
OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN PILOTTI

VIESTINTÄVERSTAS

8.9.201 4

VERSTASTUUTTI

EI TARVITSE OSATA VIESTINTÄ- TAI
TIETOTEKNIIKKAA ETUKÄTEEN

SYYS-JOULUKUUN 201 4 AIKANA

MUKAAN 1 0-1 5 HENKILÖÄ

Tule
mukaan
tekemään
yhdessä viestintää!



KOKONAISUUS

Tarkoituksenamme on järjestää kokoontumisia 20 kertaa, kuusi tuntia kerrallaan. Ajankohdat
räätälöidään osallistuj ien kanssa yhdessä. Ensisijaisesti ehdotamme verstaat pidettäväksi arki-
päivisin klo 12-1 8, mutta myös viikonloput käyvät.

Tällä sivulla on kolme erilaista ehdotusta toteutuksesta. Toteutustapa riippuu osallistuj ien
määrästä. Näiden ehdotusten lisäksi on mahdollista ajatella, että osa osallistuj ista olisi mukana
kaikki 20 kertaa ja osa mahdollisuuksien mukaan.

MIKÄ VIESTINTÄVERSTAS ON?

Viestintäverstas on Viestintä-
kasvatuksen seura ry:n järjes-
tämä sosiaali- ja
terveysministeriön Osallista-
van sosiaaliturvan pilotti.
Verstaassa opitaan tieto- ja
viestintätekniikan luovaa
käyttöä lehden, video, radio-
ohjelman ja vuorovaikutus-
taitojen avulla. Teemme myös
yhdessä ruokaa! Verstaassa
osallistujat pääsevät suunnit-
teluun mukaan alusta lähtien.
Osallistuminen on ilmaista!

qr-koodin voi lukea
puhelimeen ilmaiseksi
ladattavalla sovelluksella.
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1 ) Kaaospäivänä kukin saa päättää, mihin ryhmään haluaa mennä vielä kerran.
2) Tulevaisuusverstas on tulevaisuudentutkimuksen menetelmä, jossa pohditaan mahdollisia tu-
levaisuuksia, kts sivu 7.

EHDOTUKSIA
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PÄIVÄESIMERKIT

Tässä on esimerkkipäivien kuvaukset. Esimerkeiksi on otettu klo 12-1 8 aika, mutta käytännössä
aika voi sijoittua miten vain. Sisältöä työstetään kuitenkin esimerkkien mukaisesti. Kellonajat
ovat suuntaa antavia!

AUDIOVERSTASESIMERKKI
PÄIVÄ 1

12.00

Verstas alkaa aloituskahvilla ja
-keskustelulla siitä, mitä aiotaan tehdä.
12.30

Ideoimaan käsikirjoitusta.
13.30

Suunnitellaan toteutus: äänitys,
äänimaailma, efektit, roolit, jne.
15.00

Sitten aloitetaan äänitys. Tehtäviä
vaihdellaan ja muistetaan pitää
hauskaa!
16.00

Syödään päivällinen.
17.00

Mietitään, mitä tänään saatiin
aikaiseksi ja vielä, mitä seuraavana
päivänä tehdään.
PÄIVÄ 2

12.00

Aloitetaan päiväkahvilla ja kerrataan,
mihin asti hommissa ollaan päästy.
12.30

Aloitetaan/jatketaan äänityksiä.
14.00 mennessä

Aloitetaan editoiminen.
16.00

Syödään päivällinen.
17.00

Ihastellaan päivän tuotoksia kahvin
kanssa.

JULKAISUVERSTASESIMERKKI
PÄIVÄ 1

12.00

Verstas alkaa aloituskahvilla ja -keskustelulla
siitä, mitä aiotaan tehdä.
12.30

Ruvetaan ideoimaan sisältöä esimerkiksi fläpille
ja keltaisille lapuille. Jaetaan hommat.
13.30

Ruvetaan kirjoittamaan tekstejä taitto-ohjelmaan
ja valitsemaan/ottamaan kuvia. Etsitään tietoa,
haastatellaan ja etsitään yhteystiedot.
16.00

Syödään päivällinen.
17.00

Mietitään mitä tänään saatiin aikaiseksi ja vielä
mitä seuraavana päivänä tehdään.
PÄIVÄ 2

12.00

Aloitetaan päiväkahvilla ja kerrataan, mihin asti
hommissa ollaan päästy.
12.30

Jatketaan taitto-ohjelman parissa muotoilemalla
tekstit ja sommittelemalla kuvat joukkoon.
Korjataan mahdolliset kirjoitusvirheet ja hiotaan
muutenkin tekstin ulkoasua. Kirjoitetaan myös
tarvittaessa lisää juttuja ja otetaan kuvia.
14.00 mennessä

Tulostetaan koeversio ja tarkistetaan
kirjoitusvirheitä, sekä hiotaan tekstejä.
16.00

Syödään päivällinen.
17.00

Ihastellaan päivän tuotoksia kahvien kanssa.
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VIDEOVERSTASESIMERKKI
PÄIVÄ 1

12.00

Verstas alkaa aloituskahvilla ja -keskustelulla
siitä mitä aiotaan tehdä.
12.30

Ruvetaan ideoimaan käsikirjoitusta.
13.30

Ryhdytään suunnittelemaan toteutusta:
kuvaamista, äänitarkkailua, näyttelemistä,
ohjaamista, puvustusta, lavastusta. . . Tehtäviä
vaihdetaan ja kierrätetään!
15.00

Sitten vain aloitetaan kuvaaminen. Jatketaan
kuvaamisen jälkeen materiaalien
siirtämisellä koneelle. Mahdollisesti vielä
kuvataan lisäkohtia seuraavana päivänä.
16.00

Syödään päivällinen.
17.00

Mietitään mitä tänään saatiin aikaiseksi ja
vielä mitä seuraavana päivänä tehdään.
PÄIVÄ 2

12.00

Aloitetaan päiväkahvilla ja kerrataan, mihin
asti hommissa ollaan päästy.
Klo 12.30

Aloitetaan editointi.
15.00

Katsotaan aikaansaannos läpi ja tehdään
viimeiset parantelut, kuten ääniefektien
lisääminen.
16.00

Syödään päivällinen.
17.00

Ihastellaan päivän tuotoksia kahvien kanssa.

RUOKAVERSTASESIMERKKI
PÄIVÄ 1

12.00

Verstas alkaa aloituskahvilla ja -keskustelulla
siitä mitä aiotaan tehdä.
12.30

Ruvetaan ideoimaan päivän ruokaa
pisteytysmenetelmällä.
13.30

Käydään kaupassa. Koko päivän ajan
kokeillaan erilaisia viestintätapoja,
esimerkiksi qr-koodia.
14.00

Aloitetaan ruuanlaitto.
16.00

Syödään päivällinen. Ruokaryhmä pitää
huolen, että pöydässä on vettä jne.
17.00

Siivotaan jäljet.
PÄIVÄ 2

12.00

Verstas alkaa aloituskahvilla ja -keskustelulla
siitä mitä aiotaan tehdä.
12.30

Ruvetaan ideoimaan päivän ruokaa
pisteytysmenetelmällä.
13.30

Käydään kaupassa. Koko päivän ajan
kokeillaan erilaisia viestintätapoja,
esimerkiksi qr-koodia, facebookia, twitteriä,
youtubea, whatsApp.. .
14.00

Aloitetaan ruuanlaitto.
16.00

Syödään päivällinen. Ruokaryhmä pitää
huolen, että pöydässä on vettä jne.
17.00

Siivotaan jäljet. Ihastellaan päivän tuotoksia
kahvien kanssa.
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RUOKA KULTTUURISENA TEKIJÄNÄ

VERSTAITA SYVENTÄMÄSSÄ

Verstaissa tehdään ruoka itse osallistuj ien voimin, sillä ruoan tekemisellä ja yhdessä nauttimi-
sella on merkittävä osuus tapahtuman onnistumisen kannalta. Verstaissa on hyvin merkittävä
osa avoimella päätöksenteolla. Sitä harjoitellaan myös päätettäessä mitä ruokaa tehdään. Pää-
töstä tehdessä käytetään avuksi luovaa ongelmanratkaisumenetelmää, pisteytystä. Päätöspro-
sessiin kuuluu aivoriihi, arvostaminen ja pisteyttäminen. Pisteitä annetaan mauasta,
terveellisyydestä, lähiruoasta, luomusta. . .

PISTEYTYS
Pisteytyksessä kukin saa ensin ehdottaa suosikkiruokiaan. Sen jälkeen jokainen saa antaa viisi
pistettä, esimerkiksi kaikki samalle tai vaikka viidelle eri ruualle. Kolme eniten pisteitä saanut-
ta ruokalaj ia otetaan pisteytystaulukkoon. Pisteytystaulukkoon valitaan tärkeimmät ruuan
ominaisuudet, joille annetaan painopisteet sen mukaan mikä niistä on tärkein. Yhdessä pohdi-
taan pisteitä ruuille erinäkökulmista, esimerkiksi maun ja helppouden kannalta. Eniten pisteitä
saanut ruoka valitaan päivän ruuaksi.
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TULEVAISUUSVERSTAAT
Viestintäleirien sekä tietysti tulevaisuuden tutkimuksen kokemuksista on syntynyt tulevai-
suusajattelun herättämiseksi malli: Tulevaisuusverstaat. Verstaiden aluksi on lyhyehkö
luento tulevaisuusajattelusta ja tulevaisuuden tutkimuksen menetelmistä, erityisesti tulevai-
suustaulukkomenetelmästä.

Tulevaisuustalukkomenetelmässä luodaan yhdessä verstaslaisten kanssa taulukko, jonka eri
alueiden erilaisia vaihtoehtoja pohditaan yhdessä. Sen jälkeen vaihtoehdoista etsitään toi-
vottu, epätoivottu ja todennäköinen skenaario.

Tämän jälkeen vertaslaiset jaetaan kolmeen ryhmään, joista jokainen toteuttaa draaman yh-
destä skenaariosta. Kukin ryhmäläinen saa itselleen roolin roolikorttien avulla (ominaisuus,
ammatti, luonne). Draama on jokin arkipäiväinen tilanne ja se esitetään kuunnelman avulla.

Lopuksi keskustellaan ja mietitään miten arjet erosivat toisistaan ja mitä opitaan. Arjen
merkitys on tärkeä, samaten kuin arvottujen roolihahmojen. Ilman tätä saatetaan helposti
pidättäytyä stereotyypeissä. Roolihenkilöt auttavat ulkoistamaan myös arjen.
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