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VR-tapahtuman järjestäminen 
 
 
Taustatietoa: 
 
Virtuaalitodellisuuslasit eli virtuaalilasit (VR-lasit tai VR-laite) 
ovat silmille laitettava laite, joka mahdollistaa 
virtuaalitodellisuuteen uppoutumisen. VR-lasien lisälaitteena 
käytetään usein liikeohjaimia, joiden avulla VR-lasien käyttäjä 
voi käyttää käsiään virtuaalitodellisuudessa. Monet VR-lasit 
vaativat toimiakseen tehokkaan tietokoneen tai pelikonsolin. 
Joitakin VR-laseja voi käyttää älypuhelimen kanssa, eikä VR-
lasien kiinnittämiseen muutoin vaadittavia kaapeleita tarvita. 
Myös itsenäisesti toimivia VR-laseja on. [Lähde: Wikipedia] 
 
 
Tässä pilotissa on käytetty Oculus Quest -virtuaalilaseja.  
 
 
Tapahtumapaikka: 

- Tarpeeksi tilaa, jos laseja käytetään liikkumista vaativaan toimintaan 
- Tuolit istumista varten (mielellään käsinojalliset) 
- Pöytä tuolien lähellä 
- Pistorasiat lähellä tai jatkojohto 
- WiFi 
- Yhteydet ja tekniikka kannattaa testata ennen tapahtumaa paikalla 

 
Tarkoitus ja teema: 

- Suunnitelkaa mikä on tapahtuman tarkoitus/teema 
- Kun teema on päätetty, tarvittavat videot voi ladata/etsiä valmiiksi 
- Hyviä teemoja ovat luonto, matkailu, museot, musiikki, toiminnalliset sovellukset 
- VR-kokeiluun voi liittää yhteistä keskustelua esim. matkamuistoista 

 
Tapahtuman markkinointi: 

- Markkinointitapa kohderyhmän mukaan 
- Älä mainosta virtuaalilaseja, vaan niiden antamaa kokemusta 

 
Huomioitavaa: 

- On hyvä muistaa, että VR-lasit eivät sovellu kaikille. Keskustele mahdollisen henkilökunnan kanssa, jos 
osallistuja ei itse pysty arvioimaan soveltuvuuttaan.  
 

- Silmälaseja pitävien kannattaa kokeilla, pystyvätkö he näkemään VR-laseilla ilman silmälaseja (koska 
VR-lasit on helpompi asettaa päähän ilman silmälaseja). Silmälaseja varten osassa laitteissa on 
erillinen “tuki”. 
 

- Ensimmäistä kertaa VR-laseja kokeilevan kannattaa aloittaa jollakin rauhallisella näkymällä istuen.  
 

- Uuden käyttäjän kanssa on hyvä keskustella koko VR-kokemuksen ajan. Ohjaajan seuratessa 
tabletilta/kännykästä suoratoistona VR-lasien näkymää, voi keskustelua pitää yllä (“Eikö olekin hieno 
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tähtitaivas?”, “No nyt siellä juoksi jänis.”). Lisäksi voi olla tarpeen ohjata osallistujaa pään liikkeissä 
(“Nosta päätäsi ylöspäin, niin näet tähdet.) 

 
- Lasit voidaan puhdistaa käytön jälkeen laitteiden desinfiointiin tarkoitetulla aineella. 

 
- Lasien istuvuuteen kannattaa kiinnittää huomioita. Jos lasit tuntuvat raskailta, voi olla tarpeen auttaa 

lasien kannattelemisessa. 
 

- Jos osallistujia on paljon, kannattaa järjestää oheisohjelmaa vuoroaan odottaville. 
 

- VR-laseja voi vuokrata tai ne voi ostaa. VR-laiteperheitä ja teknologioita on useita, joten hintahaitari on 
laaja. 
 

 
Mitä mukaan: 
 

- virtuaalilasit 
- latausjohto 
- kännykkä / tabletti mahdollista suoratoistoa varten 
- kannettava WiFi paikoissa, joissa huono kenttä 
- paristoja ohjaimiin 
- jatkojohto 
- desinfiointiaine 

 
 
 
 
 
 
Linkkejä: 
 
Vanhustyön Trainee:n vieraskynäkirjoitus, Virtuaalimatkoilla elämyksiä ja muistoja: 
https://digikylli.blogspot.com/2019/11/virtuaalimatkoilla-elamyksia-ja-muistoja.html 
 
SenioriVerkon DigiKylli seikkailee -blogi, Näkyy aivan hel*§%sti tähtiä: 
https://digikylli.blogspot.com/2019/11/nakyy-aivan-helsti-tahtia.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


