia 21.4.16 työpajasta

– Ohjauskeskustelu
• Monia mahdollisuuksia: tukea itsetuntemusta, taitoa huomioida 

muut, vuorovaikutustaitoja, CV:n tekoa, etiikkaa. 
• Myös omien rajoitteiden hyväksyminen nousi tärkeäksi. 
• Jotta pelejä voisi ohjauksessa hyödyntää, tulisi myös ohjaajien tuntea 

peli ja sen eri puolet

– Rahankäytön teemapäivä
• Järkevän rahankäytön opettaminen, pikavippien ja ylivelkaantumisen 

estäminen 
• Iso kysymys, miten nuoret saisi osallistumaan 
• Miten saada koteihin hyvä malli rahankäytölle? 
• Päivän valjastaminen pelinkehitykseen?



Peliä hyödyntävät palvelukonseptit
Taloudenhallinnan teemapäivä

 Taloudenhallinnan teemapäivä on kevään verkostopajoissa ideoitu 
Reptilian overlords –peliä hyödyntävä palvelukonsepti

 Kehitetty edelleen Lohjan nuorisopalveluiden, Zet-hankkeen sekä 
Laurean opiskelijoiden yhteistyönä

 Toteutettiin 16.11.2016 Lohjalla nuorisotila Mestassa
 Tapahtuman nimi oli ”Sinusta oman elämäsi miljonääri!”
 Päivä rakentui toimintarasteille, joilla jokainen voi kiertää omien 

mieltymystensä mukaisesti.
 Toimi samalla pelin lanseeraustilaisuutena, jossa peliä sai koepelata
 Linkitetty pelikasvattajien verkoston koordinoiman Peliviikon 

ohjelmaan
 Ensimmäisen toteutuksen jälkeen päivästä tuunattu kiertävä versio 
 Helmi-maaliskuussa 2017 teemapäivä kiertää alueella, 

markkinoiden samalla 
Reptilian Overlords –peliä



Sinusta oman elämäsi miljonääri! 16.11.2016 Lohjalla



Palautteita teemapäivästä

0 5 10 15 20 25

Pelasin Reptilian Overlords -peliä

Pelasin Slither.io -peliä

Pelasin Bisness in Suomi-English -peliä

Osallistuin tulevaisuuspohdintoihin

Osallistuin onnenpeiliin

Etsin heijastimia

Annoin videopalautetta

Katsoin Zet-videota

Söin pizzaa

N

:-D

:-)

:-I

:-(

:-C



Peliä hyödyntävät palvelukonseptit
Peli keskustelunavaajana
 Toisena pelin ympärille ideoituna palvelukonseptina on pelin 

hyödyntäminen nuoriso-ohjaajan ja nuoren kohtaamisessa 
keskustelunavaajana

 Pelin käytön tueksi toteutetaan pelin hyödyntämisen ohjeistus 
nuoriso-ohjaajille

 Esiteltäviä hyötyteemoja pelissä: työmotivaatio, yhteisöllisyys ja 
käyttäytyminen, kiire, rohkeus ja reippaus, rahankäyttö, ihmisten 
johtaminen, työnhaku, työhaastattelu, työetiikka

 Toteutus alkuvuodesta 2017
 Ei paksua ohjekirjaa vaan tiivis, helppokäyttöinen tietopaketti!
 Myös suoraan peliin toteutetaan keskustelua avaavia kysymyksiä
 Optiona oli myös toteuttaa ohjekirja pelin hyödyntämiseksi 

opetuskäytössä, mutta tämä jäänee toteuttamatta



24.10.2016 Tulevaisuustyöpaja

 Hankkeen viimeisessä verkosto-
työpajassa työstettiin uusia 
palvelukonsepteja tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin 

 Verkostotyöpajassa hyödynnettiin CocoKosmos-peliä
 Ideoita mm.

– Nuorten ja palveluiden kohtaamista helpottavat messut
– Työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista edistävä 

Duuni-Dinder
– Nuoria aktivoiva e-sport -valmennus 
– Virtuaalisovellus opiskelualan löytämiseen



Tulossa vielä keväällä 2017

 Kierrämme nuorisotyöpajoilla ja oppilaitoksissa 
taloudenhallinnan mobiilin teemapäivän kanssa helmi-
maaliskuun vaihteessa

 Julkaisemme ohjeistuksen Reptilian Ovelords –pelin 
hyödyntämiseksi 

 Keväällä tulossa  myös loppuraportti!



KIITOS!

 Pelaa Reptilian Overlordsia http://zet-hanke.fi/beta
– uusin versio löytyy aina hankkeen nettisivuilta: 
http://zet-hanke.fi/

 Seuraa Zetin kuulumisia:
– Blogissa http://zet-hanke.fi/blog-page/
– Twitterissä @zethanke
– Facebookissa ja Instagramissa @zetpeli

 Ota yhteyttä: hanna.tuohimaa@laurea.fi

http://zet-hanke.fi/alpha/
http://zet-hanke.fi/
http://zet-hanke.fi/blog-page/
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