LOUNAIS-SUOMEN

PA R T I O P I I R I

Tiedote 24.9.2015
Julkaisuvapaa: 27.9.2015

Scoutaway on ensimmäinen suomalainen partiomaailmaan sijoittuva mobiilipeli
Lounais-Suomen Partiopiiri teki yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmän kanssa
partiotaitoja haastavan Scoutaway-mobiilipelin. Peli on ensimmäinen suomalainen partiomaailmaan
sijoittuva mobiilipeli. Pelissä ryhmä partiolaisia haaksirikkoutuu autiolle saarelle ja heidän tehtävänään
on korjata vene päästäkseen pois saarelta. Pelin kohderyhmää ovat etenkin yläkouluikäiset lapset. Peli
on ladattavissa ilmaiseksi Android, iOS ja Windows-käyttöjärjestelmille.
Idea ja toive pelistä syntyi partiolaisilta ja peli toteutettiin opiskelijatyönä Turun Ammattikorkeakoulussa. Projekti
käynnistyi vuoden 2014 marraskuussa innostuneen tekijäryhmän kokoamisella. Ryhmään ovat kuuluneet Turun
Ammattikorkeakoulun opiskelijat Joni Anttila, Petteri Ellonen, Mikias Gebre, Martti Gullström, Mikko Hollo, Maisa
Johansson, Jenni Lehtonen, Juho Maljanen ja Lounais-Suomen Partiopiirin puolelta projektivastaava Niko Pentti.
Projektiryhmä on ollut todella innoissaan pelin tekemisestä.
– Peliä tehdessä on ollut tietenkin haasteita ja aika on ollut usein kortilla. Pelit kaipaavat läjäpäin grafiikkaa ja
animaatiota, joiden tekeminen on aikaavievää. Lisäksi ohjelmoinnissa pitää varaa aikaa pohjustukseen, kehittämiseen,
uuden tutkimiseen ja bugien korjaamiseen, kuvailee Petteri Ellonen pelin teon prosessia.
– Halusimme saada pelin aikataulussa valmiiksi ja olemme käyttäneet paljon myös vapaa-aikaa sen kehittämiseen.
Pelin tekeminen on ollut opettavaista, mielenkiintoista ja hauskaa, toteaa pelin grafiikoista vastaava Jenni Lehtonen.
Valmiina pelin haasteisiin
Pelissä ryhmä partiolaisia on haaksirikkoutunut autiolle saarelle ja heidän tulee käyttää partiotaitojaan selviytyäkseen
saarella ja rakentaa vene päästääkseen sieltä pois. Jokaisella ryhmän jäsenellä on käytössään rajattu määrä toimintoja
päivässä, joita hän voi käyttää eri tehtäviin. Osa tehtävistä on vaativampia ja käyttää useamman toimintopisteen.
Hyvistä suorituksista voi pelissä ansaita suoritusmerkkejä.
– Pelissä voi saada merkkejä ja pelata minipelejä. Yöllä voi tapahtua mitä kummallisimpia asioita: joku voi kävellä
unissaan tai vaikkapa kaataa vesikannun, kertoo Martti Gullström, yksi pelin koodaajista.
Pelin voi ladata ilmaiseksi Android, iOS ja Windows-käyttöjärjestelmille. Peliä tehdessä kohderyhmäksi määriteltiin 1215-vuotiaat partiolaiset, mutta peli sopii mainiosti myös ei partiosta tietäville yläkouluikäisille.
Scoutaway on ladattavissa ilmaiseksi täältä:
Android/Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lounaissuomenpartiopiiri.Scoutaway
iOS/Apple iTunes: https://itunes.apple.com/us/app/id1029464405
Windows Phone/Microsoft: https://www.microsoft.com/fi-fi/store/apps/scoutaway/9nblggh1z2cc
Lisätietoja: Projektivastaava Niko Pentti, Lounais-Suomen Partiopiiri ry/IT-jaosto, 0400 906 678,

it@lounaissuomenpartiopiiri.fi
Lounais-Suomen Partiopiiri on perustettu vuonna 2008. Piirin 122 lippukunnassa toimii noin 11 000 partiolaista. Piirin toimintaalue käsittää Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat ja mahdollisuus partiotoimintaan on partiopiirin kaikkien kuntien
alueella.
Partioliike on Suomen suurin nuorisojärjestö 65 000 jäsenellään. Partio on vapaaehtoista, kansainvälistä, puoluepoliittisesti
sitoutumatonta ja kaikille avointa toimintaa. Partion tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista itsenäisesti ajattelevia
yhteiskunnan jäseniä, jotka tuntevat vastuun itsestään, lähimmäisistään ja ympäristöstään.
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