Pokémon Go sanastoa
Pokémon = Pokémonien nimi tulee englannin kielen
sanoista pocket monsters, siis taskuhirviöt. Nimitys
tulee mielestäni siitä, että kun ne menevät pokemonpalloonsa, niitä voi kantaa mukanaan taskussa.
AR-peli = AR tulee sanoista augmented reality, joka tarkoittaa
paranneltua todellisuutta: Pokemon näkyy kännyn ruudulla kuin
se olisi edessäsi. AR:n voi myös ottaa pois käytöstä, se säästää
akkua mutta et nää niitä enää kuin staatisella piirros taustalla.
Huntteri = Pokemonien metsästäjä (eli pelaaja)
Vesi-, tuli-, ja ruohotyyppi = Pokemoneja on eri tyyppisiä, esim.
vesipokemoneja löytyy enemmän vesistöjen läheltä.
Pokestop = Paikka, jossa voi kerätä pokepalloja ja muita pelissä
tarvittavia asioita tai pidetään lurea.
Pokémon-candy = Karkkeja, joilla voi kehittää pokémonejaan
joko toiseen muotoon tai “power upata”.
Professori = Pelissä esiintyvä hahmo, jolle voi myydä omia
pokémonejaan. Esim. saat 3 samaa pokemonia, heikoimman voi
“lähettää proffan luokse”.

Pokémon Go sanastoa
Pokedex = Pelistä löytyvä tietokanta, jossa pelaaja
näkee pokemonit joita on nähnyt, napannnut jne.
Muna = Pokestopeilta kerätty Pokemonin muna,
jonka voi hautoa auki kävelemällä.
Hatchaaminen = Pelissä löytyvien munien kuoriutuminen. Munat
kuorituvat 2-10 kilometrin kävelyn jälkeen, kunhan ne ovat hautomossa.
Gym = Kun pelaaja on tarpeeksi korkealla tasolla, hän voi liittyä
gymiin eli taistelusalille, jolla taistellaan muita pelaajia vastaan
sekä laittaa omia pokemonejaan puolustamaan saleja.
Joukkue, tiimi = Tiimejä on kolme erilaista. Ne valtaavat toistensa taistelusaleja.
Team Instinct = Keltainen joukkue
Team Mystic = Sininen joukkue
Team Valor = Punainen joukkue

Pokémon Go sanastoa
Damage = “Pokémon otti paljon damagea” eli vahinkoa, läimää, osumaa. Yleinen myös muissa peleissä.
HP = Healt point tai hit point. Arvo kertoo kuinka paljon Pokemon kestää vahinkoa.
CP = CP kertoo, miten voimakas pokémon on. Tulee englannin
kielen sanoista combat power.
Power up = Pokemonin ominaisuuksien parantaminen.
Evolvaaminen = Pokemonin muuttaminen erinäköiseksi ja samalla voimistaminen.
XP eli expa = Tulee sanoista experience point. Kokemuspisteitä
kerätään, jotta päästään seuraavalle “levelille”.
Leveli = tulee sanasta level eli taso. Kertoo tason jolla pelaaja
on.

Pokémon Go sanastoa
Itemi = Esine, tulee sanasta item.
Pokepallo = Palloja, joihin pokémoneja pyydystetään. Tavallisesti pallot ovat
puna-valkoisia, mutta on myös tavannomaisita poikkeavia palloja, kuten great ja ultra pallot. Niihin pokemon jää
herkemmin kuin tavalliseen.
Lure = Lure houkuttelee paikalle pokémoneja pokestopin
läheisyyteen. Jos yksi pelaaja käyttää sellaisen, muutkin hyötyvät
siitä.
Lucky egg = Esine jonka käytön jälkeen puoleksi tunniksi saa XP
tuplana.
Incubator = Munanhautomo, johon muna on asetettava jotta se
hautoo kävellessä.
Razz Berry = Marja, joka käytetään pokemonia napatessa, jolloin
pokemon jää helpommin kiinni.
Incense = Houkuttelee pokemoneja pelaajan lähelle. Ei toimi
muihin kuin esineen käyttäjään.
Potionit = Saliottelusta vahinkoa ottaneet pokemonit voidaan
parantaa näillä.
Revive = Parantaa taistelussa kaikki HP:t menettäneen pokemonin ja parantaa sen puolille HP:lle.

