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Vevi – nytt mobilspel om Västnyland
Föreningen Västnyländska kultursamfundet r.f. producerar den nya mobila
spelappen Vevi åren 2017-2019. Vevi är ett interaktivt mobilspel och namnet kommer
från Veni vidi Västnyland, dvs jag kom jag såg Västnyland. Mobilappen lanseras för
allmänheten 19.6.2018. Testning med en skolklass samt övriga inbjudna pågår under maj.

Kunskapsapp i Västnyland – ett 3-årigt pilotprojekt 2017–2019
Det elektroniska kunskapsbaserade mobilspelet kan spelas med hjälp av egen mobiltelefon
eller pekplatta i olika västnyländska parkområden. Spelet är allmänbildande och för spelaren
ut i naturen. Spelet riktas till alla åldrar men är speciellt anpassat för unga och skolelever.
Projektet genomförs under en 3-årsperiod där den första piloten utförs i området
Ramsholmen i Ekenäs. Under de två följande åren genomförs spelbanor på ytterligare två
områden i Pumpviken i Karis och i Hangö. Målsättningen är att ansöka om
tilläggsfinansiering för att utföra ytterligare åtta spelområden i de olika kommunerna i
Västnyland. På sikt önskar vi kunna sprida den till hela Finland.
Västnyländska kultursamfundet har beviljats Leader-finansiering via Pomoväst r.f. för att
producera det interaktiva inlärningsspelet. Utöver detta har vi fått understöd från Svenska
Kulturfonden, Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse samt från Karis-Pojo
Sparbanksstiftelse och Aktiastiftelserna i Ekenäs och Hangö för att täcka
självfinansieringsandelen.

Kunskapsapp – ett interaktivt sätt att lära sig genom ett mobilspel ute i
naturen
Kunskapsappen Vevi Västnyland kombinerar aktivitet, kultur och teknologi till en upplevelse.
Västnyländska kultursamfundet/Luckan Raseborg administrerar projektet och Vevi
Västnyland och Ingå, Kyrkslätt, Sjundeå och Hangö. För att erbjuda invånare i dessa
områden ett roligt sätt att lära sig, spela och tävla, tillbringa tid med familj och vänner samt
röra sig i natursköna områden. Privatpersoner kan ladda ned spelet via webben avgiftsfritt på
sidan veviapp.fi. Då man befinner sig i parkområdet öppnas spelfrågorna direkt i mobilen.
Mobilspelet lämpar sig för iOs och Android-telefoner.

Målsättning
Att lyfta fram västnyländska natur- och kulturmiljöer som rekreationsområden, locka fler
unga, äldre och familjer till dessa områden och uppmana till att engagera sig och tävla i ett
gemensamt quiz-spel. Innehållet i spelet lyfter fram lokalhistoria, finlandssvenska
bildkonstnärer, musik, sport och idrott, natur och miljö, intressanta fakta och ger nya
upplevelser. För att på ett långvarigt sätt utveckla och bibehålla intresset för spelet
uppdateras spelets innehåll med nya frågor kvartalsvis efter projektets första 3-årsperiod i
samarbete med ett tiotal västnyländska samarbetsorganisationer och -föreningar.
Målgruppen för Kunskapsappen är både unga, vuxna, äldre och familjer. Spelet utarbetas
på svenska och finska under pilotprojektet och utökas efter det med frågor även på engelska
riktade till besökare och turister.
De olika spelkategorierna kommer att innehålla frågor om: 1) bildkonst, 2) musik, 3) lokal
kulturhistoria, 4) historia, 5) sport, 6) natur och miljö samt bonusfrågor. Som spelare kan
man ta del av endast en kategori åt gången eller utföra hela spelet med frågor ur alla
kategorier. Duktiga spelare har möjlighet att upptäcka de så kallade bonusfrågorna, som
kräver att man aktivt letar i terrängen eller stadsmiljön. Pilot-projektet utförs under åren
2017–2019.

Produktionsteamet
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Annette Ström och barnkulturkoordinator Pamela Andersson vid Luckan Raseborg,
produktformgivare och projektkoordinator Christoffer Relander samt programmerare och
spelutvecklare Juha Javanainen/JCO Digital.
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