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US Pia Rauhalammi

Moniammatillinen tiimityöskentely, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioonotto ja teknologian mahdollisuudet nousevat suureen arvoon pelien kehittämisen myötä. Näin uskovat muun muassa lajittelupelin ideoinut moniammatillinen opiskelijatiimi, johon kuuluvat Johanna Kortesniemi, Essi Eerikäinen, Satu Tittonen, Sanna Salmi, Tommi Lehto, Ronja Lamminen ja kuvasta puuttuva Eemeli Aarnio.

Pelit innostavat oppimaan
arkisia askareita
Palvelumuotoilupäivästä eväitä hyötypelimarkkinoille.
US Pia Rauhalammi

Lajittelupelin ideoinut ryhmä
esittelee aikaansaannostaan innostuneena. Kuusijäseninen työryhmä koostuu Sataedun lähihoitajaopiskelijoista, pelialan opiskelijoista ja Satakunnan ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijasta. He osallistuivat perjantaina
Sataedussa Ulvilassa järjestettyyn
HYPE-hankkeen Palvelumuotoilupäivään.
Hyötypelien uskotaan saavutta-

van jopa globaalia kysyntää. Alalle johtava monialainen koulutus
sen sijaan Suomesta vielä uupuu.
Päivän sanomana olikin joustava,
raja-aidat ylittävä koulutus ja yhteistyö. Siitä saatiin esimerkillistä
esimakua.
Sataedun lähihoitajaopiskelijat Johanna Kortesniemi, Essi
Eerikäinen, Satu Tittonen, Sanna Salmi, tietokoneanimaation ja
pelien opiskelija Ronja Lamminen ja Satakunnan ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija Sami Lehto saivat kunnian esi-

tellä kehittämäänsä lajittelupeliä
ensimmäisenä neljästä ryhmästä.
Kuulijoina oli salillinen osallistujia. Ryhmästä työkiireiden vuoksi puuttui tietokoneanimaation ja
pelien opiskelija Eemeli Aarnio.

tuksina sadelleen Kilpikonna, Hupiukko ja Kuppi nurin.
– Myös koulun oppilaat, ohjaajat ja opettaja ovat olleet alusta asti
mukana pelin suunnittelussa, työryhmä valaisi.

Hyötypeli kehitetään kokeilemalla. Testiryhmänä heillä on Olavin koulun henkilökuntaa ja 4 – 9
-luokkalaisten yhdistelmäluokka. Oppilaat ovat pelin ensitestaajia kuluvan kuun puolivälissä. He
saavat keksiä pelille myös nimen.
Opettaja Auli Antti kertoo ehdo-

Lajittelupelin kohderyhmänä
ovat kouluikäiset lapset. Työryhmä kartoitti etukäteen, ettei heille
ole olemassa vastaavaa, yksinkertaista mobiilipeliä. Lähtökohtana
oli toiminnaltaan ja ulkoasultaan
selkeä ja helposti ymmärrettävä
peli, josta on karsittu ylimääräiset

ärsykkeet ja monimutkaisuudet.
Esitelmänsä jälkeen työryhmä
sai salilliselta kuulijoita kannustavaa palautetta. Olavin koulun oppilaiden käyttökokemusten jälkeen kohderyhmää voi laajentaa
varhaiskasvatukseen ja muistisairaisiin. Yleisön joukosta väläytettiin jopa globaalien markkinoiden
mahdollisuutta. Perjantain antia
oli peilata ideaa myös liiketaloudellisesta näkökulmasta.

INFO
HYPE-hanke:
• Luodaan uusia malleja ja toimintatapoja.
• Toteuttajina yhteistyössä Sataedu, Samk (koordinoi) ja UC Pori .
• Hyötypelikoulutusta eri aloille kuten hyvinvointiin ja teknologiaan.
• ESR-hanke, rahoittajana Hämeen ELY-keskus.
• Kehitetään palveluita hyödyntäen pelillistämistä.
• Pelit sopivat kaikenikäisten tarpeisiin. Esimerkiksi vanhuksien dementian ehkäisyyn.
• Pelillisyyden avulla mikä tahansa asia voidaan tehdä kiinnostavaksi.
• Tavoitteena kehittää koulutusta, jolla saadaan osaamista
työelämän tarpeisiin pelillistämisellä.

Pelin koekäyttäjinä ovat Olavin koulun oppilaat. He saavat myös muun muassa keksiä pelille
nimen. Peli toimii mobiililla ja iPadilla. Kuvassa mukana Nea Rintala, Joni Henriksson, ohjaaja
Satu Juhola sekä opettaja Auli Antti ja Matias Metso. Tietokonepelejä on koulussa jo käytetty
ja ne on todettu inspiroiviksi. Vinkiksi tuleville pelien kehittäjille koulusta annetaan, että toivomuksena olisi iPadilla pelattava hyvä tunnepeli.

