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Viisautta virtuaalimaailmoihin 
ja lisättyyn todellisuuteen

Virtuaalimaailmat 

https://fi.wikibooks.org/wiki/
Viisautta_virtuaalimaailmoihin
_ja_lisättyyn_todellisuuteen/
Virtuaalimaailmat#Mit.C3.A4_
virtuaalimaailmat_ovat.3F 

https://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_virtuaalimaailmoihin_ja_lis%C3%A4ttyyn_todellisuuteen/Virtuaalimaailmat#Mit.C3.A4_virtuaalimaailmat_ovat.3F


Learning can  
be fun!

Shared Experiences 
= Shared Expertise



Elämyksiä toisessa  
maailmassa



Learning  
- in different spaces 



Or in Space? 

OAMK 2010



Technology supports engaging learning without limits:

Individual learning environments foster creativity and 
sharing - problem solving in collaboration 



EduPreneurs



  CLINTON NGUYEN http://motherboard.vice.com

”Second Life is very much like a slowly dying 
star. It’s not as active and engaging as it used 

to be, but for a 12-year-old game, it’s still active 
enough to be worth keeping the lights on, with 

900,000 monthly active users, according to 
Linden Lab CEO Ebbe Altberg. And much like a 

slow-dying star, it’s huge.” 

https://youtu.be/55tZbq8yMYM

http://motherboard.vice.com
http://www.xconomy.com/san-francisco/2015/06/25/second-life-creator-linden-lab-prepares-to-test-parallel-vr-universe/
https://youtu.be/55tZbq8yMYM


Lisää esimerkkejä ja luettavaa:
• Some-Opisto https://someopisto.wikispaces.com/2.5+Virtuaalimaailmat
• Kansalaisfoorumin SL-videot: https://www.youtube.com/user/kansalaisfoorumi/

videos
• Keudan panimo: http://keudanvirtuaalipanimo.blogspot.fi 
• Laurea: https://tuitzi.wordpress.com/category/second-life/ 
• Kieliverkosto: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/44465/

loytoretkella-virtuaalimaailmassa.pdf?sequence=1 
• Opi toinen elämä: http://opitoinenelama.wikispaces.com/Johdanto
• Turun AMK kirjasto: http://www.turkuamk.fi/fi/ajankohtaista/93/kirjasto-

palvelee-3d-virtuaalimaailmassa/ 
Tutkimusta: 
• Second Life virtuaalimaailma ammatillisen argumentoinnin 

harjoitteluympäristönä : Second Lifessä toimivan harjoitteluympäristön 
suunnittelussa huomioitavia asioita: https://publications.theseus.fi/handle/
10024/38662 

• Musiikkia ISL:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12566

https://twitter.com/SecondLife

https://someopisto.wikispaces.com/2.5+Virtuaalimaailmat
https://www.youtube.com/user/kansalaisfoorumi/videos
http://keudanvirtuaalipanimo.blogspot.fi
https://tuitzi.wordpress.com/category/second-life/
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/44465/loytoretkella-virtuaalimaailmassa.pdf?sequence=1
http://opitoinenelama.wikispaces.com/Johdanto
http://www.turkuamk.fi/fi/ajankohtaista/93/kirjasto-palvelee-3d-virtuaalimaailmassa/
https://publications.theseus.fi/handle/10024/38662
http://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12566
https://twitter.com/SecondLife


Miten alkuun? 
http://www.eoppimiskeskus.fi/images/stories/AVO/sl_perustaidot_avo.pdf  

http://opitoinenelama.wikispaces.com 

http://www.eoppimiskeskus.fi/images/stories/AVO/sl_perustaidot_avo.pdf
http://opitoinenelama.wikispaces.com


Tapaamispaikka 
http://maps.secondlife.com/secondlife/InnoOmnia/181/58/28 

http://maps.secondlife.com/secondlife/InnoOmnia/181/58/28


www.secondlife.com
Jos olet uusi eikä sinulla ole avatarta tai  
Second Life Viewer -ohjelmaa:

Mene yllä olevaan osoitteeseen ja klikkaa Join Now 

• valitse avatar-hahmo 

• anna avatarille nimi (voi olla oma nimesi ilman välilyöntejä tai 
pelinimi tms.) 

• anna omat tietosi 

• valitse free/premium-tili 

• lataa ohjelma ja käynnistä se

http://www.secondlife.com


Second Life Viewer
• Avaa ohjelma ja klikkaa Log in 

• hyväksy käyttöehdot 

Kun pääset maailmaan: 

• aloitussaarella liikkumisen opastus 

• kulje polkua ja mene portaalin lävitse



Ensi askeleet
Tulet automaattisesti yleiselle uusien avatarten kokoontumissaarelle. 

• valitse World-valikosta Landmark This Place 

• tutustu amfiteatterissa portaalivaihtoehtoihin ja käy tutustumassa yhteen  
(menemällä portaalin läpi) 

• tutustu tähän uuteen paikkaan 5 minuuttia, ja tule sen jälkeen InnoOmniaan 

• avaa World-valikosta kartta > World Map 

• kirjoita hakukenttään:  
innoomnia > Find > Teleport 

• kävele polkua alas valkoisen talon vierestä 

• suuntaa vasemmalle sinisen talon edessä  
olevalle aukealle

http://maps.secondlife.com/secondlife/InnoOmnia/181/58/28


Suomalaisia iSL
• Keudan virtuaalipanimo 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Keuda/
135/123/26  

• Sotunki 
http://maps.secondlife.com/secondlife/Sotunki/
148/144/26   

• Ideaalikoti 
http://maps.secondlife.com/secondlife/
Ideaalikoti/101/89/27  

• VAMK  
http://maps.secondlife.com/secondlife/VAMK
%20Edu%20Island/114/144/27  

• AMK:t 
http://maps.secondlife.com/secondlife/
EduFinland/58/56/26  

http://maps.secondlife.com/secondlife/Keuda/135/123/26
http://maps.secondlife.com/secondlife/Sotunki/148/144/26
http://maps.secondlife.com/secondlife/Ideaalikoti/101/89/27
http://maps.secondlife.com/secondlife/VAMK%20Edu%20Island/114/144/27
http://maps.secondlife.com/secondlife/EduFinland/58/56/26


Muita autenttisia
• Western Front 1917 

http://maps.secondlife.com/
secondlife/Frideswide/219/198/647  

• Titanic  
http://maps.secondlife.com/
secondlife/Titanic/140/206/34  

• Pariisi 
http://maps.secondlife.com/
secondlife/Paris%201900/127/73/24 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Frideswide/219/198/647
http://maps.secondlife.com/secondlife/Titanic/140/206/34
http://maps.secondlife.com/secondlife/Paris%201900/127/73/24


Miksi ja miten voisit hyödyntää

Second Lifea omassa opetuksessasi?


Hae osaamismerkki tästä

https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/NDDXH3mSOm3/apply

