
Odotuksia koulutukselle
Pyysimme koulutuksen osallistujia kirjaamaan odotuksia koulutukseen liittyen



Yhteenvetoa odotuksista koulutuksen 
sisällölle

•Perusymmärrys VR/AR-
aihealueesta
• Tietoa miten lisätyn 

todellisuuden ratkaisut 
kehittyvät
•VR-ratkaisuiden hyödyntäminen 

kirjastojen arjessa ja tiloissa
• Ideoita VR:n hyödyntämiseen

•Miten omia taitoja hyödyntäen 
voisi tehdä VR-alueella
•Millaisia VR-sisältöjä on tarjolla
•Käytännön kokeilut VR/AR-

laitteilla
• Laaja-alaisesti tietoa aiheesta
•Aloittelijan yksinkertaisia ohjeita



Koulutuksen ryhmätyövaiheen ideoinnin 
satoa
Ryhmätyön aluksi ryhmän jäsenet kirjasivat omia ideoitaan mahdollisista palveluista ja ratkaisuista 
VR/AR-ympäristöihin liittyen



Kirjastonkäytön opetus
Lapsille, 
maahanmuuttajille, 
muille valituille ryhmille
Kirjaston esittely uusille 
asiakkaille – mistä löytyy 
mitäkin 

Tulevaisuudessa kokonaan 
virtuaalinen kirjasto

Voi kulkea hyllyjen välissä 
ja selailla e-kirjoja ja 
lainata niitä

Hyllytyssimulaattori 
uusille (ja miksei 
vanhoille) harjoittelijoille

Jo olemassa olevien 
sisältöjen hyödyntäminen

Elämysten lainaaminen 
virtuaalitodellisuuteen 
liittyen.



Virtuaalikierroksia
-Yllätä minut
-Pikahaku
-Aikuisilta kielletty
-K18
-Teemapäiväkierros

Pakopeli tms. lisätyn 
todellisuuden twistillä 
(osa vihjeistä piilossa)

Tilojen esittely 
opetuskäyttöön 
elämyksellisillä 
elementeillä
Mysteerit, tarinallisuus

Kirjavinkkaukseen 
Holodekit!



Elämys/opastusappi 
hyllyjen välissä seikkailuun
Äänet ja lisäinfo tarvittaessa
Virtuaalikirjasto hyllyineen 
nettiin
Joskus tulevaisuudessa 
holodekki asiakkaiden 
käyttöön

KUVAPA-yhteistyötä

VR-laseilla katsottava

Kotipalvelu asiakkaille

AR-vinkkaus: Kirjojen 
hahmoja tavataan hyllyn 
väleissä ja heille voi 
jutella

VR-kirjasto-opastus
Ohjeita VR/AR-jutuilla 
esim. videoita 
ohjenappuloita tai 
tekstejä näkyviin



9-luokkalaisille 
kirjallisuustiedon haku

Sovellus kirjastonkäyttöön

Selko-ohjeet 
kirjastonkäytöstä

Luokituksen avaaminen –
vastataan kysymykseen 
mistä jokin teos tai 
palvelu löytyy

Kirjastotilan esittely VR:ää 
hyväksikäyttäen

Aineiston esittely AR:ää
hyväksikäyttäen

Trailerimainen kirjavinkki 
selkämyksen 
skannaamalla



Kirjaston käytön opetus 
etänä/etukäteen VR-
kokemuksena

VR/AR opetus lasten 
tiedonhakuun

Kirjavinkkaus VR-
muodossa

Opetukselliset VR/AR-
pelit ja muut sisällöt 
lapsille ja nuorille

Virtuaaliset kielikurssit 
kohdemaassa



AR karttaohjaus asiasanan, 
tekijän tms. perusteella

Eli tiedonhaku tai ennen 
kaikkea lukuvinkkien 
saaminen aiheen 
perusteella

Alusta tarinoille, jota voisi 
käyttää pohjana ja 
muokata kirjavinkkauksia 
varten.

Koostuisi valmiista 
elementeistä

Metsä kirjastossa 
virtuaalisesti

Lisäksi asiakkaat voisivat 
luoda omia kasveja ja 
istuttaa siemenistä

VR-huone jossa asiakkaat 
voivat kokeilla VR-laseja 
ja erilaisia pelejä ja 
sovelluksia



Ryhmätöiden esityksiä
Ryhmätöissä pohdittiin tarkemmin yhden idean toteuttamista ja luotiin ideasta myös mainosmainen 
esitys




























