
Reptilian Overlords on Zet-hankkeessa yhdessä 
nuorten kanssa kehitettävä peli, jossa lähestytään 
työelämän ja elämänhallinnan haasteita kääntei- 
sen huumorin kautta. Lue tarkempi kuvaus pe-
likonseptista: http://zet-hanke.fi/zet-pelikonsep-
ti-reptilian-overlords/

Yhtenä osiona pelissä on tehdä erilaisia vakoiluteh- 
täviä. Siksi pelin agentit tarvitsevat avukseen 
vakoiluvempaimia. Suunnittele agenteille vakoi-
lussa käytettävä härveli, vekotin, laite tai vem- 
pain ja toteuta se pikseligrafiikkana!

Parhaan vakoiluvempaimen suunnittelija voittaa 
50 euron lahjakortin pelikauppaan! Lisäksi voitta-
javempain toteutetaan Reptilian Overlords -peliin!

Vakoiluvempaimen toteutus
Toteuta vakoiluvempain kilpailuun pikse-
ligrafiikalla. Pikseligrafiikassa kuva toteutetaan 
pikseleiden eli eriväristen ruutujen avulla. Kilpai-
lukuvan koko on korkeintaan 32 x 32 pikseliä.

Pikseligrafiikka ruutupaperin avulla: Mittaa ruutu-
paperista kuvan maksimikoko, 32 x 32 ruutua. To-
teuta vakoiluvempain paperin ruutujen avulla niin, 
että yksi ruutu vastaa yhtä pikseliä. Näin valmis vem- 
pain muodostuu erivärisistä ruuduista.
Pikseligrafiikka tietokoneella: Käytä apuna esim. 
Paint-ohjelmaa. Määrittele kuvan kooksi 32 x 32 
pikseliä. Suurenna alue kuvaruudulla. Käytä kynä-
työkalua ja määrittele piirtojäljen kooksi 1 pikseli. 
Piirrä vempain ja tallenna se gif- tai png-muodos-
sa.  Lisätietoa: http://bit.ly/1TKDUN7
Pikseligrafiikka mobiililaitteella: Puhelimiin ja 
tabletteihin on saatavilla helppokäyttöisiä pikse-
ligrafiikkaeditoreita. Etsi esim. hakusanalla pixel 
art sopivaa appsia.

Kilpailutöiden lähettäminen
Kilpailuun voi osallistua Instagramissa, sähköpostit-
se tai postitse. Voit liittää kuvan mukaan myös lait-
teen nimen ja kuvauksen sen käyttötarkoituksesta.

Instagramissa: Laita kuva luomastasi vakoilulaittees-
ta Instagramiin ja käytä hashstagia #vakoiluvempain.

Sähköpostitse: Lähetä kuva sähköpostilla osoittee-
seen hanna.tuohimaa(a)laurea.fi. Kirjoita sähköpos-
tiviestiin nimesi ja osoitteesi.

Postitse: Lähetä kuva postitse alla olevaan osoittee-
seen. Kirjoita työn taakse nimesi, sähköpostiosoit- 
teesi ja osoitteesi. (Opettaja voi lähettää koko luo-
kan työt kilpailuun postitse.)

Laurea-ammattikorkeakoulu / Hanna Tuohimaa 
Tykistökatu 4 B 
20520 Turku

Muut säännöt
Kilpailuun voi osallistua vain omilla töillään.

Laurea-ammattikorkeakoululla on oikeus käyttää 
kilpailuun lähetettyjä töitä viestinnässään. Töitä voi- 
daan hyödyntää myös Zet-hankkeessa kehitettävässä 
Reptilian Overlords -pelissä. Töiden julkaisusta ei 
makseta palkkiota. Peliin mukaan otetun työn tekijä 
saa halutessaan nimensä näkyviin pelin tietoihin.

Kilpailuun voi osallistua pe 3.6.2016 asti. Voitta-
ja valitaan kesäkuun aikana. Voitosta ilmoitetaan 
sekä henkilökohtaisesti että Zet-hankkeen Face-
book-sivulla https://www.facebook.com/zetpeli/, 
jossa myös esitellään kilpailutöitä.

Luo vakoiluvempain ja voita 50 euron lahjakortti pelikauppaan!

Zet-hanketta toteuttavat Laurea-ammatti- 
korkeakoulu ja Meanfish Oy, ja se saa rahoitusta
Euroopan sosiaalirahastosta.
Lisätietoa: zet-hanke.fi
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