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Äkräs loppuraportti

Äkräs-hanke 
Loppuraportti 

1. Toteuttajan nimi 

Äkräs-hankkeen toteuttajina toimivat yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulu ja Suomen 4H-liitto. 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 

Hankkeen nimi: Äkräs-hanke 

Hanketunnus: 12233 

3. Yhteenveto hankkeesta 

Äkräs-hankkeessa kaikki rakennettiin metsäpelit.fi -portaalin ympärille. Hankkeessa tuotettiin portaaliin 
metsäpeleja. Portaaliin etsittiin ja lisättiin myös muista lähteistä metsään ja luontoon liittyviä 
opetuksellisia ja viihdyttäviä minipelejä. Hankkeessa järjestettiin metsäpelileirejä, pelien testaus- ja 
tiedotustilaisuuksia sekä osallistuttiin erilaisiin metsäalan tapahtumiin toteutusaikana pääasiassa 
esittelemään hankkeessa toteutettuja pelejä, pelillisiä toteutuksia ja pieniä teknologiademoja. 

Lapin ammattikorkeakoulu vastasi hankkeen hallinnosta sekä portaalin ja pelien toteutuksesta. 
Suomen 4H-liitto vastasi hankkeen nuoriso-ja sidosryhmäviestinnästä sekä ostopalveluiden 
toteutumisesta.  
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4. Raportti 

4.1.Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena oli edistää lasten ja nuorten tietämystä metsäalasta ja saada heidät 
ymmärtämään metsätaloutta ja kestävää metsänhoitoa lapsia ja nuoria kiinnostavalla ja innostavalla 
tavalla. Tavoitteena oli saada nuoret kiinnostumaan alan koulutuksesta ja työpaikoista. Hankkeen 
kohderyhmänä toimivat 7-12-vuotiaat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä. 

Tarkoitus oli toteuttaa pelejä suoraan erilaisille käyttäjäryhmille, jotka sijoitetaan portaaliin, jolloin 
pelaaja itse pystyy löytämään sieltä itseään kiinnostavia pelejä. Tavoite oli, että jokainen 

pelaaja kokeilisi kaikkia pelejä ja sitä kautta nostaisi tietouttaan (pelaamisen ohella ) 
metsäalasta. 

Viestinnän tavoitteena oli markkinoida pelejä eri organisaatioille ja yksittäisille 
käyttäjille. Tavoitteena oli saada pelien käyttäjämäärät nousemaan ja siten 
edistää nuorten tietämystä kestävästä metsätaloudesta ja luonnon 

tarjoamista ekosysteemipalveluista. Lisäksi tavoitteena oli muodostaa pelin 
ympärille sosiaalinen pelaajayhteisö ja verkosto organisaatioista, jotka 

hyödyntävät pelejä osana omaa perustoimintaansa. Tavoitteena oli yhteisö, joka 
jatkossa huolehtii palautteen keräämisestä myöhemmin toteutettavaa 

jatkokehitystä varten, jossa tavoitteena on huomioida metsätalouden muuttuva 
ympäristö. 

Hanke toteutettiin kahden organisaation yhteistyönä, joten luonnollinen sivutuote 
olisi myös organisaatioiden välisen yhteistyön paraneminen ja molemmin puolin 

kasvanut ymmärrys toisen osapuolen asiantuntija-alan sisällöstä, haasteista ja 
mahdollisuuksista. 

4.2.Toteutus 

Hanke käynnistyi tammikuussa 2016, mutta toden teolla hankkeen toiminnot starttasivat 
vasta kesäkuussa 2016. Hankkeen toteutuksesta vastasivat Lapin ammattikorkeakoulu ja Suomen 
4H-liitto. Hankkeen hallinnosta vastasi Lapin ammattikorkeakoulun projektipäällikkö. Lapin 
ammattikorkeakoulu vastasi Metsäpelit.fi-portaalin rakentamisesta, pelien lisäämisestä sivulle sekä 
hankkeen pel ien tuottamisesta. Suomen 4H-l i i t to vastasi metsäpel i le ir ien, pel ien 
markkinointitilaisuuksien, pelien testaustilaisuuksien järjestämisestä sekä hankkeen viestinnästä. 
Yhteistyö toimijoiden välillä oli varsin sujuvaa ja yhteistyöllä saatiin hienoja tuloksia.  

a. Toimenpiteet 

Hankkeessa toteutetut toimenpiteet olivat: metsäpelit.fi-portaalin luominen, sinne pelien tekeminen ja 
lisääminen, sivuston ylläpito, metsäpelileirikonseptin luominen ja sen pilotoiminen Lapin alueella. 
Hankkeessa luotujen pelien testaustilaisuuksien järjestäminen sekä pelien ja metsäpelit.fi -sivuston 
markkinoiminen. Lisäksi tiiviinä osana hankkeen toimenpiteitä oli hankkeen viestinnän toteuttaminen. 
Hankkeen aikana koostui kehittäjäverkosto, joka koostuu alan ympärillä olevista organisaatioista. 
Verkoston toimenpiteitä oli esimerkiksi metsämessuilla tapahtunut yhteistyö messuosastojen 
ympärillä. 

Lapin ammattikorkeakoulu vastasi hankkeessa sen byrokratian toteutumisesta ja hallinnosta. Tämä 
osuus oli 10% koko hankkeen roolista. 40% hankkeen Lapin ammattikorkeakoulun osuudesta oli 
teknologiassa, pelien rakentamisessa ja teknologisessa tuessa. Lapin ammattikorkeakoulu toteutti 
korkealaatuisen sateenvarjo totetuksen, jonne hankkeen aikana toteutettavat pelit ja 
yhteistyökumppaneiden pelitoteutukset saatiin kerättyä yhteen paikkaan.  Lapin ammattikorkeakoululla 
on vahva peliosaaminen ohjelmoinnin ja pelitaiteen saralla, jota saatiin hyödynnettyä toteutusvaiheen 
aikana kohtuullisen tehokkaasti. Pelitaiteen tekijä toteutti myös hankkeen tarvitsemat graafiset 
elementit ja osiot laadulla ja ammattitaidolla. 
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Suomen 4H-liitto oli osatoteuttajana hankkeessa ja vastasi hankkeen viestinnästä.  

Ostopalveluina toteutettiin Metsäpelileirejä, Metsäpelien testaustilaisuuksia ja hankkeessa 
toteutettujen pelien ja portaalin markkinointia kouluyhteistyötilaisuuksien avulla 

a. Vuosi 2016 

Lapin ammattikorkeakoulu 

Vuonna 2016 käynnistettiin Metsäpelit.fi portaalin käyttökuntoon rakentaminen. Ohjelmoijaksi 
projektiin tuli Mikko Pallas. Ensimmäisessä vaiheessa käytiin läpi ominaisuudet mitä portaaliin on 
tulossa. Määrittelyvaiheen jälkeen valittiin tarkoitukseen sopivimmat työkalut. Pelit yhteen kokoavan 
portaalin toteutuksessa käytetty php-framework oli nimeltään Laravel.  

Heti alussa hankkeen viestinnän tueksi toteutettiin runsaasti 
markkinointimateriaalia. Hankkeen pelitoteutukset tarvitsivat 
artistia. Artistiksi valikoitui monipuolisuutensa ansiosta 
Sanni Mustonen. Sanni on Lapin yliopistosta valmistunut 
graafinen artisti, jolla on runsaasti kokemusta myös 3d-
mallintamisesta ja teksturoinnista. Ensimmäisinä 
töinään Sanni aloitti Metsäpelit teeman ja graafisen 
ilmeen suunnittelu ja sen toteuttamisen. Samalla hän 
toteutti Mikolle suuntaviivat ja graafiset elementit 
metsäpelit.fi portaalille.  

Hankkeen alussa Samuli Visuri, Lapin AMK:n opiskelija 
tarvitsi itselleen opinnäytetyöaiheen. Hankkeessa 
ajateltiin tarvittavan messukäyttöön sopiva mottimestarin 
tyyppinen peli katseenvangitsijaksi .Samulille annettiin 
teh täväks i raken taa v i r tuaa l i tode l l i suus lase i l l e 
yksinkertainen puunkaatopeli. Peliä kehitettiin koko vuoden 
ajan ja aivan loppuvaiheessa teollisen muotoilun opiskelija teki 
omana harjoitustyönään oikeasta moottorisahasta modifikaation, j o l l a 
pelataan Samulin rakentamaa puunkaatopelin pohjaa. Hankkeen 
projektipäällikkö toimi Samulin ohjaajana varmistaen laadullisen lopputuloksen. VR-pelistä tehtiin 
metsäpelit sivustolle playstation 4 ohjaimella toimiva versio. 

Vuonna 2016 oli Lapin yliopistolla pelisivuaine. Hanke tarjosi aiheeksi pelisivuaineeseen metsäpelit. 
Haaveena oli, että jos tätä kautta olisi mahdollista löytää lisäsisältöjä peliportaalia varten. 
Pelisivuaineen opiskelijoiden toteutuksissa oli yksi erittäin potentiaalinen ehdokas, Sienipeli. Sienipeli 
vietiin vuoden 2017 aikana sellaiseen kuntoon, että se pystyttiin julkaisemaan metsäpelit portaalin alla. 

Suomen 4H-liitto 

Hanke alkoi keväällä 2016. Huhtikuussa 2016 toteutett i in 
hankevastaavan rekrytointi ja paikka täytettiin 17.5.2016. Hankkeen 
aloituspalaveri pidettiin Lapin ELY-keskuksessa 23.5.2016. Hankkeen 
käynnistyessä tehtiin tarkennettu toimintasuunnitelma ja suunniteltiin 
hankkeen seurannan ja arvioinnin toteutus. Hankkeen tiedotukseen 
liittyvät materiaalit valmistuivat kesä-syyskuussa 2016. 

Toukokuussa suunniteltiin hankkeen toimenpiteitä, budjettia ja 
toteutusta. Toukokuussa hanke osallistui metsän kasvun päivään 

Kemissä sekä Juoksengin metsäpäivään Pellossa. Kummassakin 
tapahtumassa hanke oli esillä ja tapahtumissa tavoitettiin yhteensä 59 lasta- 
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ja nuorta sekä metsän kasvun päivässä tavoitettiin myös lasten vanhemmat. Toukokuussa myös 
avattiin hankkeen twitter, instagram ja facebook-tilit. Hankkeen ensimmäinen blogikirjoitus: Äkräs-
hanke syntyy yhteistyöllä -
julkaistiin toukokuun lopulla.  

K e s ä k u u s s a j a t k e t t i i n 
hankkeen to imenpi te iden 
suunnittelua ja ostopalvelun 
kautta toteutettavista hankkeen 
tapahtumista suunniteltiin ja 
käynnistett i in hankintalain 
mukainen avoin kilpailutus. 
Tarjouskilpailun perusteella 
k i r j o i t e t t i i n s o p i m u k s e t 
seitsemän palveluntarjoajan 
kanssa.    

He inäkuussa pä i v i t e t t i i n 
Tuottava Tuohi-hankkeessa 
luotua Metsäwiki sivustoa ja 
julkaistiin hankkeen toinen 
b log i k i r j o i t us : S i sä l l ös tä 
elämykseksi – Peliprojektin 
eteneminen graafikon silmin.  

Elokuussa hankeblogissa julkaistiin: Metsäpelit.fi mukana syksyn tapahtumissa- kirjoitus. Elokuussa 
etsittiin uusia pelejä tulevalle sivustolle. 

Syyskuussa hanke osallistui Sahanperän Savotta- tapahtumaan. Tapahtumassa pelautettiin 
hankkeessa tuotettua puunkaatopeliä ja kerättiin siitä palautetta. Sahanperän Savottassa tavoitettiin 
63 lasta ja nuorta sekä lisäksi heidän vanhempansa. Äkräs -hanke oli esillä Kasvatus metsässä 
foorumissa Kouvolan Anjalassa. Hanketta esiteltiin tilassa, jossa puheenvuorot ja seminaarit pidettiin. 
Ta p a h t u m a l l a s a a t i i n 
tavoitettua noin 140 kasvatus- 
sekä metsä- ja ympäristöalan 
ammattilaista. Syyskuussa 
j ä r j e s t e t t i i n m y ö s 
h a n k e k o u l u t u s , j o s s a 
palveluntarjoajia valmennettiin 
h a n k k e e n t u l e v i i n 
t o i m e n p i t e i s i i n . 
Hankekoulutuksessa käytiin 
läpi hankkeen toimenpiteitä, 
miten hankkeessa viestitään ja 
m i t e n r a p o r t o i d a a n . 
Hankekoulutukseen osallistui 
12 henkilöä.  L o k a k u u s s a 
valmistelt i in metsäpeli t . f i - 
s i v u s t o n a v a a m i s t a . 
Lokakuussa haastate l t i in 
metsäreportteri ehdokkaita. 
Metsäreportterin paikkaa haki 
12 henkilöä, joista haastateltiin 
k u u t t a h e n k i l ö ä .  
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Metsäreportteriksi valittiin metsätalousinsinööriopiskelija Laura Halvari. 

Marraskuussa valmisteltiin metsäpelit.fi-sivuston avaamista. Marraskuussa hankkeen edustaja 
osallistui Luonnonhoidon virtuaaliset oppimisympäristöt -hankkeen loppuseminaariin. Tilaisuuteen 
osallistui noin 20 eri metsäkoulujen opettajaa sekä noin 10 paikallista metsäalan organisaatioita 
edustavaa henkilöä. Marraskuussa järjestetyillä metsämessuilla (9-12.11.2016) lanseerattiin 
metsäpelit.fi- sivusto. Tiedote sivuston avaamisesta lähti 9.11.2016 STT:n kautta. Metsämessuilla 
mainostettiin sivustoa ja pelautettiin hankkeen tuottamaa puunkaatopeliä. Noin 1000 ihmistä messujen 
aikana kävi testaamassa peliä ja sai tietoa sivustosta. Marraskuussa hanke oli vielä esillä 
Ainutlaatuinen Arktinen Lappi-seminaarissa. Seminaarissa tavoitettiin 73 ihmistä. Marraskuussa 
julkaistiin Metsäpelit.fi ja metsämessut sekä Peliviikko ja metsäpelit.fi- blogikirjoitukset.  

Joulukuussa hankkeen blogissa julkaistiin: Sisällöstä elämykseksi – Peliprojektin eteneminen 
peliohjelmoijan silmin-kirjoitus.  

Hanke oli mukana monessa tapahtumassa 2016, mutta suurin tapahtuma oli Helsingissä järjestettävät 
metsämessut. Metsämessujen aikaan julkaistiin hankkeen metsäpelit.fi- portaali ja messuilla pääsi 
kokeilemaan hankkeessa tuotettua peliä. 

b. Vuosi 2017: 

Lapin ammattikorkeakoulu 

Metsäpelit.fi portaali ja sen teknologia tulivat valmiiksi. Portaaliin lisättiin runsaasti lisää ominaisuuksia, 
kuten kehittäjien sisäänkirjautuminen, ikärajat, muutettiin kategorioita, jotta pelaajat löytäisivät pelit 
paremmin, pelien arvioinnit ja lisäksi viilattiin lopullista ulkoasua.  

Portaali modifioitiin näyttämään talviaikaan erilaiselle kuin kesällä.  

Vuonna 2017 rakennettiin lisää pelitoteutuksia. Suunnituspeli julkaistiin metsäpelit.fi sivustolla. Lisäksi 
Marjankeruu-peliä työstettiin runsaasti eteenpäin. Suunnistus ja marjankeruu pelejä testattiin useissa 
tilaisuuksissa ja niistä kerättiin palautetta, jonka mukaan niitä korjailtiin paremmiksi ja toimivammiksi. 
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Suunnistuspeliin tehtiin messukäyttöä varten pienemmän rastimäärän versio, jotta pelaajien peliaika ei 
paisuisi liiaksi.  

2017 kokeiltiin rakentaa Curling-peliä. Curling osoittautui teemana erittäin hankalasti metsäteemaan ja 
faktoihin toimivaksi. Tämän päivän kehitykseen kuuluu fail fast ajattelu. Sen sijaan, että olisimme 
härkäpäisesti vieneet pelin loppuun asti, totesimme, että tämä idea ei kanna. Toinen idea, jolle kävi 
samanlainen kohtalo oli Rekka-ralli. Ajatuksena mielenkiintoinen, mutta todella vaikea sijoittaa 
luontoarvioihin sopivaksi.  

2017 Salomon Finnan teki opinnäytetyönä lintupelin, jossa linnulla lennetään metsäisessä 
ympäristössä ja kerätään hyönteisiä. Tämä peli ei saavuttanut riittävää teknistä tasoa, että se olisi 
julkaistu metsäpelit.fi portaalissa. Tämä peli julkaistaan myöhemmin metsäpelit.fi portaaliin tulevan 
”demo” osion alle.  

Toinen opinnäytetyön tekijä oli Mikko Pirttijärvi, joka myös toteutti metsäisen Frisbeen heitto pelin. 
Myös tämän pelin haasteena oli, että se ei juurikaan opeta luonnosta tai siellä liikkumisesta. Lisäksi 
pelin tekninen taso ei ihan riittänyt portaaliin. Tämä peli tulee myös 
saataville ”demo”-osion alle.  

Tämä vuosi oli erittäin aktiivinen viestinnän osalta. Lapin 
AMK:n edustajat kulkivat mukana useissa yhteistyökuvioissa 
teknisenä tukena.  

Hankkeessa toimineille henkilöille hankittiin t-paitoja ja 
huppareita hankkeen aikana. Ne osoittautuivat erittäin 
toimiviksi markkinointitarkoituksiin. Hankkeessa toiminut 
graaf inen suunni t te l i ja Sanni Mustonen lo iht i 
painatukseen tyylikkään Ilveksen ja huppareista 
kyselti in runsaasti olisiko niitä saatavilla 
ostettavaksi jotain reittiä pitkin.  

Puunkaatopeli on osoittautunut messuilla hyvin toimivaksi toteutukseksi. Puunkaatopelin haaste on 
kohtuullisen pitkä peliaika. Lisäksi pelaajan pitää ymmärtää kuinka tehdään kaatokolo ja tehdä se 
mahdollisimman oikeaoppiseksi. Muutamissa tapahtumissa huomattiin, että jokaiselle käyttäjälle 
kaiken selittäminen on hidasta ja aikaa vievää. Tätä ongelmaa poistamaan rakennettiin mixed reality 
VR-video. Tämä video toimi myös pelin markkinointimateriaalina. 

https://www.youtube.com/watch?v=6unyUtfSZe4 

Suomen 4H-liitto 

Tammikuussa etsittiin ahkerasti uusia pelejä metsäpelit.fi sivustolle. Tammikuussa sivustolla julkaistiin 
kolme uutta peliä. Osa hankkeen henkilökunnasta osallistui Torniossa järjestettyihin Rajaton 
verkostoitumispäiville.  Vuoden ensimmäinen blogikirjoitus julkaistiin myös tammikuussa: Miten 
yhdistetään pelaaminen ja opetus? Tammikuussa valmisteltiin myös hankkeen tulevaa 
maksatushakemusta.  

Helmikuussa hankehenkilöstöä osallistui Maaseuturahaston järjestämään hanke- ja yritystukien 
koulutukseen Rovaniemellä. Helmikuussa metsäpelit.fi-sivustolla julkaistiin kolme uutta peliä. 
Hankkeen blogissa julkaistiin Pelimuseossa pelataan!-kirjoitus.  

Maaliskuussa sivustolla julkaistiin kolme uutta peliä. Maaliskuussa toteutettiin kysely sidosryhmille. 
Kyselyllä haettiin lisää pelejä metsäpelit.fi-sivustolle. Samassa kuussa pidettiin myös hankepäivä. 
Hankepäivässä testattiin hankkeen tuottamia pelejä, keskusteltiin hankkeen toteuttamisesta ja 
suunniteltiin tulevaa. Lisäksi ostopalveluiden toteuttajat pitivät yhteensä neljä metsäpelien 
testaustilaisuutta. Näissä tilaisuuksissa tavoitettiin yhteensä 36 lasta ja nuorta.  
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Huhtikuussa sivustolla julkaistiin kolme uutta peliä. Hankkeen blogissa julkaistiin Havina – 
biotalousoppimista pelaamalla blogikirjoitus. Lisäksi huhtikuussa oli 9 pelien testaustilaisuutta. Näissä 
tavoitettiin yhteensä 175 lasta ja nuorta.  

Toukokuussa oli kolme pelien markkinointitilaisuutta, viisi pelien testaustilaisuutta, ensimmäinen 
metsäpelileiri Sodankylässä ja hanke testautti Vive-peliä Pilkkeen museopäivässä. Näillä tapahtumilla 
tavoitettiin yhteensä 269 lasta ja nuorta.  Toukokuussa julkaistiin kirjoitus Metsäpelileireillä tapahtuu! 
hankkeen blogissa. Lisäksi toukokuussa lähti tiedote Metsäpelileireistä. Tiedote laitettiin STT:n kautta 
ja se julkaistiin: Maaseudun tulevaisuuden verkkolehdessä 16.5.2017, RadioPooki haastatteli asiasta 
hankevastaava Annalaa 16.5.2017, tiedote julkaistiin 4H:n sivun tiedotteissa, Koillismaan Uutisissa 
(lehti) maininta Posion metsäpelileiristä. Tiedotteen seurauksena Insinööri-lehdestä oltiin yhteydessä 
hankkeen toteuttajiin ja Insinööri-lehdessä oli juttu metsäpeleistä ja metsäpelileireistä 20.7.2017. 
Sivustolla julkaistiin toukokuussa yksi uusi peli.  

Kesäkuussa hankeblogissa julkaistiin kaksi blogikirjoitusta: Suomen suurin ulkona oppimisen 
tapahtuma törmäytti kasvattajat ja Rakenna oma metsätila Tuottava Tuohi pelissä. Metsäpelit-
sivustolla julkaistiin yksi uusi peli. Kesäkuussa hankehenkilöstöä osallistui kansainväliseen ulkona 
oppimisen suurtapahtumaan Ulos, Ut, Out-tapahtumaan. Tapahtumassa hanke oli esillä Ahtelassa 
pidettävillä minimessuilla. Pelientestaustapahtumia oli kaksi kesäkuussa. Hanke osallistui myös 
Pilketalon 6-vuotis syntymäpäivä juhliin. Näillä tapahtumilla tavoitettiin 86 nuorta ja lasta sekä noin 500 
ammattikasvattajaa.  

Heinäkuu oli hankkeessa hiljaista aikaa, sillä suurin osa hankehenkilöstöstä oli lomalla. Yksi 
metsäpelileiri järjestettiin heinäkuussa. Leirillä oli 9 osallistujaa.  

Elokuussa taas tapahtui. Hanke oli mukana Pellon Korjuu maaseutunäyttelyissä Pellossa. 
Tapahtumassa testautettiin VR-peliä. Hankkeen sivuilla julkaistiin aiheeseen liittyvä blogikirjoitus. 
Elokuussa oli myös neljä pelien markkinointitilaisuutta. Näillä tapahtumilla tavoitettiin 389 lasta ja 
nuorta.  Tässä vaiheessa vielä hankittiin hankkeelle markkinointimateriaaleja muun muassa 
karkkitietokoneita.   

Kuva 3 Hankeken markkinointimateriaalia 

Syyskuussa hanke osallistui Sahanperän Savotta -tapatumaan. Syyskuussa oli yksi pelien 
testaustilaisuus, kaksi pelien markkinointi tilaisuutta sekä yksi metsäpelileiri. Tapahtumissa tavoitettiin 
yhteensä 238 lasta ja nuorta. Syyskuussa julkaistiin myös yksi uusi peli metsäpelit-sivustolla.  
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Kuva 4 Yksi Tsekin työpaja. Muilla metsätoimijoilla on hyvin 
perinteisiä metsäleikkejä.

Kuva 5 Vuoden 2017 Metsämessuilla Metsäpeliluolassa ollut VR-
puunkaatopeli keräsi välillä mahtavan jonon.
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Lokakuussa osa hankkeen henkilöstöstä lähti hakemaan kansainvälisiä kontakteja sekä esittelemään 
metsäpelit-sivustoa ja VR-peliä Tsekkiin European Forest Pedagogocs Congressiin. Lisää Tsekin 
matkasta löytyy liitteestä “Matkaraportti - Tsekki_3-6_10_2017.pdf”. VR-peli ja Metsäpelit olivat 
esillä, myös Pilke cafessa. Lokakuussa oli myös kaksi metsäpelileiriä ja neljä pelien testaustilaisuutta. 
Näillä tapahtumilla tavoitettiin 105 lasta ja nuorta sekä 12 metsäpedagogia.  

Marraskuussa metsäpelit.fi sivustolla julkaistiin uusi peli. Marraskuussa Metsäpelit muuttivat 
Metsämessujen ajaksi Metsäpeliluolaan. Metsämessuilla esiteltiin Metsäpelit-sivustoa, pelejä ja VR-
peliä Metsäpeliluolassa. Kävijöitä riitti hurjasti messuilla ja henkilökunnalla oli havaittavissa jo pientä 
turnausväsymystä sunnuntaina. Pelien markkinointitilaisuuksia järjestettiin kaksi. Näissä tapahtumissa 
tavoitettiin yhteensä 1013 lasta ja nuorta. Hankkeen blogissa julkaistiin kirjoitus Metsäpelit matkustaa 
Helsinkiin. 

Joulukuussa Metsäpelit-sivustolla julkaistiin yksi uusi peli ja hankkeen somekanavilla toivotettiin hyvää 
joulua pelaajille.  

c. Vuosi 2018: 
Lapin ammattikorkeakoulu 

Vuonna 2018 toteutettiin runsaasti hankkeen tuloksista kertovia videoita. Ajatus videoissa on se, että 
ne jäävät hankkeen jälkeen youtuben arkistoihin katsottavaksi. Loppuseminaariin verrattuna tällä 
tavalla tavoitetaan runsaampi määrä kohde yleisöä.  

Vuonna 2018 rakennettiin aktiivisesti Mobiili VR-kokemusta. Tämän toteutus on ajateltu 
messukäyttöön soveltuvaksi. Huomattavasti kevyemmäksi kasattavaksi kuin puunkaatopeli. Pelin voi 
ladata jokainen käyttäjä, tai esittelijä omalle puhelimelleen. Kun peli on ladattu, tarvitaan muutaman 
euron maksavat googlen cardboard lasit, jotta pelaaja pääsee pelimaailmaan sisälle. Tehtävänä 
pelissä on tunnistaa / bongata metsäneläimiä. Pelin peliaika on vain muutamia minuutteja. Pelissä 
on sisällä tällä hetkellä 10 eläintä. Peliä on testattu muutaman tilaisuuden yhteydessä.  

Lapin ammattikorkeakoulun rooli Äkräs hankkeessa: 

https://www.youtube.com/watch?v=bozoi2JlECk 

Suomen 4H-liitto 

Tammikuussa pidettiin hankkeen viimeinen metsäpelileiri. Leiri pidettiin 
Ranualla Kuhan koululla. Lapin keino -hanke kävi tekemässä videon 
metsäpelileiristä. Video on katsottavissa täältä: https://www.youtube.com/
watch?v=B3k8FxjXulQ 

Helmikuussa Metsäpelit.fi -sivustolla julkaistiin yksi uusi peli. Helmikuussa myös 
mainostettiin metsäpelit.fi-sivustoa yleisesti useissa sosiaalisen median kanavissa. 
Myös yksittäisistä peleistä tehtiin videoita ja niiden kautta tehtiin some nostoja. 
Helmikuussa pidettiin myös hankepäivä, jossa päädyttiin siihen, ettei hankkeesta pidetä 
loppuseminaaria vaan loppuseminaari korvataan hankkeen tuloksista kertovilla videoilla. 
Videoita ideoitiin ja viestintäsuunnitelmaa hankkeen loppuajalle hiottiin. Lisäksi helmikuussa tehtiin 
hankkeen maksatushakemusta.  

Maaliskuussa tehtiin sivuston peleistä some nostoja ja työstettiin hankkeen tuloksista kertovia kuvia.  

Huhtikuussa kuvattiin hankkeen tuloksista kertovia videoita ja editoitiin niitä. Huhtikuussa oli myös 
ohjausryhmän kokous, jossa esiteltiin hankkeen neljännen maksatuskauden tuloksia.  

Toukokuussa videoiden editointia jatkettiin ja videoita julkaistiin. Toukokuussa tehtiin myös 
somenostoja hankkeen tuloksista myös kuvina. Toukokuussa hanke osallistui Museopäivään 18.5. ja 
Metsäalan yritystreffeille 22.5. Pilkkeessä.  
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Kesäkuussa julkaistiin lisää hankkeen tuloksista kertovia videoita ja pidettiin viimeinen 
pelientestaustilaisuus. Pidettiin hankkeen viimeinen ohjausryhmän kokous.  

Suomen 4H-liitto Äkräs-hankkeessa:  

https://www.youtube.com/watch?v=Qt1Rh9AHJd0&t=5s 

b. Aikataulu: 

Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2016-30.6.2018.  

c. Resurssit: 

Hankkeen pääasiallinen henkilöstö: 

1. Projektipäällikkö, Lapin ammattikorkeakoulu, Petri Hannula 

Johtaa hanketta ja sen toteutusta sekä vastaa sen taloudesta ja rahoituksesta 
työajanseurannan mukaisesti sekä toimii peliteknologia-asiantuntijana. Toteuttaa osaltaan 
pelejä, niiden teknistä tukea ja toimii hankkeessa lankoja yhteen keräävänä solmukohtana. 

2. Projekti-insinööri, Lapin ammattikorkeakoulu, Mikko Pallas 

Toimii hankkeen peliasiantuntijana ja pelien tuottajana/toteuttajana. Osaaminen vahvasti 
ohjelmoinnissa. Pallas vastasi myös metsäpelit.fi sivuston teknisestä toteutuksesta sekä 
hankkeen aikana suunnitelluista toiminnallisuuksista, joita sivusto portaali vaatii vastaamaan 
käyttäjien tarpeita. 

3. Hankevastaava, Suomen 4H-liitto, Anne Annala 

Toimii hankkeen koordinoijana, suunnittelee hankkeen toteutustavan ja sisällön. Vastaa 
työsuunnitelman mukaisesti hankkeen hallinnasta ja toteutuksesta, raportoinnista sekä 
tiedotuksesta. 

4. Metsäasiantuntija, Suomen 4H-liitto, Sampo Juhajoki 

Toteuttaa osaltaan hankkeen sisältöä, dokumentaariota ja seurantaa.  

5. Graafikko, Lapin ammattikorkeakoulu, Sanni Mustonen 

Toteuttaa hankkeen graafista ilmettä, osallistuu pelien ulkoasun ja hahmojen mallintamiseen. 
Vastaa metsäpelit.fi sivuston ulkoasusta, graafisista elementeistä ja yhdenmukaisesta 
graafisesta linjasta. Sanni toteuttaa myös hankkeen videosisältöjen, postereiden ja 
ulkopuolisen jaettavan materiaalin ulkonäöst.   

Hankkeen taloushallinnosta vastasi Lapin ammattikorkeakoun puolella alkuun Pirjo Kärki-koskinen. 
Hänen jälkeensä taloudesta oli vastuussa lyhyen aikaa Sirpa Laukkanen. Hankkeen loppuun 
taloushallinnosta oli vastuussa Katja Häkkinen. 

d. Kustannukset ja rahoitus  

Hankkeen kustannusmalli: Flat rate 24% 

Hankkeen kustannusmalli 4.5. 2016 myönnetyn rahoituspäätöksenmukaisesti: 
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Kustannuslaji                                     Haettu euroa                  Myönnetty euroa 

Palkat                                                                  227 667,97                 227 667,97   

Ostopalvelut                                                        41 500,00                     41 500,00 

Laskennalliset yleiskustannukset                         54 640,30                            54 640,30 

Kokonaiskustannukset                                     323 808,25                          323 808,25 

Haettu yhteensä                                                   323 808,25                323 808,25 

e. Raportointi ja seuranta 

Hankkeen projektipäällikkö ja hankevastaava vastasivat hankkeen 
raportoinnista sekä tavoitteiden ja kustannusten seurannasta. Hankkeen 
toteutumista seurattiin toimenpiteiden toteutumisen osalta. Ohjausryhmälle 
r a p o r t o i t i i n m a k s a t u s k a u s i t t a i n t a p a h t u n e e t a s i a t 
ohjausryhmänkokouksissa.  

Toteutumista seurattiin hankkeessa järjestettyjen tilaisuuksien ja tilaisuuksiin 
osall istuvien henkilömäärän mukaan. Metsäpelit.f i-sivuston 
kävijämääriä ja pelien latausmääriä seuratiin hankkeen aikana. 
Myös sosiaalisen median julkaisujen kattavuutta seurattiin. Lisäksi 
joistakin hankkeen tilaisuuksista kerättiin palautetta.  

f. Toteutusoletukset ja riskit 

Aikataulujen yhteensovittaminen. Organisaatioiden toimintatapojen erot. 

Resurssien riittävyys. Kumppaneiden kiinnostuksen herättäminen ja mukaan 
saaminen.Teknologian aiheuttamat haasteet. Riskit on pyritty eliminoimaan 
huolellisella suunnittelulla ja yhteistyökumppaneiden ydinosaamista hyödyntäen. 

g. Viestintä 

Hankkeelle laadittiin viestintäsuunnitelma, joka eli hankkeen aikana ja 
muovautui hankkeen tarpeiden mukaan.  

Hankkeesta kerrottiin 4H:n verkkosivuilla: https://4h.fi/4h-jarjestona-2/
jarjeston-toiminta/hankkeet/akras/ Myös Metsäpelit.fi-verkkosivuilta on 
linkki Äkräs-logon kautta 4H:n sivuille. Hankkeella oli oma blogi 4H:n 
verkkosivuilla. Blogissa julkaistiin hankkeen aikana 19 blogikirjoitusta.  

Keskeisenä osana lapsille ja nuorille viestimistä toteutettiin metsäpeliteemaisia 
metsäpelileirejä ja testaustapahtumia. 

Lapin ammattikorkeakoulu on koulutusorganisaatio, jossa seurataan julkaisuja. Julkaisujen 
pitää ol la hyväksytyi l lä julkaisukanavil la. Yksi julkaisukanavista on Lapin 
ammattikorkeakoulun oma Lumen lehti. Hankkeen projektipäällikkö tarjosi hankkeen aikana 
yhden kirjoituksen artikkelijulkaisuksi Lumen lehteen, jossa se julkaistiin. 

h t t p : / / w w w . t h e s e u s . f i / b i t s t r e a m / h a n d l e / 1 0 0 2 4 / 1 3 8 9 1 0 /
Akras%20metsapelit%20innoittajana%20Hannula%20Petri%20Lumen%203%202017.pdf?
sequence=1&isAllowed=y 

Vuosi 2016 Viestinnän silmin 

!  ●  12

  



Äkräs loppuraportti, 31.8.2018

Sivuston avaamisesta viestittiin julkisella tiedotteella STT:n kautta. Tiedote julkaistiin STT 
verkkosivuilla 9.11.2016, siitä oli uutinen 4H:n sivuilla 9.11.2016, maininta STT:n verkkosivuilla olleesta 
tiedotteesta Oulun uutiset sivustolla sekä Metsäpelit.fi-sivustosta oli ulkoilma sivustolla artikkeli. 2016 
vuonna blogissa oli blogipostauksia 8 kpl. Some viestinnän osalta Twitterissä #metsäpelit löytyy 49 
osumaa ja Instagramissa #metsäpelit löytyy 44 osumaa 2016 vuoden puolella. 

Metsäpelileirien suunnittelu aloitettiin heinäkuussa 2016. Metsäpelileirien tavoitteena oli tukea 
erityisesti 7-16 –vuotiaiden lasten ja nuorten luonto- ja metsätietämyksen nostamista sekä antaa 
eväitä metsäpelit.fi kehittämiseen ja hankkeen laajaan viestintään. Leirikonsepti suunniteltiin 
viikonlopun mittaiseksi (2 yötä). Toteuttajien työn tueksi suunniteltiin valmis materiaali, joka mahdollisti 
yhtenäiset tavoitteiden mukaiset toteutukset. Materiaali jaettiin kilpailutetuille toteuttajille (paikalliset 
4H-yhdistykset) järjestön Intran kautta. 

Kuva 6. Metsäpelit.fi-sivuston graafinenilme. 

Vuosi 2017 Viestinnän silmin 

4H:n sivujen blogissa julkaistiin yhteensä 8 kirjoitusta. Tiedote Metsäpelileireistä. Tiedote laitettiin 
STT:n kautta ja se julkaistiin Maaseudun tulevaisuuden verkkolehdessä 16.5.2017, RadioPooki 
haastatteli asiasta hankevastaava Annalaa 16.5.2017, 4H:n sivun tiedotteissa, Koillismaan Uutisissa 
(lehti) maininta Posion metsäpelileiristä sekä tiedotteen seurauksena Insinööri-lehdestä oltiin 
yhteydessä hankkeen toteuttajiin ja Insinööri-lehdessä oli juttu metsäpeleistä ja metsäpelileireistä 
20.7.2017. Some viestinnän osalta Twittetissä #metsäpelit löytyi 189 osumaa. Instaframissa 
#metsäpelit löytyi 240 osumaa.  

Hankkeen aikana on hankittu erilaisia markkinointimateriaaleja. Markkinointimateriaaleiksi on hankittu 
tarroja, näytönputsareita, karkkitietokoneita ja flyereita. Lisäksi hanketoimijoille on hankittu hanke t-
paidat sekä hupparit ( hupparista löytyy kuva liitteenä olevasta matkaraportista ).  
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Hankkeen aikana tuotettiin ja julkasitiin myös VR-puunkaatopelin ohjevideo. Se julkaistiin Lapin 
ammattikorkean Youtube-kanavalla marraskuussa 2017. Video on kerännyt katselukertoja hankkeen 
loppuun mennessä melkein 400. 

Metsäpelileirien pilotoinnit aloitettiin toukokuussa 2017. Metsäpelileirejä toteutettiin yhteensä kuusi 
kappaletta aikavälillä 22.5.2017-1.2.2018, joihin osallistui 157 lasta ja nuorta. 

Vuosi 2018 Viestinnän silmin 

Kevään ja kesän 2018 aikana 
h a n k k e e s s a k e s k i t y t t i i n 
M e t s ä p e l i t . f i - s i v u s t o n 
nostattamiseen ja kertomaan 
hankkeen tuloksista sosiaalisessa 
mediassa. Kevääseen 2018 
mennessä sivuston pelejä oli 
käyty pelaamassa yli 40 000 
kertaa.  

Kuva 7 Hankkeen viestinnässä 
käytettyjä kuvia. 

Hanke ei pitänyt perinteistä 
l o p p u s e m i n a a r i a v a a n 
l o p p u s e m i n a a r i k o r v a t t i i n 
h a n k k e e n t o i m i n n a s t a j a 
tuloksista kertovilla videoilla. 
Videoita julkaistiin yhteensä viisi 
kappalet ta ja ne ju lkaist i in 
Suomen 4H-liiton sekä Lapin 
a m m a t t i k o r k e a n Yo u t u b e -
kanavalla kevään 2018 aikana. 
V i d e o i t a l e v i t e t t i i n 
sosiaal isenmedian kanavien 
avulla ja niitä katsottiin lähes 300 
kertaa kevään ja kesän aikana.  

Hankkeen aikaan lähetettiin kaksi tiedotetta, joista toinen sai hyvin näkyvyyttä eri medioissa. 
Blogikirjoituksia julkaistiin yhteensä 16 kappaletta hankeaikana. Blogit käsittelivät pelejä, pelaamista ja 
erilaisia tapahtumia, joissa hanke oli mukana.  

Facebookissa tehtiin 136 julkaisua, näillä julkaisuilla tavoitettiin noin 38 000 ihmistä. Reagointeja 
julkaisuihin oli 830. Videoita julkaistiin 32 ja niitä katseltiin lähes 2100 kertaa. Twitterissä julkaistiin 126 
twiittiä, joista tykättiin lähes 800 kertaa ja twiittien näyttökertoja kertyi huikeat 41 000. Instagramissa 
julkaistiin 153 kertaa ja julkaisuista tykättiin lähes 2000 kertaa. 18 videota katseltiin yli 1100 kertaa.  

Hankkeen sisäisessä viestinnässä käytettin alkuun sähköpostia. Ensimmäisen hankepäivän jälkeen 
viralliseksi työkaluksi nousi Slack. Slack on tiimin keskustelutyökalu, joka on laajasti käytössä 
työelämässä joka puolella. Se osoittautui nopeaksi ja helpoksi tavaksi kommunikoida organisaatioiden 
ja hankkeessa olevien henkilöiden kanssa. Kynnys ottaa sitä kautta vastaan yhteydenotto pyyntöjä on 
todella matala ja vastausprosenssi on huomattavasti korkeampi kuin perinteisillä kanavilla kuten 
sähköpostilla. Hankkeen slack kanavalla on koko hankkeen ajan ollut melkein kaikki tiimin jäsenet 
aktiivia kävijöitä / kirjoittajia. 
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Hankkeen videoita.  

https://www.youtube.com/watch?v=1Iu8Puc5Byg 

https://www.youtube.com/watch?v=7kNDnoFXhNU&t=6s 

https://www.youtube.com/watch?v=rBFWBxp7TTM&t=10s 

https://www.youtube.com/watch?v=ATdlobQTz1U 

4.3 Ohjausryhmä 

Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana 8 kertaa. Ohjausryhmään kuului Tiedekeskus Pilkkeen Darja 
Heikkilä, Metsäkeskuksen Ulla Huusko, Suomen 4H-liiton Mari niska/ Anna-Kaisa Wuotila ja Lapin 
ammattikorkeakoulun Pekka Uutela. Ohjausryhmän kokouksissa oli projektiorganisaatioiden 
toteuttajista mukana aina Petri Hannula ja Anne Annala esittelemässä projektissa toteutettuja asioita.  

Yksi ohjausryhmän kokoontumisista oli sähköpostikokous liittyen hankkeessa toteutettuun vierailuun 
Tsekeissä.  

23.8.2016 Pidettiin avauskokous Lapin ammattikorkeakoulun tiloissa. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi 
valittiin Darja Heikkilä. Varapuheenjohtajana toimi Ulla Huusko. Ohjausryhmän kanssa sovittiin, että 
kokouksiin on mahdollista osallistua myös Skypen välityksellä ja jokaisessa kokouksessa tätä 
mahdollisuutta hyödynnettiin. Käytäntö osoittautui erinomaiseksi tiedonvälitykseen. Kokouksessa 
käytiin läpi ohjausryhmän vapaudet ja vastuut sekä myös käytännöt ohjausryhmän työskentelyyn 
hankkeen aikana. Ensimmäisessä ohjausryhmässä kahlattiin läpi projektisuunnitelma ja käytiin läpi 
ajatukset siitä mitä hankkeen aikana tulee tapahtumaan ja miten ohjausryhmän kautta saatavia 
verkostoja on mahdollista hyödyntää. Jo ensimmäisessä kokouksessa nostettiin esille 
metsäreportterin tarve tuomaan viestintään vääntövoimaa. Ensimmäisessä ohjausryhmässä esillä oli 
Metsäpuhuu hanke, jossa nuoriso oli toteuttanut Youtube videoita. Ajatusloppuseminaarivideoista on 
toisinsanoen muhinut mielissä koko hankkeen toteutuksen ajan.  
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16.11.2016 pidettiin toinen ohjausryhmän kokous. Puheenjohtana toimi Ulla Huusko Darja Heikkilän 
ollessa estynyt tulemaan paikalle. Kokouksessa käytiin läpi hankkeen projektisuunnitelma ja kuinka 
asiat ovat edenneet sitten edellisen kokouksen. Kokouksessa käytiin läpi hankkeen 
maksatushakemus. Ohjausryhmässä esillä oli myös Metsäreportteri, joka oli vasta palkattu 
toteuttamaan hankkeen viestintää sosiaalisenmedian kanavissa. 

13.3.2017 pidettiin kolmas ohjausryhmän kokoun jälleen Lapin ammattikorkeakoulun tiloissa. Darja 
Heikkilä toimi jälleen puheenjohtana. Projektisuunnitelma katselmoitiin läpi suhteessa siihen mitä 
maksatuskauden aikana oli tehty ja toteutettu. Ohjausryhmä pyysi analytiikkaa erilaisien kanavien 
vaikutuksista kävijämääriin. Tämä seurantakäytäntö jäi voimaan myös hankkeen loppuun saakka ja 
7:nnessä ohjausryhmän kokouksessa oli mukana erittäin kattava vertailu eri kanavien 
saavutettavuuksista.  Ohjausryhmässä keskusteltiin myös blogeista ja niiden levitettävyydestä myös 
Lapin ammattikorkeakoulun sivuille Suomen 4H-liiton sivuilta. Hanke oli tässä vaiheessa tavoitteiden 
ja tulosten osalta hyvässä etunojassa, mutta palkkakustannusten osalta pienoisella takamatkalla. 
Ohjausryhmä käsitteli maksatushakemuksen jälleen Hyrrään kautta, joka ei mahdollistanut pdf-
tulostuksia. 

 Tässä ohjausryhmässä otettiin esille mahdollinen Tsekin matka, joka istuisi hankkeen tavoitteisiin 
kaikkien mielestä erittäin hyvin. Ajatus olisi, että matkalla esitellään presentaatioita ja pidetään 
workshoppeja hankkeen tuloksista. Ohjausryhmä toivoi matkasta kustannuslaskelman ja tavoitteet. 
Ohjausryhmässä sovittiin myös Pilke Cafen hyödyntämisestä 

9.8.2017 käynnistettiin sähköpostikokous, jolla selvitettiin ohjausryhmän kanta Tsekin matkaan. 
Kaikilta ohjausryhmän jäseniltä saatiin vastaukset kyselyyn ( yksi vastaus tuli hieman myöhässä, 
mutta keneltäkään ei tullut poikkipuolista kannanottoa Tsekin matkaan ). Projektipäällikkö esitteli 
ensimmäisessä sähköpostissa asian, budjetin ja tavoitteet matkalle. Jokaiselle ohjasuryhmän 
jäsenelle annettiin vastausaika ja jokaiselta pyydettiin kuittaukset ja kommentit sähköpostiin. 
Rahoittajan kanssa asiasta soiteltiin jo ennen ohjausryhmän kannanottojen keräämistä 
varmistaaksemme, että sieltä ei tule matkalle estettä.  

17.11.2017 järjestettiin viides ohjausryhmän kokous Lapin ammattikorkeakoulun tiloissa. Darja 
Heikkilän ollessa estynyt kokousta johti Ulla Huusko. Taloustilanteen kokouksessa esitteli 
taloushallinnosta Katja Häkkinen. Maksatuskauden toimenpiteiden esittelyn jälkeen kokouksen 
puheenjohtajaksi vaihtui Pekka Uutela. Tässä kokouksessa keskusteltiin olisiko hankkeella 
jatkoaikatarpeita. Sitä ei tässä vaiheessa kuitenkaan nähty tarpeelliseksi. Tässä kokouksessa myös 
keskusteltiin ohjausryhmälle järjestettävästä hankepäivästä, jonka aikana esitellään heille hankkeen 
tuloksia. Asiaa varten järjestettiin Doodle kysely. Ohjausryhmän kokouksessa esiteltiin myös tulevina 
toimenpiteinä sienikirja ja VR-pelien tilanteet. 

27.4.2018 järjestettiin kuudes kokous, jonka puheenjohtajana toimi Darja Heikkilän ollessa estynyt 
Skypen kautta Ulla Huusko. Kokouksessa oli mukana myös ohjausryhmän ulkopuolelta Suomen 4H-
liitolla harjoittelijana ollut Elina Anttila. Tämä kokous piti alun perin olla puolitoistaviikkoa aikaisemmin, 
mutta koska materiaalit eivät olleet valmiina ohjausryhmän kanssa sovittiin uudeksi ajaksi 27.4. Tämä 
sopi myös ajankohtana paremmin kaikille ohjausryhmän jäsenille. Tässä kokouksessa käytiin läpi 
maksatuskauden toimenpiteet ja hankkeen taloustilanne. Hankkeen loppuviestinnän suunnitelma 
käytiin läpi.   Taloustilanteen esittelyn ja maksatuskauden toimenpiteiden jälkeen ilmeni, että Hyrrä oli 
alhaalla koko Suomen laajuudelta. Sovittiin matksatushakemuksen käsittelyn jatkotoimenpiteistä, jotka 
käytiin seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa uudelleen läpi.  Tässä kokouksessa katselmoitiin 
lukemat läpi talous excel-lomakkeiden ja tehtyjen asioiden listauksen kautta. Kokouksessa käytiin läpi 
myös viestintäsuunnitelma. Lisäksi katselmoitiin matkaraportit, joista osa oli videomuodossa.  

11.6.2018 Järjestettiin ohjausryhmän viimeinen kokous ennen hankkeen päättymistä Tiedekeskus 
Pilkkeessä. Puheenjohtajana kokouksessa toimi Darja Heikkilä. Kokouksessa keskusteltiin 

hankkeen aikana tehdyistä toimenpiteistä ja kuinka ne on toteutuneet suhteessa hankkeen 
projektisuunnitelmaan ja hankehakemukseen. Hankkeen kaikki toimenpiteet on saatu 
suoritettua hankkeen aikana. Useimmissa tavoitteissa on pystytty saavuttamaan 
huomattavasti enemmän kuin hankehakemuksen kirjoittamisen aikana arveltiin 
pystyvämme. Teknologia kehittyy niin valtaisilla harppauksilla, että muutamien tavoitteiden 
kanssa jouduttiin tekemään pientä uudelleen suuntaamista, mutta missään vaiheessa ei 
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jouduttu hankkeen aikana tilanteeseen, että jostain tavoitteista jouduttaisiin tinkimään. Annen ja Petri 
PP löytyy osana loppuraporttia. Loppuraportin käytänteistä sovittiin, että se lähtetään ohjausryhmän 
jäsenille. Ohjausryhmän jäsenet voiva käyttää sitä oman raporttinsa/lausuntonsa laatimisen pohjana.   

Ohjausryhmän viimeinen kokous tapahtuu sähköpostikiertona hankkeen päättymisen ja viimeisen 
maksatushakemuksen jälkeen.  

4.4. Yhteistyökumppanit 

Hanke verkostoitui useiden sidosryhmien, yhteistyökumppaneiden ja tahojen kanssa niin 
maakunnallisesti kuin valtakunnallisesti.  

Hankkeen keskeisimmät yhteistyökumppanit olivat paikalliset 4H-yhdistykset ja koulut. Hanke teki 
yhteistyötä Mobiilisti metsään-hankkeen kanssa, sekä muiden Lapin ammattikorkeakoulun että 
Suomen 4H-liiton hankkeiden kanssa.  

Hankkeen aikana järjestettiin Metsäpelileirejä, metsäpelien testaustilaisuuksia ja pelien markkinointia 
kouluyhteistyötilaisuuksien avulla. Useissa tapahtumissa oli mukana paikallisia kouluja. Hanke 
verkostoitui koulujen kanssa ja näin saatiin kouluille tietoa metsäpelit.fi- sivustosta.  

Koulut 
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Ainiovaaran koulu
Aleksanteri Kenan koulu/lukio

Kaisajoen koulu
Kemin lyseo

Korkalovaaran koulu

Kyläjoen koulu

Lapin ammattikorkeakoulu 

Lapin ammattiopisto REDU / Sodankylän toimipiste

Lapinniemen koulu
Mattisen koulu

Muurolan peruskoulu

Napapiirin yläaste

Ounasjoen peruskoulu, Napapiiri

Posion peruskoulu
Putaan koulu
Raumon koulu

Sauvosaaren koulu
Torvisen koulu

Vaalajärven koulu
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Hankkeen yhteistyökumppaneita 

!  

Hanke osallistui moneen eri tapahtumaan.  

 Arktiset aromit
 Metsäkeskus

BirdLife Suomi ry
Ekokumppanit

Forest Communication Network - Subgroup-Forest Pedagogics
Lapin Keino
LuHo-hanke

Luke
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry/ Järvi Hoi-hanke

Metsäteollisuus ry
Outokaira tuothaman

Partio/UPM
Pilke/Metsähallitus

Suomen metsästäjäliitto
Suomen metsäyhdistys
Suomen Riistakeskus

YLE

!  ●  18

  

Metsänkasvun päivä 28.5.2016, Kemissä
Juoksengin metsäpäivä 31.5.2016, Juoksenki

Sahanperän savotta 11.9.2016, Rovaniemi
Kasvatus metsässä foorumi 15.9.2016, Kouvola

Metsämessut 10-12.11.2016, Helsinki

Museopäivä 18.5.2017, Pilkkeessä
Ulos, ut, out Kansainvälinen ulkona oppimisen 

suurtapahtuma 5.-6.6.2017, Turussa
Bioaika-tori ja Pilkkeen syntymäpäivät 23.6.2017, 

Rovaniemellä

PellonKorjuu maaseutumessut 12.-13.8.2017, Pello
Sahanperän Savotta 10.9.2017, Rovaniemi

Tsekin matka 3.-6.10.2017

Pilke Cafe 11.10.2017, Rovaniemi

Metsämessut 9.-12.11.2017, Helsinki

PEFC konferenssi 16.11.2017, Helsinki
Yhteistyöverkoston rakentaminen 15.12.2017, Rovaniemi

Yö museossa tapatuma 27.-28.4.2018, Rovaniemi 
Museopäivä 18.5.2018 Pilkkeessä

Metsäalan yritystreffit 22.5.2018, Rovaniemi



Äkräs loppuraportti, 31.8.2018

4.4. Tulokset ja vaikutukset 

Lapin ammattikorkeakoulun päätoiminnallisuus hankkessa oli metsäpelit.fi portaalin rakentaminen. 
hankkeen aikana portaali rakennettiin “Laravel” -frameworkin päälle. Portaali sijoitettiin internet 
palvelimelle, jonka toiminnallisuus on taattu useiksi vuosiksi eteenpäin. Palvelin on riittävän nopea ja 
luotettava kattamaan myös suuremmat latausmäärät. Portaali hiottiin toimintakuntoon hankkeen 
toiminta-aikana ja testauksen aikana saatuihin palautteisiin reagoitiin ja rakennettiin portaalista toimiva 
kokonaisuus. Hankkeen aikana lisättiin ikärajat ja parannettiin huomattavasti kategorisointia ja pelien 
löytämistä. Portaalissa on kehittäjille kirjautumismahdollisuus, jonka kautta kehittäjät voivat hallinnoida 
omia sisältöjään. Portaalissa on myös mahdollista arvioida ja arvostella siellä olevia pelejä.  

Puunkaato pelissä pelaajan tehtävänä on kaataa mahdollisimman monta puuta annetussa ajassa. 
Kaadettavat puut on metsään selkeästi merkittynä. Pelaaja ei saa kaataa puita toistensa päälle, eikä 
myöskään esimerkiksi maastossa olevan laavun päälle. Nopeiten puut kaatanut saa suurimmat 
pisteet. Peliä voi pelata näppäimistö + hiiri yhdistelmällä, tai Playstation 4 peliohjaimella. 

“Puunkaato VR” on hankkeessa toteutettu vastine aiemmassa hankkeessa ( Tuottava Tuohi ) olleelle 
Wii-pelille ( Mottimestari ). Wii-peliohjaimia ei ole enää kaupoissa saatavilla. Näinpä päivitimme 
mottimestari:n tähän päivään rakentamalla VR-kokemuksen puunkaadosta. Puunkaato VR on 
rakennettu HTC-Vive virtuaalilasien päälle. Tässä pelissä pelaajalla on käytössään kustomoitu 
moottorisaha, johon on kiinnitetty peliohjain paremman pelikokemuksen ja “Wau”efektin 
aikaansaamiseksi. Pelissä on myös samalla tapaa modifioitu kirves ( joka on peruja mottimestarista ) 

Suunnistuspeli on tarkoitettu auttamaan pelaajia omaksumaan kartan ja kompassin käyttö osaksi 
liikkumistaan luonnossa. Suunnistuspelissä on Suomen luonto pienoiskoossa. Suunnistuspelin 
maastot on helppoja hyödyntää suunnistuksen opetteluun. Ne ovat selkeämuotoisia ja pelikentässä on 
suota, kalliota, vaataa, kuusimetsää, mäntymetsää, koivikkoa, jne.  

Eläintentunnistus mobiili VR-kokemuksessa käyttäjä voi omalla mobiililaitteella uppoutua Googlen 
Cardboard VR-lasien kautta metsäiseen kokemukseen. Pelaajan tehtävänä on tunnistaa Suomen 
luonnosta löytyviä eläimiä. Pelissä eläimiä on 10 kappaletta. Kokemus on n.1-5minuuttia pitkä. 
Pelikertoja voi olla useita, koska pelaaja tunnistaa vain 3 eläintä kerrallaan. Eläimet on piilossa 
kentässä, joten pelaajan pitää katsella ympärilleen löytääkseen ne kaikki.  

Sienipeli ( opiskelijatyö ). Sienipelissä pelaajan tehtävänä on kerätä sieniä tasohyppelypelissä. Pelin 
tasojen välillä pelaaja saa tietoa erilaisista sienilajeista. Kentissä pelaajan tehtävänä on kerätä sieniä 
mahdollisimman suuren pistemäärän tavoittamiseksi. Pelikokemus kestää parhaimmillaan lähes puoli 
tuntia. Pelin kaikki äänet, artit ja ohjelmointi on yhden opiskelijan toteuttamaa.  

Frisbee golf ( Opiskelijatyö, opinnäytetyö, ei esillä portaalissa vielä ) 

Rekka-ralli ( Demo, ei jatkoon ) 

Metsäcurling ( Demo, ei jatkoon ) 

Linnunlento ( Opiskelijatyö, opinnäytetyö, ei esillä portaalissa vielä ) 

Marjankeruu ( Viimeistelyä vaille julkaisukunnossa, omalla työllä loppuun ) 

Hankkeessa pilotoiduille Metsäpelileireille osallistui yhteensä 157 lasta ja nuorta. Metsäpelileirejä 
järjestettiin Sodankylässä, Posiolla, Rovaniemellä, Tervolassa, Sallassa ja Ranualla. Leirille 
osallistuneilta nuorilta kerättiin palautteet verkkolomakkeella. Palautteen perusteella Metsäpelileiri oli 
toimiva kokonaisuus, joka hyvin yhdisti ulkona ja sisällä tekemistä suomalaiseen luontoon ja metsään. 
Palautteet antoivat vahvaa osviittaa siitä, että lasten ja nuorten osaaminen ja kokemus metsästä 
lujittui leirin aikana. 

Pilotointien tuloksena Metsäpelileirin mallia muokattiin vielä paremmin soveltuvaksi valtakunnallisesti 
käyttöön vähentäen painotusta mm. pelikehittämisen ja peliarvosteluiden osalta. Metsäpelileirikonsepti 
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esiteltiin koko 4H-järjestölle kesäkuussa 2018. Metsäpelileirejä ei ole hankkeen päättymiseen 
mennessä toteutettu Lapin maakunnan ulkopuolella.  

 

Pelien markkinointitilaisuuksia järjestettiin hankkeen aikana 11 kappaletta ja niihin osallistui 840 lasta 
ja nuorta. Osa pelien markkinointitilaisuuksista oli yleistapahtumia muun muassa bioaikarekka-
tapahtuma ja Sahanperän savotta. Lapset olivat kiinnostuneita peleistä ja halusivat pelata niitä myös 
kotona.  
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Kuva 9 Metsäpelileirin mallia pilotoitiin kuudella 
paikkakunnalla. Saatu palaute oli rohkaisevaa.

Kuva 10 Lasten ja nuorten luomia pelisuunnitelmia 
käytettiin osana hankkeen viestintää.
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Pelien testaustilaisuuksia pidettiin yhteensä 27 kappaletta ja näihin osallistui 626 määrä lapsia ja 
nuoria. Puolet sivustolla käyneistä aikoo vierailla Metsäpelit.fi-sivustolla uudelleen. 

42% mielestä sivusto toimi hyvin 

Hankkeen loppuun mennessä Metsäpelit.fi portaalin pelejä pelattiin yli 50 000 kertaa. Pelejä sivustolla 
on 28 kappaletta. Pelit todellakin tavoittivat kohderyhmän. Kohderyhmälle toteutetun kyselyn mukaan 
43% mielestä sivuston ulkoasu oli miellyttävä. Neljä luontokeskusta ovat kiinnostuneita ottamaan 
Metsäpelit.fi-sivuston osaksi toimintaansa. Tiedekeskus Pilke on osoittanut kiinnostuksensa erityisesti 
!  ●  21

  

Kuva 11. Pelien markkinointitilaisuudet

Kuva 12 Pelien testaustilaisuudet



Äkräs loppuraportti

VR-puunkaatopeliä kohtaan ja mahdollisesti tulevaisuudessa peli voi olla osa Tiedekeskuksen 
näyttelyä.  

Myös 4H-järjestön sisällä kiinnostus metsäpelit.fi ja suomalaisen luonnon pelillistämistä kohtaan on 
ollut laajaa. Metsäpelejä on pelattu lukuisissa tapahtumissa hankkeen aikana eri 4H-yhdistysten 
toimesta. Hankkeen tekemä 4H-järjestön sisäinen viestintä tuotti tavoitteen mukaisen tuloksen. 

Hankkeen loppupuolella ostopalveluiden toteuttajilta kerättiin palautetta hankkeesta. Palautekyselyyn 
osallistui viisi henkilöä. Ostopalveluiden toteuttajien mielestä hankkeessa tuotetut materiaalit ja 
toimenpiteet olivat tärkeitä ja he saivat apua hankehenkilöstöltä tarvittaessa. Kaikki vastanneet aikovat 
tulevaisuudessa käyttää Metsäpelileirin materiaalia osana 4H-yhdistyksen nuorisotyötä. Hankkeessa 
saatiin siis luotua Leiri konsepti ja pelisivusto, jota tullaan käyttämään tulevaisuudessa osana 4H-
järjestön nuorisotyötä.  

Hankkeen aikana tavoitettiin tapahtumissa yhteensä noin 4500 ihmistä, joista yli puolet on lapsia ja 
nuoria.  

Metsämessuille vaikutusten mittamista varten rakennettiin yksinkertainen kävijälaskuri mittaamaan 
VR-pelin pelikertoja. Pelikokemuksen jälkeen pelaaja klikkaa isoa nappia, joka päästää pöllön 
huhuiluäänen ja kirjaa yhden käyntikerran. Tämä toteutettin Raspberry PI:llä. Kaikki tiedot 
rekisteröityvät laitteelle ja myöhemmin saadaan luotettavampaa tietoa oikeista kävijämääristä.  

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Hankkeen aikana huomattiin runsaasti erilaisia tarpeita, jotka voisivat auttaa nuoria metsän pariin 
yrittäjinä, harrastajina, tai matkailijoina. Uusia hankeaihioita toimintatavan vakiinnuttamiseksi 
tarvittaisiin vielä useita. Teknologia kehittyy niin valtavilla harppauksilla, että yhdellä hankkeella ei 
mitenkään voida vastata vauhtiin. Hankkeen aikana esimerkiksi VR-teknologia hyppäsi yhden VR-
lasivalmistajan tuotteesta useisiin VR-lasivalmistajiin ja lisäksi markkinoille tuli erittäin hyviä 
toteutuksia monelle valmistajalle.  

Selkeimpinä tarpeina olisi uusia hankeaihioita tutkimaan uusia teknologioita, joita voisi viedä 
eteenpäin metsäopetuksessa ja tiedottamisessa. Teknologiaa voitaisiin hyödyntää metsäopetuksessa, 
metsämatkailussa ja metsäyrittäjyyteen valmentamisessa. Näissä teknologian hyödyntäminen olisi 
kaikista luontevinta. Monet metsäalan organisaatiot ovat tuoneet omia aineistojaan digitaaliseen 
maailmaan. Niitä yritetään nyt pontevasti hyödyntää erilaisilla sovelluksilla. Pelillisiä toteutuksia 
kuitenkaan ei ole juurikaan tulossa ainakaan alkuvaiheessa. Äkräs-hankkeen aikana saimme 
kartoitettua erittäin hyvin Suomessa rakennetut digitaaliset pelit ja aihiot. Tämä kartoitus osoittaa, että 
pelejä on, mutta ne ovat yleensä erittäin kapealla sektorilla. Metsäpelit portaali on nyt kasannut kaikki 
nämä pelit samankaton alle. Seuraava vaihe olisi hyödyntää uutta teknologiaa ja dataa 
monipuolisemmin laadukkaamman toteutuksen aikaansaamiseksi.   

Äkräs- hankkeen tulokset pitäisi nyt saada seuraavaksi jatkojalostukseen ja käyttöön erilaisien 
yhteistyöverkostojen kanssa. Sivustoa on edelleenkin ylläpidettävä, jotta se vakiinnuttaisi asemansa. 
Hankkeen aikana tuotettuja pelejä pitäisi saada vielä paremmin jalkautettua esimerkiksi 
luontokeskuksiin.  

Hankkeen jälkeen yhteistyötä Lapin ammattikorkeakoulun ja Suomen 4H-liiton kanssa jatketaan. 
Ajatuksissa on hakea ainakin yhtä hanketta, joka tulee jatkamaan Äkräs-hankkeessa huomattujen 
puutteiden korjaamista digitalisoituvasta metsäyhteiskunnasta.  
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6. Raportin laatijat, 3.9.2018, Rovaniemi 

Petri Hannula, Lapin ammattikorkeakoulu, Projektipäällikkö 

Anne Annala, Suomen 4H-liitto, Hankevastaava
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