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Pelillisyys vai peli?

- Pelillistäminen tarkoittaa toiminnon tai menetelmän
pelillistämistä (joskus se voi olla myös leikillistämistä)

- Pelillistetty menetelmä voi olla vaikkapa eteneminen nopalla
heittäen yms.

- Voidaanko pelillistettyä menetelmää kutsua peliksi?

- Esimerkki:
http://files.kotisivukone.com/manna.kotisivukone.com/ppp-
peli/index.html



Pelillisyys vai leikillisyys?
Mikä tekee menetelmästä pelin?

”Pelaaminen on ensisijaisesti sovituissa rajoissa leikkimistä ja ihmisten kohtaamista.
Se antaa positiivisen ja vapaan ympäristön ideoida ja rikkoa omia rajojaan. Pelaamisen
ajan olet joukkueen jäsen ja panoksesi yhteiseen peliin on tärkeää. Pelin tuoman
leikkimielisen tilanteen on helppo antaa viedä mukanaan kuvitteellisiin ympäristöihin”

- Pelilauta, noppa, pelimerkki tms. eivät tee peliä
- Toimivassa pelissä on aina säännöt

“Pelillisyys on strategian ja dynaamisten prosessien mallintamista ja tutkimista. Jokaisesta arkielämän
asiasta voidaan tehdä pelillisen oppimisen avulla kiinnostava.”
Laakso, Mauri (verkkodokumentti 2012, kieliverkosto)



Säännöt tekevät pelin

1. Pelaajien vaihtoehdot rajataan säännöillä. Kaikki toiminnat pelin eri vaiheissa eivät ole yhtä
relevantteja keskenään.
2. Säännöt ovat yhteisiä, julkilausuttuja ja yksiselitteisiä. Kaikkiin pelaajiin pätee samat säännöt, joissa ei
ole tulkinnanvaraa.
3. Muuttumattomat säännöt. Pelaaja ei voi muuttaa sääntöjä kesken pelin halutessaan.
4. Säännöt sitovat. Pelaajien täytyy osallistuakseen peliin sitoutua sääntöihin ja mahdolliseen tuomariin
ja hänen päätösvaltaansa.ja hänen päätösvaltaansa.
5. Toistettavat säännöt pelikerrasta toiseen ja pelaajista

Pelaaminen pohjaa ennalta sovittuihin sääntöihin, kuten usein myös lasten leikkiminen.
Säännöt antavat pelaajille turvallisen paikan kokeilla rajojaan. Jotta voitaisiin puhua pelistä,
pitää olla säännöt. Ilman sääntöjä pelin rakenne ei selviä ulkopuolisille peliin osallistuville pelaajille.
Säännöt muodostavat pelille mekaniikan.



• Peli tai leikki voidaan keskeyttää milloin tahansa
• Määritelty peliaika (milloin peli alkaa, milloin ja

mihin toimintoon se päättyy)



Case: Vyyhtipeli

Vyyhtipeliä pelataan fasilitoidusti erilaisten yhteisöjen kanssa kahden tai kolmen
joukkueen voimin. Se voidaan luokitella strategiapeliksi, jossa pelin osapuolet tekevät
suunnitelmia ja niihin pohjautuvia toteutuksia voittaakseen pelissä vastustajansa ja siten
koko pelin

Vyyhtipeli on joukkueiden välinen kilpailun siitä, mikä osapuoli saavuttaa ensimmäiseksiVyyhtipeli on joukkueiden välinen kilpailun siitä, mikä osapuoli saavuttaa ensimmäiseksi
pelin voittoon tarvittavat tavoitteet. Pelin kehittäminen on luonteva osa Vyyhti-hankkeen
toimintaa, jossa yhtenä päämääränä on luoda uusia menetelmiä luoville aloille
yhteistoiminnallisuuden ja verkostoitumisen kehittämiseksi

Vyyhtipeli kehitettiin alun perin kaupunginosayhdistysten yhteistoiminnallisuutta tukemaan
(kulttuurituotanto, YAMK lopputyö, Susanna Snellman)



Vyyhtipeli





Vyyhtipelisession rakenne:

• Esittely
• Pelin rakentaminen ja joukkuejako
• Pelaaminen• Pelaaminen
• Purku

• Peliä pelataan fasilitaattorin avustuksella!



Fasilitoidun hyötypelin kehittämisen työryhmän osaamisalueet:

1. Innovaattori(t)
Kokemusta projektinhallinnasta ja erila isista fasilitointimenetelmistä fasilitaattorina ja
suunnittelijana, kokemusta peleistä, pelaamisesta perehtyneisyyttä alan kirjallisuuteen,

tutkimuksiin (käsitys pelialan tilanteesta)

2. Projektipäällikkö
Henkilö, joka pitää langat käsissään. Kulttuurituottaja?

Kokemusta projektinhallinnasta ja luovien prosessien tukemisesta

3. Graafikko
- perehtyneisyyttä lautapeleihin

- perehtyneisyyttä erilaisiin painopintoihin

4. Pelin fasilitointi?
Jos peliäsi pelataan fasilitoidusti, on fasilitaattori hyvä ottaa mukaan jo

suunnitteluprosessissa.



Meille oma peli?

1. Pelaamisella täytyy olla selkeä viitekehys organisaation toiminnassa,
jolloin pelaamiselle on selkeä merkitys.

2. Pelilliset elementit tuodaan pelaamisen jälkeen osaksi työyhteisöä, jolloin esim. hyvästä
ideoinnista tehdään käytäntö.

3. Pelin purkaminen ja dokumentointi auttavat oppimaan uusia taitoja ja ottamaan uudet
taidot heti käyttöön. (Harviainen 2012, 100)



Tärkeitä kysymyksiä:

• Ideoita voi olla vaikka kuinka monta. Idean testaaminen siivilöi timantin. MInkälaisia
pelejä muut ovat tehneet? Mikä on oma lempipelisi? Mitä uutta pelissäsi on? Ketkä sitä
pelaisivat? Miksi he pelaisivat sinun peliäsi? Milloin pelisi on tarkoitus valmistua?
Netistä löytyy erilaisia fasilitointimenetelmiä. Voisitko soveltaa jotain niistä pelissäsi?
Testaa menetelmät itse ennen soveltamista. Täyttyykö pelissäsi pelin määritelmä? Missä
haluat pelisi julkaista? Teetkö printattavan nettiversion vai tuotatko fyysisenhaluat pelisi julkaista? Teetkö printattavan nettiversion vai tuotatko fyysisen
pelimateriaalin?

• Mikä tekee hyvästä ideasta pelin? Miten peliä pelataan? Mikä on tavoite? Miten
pelilaudalla edetään? Kenelle peli on suunnattu? Kuka toteuttaa pelin graafisen ilmeen?

• Tarvitaanko pelissäsi lisämateriaalia? Tuleeko peliisi pelimerkit, pelikortit? Minkälaista
graafista materiaalia tarvitset?



Vinkkejä:

• Sääntöjen kirjoittaminen on yllättävän hankalaa, joten tähän osioon saattaa kulua paljon
enemmän aikaa kun alunperin luulit. Luetuta säännöt mahdollisimman monella
ulkopuolisella henkilöllä. Simppeli on kauneinta! Pelissä on hyvä olla myös mahd.
käyttöohjeet ja sisällön kuvaus.

• Peliä on hyvä testata jonkun ulkopuolisen ryhmän kanssa. Kirjaa ylös pelin kulku ja
kerää mahdollisimman paljon palautetta. Jos mahdollista, kutsu pelin graafisen ilmeenkerää mahdollisimman paljon palautetta. Jos mahdollista, kutsu pelin graafisen ilmeen
toteuttava henkilö koepeliin mukaan.

• “Kehittyminen ja jalostuminen on kaksiteräinen miekka. Mukana on usein aktiivisia
ihmisiä, jotka kaipaavat aina vähän uutta jaksaakseen jatkaa hommia. Alkuperäinen,
toimivakin juttu voi kadota, jos kehitystä ei tapahdu” (Aitamurto&Siivonen 2012, 34)

Mitä haluat pelilläsi saavuttaa? Onko se avointa riistaa? Entäs
tekijänoikeudet? Missä pelisi julkaistaan?



Tehtävä:

• Mikä on lempipelisi?
• Miten sitä pelataan?
• Miksi olet pelannut sitä?• Miksi olet pelannut sitä?
• Mihin muuhun tarkoitukseen peliä voisi käyttää?
• Mikä on pelin ja leikin ero?
• Minkä arkipäivän asian voisi pelillistää?



“olisi loistavaa, ettei kaikkien tarvitsisi yksin uurtaa ja
puurtaa sitä samaa kehityspolkua vaan voisimme aidosti
oppia toisiltamme ja niistä yhteisistä virheistä ja etenkin
onnistumisista. Ja tietenkin tsempata toisiamme” -onnistumisista. Ja tietenkin tsempata toisiamme” -
Nuppu Stenros (Aitamurto & Siivonen Waasa Graphics
Oy 2012: Ominvoimin -mutta yhdessä, 16).



Tutustu hankkeeseen osoitteessa
http://vyyhti.metropolia.fi

Tykkää Facebookissa Vyyhti -yhteisöstämme
Ota yhteyttä

vyyhti [ä t] metropolia piste fivyyhti [ä t] metropolia piste fi


