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aARre -tiedonhakupeli lapsille ja nuorille yhteistyössä 
Lahden ammattikorkeakoulun kanssa

Reality Check! –hanke



Hankkeen suunnittelu

• Taustalla pääkirjaston tilojen uudistaminen
Musiikkiosasto ja lehtilukusali uudistuivat remontin yhteydessä, syntyi 
Media- ja musiikkipalvelut
Uudet tilat tukevat uusien palvelujen kokeilua
Henkilökunnan innokkuus kokeilla ja tehdä jotain uutta

• Syntyi hankehakemus
Saimme AVI:lta rahoitusta 32 000 €

”Hankkeen tavoitteena on luoda ja pilotoida lisätyn todellisuuden 
sovelluksia kirjaston palvelutuotantossa, edistää henkilöstön 
osaamista lisätyn todellisuuden palvelusovellusten tuottamisessa 
sekä edistää lisätyn todellisuuden tunnettuutta.”



Hankkeen toteutuksia

• Toteutus
✓ Suunnitelma

Hanke toteutetaan 1.8.2015–31.12.2016 välisenä aikana.
Suunnittelu: 1.8.–31.12.2015
Toteutus: 1.1.–31.7.2016
Testaus, pilotointi ja käyttöönotto: 1.8.–31.12.2016

✓ Todellisuus: 
Haimme ja saimme jatkoaikaa 31.12.2017 asti

• aARre –tiedonhakupeli
• Oma lisätyn todellisuuden sisällöntuotanto Arilyn-sovelluksella
• Sähköisten aineistojen esittely: e-kirjahylly
• Kirjasto virtuaalisena tilana: http://bit.ly/360lahtikirjasto
• Virtuaalitodellisuuden esittely asiakkaille

http://bit.ly/360lahtikirjasto


Lisätty todellisuus

• Lisätty todellisuus viittaa 
näkymään, johon on lisätty 
tietokonegrafiikalla tuotettuja 
elementtejä ja jota käyttäjä 
tarkastelee läpikatseltavien 
näyttöjen kautta.

• Eli käyttäjä tarvitsee 
jonkinlaisen laitteen 
(useimmiten mobiililaite) lisätyn 
todellisuuden toteuttamiseen ja 
kokemiseen



Tiedonhaun pelillistäminen lisätyn 
todellisuuden avulla

• Pelillistäminen -
Gamification; the use of 
game design elements in 
nongame contexts

• Motivaation luominen ja sen 
ylläpitäminen

• Pelin toteutus osa Reality
Check! –lisättyä 
todellisuutta kirjastoihin -
hanketta



Pelin suunnittelu

• Suunnittelussa osallistettu
ala- ja yläkoulun luokkia
o Tarina ja hahmot Salinkallion 

koulun ideoimia

• Projektiryhmä on suunnitellut 
ja LAMK:n opiskelijat ovat 
toteuttaneet sovelluksen



aARre-tiedonhakupeli

• Pelimuotona rastisuunnistus
o Pilotissa pelataan ryhmässä!

• Pelin alussa ryhmä saa 
puhelimelleen tai tabletilleen 
suunnistusohjeet ensimmäiselle 
rastille



aARre-tiedonhakupeli

• Rastilta löytyy markkeri, jonka 
skannaamalla aktivoidaan lisätyn 
todellisuuden objekteja

• Objektia napauttamalla saa 
tiedonhakuun liittyvän tehtävän

• Vastauksen jälkeen saa uuden 
suunnistusvihjeen



aARre-tiedonhakupeli

• Ohjaaja muodostaa ennen 
ryhmäkäyntiä kysymykset sekä 
suunnistusvihjeet

• Peli arpoo jokaiselle pelaajalle 
satunnaisen polun

• Viimeinen markkeri, eli lähtöpaikka, on 
kuitenkin kaikille aina sama

o Helppo tapa koota ryhmä takaisin 
kokoon



Markkeri

• Kuin QR-koodi

• Periaatteessa mitä tahansa kuvia

• Käytännössä tunnistamisen takia 
kuvien tulee olla selkeitä.

• Peli tunnistaa mikä markkeri 
milläkin rastilla pitäisi olla, joten 
eteenpäin pääsee vain oikean 
markkerin lukemalla



aARre-tiedonhakupeli

• Ohjaaja voi jokaisen ryhmän 
kohdalla valita

o Rastien määrän

o Kysymykset ja kysymystyypit

o Suunnistusohjeet ja vihjeet

o Markkerit ja objektit

• Polut ja muokkaukset tehdään 
hallintapaneelin kautta

o Päivittyvät peliin välittömästi

o Auttaa ratojen testaamisessa



aARre on…

• Selkeä konsepti, jonka voi pienillä 
muokkauksilla toteuttaa minkä 
aihepiirin yhteydessä tahansa

• Skaalautuva, joka voidaan 
mitoittaa esimerkiksi 
ryhmäkäynnin pituuden sekä tilan 
koon mukaan

• Uusiutuva, kaikki ryhmäkäynnin 
räätälöinnin kannalta merkittävä 
sisältö on muokattavissa



Pilotointivideo

https://www.youtube.com/watch?v=hPFlIkh1-3s&t=1s


Erilaisia ratoja:
7-luokan tiedonhaku

Ohje: Etsikää aikuisten alueelta historiaa käsittelevät tietokirjat. 
Uusi tehtävä löytyy historialuokkien takaa näyttelyhyllystä.

Tehtävä: Luokasta 9 löydätte elämänkertoja ja historiasta 
kertovia kirjoja. Tutkikaa lähellä olevaa 99.13- hyllyä. Kenen 
elämänkerran voisit löytää tästä luokasta? A. Donald Trump B. 
Aleksi Delikouras C. Justin Bieber

Ohje: Liikuntavälineet ovat koottu aikuistenosastolle yhteen 
tilaan. Löydätte seuraavan tehtävän lainattavien 
liikuntavälineiden seasta.

Tehtävä: Kuka on kirjoittanut kirjan ”Parkourin käsikirja”? 
Ottakaa kuva kirjan kannesta!

Ohje: Missä sijaitsevat Derek Landyn kirjoittamat kirjat?  
Kirjojen läheltä löydätte seuraavan tehtävän.  Käyttäkää apuna 
tiedonhakukoneita. 

Tehtävä: Kuvitelkaa, että luitte juuri yhden kauhuhyllyn 
kirjoista. Ottakaa kuva, jossa näytätte pelästyneiltä!



Erilaisia ratoja: Genrerata (8lk)

Stephen King on tunnetuimpia kauhukirjailijoita. Etsikää 
hänen kirjansa luokasta 84.2. Löydätte myös seuraavan 
tehtävän!

Kuka näistä on suomalainen kauhukirjailija? Jos nimet ovat 
vieraita, etsikää oikea vastaus tiedonhaun avulla. 

Etsikää Nuorten tilan uutuuskirjat.

Kuvatkaa omalla puhelimella kaksi noin puoli minuuttia 
kestävää videota. Aiheena on "Äidinkielen tunnilla". 
Näytelkää kumpikin video eri tyylillä. Valitkaa tyylit näistä: 
sci-fi, kauhu, jännitys, romantiikka, huumori. Kirjoittakaa 
tekstikenttään valitsemanne tyylilaji, kun olette kuvanneet 
videot.

Etsikää Puru-huone, löydätte markkerin ovelta.

Järjestäkää huoneesta löytyvät kirjat genreittäin. Ottakaa 
kuva mielestänne oikeasta vastauksesta. 



Erilaisia ratoja: Elokuvarata (9 lk)

Ottakaa kuva, jossa näyttelette jotakin elokuvasta mieleen 
jäänyttä kohtausta. 

Kuka on ohjannut elokuvan? Mitä muita elokuvia hän on 
ohjannut? Nimetkää ainakin kaksi elokuvaa.

Muistelkaa elokuvaa. Mikä elokuvassa oli hyvää? Mikä huonoa? 
Antakaa elokuvalle arvosana.

Henkilöt olivat/ eivät olleet uskottavia, koska…



Hyötyjä ja havaintoja?

• Samalla opitaan myös ryhmätyöskentelytaitoja

• Mobiililaitteet + lisätyn todellisuuden tuoma 
mauste = uutta virtaa ja elämää tiedonhaun 
tunnilla käsiteltyihin asioihin

• Rastien ja tehtävien sisältöön panostettava

• Luokan sisäiset tasoerot hyvä ennakoida
o Nopeimmille ryhmille esimerkiksi lyhyt 

lisäpolku

• Mielekkääseen tekemiseen suosittelen 
kaksoistunnin verran aikaa

• Google Play –kauppaan loppuvuoden aikana

• Voidaanko pelillistämällä tehostaa oppimista?



Reality Check! - osa II

• Lappeenrannan 
kaupunginkirjaston hanke Avatar
auttaa omatoimikirjastossa 
starttasi syksyllä

• Lahti yhteistyökumppanina

• aARre –pelin testaus ja 
käyttöönotto uudessa 
ympäristössä

• Virtuaalikierroksiin dataa Finnasta



Kysymyksiä?!?

Marko Akkanen

ICT-päällikkö

Lahden kaupunginkirjasto

PL 91, Kirkkokatu 31

15141 Lahti

044-416 4103

marko.akkanen@lahti.fi

Kiitos! ☺

mailto:marko.akkanen@lahti.fi

