










- Viertolan toimintakeskuksessa järjestettiin

ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille

Tietotaitotalkoot, joiden päällimmäisenä

tarkoituksena oli parantaa opiskelijoiden

viestintävalmiuksia. Opiskelijat jaettiin ryhmiin,

jonka jälkeen ryhmät aloittivat ryhmissä

työskentelyn. Jokaisessa ryhmässä oli

muutama vanhempi oppilas "luotsi".

Julkaisuryhmässä tehtiin lehden taitto.

- Oppilaat alkoivat työstämään lehteään,

päättämällä lehden nimen. Kun se oli selvillä,

tehtiin ryhmäjako siitä, mistä kukakin kirjoittaisi.

Koska lehti oli ryhmän ensimmäinen yhteinen

työ, oli alku hieman hiljainen. Yhden kerättyä

rohkeutensa ja avattuaan suunsa, muutkin

innostuivat ja alkoivat puntaroida eri ideoita.

Koska ryhmämme oli kutistunut vain kolmeen

oppilaaseen, pääsivät luotsitkin käyttämään

luovuuttaan ja kirjoittamaan pari juttua lehteen.

Luotsien osuus lehden sisältöön oli

pääkirjoitus, sisällysluettelo, viihdesivu ja

urheilusivu. Saimme myös suunnitella ja

toteuttaa lehden ulkomuodosta sen, miltä sen

sivut näyttäisivät. Oppilaat tekivät etu- ja

takakannen.

Sisällön valmistuttua, se siirrettiin taitto-

ohjelmaan, jolla lehti saatiin tulostettavaan

muotoonsa. Sisältö valmistuikin suhteellisen

kivuttomasti, mutta taitto-ohjelman käyttö

aiheutti ongelmia ja ryhmä tarvitsi luotsin apua.

Hyvällä avustuksella sivut saatiinkin siirrettyä

taitto-ohjelmaan ja lehden tulostaminen saattoi

alkaa. Lopulta lehti tulostettiin, kopioitiin ja

taitettiin lehdeksi.

Ykkösten kommentteja lehden
taitosta

- Tykkäsin eniten tehdä julkaisua ja se onnistui

ryhmältä kaikista parhaiten. Muissa pisteissä

oli vaikeuksia jakaa tehtäviä kaikille

tasapuolisesti.

- Opin käyttämään uutta julkaisu ohjelmaa

sekä opin taittamista.

- Omassa lehtijulkaisutehtävässämme koimme

ongelmia aikataulun kanssa sillä siinä tuli

jonkin verran odottelua kun piti itse päästä

samalle koneelle missä kaverilla oli oma

tehtävä kesken.

- Lehden taittaminen oli minulle vähän

epäselvää vaikka joskus sitä olenkin

harjoitellut, mutta nytten tiedän miten sekin

tapahtuu.

- Suht monet asiat olivat jo entuudestaan

tuttuja, mutta opin käyttämään sitä ohjelmaa

jolla sanomalehti suunniteltiin ja tehtiin.

- Opin taittamaan lehteä sekä leikkaamaan

videota.

- Opin lähinnä ryhmässä työskentelemisen

taitoja ja lehden taittoa.

Fiiliksiä Viertolan Tietotaitotalkoista

Lehden taittoo ja laittoo
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Tarkoituksena oli luoda ääniprojekti ja rajana oli
lähinnä mielikuvitus ja kutakuinkin hyvä maku.
Ryhmäämme kuului minun lisäksi kaksi muuta
luotsia ja kymmenen ensimmäisen vuoden
TIKO -opiskelijaa. Olimme päivän
ensimmäinen ja samalla koko talkoiden
ensimmäinen ryhmä ko. rastilla. Aloitimme
työskentelyn perinteisellä ideariihellä.
Varhaisesta ajankohdasta ja perinteisestä
Suomalaisesta ujoudesta johtuvan pienen
alkukankeuden jälkeen alkoivat jo ideat
lennellä. Kirjasimme ne taululle ja yhteistuumin
äänestimme toteutuskelpoisinta ideaa.

Ryhmämme oli yksimielinen ja ryhdyimme
laatimaan käsikirjoitusta radio-ohjelmaamme
varten. Työskentelyn tässä vaiheessa pidimme
luotseina huolta siitä, että hiljaisimmat ja
ujoimmatkin ryhmäläiset saivat äänensä
kuuluviin ja ideansa julki. Kun pohjatyö oli
tehty, ryhtyivät ryhmän äänittäjävuoroissa
olevat opiskelijat äänittämään materiaalia
ohjelmaa varten. Minä pystyin antamaan
aiempaan äänityskokemukseen nojaten
ryhmälle ohjeita ja neuvoja heidän äänitystä
koskevissa askareissa. Oli suorastaan
mahtavaa seurata ryhmäläisten ahkerointia ja
ennen kaikkea heidän verkostoitumista. Pakko
myös mainita, että hyvä ryhmähenki oli
aistittavissa projektin jokaisessa vaiheessa.

Koin itseni aika-ajoin melkoiseksi
päällepäsmäriksi, mutta mielestäni hyvin
hedelmällisin seurauksin. Tahdon ajatella niin,
että minun kovaäänisyys omalta osaltaan
lievensi muiden keskustelun aloituskynnystä.
Näkisin, että luotsin yksi tärkeimpiä kriteerejä
on luontainen sosiaalisuus. On omattava
supliikkia sen verran, että saa ihmiset
innostumaan ja liikkeelle.

Kaiken kaikkiaan onnistuimme rastilla todella
hyvin, ja aloitimme radio-ohjelma buumin, sillä
kaikki muutkin ryhmät päätyivät radio-ohjelman
tekoon. Tämän takia jotkin opiskelijat luulivat
äänirastia radiorastiksi. Tämä oli yksi niistä
ainoista rasteista, joilla koin oman tietotaitoni
vastaavan niitä vaatimuksia, mitä tällaisen
rastin luotsilta odotetaan.

Ykkösten kommentteja radiosta

- Tehtävänanto voisi olla selkeämpi ja ehkä
talkoon perustajat voisivat ehdottaa muutamia
ideoita, joista nopeemmin voisi kehitellä esim.
oman elokuvan idean tai radio esityksen.
- Myös radioäänitteen tekeminen oli hyvin
innovatiivista.
- Äänityksestä ja editoinnista kuunnelmaa
tehtäessä vastasi ainoastaan yksi ohjaavista
opiskelijoista, ryhmä lähinnä teki materiaalin
mitä työstää.

Kaikua ja haikua radiossa
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Tarkoituksena oli luoda videoprojekti ja niin

kuin ääniprojektissa, toimi rajana jälleen

mielikuvitus. Pyrimme soveltamaan äänirastilla

hyväksi havaittuja toimintatapoja, joten niiden

kuvailuun emme tällä erää uhraa tämän

enempää rivejä. Luotsattava ryhmämme oli

tämän rastin kohdalla jo hämmästyttävän hyvin

”hitsautunut”, joten ideoiden ulossaaminen ei

ollut samanlainen tuskien taival, kuin

esimerkiksi äänirastilla. Melko nopeasti

päädyimme yhdessä tuumin otsikkoon ”

Viimeinen Bingo”, jonka pohjalta jokainen sai

esittää oman juonivariaationsa tulevaan

mestariteokseen. Tuntemattomaksi jääneestä

syystä johtuen, emme päässeet mihinkään

järkevään lopputulokseen, joten otimme

kameran ja kuvasimme mahdollisimman paljon

materiaalia. Jossakin vaiheessa kaikella

kuvatulla materiaalilla alkoi olla yksi yhteinen

piirre: melankolinen minimalistisuus.

Huomatessamme tämän, koimme spontaanin

joukkoheräämisen. Suunnan hahmotuttua,

ryhmäläisten oli helppo vain editoida materiaali

kasaan ja nauttia työn tuloksesta. Itselläni oli

äänimaisemasta hyvin vahva visio, joten

omankäden oikeudella sävelsin kaksi

tunnelmaa vahvistavaa teemaa taiteelliselle

lyhytelokuvallemme.

Jälleen kerran huomasin ottavani hieman liian

suurta roolia ryhmässämme ja tavallaan koen

epäonnistuneeni luotsin tehtävissä siinä

mielessä, että malttaisin pysytellä neutraalisti

taustalla. Luotsaaminen oli tällä rastilla hyvin

leppoisaa, koska ryhmä oli omaksunut tiimityön

periaatteet ja onnistui tehtävän läpiviemisessä

niin erinomaisesti.

Oikeastaan huomasin tietotaitotalkoiden

hyödyllisyyden parhaiten tämän rastin

kohdalla. Kun yhteen tilaan on haalittu paljon

eritasoista ja alaista osaamista, niin sen

osaamisen hetkellinen valjastaminen omien

ongelmien ratkaisemiseen on äärimmäisen

helppoa. Tyylipuhtaana esimerkkinä se, kuinka

täysin eri ryhmästä tuli opiskelija auttamaan

meidän ryhmäämme videoeditoinnissa. Tässä

kohtaa ryhmän luotsien ja luotsattavien

tietotaito ei yksinkertaisesti ollut riittävällä

tasolla ja tehtävän onnistuminen oli tämän

auttavaisen opiskelijan harteilla. Kiitokset

sinulle.

Se juuri tällaisessa tapahtumassa on hienoa,

että verkostoituminen on tehty todella helpoksi

ja jään murruttua suorastaan

väistämättömäksi. Tuoreella työympäristöllä,

lahjakkailla ihmisillä ja avoimin mielin

saavutetaan suuria asioita.

Ykkösten kommentteja videosta

- Opin käytännössä tekemään

videon/elokuvan, tai ainakin tiedän miten sitä

rakennetaan.

- Opin taittamaan lehteä sekä leikkaamaan

videota.

- Viertolassa oppi myös perusteet sille kuinka

äänitetään -tehdään ja muokataan videoita.

- Videoeditointi ja äänitys oli tekniikaltaan

vierasta, mutta meidän ryhmässämme se oli

organisoitu siten että videoeditoinnissa

päätyön teki yksi opiskelija ohjaavan oppilaan

kanssa ja muut toimivat ideointipuolella.

Videointia ja ideointia
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Ensimmäinen

nettisivuryhmä

Tiko-sanomat

Kerava

Sightseeing

suunnittelua
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Viestintätekniikka muuttuu jatkuvasti

nopeammin kuin ihmisten tavat ja tottumukset.

Erilaiset viestintätekniikat vaikuttavat ihmisten

tapoihin kommunikoida eri ihmisten kanssa.

Viestintävalmiuksia tarkastellaan yksilön

näkökulmasta ja arvioidaan ihmisten

tietoteknistä osaamista luontevaan ja luovaan

käyttöön. Tarkastellaan tietoverkkojen

merkityksiä, vaikutuksia ja mahdollisuuksia.

Tietotaitotalkoot luovat eräänlaisen areenan,

jossa yhdessä tehden lisääntyy ryhmän

jäsenten ymmärrys ja tietotekniikan luova ja

kokonaisvaltainen hyödyntäminen. Talkoissa

tulee ottaa huomioon kannustava asenne, eli

yhteisöissä jokaisen jäsenen ei tarvitse osata

kaikkea.

Tarkoituksena on toimia yhtenäisenä ryhmänä,

jossa yhdessä tehden kokonaisuuden

näkeminen lisää tietotekniikan

mahdollisuuksien ymmärtämistä, sitoutumista

ja toisten jäsenten arvostamista ryhmän

jäseninä. Näin ollen voidaan sanoa, että

viestintävalmiuksia ei ole ilman verkostoa eli

itse muita ryhmän jäseniä. Yhteisöllisen

viestinnän tarkoituksena on integroitua

tavoitteellisten lopputulosten saavuttamisessa.

Loppujen lopuksi voidaan sanoa, että ihmisten

välisiä viestintävalmiuksia on hyvä kehittää

pitkin elämää. Voidaan todeta, että

ikääntyneiden viestintävalmiudet ovat

heikompia kuin nuorten. Viestintävalmiuksiin

vaikuttavat ihmisten erilaiset koulutustasot

sekä myös asuinpaikka. Sukupuolella ei ole

merkitystä viestintävalmiuksiin.

Viestintävalmiudet
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