
 

 

Magis-mobiilipeli hyödyntää tarinallisen pelin maa-

ilmaa hyvinvointitaitojen tukemisessa. Alakoulu-

ikäisille kehitetty peli soveltuu erityisesti kouluym-

päristöön, mutta Magista voi pelata myös itsenäi-

sesti tai yhdessä aikuisen kanssa.  

PELIN KULKU 

Pelissä on neljä lukua, jotka pelataan luku kerral-

laan. Kuhunkin lukuun liittyy tehtäviä, jotka voi  

ladata kotisivuilta. Yhden luvun pelaamiseen ja 

tehtäviin menee noin tunti. Peli on suunnattu  

10-12 -vuotiaille, mutta myös pienemmät, sujuvasti 

lukevat lapset voivat pelata. Jos lukeminen ei vielä 

ole sujuvaa, aikuinen voi lukea tekstit lapselle ja 

pelata yhdessä lapsen kanssa.  

Peli on helppo käyttää eikä aikuisen tarvitse erityi-

sesti ohjeistaa peliä lapselle. Kannusta lasta kokei-

lemaan! Läpipeluuohje on tarvittaessa saatavilla 

kotisivuilla.   

PELISSÄ OPETELTAVAT TAIDOT 

Pelissä käsitellään erilaisia hyvinvointiin liittyviä 

taitoja, joista aikuinen voi keskustella lapsen 

kanssa.  

TERVETULOA  
MAGIS-MOBIILIPELIN  
MAAGISEEN MAAILMAAN 
Peli on saatavilla ilmaiseksi suomen-, ruotsin- ja 

englanninkielisenä sekä Google Play -kaupasta 

tai App Storesta. Peliä voi myös pelata selai-

mella osoitteessa magisgame.com  

 Mikä sinulle on  
tärkeää? 

Mitä tehdä, jos tulee  
pelottava ajatus? 

Mitä tehdä, jos tulee  
kiukun tunne?  

Miten rauhoittua? 

Miten keskittyä?  

Jaa hyviä ideoita ja kokemuksia sosiaalisessa mediassa: #hyvinvointitaidot #hyvaollakoulussa #magispeli 

HYVINVOINTITAITOJA JA MIELEKÄSTÄ TEKEMISTÄ LAPSILLE 



 

 

PELIN JUONI 

Pelaaja aloittaa uutena oppilaana Velholan koulus-

sa. Muiden oppilaiden kanssa keskustellessaan 

pelaaja saa kuulla, että velhokoulujen luokat voi-

vat osallistua suureen Velhokilpailuun ja kilpailla 

Mahtitaian teossa. Tähän tarvitaan hyvää ryhmä-

henkeä, sillä Mahtitaian onnistuminen vaatii yh-

teen hiileen puhaltamista. Koulun alkaessa oppi-

lailla on kuitenkin monenlaisia pulmia. Lisäksi kou-

lussa tapahtuu kummallisia asioita. Joku sotkee 

taikaliemiä, tavaroita katoaa, yksi oppilaista tö-

näistään koulun kaivoon ja lopulta rakastettu Rii-

mulehto tuhotaan.  

Pelaajan tehtävänä on tutkia tapahtumia ja selvi-

tellä tilannetta. Pelin juonen lomassa pelaaja käy 

keskusteluja hahmojen kohtaamien ongelmien tai 

haasteiden ratkaisemiseen liittyen. 

PELIN TAUSTA 

Magis – Maaginen seikkailu on kehitetty Vaasassa 
ja Jyväskylässä vuosina 2017-2019 osana Hyvä olla 
koulussa -hanketta. Hankkeen tavoitteena on ollut 
koululaisten mielenterveyden tukeminen, mielen-
terveyden häiriöiden ennaltaehkäisy ja koulukiu-
saamisen vähentäminen.  

Magis pohjautuu hyväksyntä- ja arvopohjaiseen 
lähestymistapaan hyvinvoinnin tukemisessa ja  
tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä.  
Hyväksyntä- ja arvopohjainen lähestymistapa hyö-
dyntää hyväksymis- ja omistautumisterapian 
(HOT) menetelmiä ja periaatteita.   

Vaasanseudun mielenterveysseura ry ja Jyväskylän 
yliopiston psykologian laitos ovat yhteistyössä laa-
tineet pelin ja lisätehtävämateriaalin viimeaikaisen 
tutkimustiedon ja pitkän kokemuksen pohjalta. 
Työryhmä on tehnyt Magis-pelin vaikuttavuudesta 
alustavaa tutkimusta Vaasan alakouluissa syksyn 
2018 ja kevään 2019 aikana. Alustavat tutkimustu-
lokset viittaavat siihen, että pelistä hyötyvät erityi-
sesti lapset, joilla on hyvinvoinnin haasteita.  

Työryhmä kiittää kaikkia vaasalaisia alakouluja, 
jotka ovat olleet mukana kehitystyössä ja autta-
neet luomaan lapsille mieluisan pelin!  
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 Instagram 
@hyvaollakoulussa  

Facebook 
Hyvä olla koulussa – 

Må bra i skolan  

magisgame.com 


