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www.turkuamk.fi

Löytöretkellä Toisessa Maailmassa 

- kirjaston Second Life –projekti

Marja Anttonen

Turun AMK:n strateginen suunnitelma 2010-2013

Turun AMK:n sisäiset kehittämisohjelmat 

Agricola – koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistäminen

EU-projekti

CIP – Worklab 2006 – 2007

Taustalla
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Turun AMK:n strateginen suunnitelma

Mm.

• Yrittäjyys, soveltava TKI-toiminta ja kansainvälisyys 
kytketään opetukseen. 

• Neuvonta- ja ohjauspalvelut uudistetaan. Opiskelijoiden 
ohjausta lisätään. --- Toiminnassa hyödynnetään 
sosiaalista mediaa ja muita verkko-oppimisen muotoja.

• Aikuiskoulutus vastaa nopeasti työelämän tarpeisiin.

• Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus on laaja-
alaista ja syvällistä.

• Turun AMK sitoutuu yhteiseen graafiseen ilmeeseen, 
vahvistaa AMK:n brändiarvoa myönteisillä 
mediatiedotteilla, asiantuntevilla julkaisuilla, sosiaalisen 
median välineillä sekä raportoi alueellista 
vaikuttavuudesta ja laadusta. 

www.turkuamk.fi

Second Life

• interaktiivinen, kolmiulotteinen 
virtuaalimaailma, jossa toimitaan 
virtuaalihahmojen eli avatarten välityksellä. 

• mahdollisuuksia vuorovaikutukselle,  
verkostoitumiselle, opetukselle, oppimisille ja 
elämysten kokemiselle.

• voidaan järjestää erilaisia tilaisuuksia: luentoja, 
seminaareja, työpajoja ja kokouksia. 

• Second Lifen kautta voidaan tarjota 
oppimismateriaaleja, videoita, linkkejä ja 
ohjeita. 

• lähiopetusta etänä.
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perustuu Marja Anttosen esittelyyn 

AMK:n johtoryhmässä 28.4.2010

1. Avatar
virtuaalinen roolihahmo

2. Tila
realistinen, mielikuvituksellinen 
tai futuristinen

Land

www.turkuamk.fi

2. Tila
alue,
alueiden verkosto,
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Palveluiden tehostaminen sosiaalista mediaa 
hyödyntäen –projekti Turun AMK:ssa

www.turkuamk.fi

Projektin tavoite ja vaikutukset

• Päätavoite: 

– luoda Turun AMK:n palvelupaikka Second Life 3D-
virtuaalimaailmaan ja hyödyntää ohjelman muita 
mahdollisuuksia

• Tavoite 2010: 

– luoda kirjaston ja opintotoimiston yhteinen 
palvelupaikka Second Life –maailmaan 

– suunnitelma palvelujen laajentamisesta pilotin 
jälkeen

http://sometuas.ning.com/photo/projekilaiset2-1/next?context=latest
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Projektin odotetut tulokset

• Pilottipalvelut Second Lifessä

• Turun AMK:n eri hankkeiden verkostoituminen

• Second Life-foorumi (Messi/Ning)

• Koulutukset

– projektihenkilöstö, kirjasto ja 
opintotoimisto, koko AMK

• Sosiaalisen median palvelujen laajentaminen 
2011

– Opetuksen tulosalueiden SL-suunnitelmat

– Kirjaston ja opintotoimiston suunnitelmat 
some-palveluiden laajentamiseksi

www.turkuamk.fi

Projektin toimintasuunnitelma

• SL-palvelujen suunnittelussa tarvittavan 
osaamisen hankkiminen

• SL-tontin hankinta

• Rakennettavien palveluiden tarkempi 
määrittely

• Käsikirjoituksen tekeminen

• Palvelujen rakentaminen

• Suunnitelma some-palveluiden laajentamisesta 
2011

• Sosiaalisen median koulutus

• Verkostoituminen muiden SL-toimijoiden 
kanssa
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Mitä löydetty?

• Osaamisen panostettava

• Käyttö vähäistä Suomessa : syyskuu 2009 

– 3 300 kirjautumista, 2 000 aktiivikäyttäjää

– kaikkiaan 1 milj. kirjautumista, 640 000 
aktiivikäyttäjää

-> Kytkeminen muuhun opetukseen SL:ssa

-> Toimintaa 

• Kirjasto uusille vesille

– Sosiaalisen median koulutustilaisuudet

– Webinaarit

• Kiinnostus  1/3, 1/3, 1/3

• Verkostoituminen helppoa

• Tunteet

• Hyviä toteutuksia ja ideoita

www.turkuamk.fi

InfoLit iSchool

http://sometuas.ning.com/photo/infolit-pillars001/next?context=latest
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Peace Park

www.turkuamk.fi

Kirjaston Second Life -suunnitelmat

• virtuaaliympäristö

• virtuaali-informaatikon vastaanottoaika

• oppimismateriaaleja: linkkejä, ohjeita, videoita

• visualisoituja tiedonhaun välineitä

• tiedonhaun askeleet 

• tiedonhankinnan opetus

• tapahtumat

• kokoukset, palaverit

• viestintä: ning

• sosiaaisen median työryhmä

• peruskoulutus kaikille

http://slurl.com/secondlife/Info Island/135/154/34
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Yhteenveto

• Virtuaalimaailmat tulevaisuutta: 
tärkeää tutkia uusia 
mahdollisuuksia

• Olemme vasta alussa

• Tavoitteena innovatiiviset 
oppimisympäristöt, oppimis- ja 
opetusmenetelmät

• Sopii visuaalisille ja kineettisille 
oppijoille

www.turkuamk.fi

Postcard from Second Life.
Check this out! 

Visit TuAMK (189, 199, 26)

.

Tervetuloa tutustumaan Turun AMK:n Second Life –saareen

SLURL:  http://maps.secondlife.com/secondlife/TuAMK/189/205/25 

http://slurl.com/secondlife/TuAMK/189/199/26
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Kiitos!


