Kerhomateriaali Innokas-kerhoa varten
Tervetuloa Innokas-verkoston Game it now -kerhomateriaalin pariin. Täältä löytyy
kerhossa käytettävää materiaalia. Näiltä sivustoilta löytyy myös muuta pelintekoon
liittyvää materiaalia, jota voi hyödyntää kerhotoiminnassa.
Kerhomateriaali on rakennettu sillä ajatuksella, että kerho kestää 10 kertaa ja yksi
kerhokerta on pituudeltaan noin 60 minuuttia.
Kerhon ohjaajille tarkoitettu esitys, jossa on monenlaista virikemateriaalia kerhojen
vetämiseen.
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Tervetuloa pelikerhoon!
Mistä on kyse?

Mikä on lempipelisi? Mitä peliä jaksat pelata päivästä toiseen? Mikä peleissä
kiinnostaa, koukuttaa ja inspiroi? Tämä kerho on tarkoitettu niille, jotka haluavat
hypätä pelimaailman seuraavalle levelille ja tehdä itse oman pelin — siirtyä pelien
kuluttajista niiden tuottajiksi. Kerhossa tarvitaan joustavaa yhteistyötä, sinnikästä
ongelmanratkaisua sekä innokasta ja luovaa tekemisen meininkiä.
Aikaisempaa ohjelmointikokemusta ei välttämättä vaadita, mutta siitä on toki hyötyä.

Pelikerhon 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
Millainen on hyvä peli?
Pelissä täytyy olla jotakin, joka saa pelaajan palaamaan pelin ääreen aina
uudestaan. Alla on koukkuja, joita pelisuunnittelijat rakentavat peleihin saadakseen
pidettyä pelaajat aktiivisina.

● Toiminta — pelaaja joutuu toimimaan, tekemään nopeita päätöksiä ja liikkeitä
● Kehittyminen — pelaaja tai hänen hahmonsa oppii, saa uusia ominaisuuksia
tai esineitä

● Kilpailu — pelaaja yrittää voittaa toiset pelaajat tai botit
● Seikkailu — pelaaja suorittaa tehtäviä ja selvittää salaisuuksia
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● Yhteenkuuluvuus — pelaaja pelaa yhdessä toisten kanssa ja tuntee
kuuluvansa joukkoon

● Tutkimusmatkailu — pelaaja tutkii suurta pelimaailmaa ja löytää uusia puolia
pelistä

● Tarina — pelaaja etenee valmiiksi kirjoitetussa juonessa tai tarinassa
● Luovuus — pelissä voi tehdä, rakentaa tai luoda uutta.
Pelaajat ovat erilaisia. Valitse tällä lomakkeella, mitkä toiminnallisuudet inspiroivat
eniten juuri sinua. Kun olet vastannut lomakkeeseen, klikkaa ”katso aiemmat
vastaukset”, niin näet, mitä muut ovat vastanneet.

Työkalut

Tässä kerhossa peliprojekti toteutetaan joko Scratch- tai
GDevelop-peliohjelmointisovelluksella.

Mikä on Scratch?
Katso video Scratchista

Jos joku sanoo, että Scratch on helppo ja lapsellinen, hän ei tiedä, mistä puhuu.
Scratchin lohkoilla voi rakentaa häkellyttävän monimuotoisia pelejä. Alla on yksi
Scratch-peli, josta on tullut maailmanluokan menestystarina.
● Paper Minecraft
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Huom. Scratchia voi käyttää hyvin ilman tunnuksilla kirjautumista. Tällöin peliprojekti
tulee aina erikseen tallentaa esim. pilvipalveluun ja seuraavalla kerralla avata
kyseinen projekti. Tunnuksia Scratchiin luodessa tulee huomioida kunnan
tietosuojavaatimukset, kaikissa kunnissa ei sallita paikallisten tunnusten luomista
Scratchiin. Myös opettaja voi luoda oppilaille anonyymit-tunnukset.

Yksinkertaisia pelimekaniikkoja
Pelit ovat nykyään kehittyneet hurjan monipuolisksi, hienoiksi ja toiminnallisiksi.
Tämän kurssin peliprojekti kannattaa suunnitella yksinkertaisen pelimekaniikan
varaan.
Alla on muutamia yksinkertaisia pelimekaniikkamalleja, joita on mahdollista toteuttaa
Scratchilla.

●
●
●
●
●
●
●

keräilypeli
labyrinttipeli
matopeli
ampumispeli
laskettelupeli
tasohyppelypeli
autopeli
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● seikkailupeli
● lentopeli

Mikä on GDevelop?

Katso video Gdevelopista

GDevelop on Scratchia monipuolisempi pelinkehitysympäristö. GDevelopissa pelejä
ohjelmoidaan tekstilohkoilla, kuten Scratchissa, mutta toimintalogiikka on varsin
erilainen. GDevelopissa ei ole mukana yhteisö, jossa pelit julkaistaan vaan ne on
julkaistava jossakin julkaisupalvelussa, esimerkiksi itch.io:ssa.

Peliarviointitehtävä
Scratch-pelejä
GDevelop-pelejä
Kokeile kolmea Scratch- tai GDevelop-peliä ja arvioi yksi tällä lomakkeella. Arvioi:

● Onko peli helppo pelata?
● Onko pelissä hienot grafiikat (kuvat ja animaatiot)?
● Onko pelissä kivat äänet?
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● Onko peli koukuttava?
Kun olet vastannut lomakkeeseen, klikkaa ”katso aiemmat vastaukset”, niin näet,
mitä muut ovat vastanneet.

Innokas GameDev -pelinkehityskilpailu
Jos saatte kerhossa aikaan hienon ja toimivan pelin, voitte halutessanne ilmoittaa
sen Innokas GameDev -pelintekokilpailuun.
Katso pelintekokilpailun esittely.

Seuraavassa osassa perehdytään siihen, miten pelisuunnitteluprojekti potkaistaan
liikkeelle.

Ohjelmoinnin perusteet 1
Ennen oman peliprojektin aloittamista harjoitellaan hieman peliohjelmointia. Tällä
sivulla on ohjeita, tehtäviä ja harjoituksia sekä Scratch- että GDevelop -ohjelmointiin.
Valitkaa yhdessä, kumpaa työkalua käytätte. Kaikessa harjoittelussa kannattaa
huomioida, että kaikkiin kysymyksiin ei löydy vastauksia tältä sivulta eikä välttämättä
edes opettajalta. Jos sinulla on kysymyksiä, kannattaa kysyä apua toisilta
kerholaisilta ja hakea tietoa verkosta. Esimerkiksi Youtubesta löytyy paljon videoita,
joissa näytetään, miten erilaisia Scratch- ja GDevelop-pelejä tehdään.

Scratch
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Alla on kuvattuna, missä järjestyksessä Scratchin oppiminen etenee. Jos olet jo
ohjelmoinut Scratchilla paljon, voit ohittaa alkeet ja siirtyä suoraan tekemään
Keräilypeliä ja Matopeliä.

Alkeet

1. Jos et ole koskaan ohjelmoinut lohkoilla, tee joku Koodaustunti-harjoituksista,
niin ymmärrät, mistä on kyse.

2. Tutustu Scratchin ohjelmointinäkymään (VIDEO)
3. Hanki tunnus Scratchiin joko opettajan tai vanhempasi avulla. (APUA)
4. Harjoittele Scratchin oppituntien avulla

Harjoituspeli 1 — Ravintoketju
Avaa Ravintoketju-pelin aihio ja ohjelmoi pelihahmoille seuraavat skriptit. Ole
tarkkana, että lohkot asettuvat kohdalleen. Niiden väreistä voit päätellä, minkä
lohkojen joukosta ne löytyvät. Jäniksen pitäisi liikkua hiiren osoittimen suuntaan ja
ketun jolkotella edestakaisin esiintymislavalla. Jäniksen tehtävänä on syödä eri
puolille ruutua ilmestyviä taimia ja väistellä kettua.
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Jos sait tehtävän tehtyä helposti, kokeile vaihtaa lohkoissa olevia arvoja. Saat
jäniksen ja ketun liikkumaan nopeammin tai hitaammin. Lisätehtävänä voit myös
kokeilla lisätä uusia lohkoja peliin alla olevan ohjeen mukaan.

Harjoituspeli 2 — Labyrinttipeli
Täältä löydät sarjan videoita, joissa ohjeistetaan yksinkertaisen labyrinttipelin
tekeminen. Osa asioista voi olla tuttuja ja osa vähän vaikeitakin, mutta kannattaa
hidastaa ja nopeuttaa videoita tarpeen mukaan sekä katsoa haastavia pätkiä
uudestaan. Älä vielä katso listan viimeistä videota. Matopeli on vasta seuraavan
kerran harjoitus.
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Aina, kun teet pelejä tai projekteja ohjeen mukaan, muista pitää ajatus mukana. Yritä
koko ajan ymmärtää, miten lohkot ja niiden sisältämät arvot vaikuttavat peliin. Kun
mallipeli on valmis, sovella sitä jotenkin: vaihda arvoja tai vaikkapa tausta, lisää
hahmoja tai ohjelmoi niille uusia toimintoja.

Gdevelop
Alla on lyhyt listaus siitä, miten Gdevelopin käytön oppiminen etenee. Gdevelop on
selainpohjainen pelinohjelmointiympäristö.

1. Jos Gdevelop on kokonaan vieras, tutustu Innokkaan oppimateriaaleihin
aiheesta.

2. Kokeile avata valmis mallipohja Gdevelopilla ja tee siihen muokkauksia.
Create a new project -painikkeesta saa valmiit esimerkkipelit auki editoriin.

3. Kokeile tehdä Innokkaan Gdevelop-haaste. Haaste on melko pitkä, joten sitä
voi kokeilla tehdä vain osittain ja tarvittaessa hyödyntää haastetta
ohjemateriaalina.

Ohjelmoinnin perusteet 2
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Ennen oman peliprojektin aloittamista on hyvä varmistaa, että ohjelmointitaidot ovat
riittävällä tasolla. Tällä sivulla jatketaan Scratch- ja GDevelop-taitojen syventämistä.

Scratch

Yksi kaikkien aikojen klassikkopeleistä on matopeli, joka löytyi jopa ensimmäisistä
Nokian kännyköistä. Kokeile Scratch-matopeliä, niin hoksaat sen toiminnan. Pääset
kohta ohjelmoimaan oman matopelisi. Ohjaa matoa nuolinäppäimillä, väistele
mustaa vihollista ja syö vihreitä pikkumatoja.
Pelissä madot ovat pelkkiä liikkuvia ympyröitä. Ympyrä on ohjelmoitu jättämään
jälkeensä kopio itsestään (klooni) aina tietyn ajan välein. Madon vartalo muodostuu
näistä klooneista ja madon pituus riippuu siitä, kuinka pitkän aikaa kloonit on
ohjelmoitu pysymään näkyvissä.
Tällä videolla näytetään, kuinka matopelin voi ohjelmoida itse.

Jos sait matopelin toimimaan, sinulla on jo varmasti melko hyvä käsitys Scratchin
käytöstä. Alla olevat harjoitukset ovat lisätehtäviä, joilla voi harjoitella tietyn
tyyppisten pelien rakentamista. Yritä ohjelmoida puolivalmis peliaihio valmiiksi
ohjeen perusteella. Näissä harjoituksissa ei ole video-ohjeita, ainoastaan kuvat. Jos
et onnistu, voit katsoa mallia valmiista mallipeleistä.

Harjoitus 1 – Ampumispeli
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Jos olet ajatellut että omassa peliprojektissasi voisi olla ampumista, kannattaa
kokeilla tätä harjoitusta ja opetella samalla skriptit, joilla Scratch-hahmon saa
ampumaan. Harjoituksessa hyödynnetään osittain samoja elementtejä kuin
matopelissä. Kokeile ensin valmiiksi tehtyä ampumispeliä. Ohjaa ampiaista oikealle
ja vasemmalle nuolinäppäimillä ja ammu kukkia välilyönnillä.

Avaa ampumispelin puolivalmis aihio täältä. Kokeile ohjelmoida hahmoja alla olevan
mallin mukaan.

Jos et onnistu, voit katsoa mallia valmiista ampumispelistä.
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Harjoitus 2 — Laskettelupeli
Jos haluat oppia ohjelmoimaan pelin, jossa ohjataan hahmoa liikkuvassa taustassa,
kannattaa tehdä laskettelupeliharjoitus. Peli perustuu perinteiseen Ski or Die -peliin,
joka oli menestys 90-luvulla. Kokeile Scratch-laskettelupeliä. Voit ohjata hahmoa
oikealle ja vasemmalle nuolinäppäimillä.

Pelissä on vahva liikkeen tuntu, mutta jos tutkit sitä tarkkaan, huomaat, että
laskettelijahahmo pysyy paikoillaan. Vain rinteen reunat, puut sekä laskettelijan
perään piirtyvä latu liikkuvat hitaasti alhaalta ylöspäin. Liikuttamalla hahmoja ja
niiden klooneja esiintymislavalla saadaan aikaan illuusio liikkeestä.
Avaa puolivalmis laskettelupelin aihio ja ohjelmoi siitä valmis laskettelupeli. Samalla
opit, miten liike saadaan aikaan. Käytössä ovat jälleen kerran kloonit. Ohjelmoi alla
olevan ohjeen mukaan.
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Jos et onnistu, voit etsiä apua valmiista mallista.

Harjoitus 3 — Tasohyppelypeli
Tasohyppely eli platformer on yksi suosittu pelityyppi Scratchissa. Tunnettuja
tasohyppelypelien muunnelmia ovat mm. Geometry Dash ja Super Mario Bros.
Erilaisia tasohyppelyitä löytyy paljon Scratchin kirjastosta. Kokeile tätä
mahdollisimman yksinkertaista tasohyppelyä. Liiku nuolinäppäimillä ja hyppää
välilyönnillä. Varo punaista laavaa ja yritä päästä keltaiseen portaaliin.
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Tasohyppelyn tekeminen ei ole aivan helppo harjoitus. Se, että saa hahmon
hyppäämään sujuvan näköisesti ja liikkumaan siten, ettei se mene esteiden sisään,
vaatii monta tarkasti säädettyä koodiriviä. Peruslogiikka toimii siten, että
nelikulmaisen hahmon sivuilla olevat värit ohjelmoimaan reagoimaan esteiden
mustan värin kanssa. Punainen on kutsuu Game Over-hahmon ja keltainen vaihtaa
seuraavan taustan. Kun pelimekaniikan saa toimimaan, peliin on helppo piirtää lisää
tasoja Scratchin piirrosohjelmalla.
Pelissä on mukana muuttuja: painovoima. Se ei tässä tarkoita aivan samaa kuin
painovoima oikeassa elämässä, mutta ohjaa silti hahmon putoamisnopeutta. Kun
painovoima on positiivinen (esim. 20), hahmo nousee ylöspäin ja kun se on
negatiivinen, hahmo laskeutuu alaspäin.
Avaa puoliksi tehty tasohyppelypelin aihio. Ohjelmoi aihiota seuraavan ohjeen
mukaan.
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Peli vaatii varmasti paljon säätöä, että saat sen toimimaan. Jos haluat piirtää siihen
oman pelihahmon, suosittelen vahvasti neliön muotoista hahmoa. Muut muodot on
vaikea saada toimimaan. Jos tarvitset apua, katso valmiista mallista.

Muistilista pelin koodeista

Kun Scratchin perusteet ovat hallussa osallistujilla, voit halutessasi jakaa heille
oheisen muistilistan, josta voi tarkistaa yksinkertaisten koodien muodostumisen.
Tiedosto pdf-muodossa.
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GDevelop

Edellisessä osiossa käytiin läpi eri toimintojen tekemistä Gdevelopiin. Gdevelopilla
on mahdollista tehdä monenlaisia eri pelejä. Online-versiossa käytössä ovat
seuraavien pelityyppien mallipohjat:

●
●
●
●
●
●

tasohyppely
ammunta
geometria
isometrinen
urheilu

muisti
Näiden mallipohjien avulla on helppo lähteä tutkimaan, miten eri tyyppiset pelit ovat
rakentuneet. Näiden pelien tekemiseen löytyy myös tutoriaalit ohjelmasta. Alla on
esitelty lyhyesti muutaman eri pelityypin tekemisen tärkeimmät vaiheet. Lisäksi löytyy
linkki englanninkieliseen tutoriaaliin.

Loputon juoksupeli

Tässä tasohyppelypelissä juostaan loputonta rataa pitkin ja pyritään keräämään
mahdollisimman paljon pisteitä. Tarkan tutoriaalin löydät täältä.
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Tasohyppelypelin luomisen vaiheet ovat seuraavat:

● Luo uusi projekti ja skene
● Luo uusi pelihahmo objekti-valikosta ja lisää objektille ominaisuudet
(Behavior), valitse ”Platform character”. Älä salli oletuskontrolleja (ota rasti
pois kohdasta ”Default controls”).

● Luo kenttä, lisäämällä uusi objekti tyypiltään Tiled sprite ja lisää obektille
ominaisuudet (tyypiltään ”Platform”).

● Raahaa pelihahmo ja kenttäpala pelinäkymään. Luo useita kenttäpaloja. Lisää
uusi objekti taustakuvaksi (sprite). Laita taustakuvan z-order -arvoksi -1, tätä
säädetään vasemman reunan properties -valikosta, kun klikkaat objektia.

● Peli tehdään toimivaksi lisäämällä tapahtumia (events). Peli tarvitsee
toimiakseen vähintään seuraavat tapahtumat:

● Pelihahmo hyppää ylöspäin nuolesta (”add a condition” –> etsi ”key
pressed” ja valitse painikkeeksi nuoli ylöspäin, seuraavaksi ”add an
action”, valitse ”platform behaviour –> control –> simulate jump
keypress”).

● Pelikentän tulee liikkua (”add an action”, valitse seuraavat ”Common
actions for all objects”–> ”Movement” –> Add a force (Angle). Valitse
kenttäpala objektiksi ja laita kulmaksi 180 ja nopeudeksi 250.
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Peli on nyt siinä pisteessä, että hahmo voi hypätä ja kenttä liikkuu. Paljon on
kuitenkin vielä tehtävää jäljellä, kokeile keksitkö ratkaisut seuraaviin ongelmiin (katso
apuja tarvittaessa tutoriaalista):

● Kenttäpalat työntävät hahmoa osuessaan niihin, näin ei pitäisi olla. (Vinkki
lisää uusi Condition, joka tarkistaa onko hahmo lattialla ja lisää action, jonka
force on 0.)

● Pelin pitäisi olla loputon. (Vinkki, luo looppi, joka siirtää palikat vasemmasta
reunasta takaisin oikeaan.)

● Pelin tilat puuttuvat eli tarvitaan muuttuja, joka säilöö tiedon pelin tilasta
(ennen peliä, pelissä, pelin jälkeen). Pelin tulisi käynnistyä ensimmäisestä
näppäimen painalluksesta ja käynnistyä uudestaan häviön jälkeen.

● Pistelasku puuttuu. Tarvitaan muuttuja, joka säilöö pisteet.
Nyt pelisi on jo hyvässä vaiheessa ja voit kokeilla omia taitojasi muokata pelejä. Peli
voi esimerkiksi nopeutua pisteiden lisääntyessä tai tausta voi muuttua pelin
edetessä.

Pelin ja pelintekijän ominaisuudet
Tämä osio sisältää oman projektin suunnittelun aloittamisen ja ohjeita ryhmässä
toimimiseen, tiedostojen tallentamiseen sekä tiedonhakuun.

Näin suunnittelet hyvän pelin
Suunnittelussa on tärkeää huomioida kenelle peli on suunnattu ja toteutuksen
realistisuus. Pelisuunnittelu voidaan aloittaa hyvän pelin ominaisuuksista ja pohtia
pienryhmissä, mitkä ominaisuudet täyttyvät ryhmäläisten valitsemasta pelistä.
Tämän jälkeen voidaan lähteä ideoimaan, millainen oma peli täyttää vähintään 2-3
näistä ominaisuuksista.
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Millainen on hyvä pelintekijä

Peli tehdään useimmiten ryhmätyönä. Ryhmässä voi olla monenlaisia osaajia, yksi
on taitava ideoimaan, toinen piirtämään ja kolmas koodaamaan. Tärkeintä on
kuitenkin halu tehdä yhdessä peliä ja kyky keskustella peliin liittyvistä asioista. Alla
olevaan listaan on koottu muutamia hyvän ryhmätyöskentelijän ominaisuuksia.
Nämä ominaisuudet syntyvät harjoittelun kautta, kenelläkään ei ole valmiina näitä
kaikkia taitoja.

● taito kertoa omia mielipiteitä ja perustella niitä muille
● taito kuunnella muita ja ottaa heidän mielipiteet huomioon
● taito kysyä apua ja tunnistaa, että ei osaa jotain asiaa
Pelinteko vaatii myös monia taitoja, joista hyvin harvat liittyvät minkään ohjelman tai
sovelluksen käyttämiseen. Alla olevassa listassa on esitelty näitä taitoja.
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● taito hahmottaa isoja kokonaisuuksia
● taito hahmottaa yksityiskohtien sopivuus peliin
● taitoa saada asioita etenemään, liiallinen yksityiskohtiin takertuminen voi
hidastaa pelin valmistumista

● jaksamista testata, peliä kannattaa testata jokaisen muutoksen jälkeen, näin
mahdolliset virheet ja niiden syy löytyvät heti

Pelisuunnittelupohja
Pelisuunnittelun tukena voi käyttää alla olevaa pelisuunnittelupohjaa.

Miten pelin tiedostot kannattaa tallentaa?
Pelin suunnittelun lisäksi kannattaa käyttää aikaa myös työn organisoinnin
suunnitteluun. On tärkeää, että kaikki ryhmässä pääsevät helposti käsiin peliin
liittyviin tiedostoihin ja ne on nimetty selkeästi. Hyvä tapa on tehdä yhteisesti jaettu
drive-kansio, johon ryhmä tallentaa tiedostot sopivasti nimettyihin kansioihin.
Opettaja voi myös luoda kaikille yhteisen lyhytlinkin, joka johtaa ryhmien kansioihin,
näin aikaa ei mene kansioiden luomiseen. Tiedostojen nimeämiseen kannattaa
käyttää myös aikaa, peliprojekteille on tyypillistä, että esim. pelihahmoista tehdään
useita versioita, nämä tiedostot kannattaakin nimetä esim. seuraavasti:
pelihahmoV1, pelihahmoV2uusin.
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Mistä apua ongelmatilanteisiin?

Pelinteon aikana voi tulla useita ongelmatilanteita, aina ei opettaja ehdi auttamaan,
joten on tärkeä tietää muita keinoja ongelmien ratkaisemiseksi. Alla olevaan listaan
on lueteltu apukysymyksiä, joiden avulla ongelmatilanteisiin saattaa löytyä ratkaisu.

● Jos peli ei toimi halutulla tavalla
● Mikä on viimeisin muutos, jonka teit?
● Toimiiko peli normaalisti, jos kumoat edellisen muutoksen?
● Jos et osaa toteuttaa haluamaasi asiaa
● Onko sinulla pääsy mallipeliin, jossa on toteutettu sama asia?
● Löytyykö sopivilla hakusanoilla ohjeita asian toteuttamiseen?
● Osaisiko toinen ryhmäläinen tai kerhon osallistuja neuvoa sinua?
● Kuva ei näy oikein pelissä
● Onko kuva tallennettu oikeaan tiedostoon? JPG tallentaa taustan
kuvaan, PNG tallentaa kuvan ilman taustaa.

Peliprojektin rajaaminen
Nyt on aika aloittaa oman pelin tekeminen. Tärkeää on mitoittaa peli oikein, jotta
saatte pelin valmiiksi annetussa ajassa. Peliä tehdessä kannattaa pyrkiä
säilyttämään peli pelikelpoisena koko ajan, näin peliä pystyy testaamaan ja projekti
ei veny liiaksi. Jos kerhon lopussa tuntuu, että on ylimääräistä aikaa, voi peliin lisätä
esim. lisää tasoja, aloitusvalikon, hahmoille animaatiot jne.
Monia mobiili- ja konsolipelejä saatetaan tehdä vuosikausia isojen ammattilaistiimien
voimin. Alla on pari esimerkkiä toteutuksista kestoineen.
Innokas-turnauksessa käytettyä animaatiota tehtiin 6 tuntia ammattilaisen voimin,
tähän aikaan ei sisältynyt suunnittelu eikä grafiikoiden tekeminen. Täällä voit testata
animaatiota. Animaatio etenee välilyöntiä painamalla.
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Tätä Gamedev-pelinkehityskilpailuun ilmoitettua Scratch-peliä on tehty noin 10-20
tuntia 2 oppilaan voimin ja tekijät olivat erittäin osaavia. Pelin ovat tehneet Mikko ja
Jonne Rajakylän koulusta Oulusta.
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Grafiikka ja animaatiot
Hyvässä pelissä on oltava toimiva pelimekaniikka, mutta ainoastaan se ei riitä
tekemään pelistä houkuttelevaa ja koukuttavaa. Grafiikalla on myös suuri merkitys.
Grafiikka tarkoittaa pelin kuvitusta: taustoja, hahmoja, introja, väliruutuja ja
visuaalisia tehosteita. Omiin peleihin voi tehdä grafiikkaa monella tavalla. Tällä
sivulla kerrotaan, miten.

Pelihahmot ovat yleensä useasta vaihtuvasta kuvasta koostuvia animaatioita, joista
käytetään nimitystä ”sprite” Animoituja sprite-hahmoja on helppo tehdä verkosta
löytyvällä Piskel-sovelluksella.
Piskel on tarkoitettu pikseligrafiikan luomiseen. Siinä on kaikki digitaalisen
piirrostyökalun perusominaisuudet helppokäyttöisessä muodossa. Piskel toimii
selainpohjaisesti, joten et tarvitse ohjelma-asennuksia. Piskeliin ei enää elokuun
2021 jälkeen voi kirjautua, mutta voit silti tallentaa teoksesi selaimen välimuistiin tai
tiedostona tietokoneen kovalevyn kansioihin.
Piskelillä tekemäsi spriten yksittäiset kuvat (frame) voi tuoda ulos
PNG-kuvatiedostoina ja ladata Scratchiin hahmovalikosta klikkaamalla ”lataa
hahmo”. Voit ladata vain yhden kuvatiedoston hahmoksi ja lisätä animaation loput
kuvatiedostot ”asusteet” -välilehdellä.
Game it Now / © 2022 Innokas

Täällä on video-ohje Piskelin käyttöön. Videon lopussa näytetään kuvan tuominen
ulos GIF-tiedostona, mutta huomioi, että jos haluat tuoda kuvan Scratchiin, se pitää
tuoda PNG-tiedostomuodossa.
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Jos Piskel ei ole sinulle mieleen, voit käyttää Windows-tietokoneilta tuttua Paintia,
verkosta ilmaiseksi ladattavaa vektoripiirrosohjelmaa Inkscapea tai vaikkapa
PixilArt-verkkosivua.

Pelin käyttöliittymä
Oleellinen osa pelejä on pelien käyttöliittymä. Tähän kuuluvat pelissä tarvittavat
ohjeet, valikot, pelin aikana näkyvät tiedot, esim. pisteet, aika, elämät. Pelin
käyttöliittymää kutsutaan usein nimellä UI (user interface), usein tämä toteutetaan
luomalla läpinäkyvä kerros kuvan päälle, jonka yläkulmiin tulevat tarvittavat tiedot.
Pelin tekijät tietävät, mikä pelissä on ideana ja miten se toimii, peliä ensi kertaa
kokeilevalle pelaajalle, asia ei välttämättä ole niin selkeä. Seuraavia apukysymyksiä
voit käyttää apuna pelin käyttöliittymää suunnitellessasi.

● Tarvitaanko alkuintroa tai esim. alkudialogia, jotta pelin idea ja tavoitteet
tulevat pelaajalle selviksi? Joskus pelin idea voi tulla esille, esim. pelin tai
hahmojen nimien avulla.

● Miten pelaaja löytää oikeat toimintanäppäimet? Joissain peleissä näitä voi
vaihtaa toimintanäppäimiä ja joissain oikeat näppäimet kerrotaan dialogissa
tai alkuintrossa. Jos näppäimiä ei mainita, niin ne kannattaa pitää
mahdollisimman tavanomaisina.
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● Mitä tietoja pelaajan tulee nähdä pelin aikana? Useimmiten näkyvillä on
pisteet ja jäljellä olevat elämät, joissain peleissä on perusteltua myös näyttää
esim. aikaa tai tavaraluetteloa.

Gdevelopilla tehty autopeli.
Yllä näkyvässä autopelissä on hyvin minimaalisesti tietoja näkyvissä pelin aikana.
Vain yläkulmassa oleva pistelaskuri. Peli on itsessäänkin hyvin minimaalinen ilman
alkuintroa ja pelkillä liikuttamisen toimintonäppäimillä.
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Scratchilla toteutettu animaatio, jota ohjataan yhdellä painikkeella.
Yläpuolella näkyy Scratchilla tehdyn animaation käyttöliittymä, joka on jo
huomattavan monimutkainen. Animaation käyttäjälle näkyy kolme eri tietoa, jäljellä
oleva aika, tehtävän numero sekä alareunan etenemispalkki. Erilaisten visuaalisten
elementtien tuominen osaksi käyttöliittymää vähentää tarvittavien tekstien määrää
sekä luo näkymästä elävämmän.

Animaation käyttöliittymän ajastimen koodi
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Äänet ja tehosteet
Äänimaailma on suuri tekijä viimeistellyn ja vaikuttavan pelikokemuksen
tuottamisessa. Peleissä on tyypillisesti kahden laatuisia ääniä.

Pelimusiikki
Scratchista löytyy valmiita ääniklippejä, joita toistamalla saa aikaan yksinkertaista
pelimusiikkia. Valitse klippi toistorakenteiden joukosta ja ohjelmoi se toistumaan
ikuisesti ”soita ääni loppuun” -lohkolla.

Looppi, joka toistaa toistorakenteista ääniefektiä loputtomasti.
Omia pelimusiikkeja voi tehdä helposti myös iPadin GarageBand-sovelluksella.
Tiedoston tuominen Scrathiin tai GDevelopiin on aavistuksen mutkikasta, mutta
onnistuu esimerkiksi tämän videon ohjeilla.
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Äänitehosteet

Scratch-peleihin saa lisättyä äänitehosteita helposti.

● Käytä Scratchin äänitehostekirjastosta löytyviä valmiita tehosteääniä.
● Äänitä oma ääni käyttäen tietokoneen mikrofonia ja Scratchin ääninauhuria.
● Lataa valmis äänitehoste joltakin verkkosivustolta ja käytä sitä Scratchin
äänitehosteena.

● Editoi ääniä Scratchin omalla äänieditorilla.
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Scratchin äänieditori

Valmiita äänitehosteita voi ladata ilmaiseksi useilta sivustoilta. Tosin suurin osa niistä
vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen. Esim MixKit-sivustolta voi saada ladattua
muutamia ääniä myös ilman kirjautumista.

Jos haluat äänittää omia ääniä ja editoida niitä, paras työkalu siihen on
ilmaisohjelma Audacity, joka löytyy usein koulun tietokoneelta. jos sitä ei löydy, voit
kokeilla verkkoselaimessa toimivaa yksinkertaista äänieditoria Sodaphonicia.
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Verkosta löytyy myös muutamia käteviä äänitehostegeneraattoreita, joita kannattaa
kokeilla. Erityisesti retrohenkisiin pikselipeleihin sopii mainiosti Leshy SFDesigner,
jolla voi itse tehdä ääniä hyppäämiseen, ampumiseen tai vaikka putoamiseen
suoraan verkkoselaimessa. Äänet voi tallentaa waw-tiedostoiksi ja ladata Scratchiin.
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Pelin äänimaailma kannattaa suunnitella tarkkaan. BlipGames -tubettaja on
erikoistunut peliäänien äänittämiseen ja äänimaailman suunnitteluun. Hänen
videoistaan voi saada inspiraatiota tekemiseen.

Pelin viimeistely
Nyt on viimeisten muokkauksien aika peliin ennen pelin esittelyä muille. Voit
hyödyntää aiemminkin esiteltyä hyvän pelin ominaisuuksia ja varmistaa, että
vähintään 2-3 näistä ominaisuuksista täyttyy pelissäsi. Hyödynnä alla olevaa
tarkistuslistaa tehdessäsi peliin viimeisiä muutoksia. Enää ei kannata tehdä isoja
muutoksia tai lisäyksiä peliin, vaan keskittyä jo tehdyn hiomiseen ja parantamiseen.

● Onko pelin idea ja tavoite helppo hahmottaa?
● Jos ei, niin auttaisiko alkutarinan tai hahmon puhekuplan lisääminen.
Joskus pelin nimi voi auttaa myös idean esittelemisessä.

● Toimiiko peli hyvin? Liikkuuko hahmo hyvin ja tasaisesti? Onko pelessä
bugeja tai jumikohtia?

● Jos ei, niin katso, että ei ole ylimääräisiä lohkoja tai koodinpätkiä.
● Onko peli tasapainoinen kokonaisuus? Ovatko hahmot samantasoisia?
Sopivatko käytetyt taustat kokonaisuuteen?
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Pelien esittely
Viimeinen kerhokerta kannattaa varata oppilaiden tekemien pelien esittelyyn,
pelaamiseen ja palautteen antamiseen. Pelimessut voisi olla oikea sana kuvaamaan
tapahtumaa.

1. Ryhmät esittelevät pelinsä
○ Pelidemo — miten peliä pelataan?
○ Koodidemo — miten peli on ohjelmoitu?
○ Graafisten ja audiovisuaalisten elementtien esittely
2. Kerholaiset kokeilevat toistensa pelejä
3. Ryhmät antavat palautetta toisilleen.
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○ Palautteessa voi hyödyntää esim. Qridin papukaijapalautetarroja tai
Innokkaan tarroja.
Kerhon tuotokset kannattaa laittaa näytille myös kerhon ulkopuolisille oppilaille.
Scratch-pelit voi kerätä kerhon omaan studioon ja GDevelop-pelit voi julkaista esim.
Itch.io -palvelussa.
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