Tervetuloa kahteen työpajaan!
Perspectives - opening up the design processes.
&
Glue Collaboration – effective remote meetings in virtual reality
Aika: 11.3. 2020
Paikka: Virtual Reality Nordic 2020 -tapahtuma, Hotelli Lasaretti
Oulun ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Turun
ammattikorkeakoulun ja Metropolian yhteishanke Virtuaalinen elämyslääke – luovaa
osaamista sote-alalle, tuttavallisemmin VIRTU, järjestää kaksi workshopia Virtual Reality
Nordic 2020 -tapahtuman yhteydessä iltapäivällä 11.3. 2020. Workshopit ovat maksuttomia
ilmoittautuneille, itse seminaari on maksullinen.
Rajallisen tilan takia pyydämme ilmoittautumisia workshopeihin 6.3.2020 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen: satu.koho@oamk.fi.
Virtual Reality Nordic 2020 -tapahtuman koko ohjelma, liput ja aikataulu:
https://virtualrealitynordic.com
Tapahtumapaikka:
Hotelli Lasaretti
Kasarmintie 13B
OULU, Finland
Workshopeja varten olemme varanneet Hotelli Lasaretista Linna -kabinetin.
13:20 VIRTU Workshop, Hotelli Lasaretti, Linna -kabinetti.
Perspectives - opening up the design processes.
In the workshop we will take a closer look at the Perspectives productions (by Teatime Research)
with the co-founder Tommi Teronen. Perspectives is a series of immersive journalism VRexperiences. The three episodes Aleppo-Helsinki, Sea level rise and Paradise are narrative
experiences aimed for social impact through personal experience. Storylines were developed
together with the Finnish Broadcasting Company, Yle. You will get a change to try the experiences
in VR. In addition we will take a closer look at the design processes of these productions. The
workshop is meant to be very informal and open, and will be based on free discussion over the
subject in hand.

Perspectives - opening up the design processes.
Työpajassa tarkastelemme lähemmin Perspective-tuotantosarjaa (Teatime Research) yhdessä
yrityksen perustajajäsenen, Tommi Terosen kanssa. Perspectives on sarja journalistisia
immersiivisiä VR-kokemuksia. Sarjan kolme episodia Aleppo-Helsinki, Sea level rise ja Paradise
tähtäävät sosiaaliseen vaikuttamiseen henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Kokemuksien
käsikirjoitukset on kehitetty yhdessä Ylen kanssa. Työpajassa pääset kokeilemaan kokemuksia
virtuaalitodellisuudessa ja lisäksi tarkastelemme tarkemmin tuotantojen suunnittelu prosesseja.
Työpaja on tarkoitettu epämuodolliseksi ja avoimeksi, ja ohjelma perustuu vapaaseen keskusteluun
aiheesta.
Tommi Teronen
Design Lead, Co-founder
Teatime Research Oy
https://teatimeresearch.com/fi/
Arabiakeskus, Hämeentie 135 A
00560 Helsinki

15:00 VIRTU Workshop, Hotelli Lasaretti, Linna -kabinetti.
Glue Collaboration – effective remote meetings in virtual reality
Workshop allows participants to learn more about Glue Collaboration platform.
Success in modern globalized business is based on collaboration. Effective collaboration requires
true presence, which until now has been achievable only through face-to-face meetings. But face-toface meetings also increase costs and carbon footprints due to business travel. The Glue platform
provides shared virtual environments where participants are present as if they were in face-to-face
meetings.
In workshop you can try out live connection between Oulu and Helsinki inside virtual meeting
space with all necessary tools for presenting and co-working.
Joonas Rajanto from Grape People is also present and can tell more in detail about useful practices
facilitating virtual co-working.

Glue Collaboration – tehokkaat tapaamiset ja etätyö virtuaalitodellisuudessa
Työpajassa tutustutaan suomalaiseen Glue Collaboration monikäyttäjäratkaisuun.
Globaalissa työympäristössä menestys perustuu yhteistyölle. Aidosti toimiva yhteistyö vaatii
läsnäolon tuntua, joka on aiemmin voitu saavuttaa vain kasvokkain. Tapaaminen vaatii matkustusta
ja kasvattaa näin yritysten hiilijalanjälkeä. Glue monikäyttäjäratkaisu mahdollistaa kolmiulotteisissa
tapaamisissa läsnäolon tunteen saavuttamisen ja kyvyn tehdä yhteistyötä samoilla välineillä kuin
kasvokkain tavattaessa.
Työpajassa pääsette kokeilemaan yhteistyötä Oulun ja Helsingin välillä virtuaalisessa työtilassa.
Käytössä ovat kaikki fyysisen tapaamistilan välineet ja enemmän.
Jonas Rajanto on paikalla Grape People Oy:stä ja voi antaa vinkkejä ja esimerkkejä toimivien
virtuaalitapaamisten ja -koulutusten järjestämisestä.
Jonas Rajanto
Virtual Facilitator & Trainer
Twitter: @VirtualJonas
Linkedin: Jonas Rajanto
Grape People Finland
www.grapepeople.fi

