
Suomen värikkäin pelinkehittämiskilpailu!

HAUSSA SUOMEN PÄR ÄYTTÄVIMMÄT KOUVOLA-AIHEISET PELIT

Kaikille avoimessa pelinkehittämiskilpailussa tehdään Kouvola-aiheinen peli. Genre on vapaa, eli se voi olla 
mitä tahansa seikkailupelistä roolipeliin tai oppimispelistä taidepeliin. Peli voidaan tehdä esimerkiksi 
koululaisille tutuilla alustoilla kuten Scratch, Game Maker tai Unity. Helpoimmat ohjelmat eivät edellytä 
varsinaista koodaustaitoa, joten osallistumiskynnys on matala. Pidetään rima silti korkealla! Kisaan voi 
osallistua yksin tai joukkueena.

ARVIOINTIKRITEERIT

Kilpailun kriteereissä pääpaino on siinä, kuinka luontevasti, hauskasti ja tunnistettavasti aktiivisten 
ihmisten Kouvola on saatu peliin mukaan. Muita kriteereitä ovat mm. pelattavuus, taiteellisuus, pelin 
idea. Mahdollinen kaupallinen potentiaali on plussaa, mutta ei lainkaan välttämätöntä. Kisan tuoma-
risto koostuu järjestäjätahojen edustajista.

KISALUOKAT JA -PALKINNOT

A) Peruskoululaiset. 
Luvassa on kunniamainintoja eri kategorioissa. Paras peli palkitaan langattomilla VR-laseilla*.

B) Avoin sarja. 
Kunniamainintoja eri kategorioissa. Paras peli palkitaan langattomilla VR-laseilla*.

AIKATAULU JA OSALLISTUMINEN

Kilpailuun voi osallistua lokakuun 16. päivään asti. Kilpailun voittajat julkistetaan 
marraskuun 3. päivänä.

Kilpailuun osallistutaan lähettämällä omat/joukkueen yhteystiedot**, kisakategoria, kuva- tai videotie-
dosto sekä lyhyt kuvaus pelistä sekä itse peli joko suoraan tai ladattavana linkkinä (esim. Google Drive) 
kilpailun sähköpostiin kouvolagames22@pkank.fi.

Osa peleistä julkaistaan kisan aikana ja sen jälkeen kaupunkilehtien www.pkank.fi -sivulla, jota kautta 
ne ovat myös yleisön ladattavissa ja pelattavissa.

JÄRJESTÄJÄT

Kisan järjestää yhteistyössä Kouvolan kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk sekä 
kaupunkilehdet PK ja Ankkuri. Kisa on osa Kouvolan Pelitaiteen pääkaupunki -tapahtuman ohjelmaa.

KISAKAUPUNKI

Kouvolaan muodostuu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin johdolla pelitaiteen pääkau-
punki ja kansainvälinen tapahtumakokonaisuus vuosina 2022 ja 2023. Lisätietoja ja ohjelmisto: 
www.capitalgameart.fi. Lisätietoa Xamkin Game Design -opinnoista: www.xamk.fi/gamedesign. 
Kouvola on monipuolinen kaupunki, josta löytyy niin kaupunkikeskustoja, luontoa kuin uniikkeja 
kohteita. Kouvola on valinta elää aktiivista elämää, nostaa sykettä, innostua, kannustaa ja nauttia 
luonnosta. Kouvolan kaupungista löytyy tietoa osoitteista www.kouvola.fi ja www.visitkouvola.fi. 
Paikallistietoutta löytyy maksuttomista uutisista osoitteesta www.pkank.fi.

INFO

Kisajulistus löytyy osoitteesta www.pkank.fi
Kyselyt: kouvolagames22@pkank.fi

*Oculus Quest 2 VR – lasit. ** Tietosuojaseloste: kilpailuun osallistuvien yhteystiedoista muodostuvan rekisterin ylläpitäjä on 
Kaupunkilehti PK. Yhteystiedot kerätään ainoastaan kilpailua varten eikä niitä luovuteta eteenpäin. Tietoja säilytetään vain 
kilpailun edellyttämän ajanjakson verran. Kilpailuun lähetettäviä pelejä voidaan julkaista järjestäjätahojen verkkosivuilla. 

MEDIALLE
 
Kisavastaava: Veli-Pekka Kelloniemi, puh. 044 768 9720
Brändipäällikkö: Kouvolan kaupunki, Christina Suni, 
puh. 020 615 8540, christina.suni(at)kouvola.fi


