Turku Game
Academy
Turun nuorisopalvelut

Viikkorakenne
Maanantai (klo 14-20)
- Pelitiimin toimintapäivä
- Pop up Peliluola keskustan monitoimitilassa

Tiistai (kiinni)
- Suunnittelu / valmistelu / koulutus

Keskiikko (klo 14-21)
- Pienempien toimintapäivä klo 14-18

Torstai (klo 14-21)
- Teematorstai vanhempien vuorolla klo 18-21

Perjantai (klo 15-22)
- Nexus auki klo 15-22
- Discord meiningit klo 16-22

Pop up
Peliluola
Keskustan monitoimitilan
pääsalissa
Klo 14-17: 9-12v.
Klo 17-20: 13-20v.

6kpl konepaikat
2 konsolipistettä
(nintendo switch + ps4)

Pelitiimi
- Poikkeusajan organisaation jäänteitä
- 4 ohjaajaa eri nuorisotiloilta
- 1pv/vk aikaa organisoida pelitoimintaa
- Lomakausien toiminnot (seuraavana luvassa kesätoimintojen
suunnittelu)

- Maanantaisin kasataan ja puretaan pop up peliluola
- Raportointi ja suunnitellaan seuraavan viikon toimintaa työn
lomassa

VR -pelipiste (oculus qust 2)

Lautapelejä

Pelitiimin talokierrokset

(Disney VIllainous, Dune, Sushi
Go Party ym)

- Syksyllä kierrettiin läpi Turun nuorisotilat
- Kartoitettiin ohjaajien osaamista, tarpeita ja välineistöä

Hengailua, streameja
valkokankaalla ym

- Jaettiin käytännön vinkkejä pelitoimintaan

Keskiviikko pienempien toimintapäivä
- Tarve vastata alueen tarpeeseen
- Nexus toimii alakoulun ja nuorisotilan yhteydessä, jossa kävijät pääasiassa 9-12v.
- Harrastamisen mahdollistaminen, teknologiakasvatus
- Haasteena löytää ilmaisia pc-pelejä alle 12-vuotiaille

Teematorstai
- Tutustumista pelikulttuureihin
- Tavoitteena monipuolistaa nuorten ymmärrystä
peliharrastuksesta ja osallistaa nuoria pelitoiminnan
parissa
- Tähän mennessä mm. Tutustu peliin -illat: tutustuttu eri
peligenreihin, nuoria mukana esittelemässä ja
opastamassa esim League of Legendsin parissa.

- Haaveena päästä käsittelemään pelaamisen eri osaalueita, esim pöytäroolipelejä, cosplayta, e-urheilua ym.
- Ajankohtaisten teemojen käsittely pelien avulla. Esim Life
is Strange yhdessä discord-streamissa ja ihmissuhteiden
käsittely

Perjantain
Discord meiningit
- Peli-ilta Discordissa klo 16-22
- Nexuksen konepaikat varattu ensisijaisesti Discord toimintaan osallistuville

- Tavoitteena vastata nuorten verkossa järjestettävän
toiminnan tarpeeseen

- Poikkeusaikana pelitoiminnan siirtyi verkkoon ja
Discordiin muodostui nuorten oma peliyhteisö
> Parhaimmillaan 30-50 nuorta illassa (etälaneilla 70+)

Discord palvelimella 500+ nuorta
Kuukausitasolla 100+ osallistujaa
Alkuvuodesta peli-illoissa 10-30 nuorta, vaihtelee paljon
viikottain

Nuorten osallistaminen
- TGA:n Minecraft -palvelin osallistaa 6 adminia

Minecraft
-toiminta

> Pluginien hallinta
> Moderointi
> Palvelimen kehittäminen ja päivittäminen
- Servun auetessa 20-30 aktiivista pelaajaa, osa liittyi TGA:n
Discordiin palvelimen takia

Haaveena sisäänheittotuote toimintaan
- Pelitila tai Discord voi olla korkea kynnys ottaa ensikosketusta
toimintaan
- Haaveena palvelin joka tavoittaa Turun yläkoulut ja toisen asteen
> Palvelimen linkit jakoon suoraan kouluihin
> Matalan kynnyksen paikka tutustua toimintaan

Osallistaa nuoria mm:
- Ylläpito, moderointi, valvonta
- Rakentaminen, sisällön ja toiminnan suunnittelu
- Ohjelmanumeroiden vetäminen, turnaukset ym

