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Video

Klo 12.30 ruvetaan ideoimaan 

käsikirjoitusta

Klo 13.30 ryhdytään suunnittelemaan 

toteutusta: kuvaamista, 

äänitarkkailua, näyttelemistä, 

ohjaamista, puvustusta, lavastusta 

ym. Tehtäviä vaihdetaan ja 

kierrätetään, tehdään yhdessä koko 

ajan.

 Huom! Samalla suunnitellaan myös 

ruokailu (aikataulu, valmistaminen) 

sekä ilta- ja aamupalan 

valmistaminen sekä kevyt lounas 

samalla kun katsotaan tuotos 

(seuraavana päivänä)

Etsitään rekvisiitat, luodaan 

tarpeellinen kuvausympäristö ja 

aloitetaan kuvaaminen.

Audio/äänituotanto

Klo 12.30 ruvetaan ideoimaan 

”käsikirjoitusta”, esim. historiallisia 

haastatteluja, paneelikeskusteluja 

ajankohtaisista aiheista (oman yhteisön 

tulevaisuus, kuntakehitys, mediakasvatus), 

kuunnelmasta

Klo 13.30 ryhdytään suunnittelemaan 

toteutusta: äänitystä, äänitarkkailua, 

näyttelemistä, ohjaamista, musiikkia, 

ääniefektejä ym. Tehtäviä vaihdetaan ja 

kierrätetään, tehdään yhdessä koko ajan. 

Huom! Samalla suunnitellaan myös 

ruokailu (aikataulu, valmistaminen) sekä 

ilta- ja aamupalan valmistaminen sekä 

kevyt lounas samalla kun katsotaan tuotos 

(seuraavana päivänä)

Luodaan tarpeellinen äänitysympäristö 

(mikrofonipaikat, kaiku, häiriöttömyys 

ym) ja aloitetaan nauhoitus. 

Editointi ja taltiointi.

Yhteisen tuotoksen katselu ja kevyt 

lounas klo 11.30

Jälkihoito (ekortti, tekstiviesti, 

blogi? Kuka hoitaa?)

Editointi ja taltiointi, nettisivun taustoitus 

(kuvat ja teksti)

Yhteisen tuotoksen kuuntelu ja kevyt 

lounas klo 11.30

Jälkihoito (ekortti, tekstiviesti, blogi? Kuka 

hoitaa?)

Klo 12 kokoonnutaan kahville ja sämpylä/pulla, jonka aikana kerrotaan perusasioita tekemisen meininkistä, valmiiksisaaminen, yhdessätekeminen, talkoot, hauskaa..

Malli 1: Kello 12 -  kello 12, yöpyminen paikalla

Ilta: Ruokailu sovitetaan aikatauluun. Jatketaan työtä noin klo 20:een tai sen mukaan, mitä jaksetaan. Sauna (jos mahdollista) ja iltapala.

Aamu: Aamupala sovitun aikataulun mukaan



Nettisivut

Klo 12.30 ruvetaan ideoimaan ”käsikirjoitusta” 

fläppitaululla, esim. taustaa (yhteisön tavoite, 

toiminta-ajatus, arvot ), ajankohtaista, 

keskustelua, yhteystiedot, kuvia, äänitteitä, 

esitelmiä, tapahtumien kuvausta, tietokilpailuja, 

pasianssilinkkejä, päivän mietelauseita, blogeja, 

kalenteria, nettiäänestyksiä jne. 

Keskustellaan julkisuusnäkökulmasta  jne.

Klo 14.30 ryhdytään suunnittelemaan toteutusta: 

tutustutaan mallisivuihin.

Ruvetaan tuottamaan tekstiä, kuvia, kirjoitetaan 

ensimmäiset blogit, jne. Tehtäviä vaihdetaan ja 

kierrätetään, tehdään yhdessä koko ajan. 

Huom! Samalla suunnitellaan myös ruokailut, 

päivällinen sekä ilta- ja aamupalan valmistaminen 

sekä kevyt lounas 

17.00 Luodaan nettisivujen pohjat ja ryhdytään 

siirtämään aineistoa sinne, käytetään videotykkiä. 

Julkaisu

Klo 12.30 ruvetaan ideoimaan sisältöä 

fläppitaululla (esim. historiikki, lehti, 

toimintakertomus, toimintasuunnitelma, 

artikkelikokoelma, jäsentiedote, 

 matkakertomus, seminaarikooste)

Klo 13.30 ryhdytään kirjoittamaan tekstejä, 

tuottamaan kuvia (kuvaamalla, skannaamalla, 

netistä, piirtämällä jne). 

Etsitään taustatiedot: yhteystiedot jne. Tehdään 

haastattelut, esim puhelimella.

Huom! Samalla suunnitellaan myös ruokailut, 

päivällinen sekä ilta- ja aamupalan 

valmistaminen sekä kevyt lounas 

17.00 Luodaan taittopohjat scribuksella  ja 

ryhdytään siirtämään aineistoa sinne, joko niin, 

että kukin taittaa omalla koneellaan omat 

sivunsa ja/tai käytetään videotykkiä ja yhtä 

taittoa.

Nettisivujen teko jatkuu 

Sovitaan jälkihoito (ekortti, tekstiviesti, blogi? 

Kuka hoitaa?)

Nettisivujen julkaiseminen ja katselu ja kevyt 

lounas klo 11.30

Julkaisun teko jatkuu

Sovitaan jälkihoito (ekortti, tekstiviesti, blogi? 

Kuka hoitaa?)

Monistus ja lukeminen ja kevyt lounas klo 11.30

Klo 12 kokoonnutaan kahville ja sämpylä/pulla, jonka aikana kerrotaan perusasioita tekemisen meininkistä, valmiiksisaaminen, yhdessätekeminen, talkoot, hauskaa..

Malli 1: Kello 12 -  kello 12, yöpyminen paikalla

Ilta: Ruokailu sovitetaan aikatauluun. Jatketaan työtä noin klo 20:een tai sen mukaan, mitä jaksetaan. Sauna (jos mahdollista) ja iltapala.

Aamu: Aamupala sovitun aikataulun mukaan



Malli 2: kello 9-16 kahtena peräkkäisenä päivänä/viikon välein

1. päivä Klo 9 kokoonnutaan kahville ja sämpylä/pulla, jonka aikana kerrotaan perusasioita tekemisen meininkistä, valmiiksi saaminen, 

yhdessä tekeminen, talkoot, hauskaa...

Video
Klo 9.30 ruvetaan ideoimaan käsikirjoitusta

Klo 10.30 ryhdytään suunnittelemaan toteutusta: 

kuvaamista, äänitarkkailua, näyttelemistä, 

ohjaamista, puvustusta, lavastusta ym. 

Tehtäviä vaihdetaan ja kierrätetään, tehdään 

yhdessä koko ajan.

Huom! Samalla suunnitellaan myös lounaat, 

aamupäivä- ja iltapäiväkahvit (aikataulu, 

valmistaminen).

Etsitään rekvisiitat, luodaan tarpeellinen 

kuvausympäristö ja aloitetaan kuvaaminen.

Ruokailut sovitetaan aikatauluun.

Jatketaan kuvaamista noin klo 16:een.

Jatketaan kuvaamista aamulla, jos tarpeen.

Editointi aloitetaan aamulla tai heti kuvaamisen 

valmistuttua, viimeistään kuitenkin lounaalta.

Taltiointi.

Yhteisen tuotoksen katselu ja kahvi klo 15

Jälkihoito (ekortti, tekstiviesti, blogi? Kuka 

hoitaa?)

2.päivä: Klo 9 kokoonnutaan kahville ja sämpylä/pulla, jonka aikana katsotaan mitä edellisenä päivänä/kerralla saatiin aikaiseksi ja 

sovitaan jatkosta 

Audio/äänituotos
Klo 9.30 ruvetaan ideoimaan ”käsikirjoitusta” 

(esim. historiallisia haastatteluja, 

paneelikeskusteluja ajankohtaisista aiheista (oman 

yhteisön tulevaisuus, kuntakehitys, 

mediakasvatus), kuunnelmia.

Klo 10.30 ryhdytään suunnittelemaan toteutusta: 

äänitystä, äänitarkkailua, näyttelemistä, 

ohjaamista, musiikkia, ääniefektejä ym.

Tehtäviä vaihdetaan ja kierrätetään, tehdään 

yhdessä koko ajan.

Huom! Samalla suunnitellaan myös ruokailu 

(aikataulu, valmistaminen) sekä lounaat, että- ja 

aamu- ja päiväkahvit, niiden valmistaminen.

Luodaan tarpeellinen äänitysympäristö 

(mikrofonipaikat, kaiku, häiriöttömyys ym) ja 

aloitetaan nauhoitus.

Ruokailu sovitetaan aikatauluun.

Jatketaan nauhoitusta noin klo 16:een.

Editointi ja taltiointi nettiin

Nettisivun taustoitus, mistä äänitiedosto kertoo 

yms. (kuvat ja teksti)

Lounas sopivaan aikaan.

Sovitaan jälkihoito (ekortti, tekstiviesti, blogi? 

Kuka hoitaa?)



Malli 2: kello 9-16 kahtena peräkkäisenä päivänä/viikon välein

1. päivä Klo 9 kokoonnutaan kahville ja sämpylä/pulla, jonka aikana kerrotaan perusasioita tekemisen meininkistä, valmiiksi saaminen, 

yhdessä tekeminen, talkoot, hauskaa...

2.päivä: Klo 9 kokoonnutaan kahville ja sämpylä/pulla, jonka aikana katsotaan mitä edellisenä päivänä/kerralla saatiin aikaiseksi ja 

sovitaan jatkosta 

Nettisivut
Klo 9.30 ruvetaan ideoimaan ”käsikirjoitusta”, 

fläppitaululla, esim. taustaa (yhteisön tavoite, 

toiminta-ajatus, arvot ), ajankohtaista, keskustelua, 

yhteystiedot, kuvia, äänitteitä, esitelmiä, 

tapahtumien kuvausta, tietokilpailuja, 

pasianssilinkkejä, päivän mietelauseita, blogeja, 

kalenteri, nettiäänestykset, jne

Keskustellaan julkisuusnäkökulmasta  jne.jne

Huom! Samalla suunnitellaan myös ruokailu 

(aikataulu, valmistaminen) sekä lounaat, että- ja 

aamu- ja päiväkahvit, niiden valmistaminen

Klo 13.00: tutustutaan mallisivuihin, ruvetaan 

tuottamaan tekstiä, kuvia, kirjoitetaan eka blogit, 

jne. 

Tehtäviä vaihdetaan ja kierrätetään, tehdään 

yhdessä koko ajan.

Luodaan nettisivujen pohjat ja ryhdytään 

siirtämään aineistoa sinne. 

Jatketaan työtä noin klo 16:een.

Julkaisu
Klo 9.30 ruvetaan ideoimaan sisältöä 

fläppitaululla (esim. historiikki, lehti, 

toimintakertomus, toimintasuunnitelma, 

artikkelikokoelma, jäsentiedote,  matkakertomus, 

seminaarikooste)

Huom! Samalla suunnitellaan myös ruokailu 

(aikataulu, valmistaminen) sekä lounaat, että- ja 

aamu- ja päiväkahvit, niiden valmistaminen

Klo 10.30: ryhdytään kirjoittamaan tekstejä, 

tuottamaan kuvia (kuvaamalla, skannaamalla, 

netistä, piirtämällä jne). 

Etsitään taustatiedot: yhteystiedot jne. 

Tehdään haastattelut, esim. puhelimella. 

Jatketaan työtä noin klo 16:een.

Nettisivujen teko jatkuu

Sovitaan jälkihoito (ekortti, tekstiviesti, blogi? 

Kuka hoitaa?)

Nettisivujen julkaiseminen ja katselu ja 

iltapäiväkahvi kello 15.30

Luodaan taittopohjat scribuksella

Ryhdytään siirtämään aineistoa sinne, joko niin, 

että kukin taittaa omalla koneellaan omat sivunsa 

ja/tai käytetään videotykkiä ja yhtä taittoa.

Sovitaan jälkihoito (ekortti, tekstiviesti, blogi? 

Kuka hoitaa?)

Kopiointi ja lukeminen ja iltapäiväkahvi kello 

15.30



Jatketaan kuvaamista aamulla, jos tarpeen.

Editointi aloitetaan aamulla tai heti kuvaamisen 

valmistuttua, viimeistään kuitenkin lounaalta.

Taltiointi.

Yhteisen tuotoksen katselu ja kahvi klo 15

Jälkihoito (ekortti, tekstiviesti, blogi? Kuka 

hoitaa?)

Malli 3 Klo 9.00-22.00
Klo 9 kokoonnutaan kahville ja sämpylä/pulla, jonka aikana kerrotaan perusasioita tekemisen meiningistä, valmiiksi saaminen, yhdessä tekeminen, talkoot, hauskaa... 

Yhteisen tuotoksen tarkastelu ja iltapala klo 21.30. Aplodit teille kaikille! 

Video
Klo 9.30 ruvetaan ideoimaan käsikirjoitusta

Klo 10.30 ryhdytään suunnittelemaan 

toteutusta: kuvaamista, äänitarkkailua, 

näyttelemistä, ohjaamista, puvustusta, 

lavastusta ym. Tehtäviä vaihdetaan ja 

kierrätetään, tehdään yhdessä koko ajan. 

Huom! Samalla suunnitellaan myös ruokailut 

(aikataulu, valmistaminen) sekä iltapala. 

Etsitään rekvisiitat, luodaan tarpeellinen 

kuvausympäristö ja aloitetaan kuvaaminen.

Ruokailu sovitetaan aikatauluun. 

Jatketaan kuvaamista noin klo 17:een 

Editointi ja taltiointi.

Jälkihoito (ekortti, tekstiviesti, blogi? Kuka 

hoitaa?)

Audio/äänituote
Klo 9.30 ruvetaan ideoimaan ”käsikirjoitusta” (esim. 

historiallisia haastatteluja, paneelikeskusteluja 

ajankohtaisista aiheista (oman yhteisön tulevaisuus, 

kuntakehitys, mediakasvatus), kuunnelmia)

Klo 10.30 ryhdytään suunnittelemaan toteutusta: 

äänitystä, äänitarkkailua, näyttelemistä, ohjaamista, 

musiikkia, ääniefektejä ym. 

Tehtäviä vaihdetaan ja kierrätetään, tehdään yhdessä 

koko ajan.

Huom! Samalla suunnitellaan myös ruokailu, 

kevytlounas, ip-kahvi, päivällinen, iltapala (aikataulu, 

valmistaminen)

Luodaan tarpeellinen äänitysympäristö 

(mikrofonipaikat, kaiku, häiriöttömyys ym) ja 

aloitetaan nauhoitus. 

Ruokailu sovitetaan aikatauluun. 

Jatketaan nauhoitusta noin klo 16:een. 

Editointi ja taltiointi nettiin. 

Nettisivun taustoitus (kuvat ja teksti tehdystä 

äänitteestä).

Sovitaan jälkihoidosta (ekortti, tekstiviesti, blogi? 

Kuka hoitaa?)



Malli 3 Klo 9.00-22.00
Klo 9 kokoonnutaan kahville ja sämpylä/pulla, jonka aikana kerrotaan perusasioita tekemisen meiningistä, valmiiksi saaminen, yhdessä tekeminen, talkoot, hauskaa... 

Yhteisen tuotoksen tarkastelu ja iltapala klo 21.30. Aplodit teille kaikille! 

Nettisivut
Klo 9.30 ruvetaan ideoimaan ”käsikirjoitusta” 

fläppitaululla (esim. taustaa (yhteisön tavoite, 

toiminta-ajatus, arvot ), ajankohtaista, 

keskustelua, yhteystiedot, kuvia, äänitteitä, 

esitelmiä, tapahtumien kuvausta, tietokilpailuja, 

pasianssilinkkejä, päivän mietelauseita, blogeja, 

kalenteri, nettiäänestyksiä jne) 

Keskustellaan julkisuusnäkökulmasta  jne

Klo 10.30 tutustutaan mallisivuihin. 

Huom! Samalla suunnitellaan myös ruokailu, 

kevytlounas, ip-kahvi, päivällinen, iltapala 

(aikataulu, valmistaminen) 

Ruvetaan tuottamaan tekstiä, kuvia, kirjoitetaan 

ensimmäiset blogit, jne. 

Tehtäviä vaihdetaan ja kierrätetään, tehdään 

yhdessä koko ajan. 

Ruokailu sovitetaan aikatauluun.

Luodaan nettisivujen pohjat.

Ryhdytään siirtämään aineistoja sinne. 

Jatketaan työtä noin klo 21.30:een.

Sovitaan jälkihoidosta (ekortti, tekstiviesti, 

blogi? Kuka hoitaa?)

Julkaisu
Klo 9.30 ruvetaan ideoimaan sisältöä fläppitaululla 

(esim. historiikki, lehti, toimintakertomus, 

toimintasuunnitelma, artikkelikokoelma, 

jäsentiedote,  matkakertomus, seminaarikooste) 

Huom! Samalla suunnitellaan myös ruokailu, 

kevytlounas, ip-kahvi, päivällinen, iltapala 

(aikataulu, valmistaminen)

Klo 10.30 ryhdytään kirjoittamaan tekstejä, 

tuottamaan kuvia (kuvaamalla, skannaamalla, 

netistä, piirtämällä jne). 

Etsitään taustatiedot: yhteystiedot jne. 

Tehdään haastattelut, esim. puhelimella.

Luodaan taittopohjat scribuksella. 

Ryhdytään siirtämään aineistoja sinne.

naitto tehdään, että kukin taittaa omalla koneellaan 

omat sivunsa ja/tai käytetään videotykkiä ja yhtä 

taittoa. SovitKohdejoukosta riippuen voi olla myös 

parin - kolmen hengen taittajaryhmiä, jotka tekevät 

työtä yhdessä omilla koneilla. 

aan jälkihoidosta (ekortti, tekstiviesti, blogi? Kuka 

hoitaa?)Monis

Julkaisun monistaminen ja nitominen.




