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Kerhoesimerkkejä



Kerhoesimerkkejä

Ohjelmointikerho Innokas-kisoihin valmistaumiseen
• 10 x 1h
• koulupäivän yhteydessä (ns. kerhopalkkitunti)
• osallistujat 3-6 -luokkalaisia yhdestä koulusta
• alussa lyhyesti uuden laitteen/teeman esittely
• loppuaika vapaata työskentelyä (projektin/kisatyön parissa)

Kirjaston ohjelmointi- ja pelintekokerho
• 6 x 2h
• yhteistyössä kirjaston kanssa
• osallistujat eri koulujen 3-7 -luokkalaisia
• alussa yhteinen teema, sen jälkeen 

vapaata työskentelyä projektin parissa



Kerhoesimerkkejä

Välituntikerho
• osa kouluista rakentanut lukujärjestyksen kerhotoimintaa tukevaksi, esim. 

keskellä päivää pidempi välitunti, jolloin mahdollisuus 
osallistua kerhoon tai ulkoilla

• kerhojen vetäjinä vapaaehtoisia opettajia, ohjaajia ja 
ulkopuolisia (esim. nuorisotoimi)

• linkittyy harrastamisen Suomen malliin

Pelinteko + esport -kerho
• Luma-keskuksen kokeilu
• puolet kerhoajasta tehtiin pelejä ja puolet ajasta järjestettiin/toteutettiin 

turnaus näillä peleillä
• kumpikin aihe toimii myös yksinään

https://minedu.fi/suomen-malli


Etäkerhoesimerkkejä

Kontiolahden etäteknologiakerho

• Etäteknologiakerho edistyneille osallistujille
• Pääpaino ideoiden jakamisessa ja vertaistuessa
• Varsinainen työstäminen omalla ajalla
• Kaikki osallistujat etänä

Keravan kuvataidekoulun pelisuunnittelukurssi

• 10 + 90 min
• Osallistujat 9-11 -vuotiaita
• Kouluttaja etänä
• Osallistujat samassa tilassa toisen opettajan kanssa



Kerhoesimerkkejä

Oulun Maker-kerho — Tutkimusmatka teknologiaan

https://rajakylatekno.wordpress.com/2018/11/01/2410/


Kerhon materiaali

7Game it Now / © 2021 Innokas



Sivuston esittely

Kerhomateriaali löytyy www.innokasgameitnow.com -sivulta.
Sivulta löytyy myös runsaasti muuta materiaalia aiheeseen liittyen.
Materiaalin rakenne:
1. Tervetuloa pelikerhoon!
2. Peliohjelmoinnin perusteet
3. Harjoituksia peliohjelmointiin
4. Pelisuunnittelu
5. Oma projekti — rajaaminen
6. Oma projekti — grafiikka ja animaatiot
7. Oma projekti — käyttöliittymä
8. Oma projekti — äänet ja tehosteet
9. Oma projekti — hyvän pelin ominaisuudet
10. Pelimessut

http://www.innokasgameitnow.com


Innovaatioprosessi
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Innovaatioprosessi

Miten saada 
oppilaat 
innostumaan ja 
sitoutumaan?
Miten tuottaa 
uusia ideoita?
Miten ratkaista 
ongelmia 
ympäristöstä?
Miten tehdä 
tämä kaikki 
jäsentyneesti?



Innovaatioprosessi

1. Lämmittely

a. Joo! Tämähän on...

2. Määritä ongelma https://www.menti.com/vfbtr81aep

a. Sanapilvi 

b. Äänestys

3. Ideoi
a. Ratkaisussa on…

4. Tunnista
5. Työskentely
6. Jakaminen ja palaute

https://wordwall.net/resource/19798628
https://www.menti.com/vfbtr81aep
https://wheeldecide.com/index.php?c1=a&c2=b&c3=c&c4=d&c5=e&c6=f&c7=g&c8=h&c9=i&c10=j&c11=k&c12=l&c13=m&c14=n&c15=o&c16=p&c17=q&c18=r&c19=s&c20=t&c21=u&c22=v&c23=w&c24=x&c25=y&c26=z&c27=%C3%A5&c28=%C3%A4&c29=%C3%B6&col=light&t=Aakkoset&time=3
https://docs.google.com/presentation/d/1Df8p8HPFfhuuXK0xOwzG4bUxtntIZ_Ok9Cg6M9K8puU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Df8p8HPFfhuuXK0xOwzG4bUxtntIZ_Ok9Cg6M9K8puU/edit?usp=sharing


Digitaaliset pelit
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Scratch-esimerkkejä

Lautapeli Scratchilla
Pakohuonepeli Scratchilla
Laskin tiettyyn tarkoitukseen
Chatbot

https://scratch.mit.edu/projects/504329
https://scratch.mit.edu/projects/427764093/
https://scratch.mit.edu/projects/62069510/
https://scratch.mit.edu/projects/543853170/


Gdevelop-esimerkkejä

Katsaus erilaisiin Gdevelop-peleihin

Itch.io:n Gdevelop-pelejä

https://gdevelop-app.com/games-showcase/
https://itch.io/games/made-with-gdevelop


Tekstiseikkailupelit

Landbot
• ns. tyhmä chatbot-generaattori
• helppo luoda yksinkertaisia 

tekstiseikkailuja
• Apocalypse no-code

Twine
• tekstiseikkailueditori
• vaatii hieman perehtyneisyyttä
• Yksinkertainen esimerkki

Diat
• slides ja powerpoint -ohjelmia voi 

käyttää myös tekstiseikkailuihin
• linkki toiseen diaan
• julkaise verkossa ja piilota valikkopalkki 

(/edit → /preview?rm=minimal)
• Esimerkki

https://landbot.io/
https://landbot.io/landbot3/index.html
https://mpackale.itch.io/olavin-ensimminen-lomapiv
https://mpackale.itch.io/olavin-ensimminen-lomapiv
https://slidesmania.com/tag/games/
https://docs.google.com/presentation/d/1kdvBpXZp7Cv4oU3hx8__y22ttS7ZC0YYpurrXbzvVKM/preview?rm=minimal&slide=id.p1


Lautapelit ja pakopelit
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Lautapeliesimerkkejä

Peli lukupiirikirjasta
Korttipeli oikean elämän hahmoista
Karttapelit
Tarinakuutiot ja kortit virikkeinä
Värinauttien lautapelit

https://www.varinautit.fi/lautapelit/


Vinkkejä oman lautapelin tekemiseen

• Helppo aloittaa valmiiden pelien avulla
• Miten yhdistää kaksi peliä?
• Miten kehittää jatko-osa pelille?
• Miten lisätä uusia elementtejä?

• Mitä kaikkea voi tehdä itse?
• Grafiikkaa esim. canvalla
• Pelinappulat 3d-tulostimella
• Arpakuutio micro:bitillä
• pakkauksia, mainoksia

• Onko pelin idea toimiva?
• Voi kokeilla esitellä lyhyesti muille
• sopivan monimutkainen/yksinkertainen

• Testaaminen tärkeässä roolissa
• helpoin mahdollinen kokeiltava versio

• Lautapelisuunnitteluun ohjeita
• Vinkki: pelimekaanikoita ja pelisuunnittelua voi harjoitella 

myös haasteen/kilpailun muodossa

https://www.canva.com/
https://www.lautapeliopas.fi/artikkelit/pelisuunnittelu/hyvasta-ideasta-julkaistuksi-peliksi/


Hybridipelit

Micro:bit-noppa lautapelissä
QR-koodien sisällyttäminen peliin
QR-koodisuunnistus / Seppo
Pelitulosten tallentaminen Formsiin
Beebot-lautapelit
AR-peliobjektit (HP Reveal ym.)



Fyysinen pakopeli

Pakohuonetehtäviä

● Piiloviestit silmiesi edessä
● Piilotetut esineet
● Äänet, valot, värit ja varjot
● Arvoitukset
● Labyrintit ja haptiset tai toiminnalliset tehtävät
● Matemaattiset tehtävät

Pakohuoneen suunnitteluoppaita

● Escapeartist
● Elämysteeri
● Pako Group

Facebookin pakohuoneryhmä

https://escapeartist.fi/minkalaisia-tehtavia-pakohuoneessa/
https://elamysteeri.fi/blogi/pakohuoneen-suunnittelu-ja-rakentaminen-omaan-kotiin/
https://www.pakogroup.fi/laadukas-pakohuone-mista-se-koostuu/


Digitaalinen pakopeli

Digitaalinen pakopeli mahdollistaa isomman ryhmän pelaamisen kerralla.
Usein lukkona käytetään lomaketta, josta löytyy tehtäviä/linkkejä.
Osa tehtävistä voi olla fyysisiä luokassa tapahtuvia.
Tarinan tueksi voi tehdä  esim. sivuston tai dokumentin.

Työvälineitä:
• Forms
• Thinglink (Eskoa etsimässä)
• Scratch
• Slides
• Verkkorikasteet

Vinkkejä:
• Työvälineitä digitaalisen pakopelin tekemiseen
• Vinkkejä digitaalisen pakopelin tekemiseen
• Joensuun mediakeskuksen pakopeliopas

https://www.google.com/forms/about/
https://www.thinglink.com/video/1442044731893743619
https://scratch.mit.edu/
https://www.google.com/slides/about/
https://sites.google.com/view/ditchbookdigitalescaperoom/home
https://wakelet.com/wake/F2E20ffsSVviOAkvCaWyE
https://wakelet.com/wake/NlewesN9i8NfLEe5FMFN5
https://peda.net/joensuu/jm/lightabot-luonnos/pakopelit


Koonti ja oman kerhon suunnittelua



Suunnittelupäivän ohjelma

Suunnittelupäivä on perjantaina 20.8
• Ei yhteistä osuutta, Jukan kanssa voi tarvittaessa sopia puhelun/etäyhteyden
• Toiveena, että kaikki osallistujat palauttavat viimeistään perjantaina 

suunnitteludokumentin ja kerhon päätyttyä lyhyen raportin
• Kyseessä alustava suunnitelma
• Auttaa hahmottamaan kerhokokonaisuutta

• Suunnitteludokumentti sisältää:
• kerhon ja vetäjän nimi
• perustiedot kerhosta
• lyhyt toteutussuunnitelma
• kommentointiosuuden muille

• Loppuraportti sisältää:
• Miten kerhototeutus onnistui?
• Muuttuiko toteutus suunnitellusta?
• Mitä kehitettävää kerhoon jäi?

• Palautuskansio

https://docs.google.com/document/d/12DaXoOX-4hWn9wxF1URebXjRXcP3-5cdSNvoIRVEEzc/copy
https://drive.google.com/drive/folders/1fHhwla7EORYOkiua9aAmTzWNl9FsY0ZG?usp=sharing

