
 

MATTI – MIESTEN MATKAT TYÖHÖN -HANKE  
 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Metropolia ammattikorkeakoulu toteuttavat yhdessä 
yhteistyökumppaneiden kanssa erityisesti nuorille (15–29-v.) työttömille tai ei koulutuksessa oleville 
miehille suunnatun ESR-rahoitteisen hankkeen Matti – Miesten matkat työhön 1.9.2016–31.12.2018. 
 

TULE MUKAAN PELILLISYYDEN PAJOILLE! Vielä ehtii, mukaan voi hypätä pitkin matkaa! 
 
Pelillisyyden pajoissa tutustutaan pelillisyyteen, tehdään yritysvierailuja ja työstetään ratkaisuja yritysten 
toimeksiantoihin. Pelillisyys menetelmänä tarkoittaa peleistä tuttujen elementtien käyttämistä tässä 
tapauksessa myös virtuaalimaailman ulkopuolella. Pajojen nuoret osallistuvat tasavertaisina toimijoina 
kehittämisprosessiin yhdessä hankkeessa mukana olevien hanketoimijoiden ja työpajojen valmentajien 
kanssa. Tavoitteena on myös kehittää pajoille uusia työskentelymenetelmiä. 
 
Toteutussuunnitelmaa muokataan ja täydennetään yhdessä nuorten kanssa. 31.3 keskustelujen pohjalta 
tavoitteena myös tutustumiskäynti: Rovio tai Supercell, neuvottelut on aloitettu. Lisäksi perehdytään 
pelillisyyteen ja pelituotantoon alkuperäistä suunnitelmaa laajemmin (liitetään alla olevaan ohjelmaan). 
 

Ajoitus ja aiheet  
Aika ja paikka Teema Toiminta 

1.  
pe 31.3 klo 9–12 
Ohjaamo 
Kauppakeskus 
Valtari, 
Kouvolankatu 15 

 Keskustellaan 
nuorten kanssa: 
Millaisia odotuksia ja 
toiveita pelillisyyden 
pajoja kohtaan?  

 Matti-hanke & 
pelillisyyden pajat: 
Jaana & Antti 

 Pelillisyys: Markus & 
Miikka 

 ESR -lomakkeet  

 Osallistujien esittäytyminen 
luovalla tavalla: pelillisin keinoin 

 Hankkeen, erityisesti pelillisyyden 
esittely 

 Lomakkeet 

2. 
ma 3.4 klo 9–12 
XAMK (Kaakkois-
Suomen amk), 
Paraatikenttä 7, 
Meduusa studio, 
atk-luokka MS05. 
 

Yritystoimeksianto: 
Tykkimäki 
 
 
 
 
 
 

 Tykkimäen tj Sakari Pasanen 
esittelee (klo 10–12) yrityksen + 
toimialan ja tämän jälkeen 2-3 
ongelmaa, joihin haetaan pajojen 
aikana ratkaisua pelillisin keinoin. 
Yritystoimeksiannon käsittely, 
aloitetaan ongelman ratkaisu 
ryhmässä: mitä/millainen 
pelillinen ratkaisu voisi olla? 

3. 
pe 7.4 klo 9–12 
Ohjaamo 

 Pelillisyys ja pelilliset 
ongelman 
ratkaisukeinot 

 Pelituotannon 
vaiheet. 

 Seppo-alustan käytön esittely ja 
pelin laadintaa 
http://seppo.io/etusivu/  

 Yritystoimeksiannon ratkaisua 
 

 

 

http://seppo.io/etusivu/


Kauppakeskus 
Valtari, 
Kouvolankatu 15 

4.  
to 13.4 klo 9–12 
XAMK, 
Kasarminmäki 7, 
tila 147, atk-luokka, 
päärakennus 

 Yritystoimeksiannon 
ratkaisua 

 Pelin laadintaa? 
 

 Yritystoimeksiannon ratkaisun 
suunnittelua (ongelma 1) 

 Pelin laadintaa ja kokeilua Seppo-
alustalla? 

 Suunnitellaan ennen seur. kerran 
vierailua nuorten kanssa 
”haastattelurunko” 

5.  
ti 18.4 klo 9–12 
Nitro Games  
Juha Vainion katu 2 
48100 Kotka 

Tutustuminen pelialan 
yritykseen  

 Tutustuminen pelialan yritykseen 
ja sen toimintaan. Nitro Games: 
Mikko Kähärä klo 10–11 (lähtö 
Kouvolasta klo 9, paluu klo 12). 

6.  
pe 21.4 klo 9–12 
Ohjaamo 
Kauppakeskus 
Valtari, 
Kouvolankatu 15 

 Pelin laadintaa ja 
kokeilua 

 Yritystoimeksiannon 
ratkaisua 

 

 Pelin testausta 

 Yritystoimeksiannon ratkaisun 
suunnittelua ja ratkaisun 
simulointia: miten ratkaisu 
toimisi käytännössä (ongelma 2) 

7. 
pe 28.4 klo 9–12 
Ohjaamo  
Kauppakeskus 
Valtari, 
Kouvolankatu 15 

Yritystoimeksiannon 
ratkaisua 
 

 Yritystoimeksiannon ratkaisun 
suunnittelua ja ratkaisun 
simulointia: miten ratkaisu 
toimisi käytännössä (ongelma 3) 

8. pe 12.5 klo 9–12 Tapaaminen tarvittaessa Tapaaminen tarvittaessa 

9. 
ma 22.5. klo 12–14 
Tykkimäki 

Tutustuminen Tykkimäkeen  
 
 

 Tutustutaan yrityskumppanin 
yritykseen, ja suunnitellaan 
ratkaisuja ongelmiin 
yritysympäristössä.  

 ”Oppaana” Tykkimäen tj Sakari 
Pasanen 
Lähtö Kouvolasta klo 11.30, paluu 
n. klo 14.30 

10. 
pe 2.6. klo 9–12 
XAMK, 
Kasarminmäki 7, 
tila 147, atk-luokka, 
päärakennus 

 Yritystoimeksiannon 
ratkaisut 

 Arviointi 

 Todistusten jako ja 
juhlistus 

 Esitellään nuorten ratkaisut 
yrityskumppanin edustajille; tj 
Sakari Pasanen ja yritys-
kumppanin palaute (klo 9–11) 

 ESR-lopetuslomake ja Sovari-
mittari 
http://www.tpy.fi/kehittaminen/l
aadullinen-mittaristo/ 

 
 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Jaana Poikolainen, projektipäällikkö 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Paraatikenttä 6, 45100 Kouvola  
jaana.poikolainen@xamk.fi, P. 044 702 8832 
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