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Taidonnäyte tilan käytöstä
Kuinka saadaan paljon asiaa mahtumaan
pieneen tilaan? Oletko kokeillut? Varaa paikka
ITK:n avoimilta torilta ja pystytä sinne
esittelypiste. Tai ei sekään vielä välttämättä
riitä, laita pystyyn ympäristö tietotaitotalkoille.
Mutta tottuneesti se sinne nousi, talkoilla
tietenkin. Ovat ilmeisesti tehneet sen
aiemminkin ja hyvinkin erilaisissa
ympäristöissä.
Tilan "keskellä käytävää" on hyvä, jos saisi
vielä kiireiset kulkijat pysähtymään. Kun
konferenssiosallistujat vaihtavat luentosalista
toiseen, on käytävällä väkeä tasaisena virtana,
mutta virta tuo ja virta vie. Pitäisikö seuraavalla
kerralla ottaa vähän rauhallisempi paikka?

Eka päivä

Ensimmäisen päivän aamuna virittelimme
mikrot ja tykit ja haaveilimme, että kyllähän
lähes jokainen 1400 osallistujasta haluaa
pysähtyä standimmelle, kertomaan mieli
piteensä, antamaan evästyksiä, reflek
toimaan tuotoksiamme ja enen kaikkea
ihastelemaan ideaamme. No kävihän täällä
muutamia, ehkä kymmeniä. Ja ne joiiden
kanssa keskutelu syntyi, olivatkin sitten sitä
innokkaampia.
Ihan tekemään lehteä emme tähän,
perjantaiaamuun mennessä, vielä ole
saaneet ketään pyydistettyä. Mutta
jjatkamme innokkaasti.

Susanna säätää vielä viime hetkellä...

Hajatuksia tulevaisuuden taidoista

Ajattelun ansat

Esitin hajaajatuksia tulevaisuuden taidoista
Otavan opiston pajassa. Tulevaisuuden
ajattelussa on hyvä tunnistaa ajattelun ansat 
miksei muulloinkin. Ansat olen saanut Mika
Mannermaalta jo aikaa sitten. Nyt vasta alan
itse niitä ymmärtää, vaikka olen niistä
puhunutkin ja luulut ymmärtäväni. Nämä
ansat ovat:
"Tässä se nyt on"  ajattelu
pradigmasokeus
trendiajattelu
kulttuurinen ylimielisyys
yliinto
uuden vähättely
Sosiaalisen mediasanan käytössä ja
ymmärtämisessä on hyvä tunnistaa kaikki
nämä ansat, samoin kuin opetuksessa ja
kasvatuksessa .

Tulevaisuuden
Viestintäleireillä, tulevaisuuden tekemisen
toimintamallissa on hyväksi havaittu
seuraavien asioiden taidot
 Viestintävalmiudet (liittymä, osaaminen,
motivaatio)
Kokonaisuuden ymmärtäminen
Toisista huolehtiminen
Valmiiksi saaminen
Toisen työn arvostus
Itse ilmaisu
Toimeentarttuminen
Tilaisuuteen tarttuminen
Organisointikyky
Arjesta selviytyminen
Mielen tyhjennys
Intohimo johonkin

Verkosto vai yhteisö?

Foorumilla viritimme avoimen pöydän keskustelun verkosto vai yhteisö, paikallisuus vai
globaalisuus, fyysinen vai virtuaalinen. Keskustelijat olivat: Leena Vainio, Susanna Kivelä, Mika
Sihvonen ja MarjaLiisa Viherä. Myös yleisö osallsitui aktiivisesti keskusteteluun.

Jos johonkin tässä keskustelussa päädyttiin, niin siihen, että kaikissa näissä kolmessa asiassa
sekä että on paras. Mutta hyvä on joskus tuulettaa ajatuksia ja pohtia käsitteitä, jotta
puhuisimme samoista asioista, ymmärtäisimme toisia.
Kieleni rajat ovat mieleni rajat, totesi Witgenstein jo aikoinaan.

Toinen päivä kohtaamisia

ITKkevättä, jälleen
Aulanko on hieno paikka pitää keväisin ITKpäivät: puiston metsässä kukkii sinivuokkoja,
maisema on kaunis ja mielelle lepoa antava säässä kuin säässä ja hotelli itsessään tarjoaa
monipuolisia kohtaamisen paikkoja ravintolasta isoihin ja pieniin luentosaleihin,
näyttelystandeihin ja monenlaisiin vuorovaikutuskokeiluihin. Vaikka täällä kohtaavat ihmiset,
teknologiavetoisuutta on kuitenkin ilmassa vielä paljon, ehkä liian paljon.

Vasemmalla Maija kohtaa
verkossa ja oikealla Maija,
Mika ja Jarmo pohtivat
tulevaisuutta

