HELSINGIN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY
HETKYN TALKOOT 2.2.2009
Tietotaitotalkoiden ensimmäinen pilottitalkootapahtuma oli Hetkyn
(Helsingin tietojenkäsittely-yhdistys) ja Tietotekniikkaliiton yhteiset
talkoot 2.2.2009 Leppävaarassa TTTL:n tiloissa. Talkoiden tavoitteena oli tehdä julkaisu Hetkyn historiasta vanhojen Hetky-lehtien
perusteella yhden pitkän päivän aikana. Paikalla oli 14 talkoolaista ja 3 luotsia (Liisa, Maija ja Johanna).
Maanantaiaamu valkeni helmikuisen kylmänä,
kun luotsit suunnistivat kohti Leppävaaraa vähän
ennen yhdeksää Puntolla mukanaan kannettavat
läppärit. Luotsit aloittivat aamupalan valmistamisen. Talkoolaiset saapuivat paikalle kello 9.00,
osa jo aiemminkin, koska talkoot pidettiin heidän työtiloissaan.

ruvettiin taittamaan. Osa joukosta hiipi keittiöön
paloittelemaan vihanneksia keittoon.

Aamupalan aikana keskusteltiin yleisistä asioista
ja sitten aloitettiin talkoot. Yksi luotseista kertoi
talkoiden tavoitteista ja toimintatavoista lyhyesti.
Ruoan merkitystä talkootapahtumassa korostettiin ja ruokavalinta tehtiin pisteytysmenetelmällä.
Hetkyn sihteeri oli jo edellisenä päivänä etsinyt
Hetky-lehtien vuosikerrat tarkasteltaviksi.

Heti ruokailun jälkeen ruvettiin tulostamaan ja
monistamaan ensimmäisiä sivuja. Yksi luotseista
olikin tässä touhussa varattuna koko ajan, sillä
a5 tulostaminen ja monistus ei ollutkaan TTL:n
koneilla ihan helppo tehtävä! Toinen luotseista
opasti ja neuvoi taittoa ja kolmas oikoluki ja keskusteli talkoolaisten kanssa.

Luotsi veti aivoriihen, jossa kukin ideoi tulevan
julkaisun sisältöä. Jaettiin tehtävät pareittain. Saila, Natalia ja Anneli lähtivät kauppaan. Harri ja
Eemeli rupesivat tutkimaan Hetkyjä mielessään
lehtien teemat eri aikoina. Maija innostui tutkailemaan, mitä Hetkyssä povattiin tulevalle/olevalle
vuosikymmenelle. Eero, Marco ja Robert tarkastelivat Hetky-lehteä taloudenhoitajan silmin. Natalie, Anneli, Anne, ja Saila etsivät kulttuuria ja
elämyksiä Hetkyn toiminnasta. Pipsa keskittyi
Hetkyn arvoihin. Liisa ja Susanna etsivät pääkirjoitusten sanomaa ja Pentti keskittyi tietojenkäsittelyn merkitykseen yhteiskunnassa. Pentti myös
videoi talkootapahtumaa.

Lehti oli monistettu kello 22.05 eli juuri ja juuri
aikataulussa. Urheimmat talkoolaiset, eli Hetkyn
väki, olivat paikalla loppuun asti. Oli upeata saada valmis lehti käsiin!

Aika pian tehtävien selvittyä kukin keskittyi lehtien lukemiseen ja niistä keskusteluun parinsa
kanssa. Toki puheisiin osallistuttiin myös yleisesti. Lounaaksi valmistui herkulliset salaatit, ja ne
syötiin noin yhden maissa.
Päiväkahvin jälkeen luotsit rupesivat pommittamaan talkoolaisia valmiiksi saamisen sanomalla,
ja yksi heistä viritteli tykin ja läppärin taittovalmiiksi. Sitä mukaan kun juttuja valmistui, niitä

Taitosta oli noin puolet tehty, kun ruoka taas
kutsui erinomaisen keiton muodossa. Ihme, miten hyvää ruokaa tehtiin pienen pienessä toimistokeittiössä kahden keittolevyn avulla!

Ensimmäisen pilottitalkoon opetukset:
- kopio- ja tulostuslaitteiden toimivuus tulee testata heti kun ehtii, eli yksi luotseista voi ottaa
sen tehtäväkseen jo aamupäivällä
- aina on talkoissa mukana henkilöitä, jotka haluaisivat enemmän ennakkosuunnittelua ja heille
pitää osata perustella, miksi talkoomalli toimii ilman isoa ennakkosuunnittelua: sisältöön ei sitouduta yhdessä, jos joku suunnittelee sen aiemmin
- toimimattomista laitteista ei selvitä myöhemmin yksin, jollei nähdä sitä, että tekniikkaa tulee
lähes aina säätää
- ruoan osuus lisää yhteishenkeä, antaa hengähdystaukoa ja tuo eri tekemiset samalle tasolle
- alkeellisimmissakin oloissa voi toimia toisin
- valmiiksisaaminen on talkoiden elinehto
- jokaisen pitää oppia rytmittämään työtään niin,
että ehtii saamaan valmiiksi valitsemansa työn
- paras on hyvän vihollinen

VIESTINTÄKASVATUKSEN SEURAN
KEVÄTTUUTTITALKOOT 8.3.2009
Kevättuuttitalkoot pidettiin Eerikinkadulla 8.3.2009 pitkänpäivän
pilottitalkoina. Tavoitteena oli tehdä Viestintäkasvatuksen seuran
kevätlehti. Talkoisiin osallistui 11 talkoolaista (yksi etänä
Afrikasta) ja 4 luotsia (Virve, Johanna, Liisa ja Maija).
Talkoot alkoivat kello 10, jolloin paikalla oli
luotsien lisäksi jo muutama talkoolainenkin. Talkoot alkoivat aamukahvilla ja leivonnaisilla, sillä
talkoolainen Sonja oli tuonut mukanaan edellisen
päivän Karoliinan synttäreistä jääneet kakut ja
muut pikkuleivät.
Talkoot aloitettiin yhteisellä aivoriihellä Kevättuutin sisällöstä. Ideoita tulikin runsaasti. Ideoiden pohjalta tehtiin suunnitelma ja työt jaettiin
tasaisesti kaikkien talkoolaisten kesken.
Ennen töihin ryhtymistä päätettiin yhteisesti pisteytysmenetelmällä, mitä talkoissa syötäisiin. Tulokseksi saatiin syöminen Eerikin Pippurissa.
Iltapala päätettiin tehdä itse.

Luotsi ohjaa ja neuvoo

Tulostaminen aloitettiin noin kello 19.00 ja sitten ryhdyttiin monistamaan. Lehti valmistui noin
kello 22.30.

Toisen pilottitalkoon opetukset:
- Taitto pitää suorittaa monella koneella ja pitää
olla monta tykkiä käytössä.
- Tulostus pitää aloittaa heti, kun sivuja valmistuu

Ison yhteisen pöydän ääressä on hyvä tehdä lehteä

Juttujen kirjoittaminen alkoi heti, kun työt oli
jaettu ja pisteytys suoritettu. Elina oli myös lähettänyt jutun Sierra Leonesta. Juttujen valmistuessa Timo ryhtyi taittamaan lehteä.
Syömässä käytiin noin kello 15. Lehden juttujen
teko ja taitto jatkuivat heti ruokailun jälkeen.
Kun kaikki jutut olivat valmiina, syötiin yhdessä
valmistettu iltapala ja sen jälkeen tehtiin vielä
taitto valmiiksi.

Kaikki ideariihessä esille tulleet ajatukset kannattaa
kirjoittaa ylös, jotta voidaan yhdessä pohtia, mitä
lehteen tulee

SONGAN VIDEO- JA NETTITALKOOT 18.4.2009
Songan netti- ja videotalkoot pidettiin kylätalolla pitkän
lauantaipäivän 12 tunnin talkoina. Mukana oli 18 talkoolaista
Songan ja Sinetän kyliltä. Talkoolaisista 6 oli yli 64-vuotiasta,
joten varsinaisia talkoolaisia oli 12. Mukana oli 3 luotsia.
Luotsit pakkasivat perjantaina miniläppärit, videotykin, omat ja talkoiden macit, kyniä ja papereita sekä wlan-aseman mummon pyöräkassiin ja
lähtivät kohti
rautatieasemaa. Majoittuminen
pendolinon toisen kerroksen hyttiin kävi helposti
ja hytissä oli mukava jatkaa talkoosuunnittelua.
Tampereelta mukaan tuli kolmas luotsi ja oli aika avata eväät ja tehdä suunnitelma seuraavan
päivän työnjaosta.
Juna saapui Rovaniemelle kello 8 ja luotsit kärryineen kohtasivat vastaan tulleen talkoolaisen.
Matka kohti Sonkaa alkoi. Kello puoli 9 olimmekin jo kylätalolla, missä kahvi ja sämpylät odottivat luotseja. Talkoolaisia alkoi saapua paikalle
ja yhdeksän maissa pääsimme aloittamaan talkoot.
Luotsi aloitti talkoot kertomalla
ta ja kyselemällä kultakin, mitä
koisiin tekemään. Ilmeni, että
osa porukasta oli tullut tekemään
Sonka-videota
(tätä
luultiin etukäteen päätarkoitukseksi), osa tekemään Sonka-sivuja,
osa
oppimaan
yleensä sivujen tekoa, joko itselle tai ammattiyhdistykselle, ja osa tekemään Sinetän
kylän sivuja. Sinettä-sivujen
tekijöiden mielikuvat tuotoksesta olivat pisimmälle mietitty. Hups! Miten tässä nyt
näin kävi? Hetken mietittyään luotsi ehdotti talkoolaisille
kolmea
eri
ryhmää:
Sonkavideo, Sonka-sivut ja
Sinettä-sivut. Tämä oli kaikista hyvä ratkaisu. Tämän jälkeen
kerrottiin
ruoan
merkityksestä talkoissa ja yh-

talkooperiaatteesolivat tulleet tal-

teisestä päätöksenteosta. Aivoriihen ja pisteytykseen jälkeen lounaaksi päätettiin tehdä uunilohta
ja perunamuusia sekä uunijuureksia. Illalliseksi
tehtiin pihviä, valkosipuliperunoita ja salaattia sekä jälkiruuaksi jäätelöä.
Suunnittelun jälkeen työt alkoivat melko itseohjautuvasti, yksi luotseista ohjasi esittelyvideon tekoa, ja kaksi muuta kertoivat nettisivujen
rakenteesta kahdelle muulle ryhmälle sekä aloittivat kummankin kylän omat sivut, molemmissa
ryhmissä yksi luotsi. Ruutua seurattiin tarkasti,
kun jokainen vuorollaan teki sivuja.
Songassa oli valtaisat määrät hyviä valokuvia,
joita oli kertynyt vuosien takaa. Ryhmältä meni
paljon aikaa kuvien valikoimiseen. Macin imoviella ruvettiin koostamaan ensimmäistä osaa videosta. Samanaikaisesti osa lähti kauppaan ja
loput rupesivat tekemään nettisivuja. Luotsit oli-

Homma on jo pitkällä ja kuvaa siirretään sivuille. Kriittinen joukko
katsoo hyväksyvästi työn tulosta.

vat viritelleet kaksi videotykkiä, yhden videoryhmälle ja yhden Songan nettisivuille. Kolmaskin
tykki olisi ollut tarpeen, mutta nyt piti sinettäläisten tyytyä katsomaan samalta ruudulta. Luotsille
oli paljon vaikeampi neuvoa heitä, koska ruudun
ääreen pääsi niin harva ja ne jotka pääsivät, peittivät ruudun.
Songan sivuille siirrettiin tietoja aikaisemmilta
Songan omilta sivuilta. Miksi nyt tehtiin uudet?
Vanhoja ei voinut kukaan itse päivittää ja ne
koettiin hyvin pysähtyneiksi. Mukana oli 5 nettitikkua ja niitä käytettiin koko ajan. Kylätalon
kiinteä yhteys oli kuitenkin voittamaton nettisivujen teossa. Mukana oli kyllä wlan-asema, mutta
jostain syystä aseman sähköpistokkeesta puuttui
osa, eikä sellaista sonkalaisiltakaan löytynyt, joten tyydyimme yhteen hyvään ja viiteen takertelevaan yhteyteen. Hommat kuitenkin hoituivat.
Sinetän sivut valmistuivat vauhdilla, ongelmia
oli ainoastaan oman nimen alle tehdyistä sivuista, sillä luotsit eivät olleet aiemmin pyytäneet Sinetälle omia sivuja, vaan he tekivät niitä
t3malli3-sivuille. Sinetän sivuthan tulivat talkoiden kohteeksi vasta paikan päällä.
Osa porukasta teki ruokaa ja yhden maissa syötiinkin noutopöydästä hakien. Ruoan jälkeen työt
jatkuivat tasaiseen tahtiin ja videoryhmässä syntyi kuvakertomuksia. Mutta mistä musiikki videoille? Tekijänoikeuslakihan kieltää ottamasta

musiikkia, kun kyseessä on video muille esitettäväksi. Kylän puuhanainen Leena soitti kylän
musiikkiperheelle ja niinpä paikalle tupsahtikin
isä neljän lapsensa kanssa ja alkoi musiikin äänitys! Samanaikaisesti kukin vuorollaan teki nettisivuja ja sivuille etsittiin tietoja.
Videokin valmistui pikkuhiljaa ja myös iltaruokaa tehtiin. Kello 19 katettiin juhlava pöytä, viritettiin tykki ja video. Sitten syötiin, katseltiin
video ja nautittiin työn tuloksista.
Sitten pitikin jo laittaa tavarat kasaan ja kiirehtiä
autolle. Kello 21.10 junalle ehdittiin juuri ja juuri. Junassa luotsit kävivät vielä läpi päivän tuloksia ja laittoivat nettiin kuvia. Oli hyvä mieli.

Talkoiden opetukset:
- Tykkejä tulee olla niin monta, että kullakin ryhmällä on oma
- Pakkaus pitää tehdä huolella, pienenkin osan
puuttuminen estää toiminnon
- Nettisivuille pitää laittaa koko ajan sisältöä
- Nettisivujen päivityksestä tulee sopia selkeästi,
jotta jatko on turvattu. Pieniä kokonaisuuksia kullekin.
- Ruoan merkitys on valtava, sen avulla jaksaa
ja päivä ei tunnu raskaalta

TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURAN TALKOOT
8.-9.5.2009
Tulevaisuuden tutkimuksen seuralla on vuonna 2010 kolmikymmenvuotisjuhlat. Jo vuotta aiemmin seura halusi taltioida omaa historiaansa ja tulevaisuuden tutkimuksen historiaa. Niinpä talkoot olivat
paikallaan. Tutun talkoisiin osallistui 6 seuran jäsentä ja 2 luotsia
ja ne kestivät perjantai-iltapäivästä lauantai-iltapäivään. Varsinaisia
talkoolaisia näissä pilottitalkoissa oli vain 3.
Ennen talkoita luotsit olivat jo siirtäneet seuran
entisen puheenjohtajan onnitteluvideon viidentoista vuoden takaa dvd:lle digitaaliseen muotoon.
Videohan oli tietty VHS:llä. Siirto tehtiin Lasipalatsissa sijaitsevassa yrityksessä. Digitaalinen
muoto saatiin juuri ennen talkoita. Talkoihin saapui kello 15 maissa entisiä puheenjohtajia kaksin
kappalein sekä historian tutkija ja muutama seuran aktiivi. Puheenjohtajilla oli mukana kuvia
kansainvälisistä tapahtumista.
Aluksi katsottiin 15 vuotta vanha video, missä tulevaisuuden tutkijat ja muut ystävät kertoivat
muistojaan ja kokemuksiaan yhteistyöstä silloisen puheenjohtajan kanssa. Päätettiin ottaa videolta kolme pätkää edelleen jaettavaksi.
Skannattiin kuvia ja siirrettiin niitä iMovielle jatkokäsittelyä varten. Luotsi haastatteli vanhoja
konkareita. Haastatteluista tehtiin kaksi audioita:
millaista oli tulevaisuuden tutkimus alussa ja miten tulevaisuuden tutkimuksen seura sai alkunsa.
Työskentelyn lomassa tilattiin salaattia läheisestä
kreikkalaisesta ravintolasta. Sitten syötiin yhdessä ja jatkettiin materiaalin työstämistä. Ensimmäisenä talkoopäivänä perjantaina työt lopetettiin
yhdeksän maissa.
Lauantain talkoopäivä aloitettiin kello 10 aamukahvien merkeissä. Sitten katsottiin edellisen päivän aikaansaannokset ja jatkettiin editointia.
Tuotoksia siirrettiin nettiin niiden valmistuessa.
Koska videot olivat ”väärässä” formaatissa, saatiin siirrettyä vain kuvagalleriat ja tekstiosuudet.
Noin kello 15 katsottiin työ tehdyksi ja lähdettiin kotiin.
Tulevaisuudentutkimuksen seuran historiaa
tuli kuvitettua ja puhuttua viikonlopun ajan.
Tuloksena oli monia videoita:
- keskustelua seuran alkuvaiheista

- keskustelua tulevaisuuden tutkimuksen menetelmistä
- kuvakooste kansainvälisistä konferensseista
- kuvakooste 25-vuotisjuhlista
- teksti ja kuva seuran merkin historiasta
Mukana on myös muuta historian havinaa:
Sakari T Lehto kertoo yritysten tulevaisuustarkasteluista 70-luvulla, Tapio Reponen tutkijoiden ja
yritysmaailman yhteistyöstä ja M-L Viherä kokemuksia tulevaisuuden tutkimuksesta yrityksessä.
Nämä kolme viimemainittua puheenvuoroa on
otettu Pentti Malaskan 60-vuotisjuhlavideolta.
Jälkikäteen seuran entinen pj lähetti kiitosviestin:
Niinpä Maija ja muut aktivistit,
Oli hieno kokemus, vaikka oma osallistuminen
rajoittui "puhetalkoisiin", mikä talkoo-konseptin
mukaan on vielä rajoitteista osallistumista, eiks
vain? Mutta luotsit olivat osaavia ja kannustavia joten hyvinhän siitä selvittiin ja konseptin
toimivuus ja tuloksellisuus tuli tälläkin demonstraatiolla testatuksi.
Hyvää jatkoa
Pentti

Talkoiden opetuksia:
- kevätpäivinä on vaikea saada ihmisiä mukaan
- videon siirtoa nettiin pitää opetella lisää, nyt se
tehtiin seuraavilla viikoilla luotsien toimesta
- vhs-videoiden siirtoon pitää hankia laitteita, jotta talkoissa voidaan käyttää kaikki mahdollinen
aineisto
- pienelläkin porukalla saa hyvää jälkeä

OIKARAISEN, SAARENKYLÄN JA NORVAJÄRVEN
JULKAISUTALKOOT 13.6.2009
Oikaraisen
ala-asteella
pidettiin
kolmen
kylän
yhteiset
julkaisutalkoot. Talkoot kestivät yhden pitkän lauantaipäivän.
Talkoolaisia oli yhteensä 15 talkoolaista, joista 4 yli 64-vuotiasta,
joten varsinaisia talkoolaisia oli 11. Luotseja oli 2 (Johanna ja
Minna). Oikarainen, Norvajärvi ja Saarenkylä ovat muodostaneet
"Kolmen koplan", ja halusivatkin nyt toteuttaa yhteisvoimin
kylälehden.

Talkoopaikalle saapuminen
Saavuimme Rovaniemelle aikataulusta etuajassa,
jopa kolme minuuttia. Eero oli meitä vastassa
iloisena ja puheliaana. Aloitimme heti päivän
suunnittelun automatkan aikana. Kävi ilmi, että
Oikaraisissa odotettiin todella talkoita. Julkaisulle kuulosti olevan kysyntää, ja talkooporukkakin
innolla mukana.
Oikaraisissa meitä odotti vanha puukoulu, joka
oli selvinnyt kyläkoulujen lakkautuksista. Herttaiset kyläläiset olivat huolehtineet puuroa myöten
aamuravinnostamme, kahvikin tarjoiltiin pöytiin.
Oli lähellä, ettei alkanut hävettää. Mutta sinunkaupat tehtiin aamupalaryhmän kanssa pian, ja
tunnelma vapautui.

Päivän ruokalista oli nopeasti valmis, sillä virallista pisteytystä ei käytetty, koska kaikille tuntui
olevan tärkeää ruoan kuuluminen vuodenaikaan,
ruoan alkuperä, lähiruokaa arvostettiin, ja tuoreista aineista saatiin maukasta ruokaa. Pohdimme
siis yhdessä, mitkä ovat kauden kasvikset.
Lounaaksi päätimme valmistaa uusia perunoita
ja kevätsipulia salaatin kera, uunilohta sitä haluaville kypsyi uunissa, jälkiruoaksi syntyi karpalokiisseli paikallisista marjoista. Välipala haettiin
paikallisesta suosikkileipomosta, tuoretta pullapitkoa, kahvia mausteena. Päivälliseksi teimme uunikasviksia ja porsaanulkofilettä, (mitä saimme
evääksi junaan, kiitos siitä ihanille talkoolaisille,
jotka huolehtivat meistä kuin omista lapsistaan).

Talkoopäivän suunnittelu ja toteutus
Vähitellen, hyvissä ajoin ennen yhdeksää, muukin talkooporukka saapui paikalle, ja aloitusinfo
voitiin pitää kahvin ääressä.
Päivän aikataulun suunnitteluun ja julkaisun sisältöön päästiin paneutumaan lehtihuoneessa jo
pian yhdeksän jälkeen. Juttuideoita nousi esille
hyvinkin kivuttomasti, suunnittelua oli selkeästi
tehty etukäteen, ja omista visioista haluttiin tehdä yhteisiä. Kohta pohja kaksikymmentäsivuiselle julkaisulle oli valmis, ja työhön päästiin
käsiksi.
Ensin oltiin kuitenkin suunniteltu päivän ruokalistaa. Kirjoitimme taululle pisteytyspohjan arvottamisperustein, joten jo ennen pisteytystä
talkoolaiset oma-aloitteisesti pohtivat näitä arvoja: helppous, nopeus, terveellisyys/puhtaus/luomu
ja maku.

Keittiöryhmä vielä viimeistelee upeaa
Sipulit kuullottuvat makeiksi voissa.

ateriaa.

Taittaminen ja kirjoittaminen menivät sulavasti
ja sutjakasti. Lähes huomaamatta oli kaikki valmista ja taitto jo kunnon vauhdissa. Yhden videotykin avulla taittaminen oli haastavaa, kaikki
eivät nähneet kunnolla, mutta seuraavan kerran
on sitten toinen ja kolmaskin.

Ryhmähengestä oltiin iloisesti yllättyneitä ja kyläläiset toivoivat keskenään jatkoa näin mukavalle
päivälle. Jatkoa on varmasti siis luvassa.
Sinänsä talkootoiminta ei ollut heille uutta, mutta nyt he saivat alkusysäyksen kohti omaa yhteistä lehteä. Talkoolaiset olivat hienosti mukana
juuri oikeanlaisella talkoohengellä, kaikki yhteen
hiileen puhaltaen. He olivat itsekin iloisesti yllättyneitä siitä, kuinka mainiosti yhteispeli toimi ja
kuinka innokkaasti kaikki ottivat projektin omakseen.
Pääkirjoitus syntyy yhteistyössä, kuten myös koko julkaisu.

Talkoolaisilla oli omat koneet, joille asensimme
Scribukset, kukin taittoi sitten oman juttunsa.
Osa jutuista taitettiin ryhmissä, kuten myös kirjoitettiin. Emmehän halunneet saada ketään pelkäämään koneita, joten hyvä tapa lähestyä niitä,
on ryhmätyöskentely, joka ei jätä ketään ulkopuolelle.
Muutamia huomioita kuitenkin tuli. Talkoisiin
osallistui kaksi Atk-kurssille asennoitunutta kyläläistä, jotka loppuen lopuksi sulautuivat joukkoomme hyvin, valitettavasti joutuivat lähtemään
etuajassa, mutta kiitos hyvistä jutuista ja ideoinnista.
Toinen huomio oli, että alunperin ruokaryhmään
ilmoittautuneet eivät jääneet ulkopuolelle itse
julkaisun sisällöstä tai tekemisestä. Motivaatio
oli mitä parhaimmin kohdallaan, vaikka heidän
tarkoitus oli tosiaan aluksi osallistua vain ruoanvalmistukseen. Talkoiden edetessä kaikki kuitenkin huomasivat osaavansa itsekin vaikuttaa
julkaisuun ja tehdä siihen sisältöä.
Julkaisu saatiin valmiiksi kiireen kera, mutta lopputulos oli huippuhieno.

Onnistuneen talkoopäivän anti
Kaiken kaikkiaan päivä oli mitä onnistunein ja
kaikilla oli mukavaa. Tästä kerrasta jäi selkeästi
jotakin kyläläisille käteen. He suunnittelivat jo
seuraavaa lehteäkin innolla. Sitä miten järjestäisi
itse talkoot ja miten organisoisi kaiken. Tavoitteet saavutettu?!

Suunnitelma oli lopputuloksen mukainen!

Talkoiden opetuksia:

- Kameroita tarvitaan enemmän, nyt toimimme
meidän oman kameran ja kännykänkameran varoin. Talkoolaisilla ei ollut omia kamerakännyköitä.
- Videotykkejä enemmän.
- Varapiuhoja kaikkiin mahdollisiin laitteisiin.
Ehkäpä oma skanneri, sillä nyt skannaaminen
tehtiin kameran avulla. Jälki tosin voi olla jopa
parempaa näin.
- Taittamisen voisi aloittaa vieläkin aikaisemmin,
nyt aloitimme heti lounaan jälkeen. Suurin viivytys oli kameroiden puute, kun kaikki kuvat olivat samalla muistikortilla, ne päätyivät yhdelle
koneelle, ja loppukiireessä yksi lisäili kuvia viimeiseen asti.
- Tallennuspaikkojen kanssa täytyy pitää huolta.
Ohjeet tulee antaa selkeästi ennen työnteon aloittamista, muistuttaminen ei ole pahitteeksi.
- Lataa akut!

YÖJALAN TALKOOT NUMMELASSA 15.8. JA 22.8.2009
Yöjalan talkoita pidettiin kahtena peräkkäisenä lauantaina Yöjalan
toimistolla elokuun 15. ja 22. päivinä 2009. Talkoisiin osallistui 7
talkoolaista ja 3 luotsia. Talkoissa tehtiin porukalla esitteitä ja julkaisuja. Yöjalka on nuorisotoimintaa syrjäytymisvaarassa olevien
nuorten tukemiseksi ja auttamiseksi kasvamaan oman elämänsä hallitsijoiksi. Suurin osa toiminnasta perustuu vapaaehtoistyöhön.
Luotsit hakivat aamulla Eerikinkadulta talkootavarat: miniläppärit, tykit, macit sekä kameran ja
navigoivat sitten Nummelaan Yöjalan toimistoon
kello yhdeksäksi.
Toimisto oli pieni ja keittiö vielä pienempi. Mitenkähän oikein mahdumme? No, aloitettiin aamukahvilla ja kertoiltiin hiukan Tietotaitotalkoista ja Yöjalan toiminnasta. Kukin talkoolainen
kertoi vielä, mitä on tullut tekemään ja millaisia
odotuksia hänellä on talkoilta.
Päällimmäiseksi nousi tarve uudistaa omat esitteet ja tiedotukset toiminnasta sekä nuorille ja
heidän vanhemmilleen että myös vapaaehtoisille.

Katseet kohdistettu valkokankaalle...

Päätettiin jakaantua kolmeen ryhmään: esite, lehti vanhemmille ja kertomus päättäjille.
Tämän jälkeen keskusteltiin, mitä tänään syötäisiin. Pisteytettiin ruokailu ja tultiin siihen tulokseen, että itse tekeminen on paras menettely,
tietysti hyvän maun ja lähiruoan lisäksi myös siksi, että säästetään aikaa ja rahaa. Yhdessä tekeminen ja tehdyn nauttiminen oli tosi hyvä juttu
myös tunnelman ja herkullisten tuoksujen vuoksi. Eikä haitannut, vaikka keittiö oli tosi pieni,
yhdellä levyllä keitto valmistui hyvin. Pisteytysmenetelmä sai kehuja, sitä voi soveltaa moneen
yhdessä tekemiseen nuorten ja vapaaehtoisten
kanssa.

Pentti seuraa tarkkana, miten esite saa muotoaan. Tietokoneen näyttö on heijastettu videotykillä
suuremmaksi, jolloin talkoolaisten on helpompi seurata muiden työskentelyä.

Viriteltiin kolme erillistä työpistettä ja kullekin
tykit seinälle. Pentti lähti ottamaan kuvia ympäristöstä uudeksi esitteen kanneksi.
Noin yhden maissa syötiin ja sitten taas jatkettiin aina neljään asti. Tehtävät jäivät muhimaan
seuraavaan lauantaihin. Luotsit veivät laitteensa
Eerikinkadulle ja sitten kotiin ja saunaan!
Seuraavana lauantaina toistui edellisen lauantain
ohjelma: aamulla Eerikinkadulle ja sitten Nummelaan. Nyt ei tosin tarvittu enää navigointilaitetta avuksi. Aamuvirkut talkoolaiset olivatkin
keittäneet jo kahvit valmiiksi ja sitä juodessa kertasimme, mitä olemme saaneet jo valmiiksi ja
mitä pitää vielä tehdä. Samoin päätimme ilman
pisteytystä tehdä hyväksi havaittua keittoa!
Ja ei kun töihin. Esite valmistui ajallaan ja sitä
tehdessä talkoolaiset oppivat sekä kuvankäsittelyä että tekstin muokkausta sekä taittoa Scribuksella.. Muut tuotokset jäivät kesken puuttuvien

tietojen vuoksi, mutta talkoolaiset lupasivat tehdä ne valmiiksi. Näihin tehtäviin osallistuneet sanoivat myös oppineensa taitto-ohjelman ja
kuvankäsittelyn.
Neljän aikaan tavarat laitettiin taas kasseihin, ja
matka kotiin alkoi.

Talkoiden opetuksia:
- Valmiiksi saamisesta pidettävä enemmän kiinni, olisi pitänyt ottaa vähemmän tehtäviä, olla
realistisempi siitä, mitä tuloksia on mahdollista
saadaa aikaiseksi talkoiden aikana
- Kahden peräkkäisen lauantain malli toimii, väliajalla olisi pitänyt löytyä puuttuvat tietosisällöt
- pienessäkin tilassa voi toimia
- ruoan tekeminen oli hyvä ratkaisu
- macien hiiri pitää laittaa hitaammaksi
- yksi windows-PC olisi hyvä olla myös mukana
tutumpana talkoolasille

NETTISIVUTALKOOT LIMINGASSA 18.8.2009
Nouseva Rannikkoseutu ry oli kutsunut talkoot koolle 18.8.2009.
Sana talkoista kulki MSL:n Oulun toimiston kautta. Talkoopaikkana oli idyllinen, Pohjois-Suomen vanhin työväentalo Sointula aivan
Limingan kirkonkylän laidalla, hyvien yhteyksien päässä. Paikalla
oli 5 aktiivista seudun kehittäjää talkoolaisina ja 2 luotsia. Talkoot
kestivät yhden pitkän päivän.

Talkoopaikkanamme toimivaa työväentaloa oli remontoitu, ja suuri juhlasali oli erinomainen talkoopaikka, sillä valkoista seinätilaa riitti tykillä
heijastaa, ja pöytiä ja tuoleja oli riittävästi työpisteitä ja ruokailua varten. Juhlasalin kalustusta
muokattiin vähän talkoiden käyttöön sopivaksi.
Keittiökin oli talkoisiin ihan riittävä, mutta pulaa
oli ruoanvalmistus- ja ruokailuastioista. Söimmekin paperilautasilta, mikä oli vastoin kestävän kehityksen ajatustamme. Talossa oli kyllä hienot,
vanhat Arabian posliinikahvikupit, mutta ruokailuvälineitä ei ollut. Talkoiden ruoka-ajattelu innosti Sointulan ylläpitoporukkaa niin paljon, että
he lupasivat varustaa talon monipuolisemmalla
astiastolla. Hieno juttu!
Matka Liminkaan tehtiin tietenkin yöjunalla, siis
Ouluun saakka, josta tultiin bussilla takaisin tunnin verran. Hullua, kun paikkakunnalla on kuiten-

kin rautatie ja asema, siellä eivät vain matkustajajunat enää pysähdy…
Aloitimme heti aamusta yhteisillä kahveilla ja
keskustelulla nettisivujen sisällöstä ja merkityksestä. Paikalla oli parista-kolmesta kyläyhdistyksestä edustajia, joiden tavoitteena oli tehdä
yhteinen portaali nettiin kaikille Limingan kyläyhdistyksille. Kaikkein ensimmäiseksi kuitenkin
tehtiin
”mitä
tänään
syötäisiin”
–suunnitelma. Kun keittiön kattila- ja muu välineistö oli hyvin vajavainen (hella ja uuni olivat
isot), mietin varasuunnitelma B:tä eli mahdollisuutta hoitaa ruokailu eineksillä. Kerroin kuitenkin ruoan pisteytysmallista, jolloin talkoolaiset
halusivat, että tehdään kuitenkin pisteytys ihan
oppimisen vuoksi. Olin todella yllättynyt, kun
saimme pisteyttämällä päivän ruokalistaksi uunilohen ja keitetyt perunat sekä salaatin. Perunat

kiehuivat ainoassa kattilassa, uunilohelle saatiin
kaupasta ilmaiseksi foliovuoka ja salaateille oli
juuri sopivasti yksi tarjoiluastia. Ruoasta tuli herkullista, ainoastaan pahvilautaset toivat siihen
pienen miinuksen.
Päivän alkajaisiksi käytiin läpi talkoiden perusajatukset julisteen avulla. Seuraavaksi viriteltiin kaksi tykkiä ja tietokonetta niin, että pystyttiin sekä
tuottamaan sisältöjä että hakemaan aineistoja samaan aikaan. Kun talkooväki vähän päivän mittaan
vaihtui,
käytiin
samoja
asioita
kertauksenomaisesti läpi, mikä ei ollenkaan ollut
pahitteeksi. Tekijöitä vaihdettiin koneiden ääressä, ja jokainen talkoolainen pääsi kokeilemaan,
miten eCredon valmis pohja totteli.
Talkoolaiset harmittelivat, ettei mukana ollut riittävästi aineistoa, jota olisi voitu laittaa sivuille.
Yhdessä kehitettiin kuitenkin keskustellen sellainen sivustopohja, jolle kaikkien kylien aineisto
voitaisiin laittaa. Monen tykin käyttö osoittautui
näissäkin talkoissa välttämättömyydeksi.
Yhden luotsin organisoima ruoanlaitto sujui samaan aikaan kun muut tekivät toisen luotsin
kanssa töitä nettisivujen parissa.
Sivujen tekemisen lomassa talkoolaiset kehittelivät myös uusia ideoita omaan toimintaansa, kun
näkivät, mitä sivuille voisi laittaa ja mitä kertoa
kuntalaisille ja kyläläisille sivujen kautta.
Talkoolaisilla ei ollut valmista aineistoa juuri

lainkaan mukanaan, mutta yhteisesti luotiin kuitenkin sellainen sivusto, jolle jokainen kyläyhdistys pystyy liittämään omat juttunsa. Paikalla
olleiden kylien edustajat tekivät omia yläsivujaan pidemmälle, muutama kuvakin käytiin polkupyöräillen näppäämässä, sillä sää oli mitä
hienoin loppukesän päivä. Kun talkoissa oli useita kunnanvaltuutettuja ja lautakuntien jäseniä,
kunnan nettisivuilta löytyi kylien kannalta tärkeitä tietoja, joihin tehtiin linkkejä.
Limingan talkoissa tehtiin pitkä päivä, ja talkoolaiset olivat tyytyväisiä yhdessä illalla katsottuun
työn tulokseen. Kuvien ja tekstien puuttuminen
aiheutti sen, että tehtiin valmiiksi vain paikat, joihin seuraavina päivinä ilmestyikin runsaasti kuvia ja tekstejä. Ajatukseksi jäi, että nettitalkoot
uusitaan myöhemmin, että poissaolleiden kyläyhdistysten edustajat oppivat myös päivittämään
omia sivujaan. Liminkalaisten sivuilla on talkoiden jälkeen ollut ”elämää”.

Talkoiden opetukset:
- talkoolaisia voikin olla paikan päällä huomattavasti vähemmän kuin ennakkoilmoittautumisia
- jos sivuille halutaan olemassa olevaa aineistoa,
sen tulee olla saatavilla
- tehdään vain sivuja, joihin osallistujat itse sitoutuvat – ei siis muille ajatuksella, että kyllä joku
sitten täyttää

MARRASKOSKEN NETTITALKOOT 29.8.2009
Marraskosken talkoot sateisena lauantaina tuottivat yhteisvoimin internetsivut kylälle. Talkoot pidettiin Marraskosken erämajalla noin
13 talkoolaisen ja kahden luotsin voimin. Varsinaisia talkoolaisia
oli 11, sillä yksi oli alaikäinen (alle 15v) ja yksi yli-ikäinen (yli
64v), joten kaikki ikäluokat olivat edustettuina, ja sen ansiosta sivuille saatiin myös Nuorisonurkkaus! Talkoot kestivät yhden pitkän
lauantain.
Perjantai-illan ilma oli painostava, kun lähdimme
Eerikinkadulta Helsingistä kohti Rovaniemelle
porskuttavaa yöjunaa. Eväitä lähti mukaan vielä
ennen junaan astumista, ja laiturilla ehdimme kerrata talkoiden kulkua.
Junassa testasimme erilaisia tapoja liittyä internetiin, ja totesimme nettitikun ja Bluetooth-yhteyden yhtä varmoiksi ja toimiviksi. Tosin ne olivat
molemmat saman operaattorin verkossa toimivia.

roimme tapahtuneesta ja opastimme aloittamaan
aamukahvittelun ja sivujen sisällön suunnittelun.
Kaikki olikin valmista, kun viimein saavuimme
talkoolaisten pariin Erämajalle.
Muutama talkoolainen uupui vielä, kun saavuimme liki tunnin myöhässä talkoopaikalle. Talkoomaja oli 37 kilometriä Rovaniemeltä, eli vielä
muutamia kilometrejä etäämmällä Rovaniemen
keskustasta kuin Songan tai Sinetän kylä.
Talkoopaikkana toimiva metsästysmaja oli kaunis ja avara rakennus päätien varrella. Nettiyhteytenä toimi erilaiset nettitikut, joten sivujen
hiominen ja päivittäminen oli totuttua laajakaistanopeutta hitaampaa, mutta ei mahdotonta.

Kylän vanhat ja viisaat miehet ahertavat Marraskosken historiikin kimpussa

Kertasimme vielä tulevan talkoopäivän tapahtumia ja mahdollisia kriisi-/tappiotilanteita. Mitään
maailmaa kaatavaa emme kuitenkaan keksineet,
tuonnempana keron, mikä on se ylitsepääsemättömältä vaikuttava kriisi.

Aloitimme päivän ripustamalla luovasti julisteen
valkokankaaseen, sillä seinätilaa ei ollut ja fläppitaulukin uupui. Aloituskahvien, esittelyn ja johdannon talkoisiin jälkeen tarvittiin lisää luovaa
ajattelua. Juliste käännettiin ympäri, ja toiselle
puolelle suihkutettiin spray-liimaa, jotta aivoriihimenetelmällä kerätyt ideat saatiin seinälle jaotellusti. Laitoimme toiveiden mukaisesti heitellyt
tarpeet sivujen sisällöstä julisteen kääntöpuolen
liimaan pahvilapuilla.

Yö meni junassa mukavasti tuhdin iltapalan jälkeen, ja nukuimme sikeästi, tosin hieman kylmissämme. Emme sitten huomanneet laittaa
lämmitystä täysille, vaan vain vähän kovemmalle. Mutta emme valita, oma hytti takasi sikeät
yöunet.
Aamulla konduktööri kertoi meille ensimmäisen
takaiskun: Olemme tunnin myöhässä, pahoittelemme myöhästymisestä mahdollisesti aiheutuvaa
häiriötä.
Seurasi
välittömästi
marraskoskelaisia infoava tekstiviesti, jossa ker-

Yhdessä tehden syntyy paras sisältö nettisivuille

Marraskoskelaisilla oli selkeä ja yhteinen tavoite
sivuille: ajan tasalla niiden täytyy olla!

Ensimmäinen toive tulevaa päivää koskien oli, että "laitetaan pöydät keskelle, jottei tarvitse seinäruusuina olla". Mahtavaa! Luotsien ei tarvinnut
itse sitä ehdottaa, vaan aloite tuli samantien talkoolaisilta. Mikä voittoisa tunne, muutkin ajattelevat talkooajatusten mukaisesti ilman, että
talkoista mitään tietää. Sinänsä ei mikään yllätys, mutta harvinaista silti, ja meille ensimmäinen kerta, kun näin tapahtuu.
Aivoriihen ja rakenteen suunnittelun jälkeen jaoimme pahvit kolmelle ryhmälle ryhmien toiveiden mukaisesti niin, että jokainen ryhmä sai
pohdittavakseen ja kirjoitettavakseen haluamansa
alueen.
Seuraavana vuorossa oli ruoan pisteytys – aivoriihi kehiin. Ideoita tuli mukavasti, ja kaikki olivat
kivasti tyytyväisiä lopputulokseen: lohta ja uunikasviksia, keitettyjä perunoita ja salaattia, jälkiruoaksi päätimme vielä paistaa vohveleita ja
ostaa jäätelöä seuraksi.
Kaikki saivat vatsansa täyteen, vaikka otimme
erivapaudeksi muokata päivän "lukujärjestystä"
ruokailuiden osalta hieman. Teimme lounaan aikoihin kahvipöydän voileipätarvikkein höystettynä, ja näin ollen pääruoka siirtyi kello kolmen ja
neljän väliin, minkä jälkeen söimme vielä vohveleita ja joimme kahvit.
Kaikki olivat ratkaisuun enemmän kuin tyytyväisiä, ja vatsatkin tulivat täytettyä - poistuimme
paikalta hyvin kylläisinä, vaikka varsinaisesta
ruokailusta oli siinä vaiheessa kulunut jo muutama tovi. Lopuksi söimme iltaleipiä samalla kun
katsoimme päivän tuotosta yhdessä - sitä valmista.
Internetsivuja päivitettiin ja luotiin ryhmissä, ja
kaikki näkyi videotykin heijastuksesta, jottei tarvitse tietokoneella olijan olan yli kurkkia - talkooperiaatteiden mukaisesti.
Päivä eteni mukavasti, ja kaikki saivat tehdä jotakin sivuston eteen. Nettitikutkin toimivat hyvin,
kunnes kello eteni iltaa kohden, ja verkko ilmeisesti täyttyi käyttäjistä. Yhteys hidastui huomattavasti, ja viimeiseksi jäänyt kuvagallerian päivitys
ei onnistunut. Kuvien lataaminen tuotti Error-sivuja siihen malliin, että päätimme turhautumisen
estämiseksi jättää asian tuonnemmaksi, mikä ei

tietenkään ole koskaan hyvä asia - kuka tulee jälkeenpäin niitä ikinä päivittämään?
Pienen pakotteen kuitenkin heitimme ilmoille:
huomauttelemme ahkerasti keskustelupalstallanne, jos kuvagalleriaan ei ilmesty jo valmiiksi katsottuja kuvia kuvateksteineen - hymy huulessa
tietysti.
Kaiken kaikkiaan päivän tavoite täyttyi, ja kaikki olivat tyytyväisiä päivän tuotokseen - omiin
internetsivuihin omine päivitettyine tietoineen ja
jääneeseen oppiin sivujen päivityksestä.
Kiitos Marraskoski, lauantai oli onnistunut ja lopputulos enemmän kuin tyydyttävä, ehkä jopa kiitettävä.

Luotsin opastuksella
nettisivujen tekemistä

kaikki

Talkoiden opetuksia:

talkoolaiset

oppivat

- nettisivujen keskustelupalstalta pitää poistaa rekisteröinti, sillä se vaikeuttaa keskustelua
- kokoomasivuille enemmän ingressejä ja kuvia
- katsottava, että tyhjiä sivuja ei ole näkyvissä
- ei liian pitkiä tyhjiä ketjuja
- ei sivuja, joissa lukee ...tälle sivulle tulee näkyviin..
- on tarkkaan mietittävä, mitä sivuilta oikeasta
halutaan
- talkoissa opitaan ainakin, mitä nettisivujen tekijältä voi odottaa, ymmärretään paremmin nettisivujen päivityksen ongelmat
- ihmiset eivät ole kovin valmiita keskustelemaan ja tuottamaan tietoa internetiin

YSILUOKKALAISTEN TULEVAISUUSTALKOOT
MANKKAALLA 14.-15.9.2009
Mankkaan yläasteen tulevaisuustalkoissa oli yhteensä 19 talkoolaista, opettaja ja 3 luotsia. Talkoolaisista 4 oli ala-ikäisiä, joten varsinaisia talkoolaisia oli yhteensä 15. Kahden päivän mittaiset
talkoot pidettiin Mankkaan koululla yön yli -mallin mukaan. Talkoissa tehtiin kolmesta tulevaisuusskenaariosta yksi julkaisu ja kaksi videota.
Paikkana oli biologian luokka Mankkaan yläasteella. Luotseilla oli mukana videokamera, kolme videotykkiä, kaksi mac-läppäriä, yksi
ubuntuläppäri ja kaksi miniläppäriä linux-käyttöjärjestelmällä, monitoimitulostin, kolme nettitikkua, muistitikuja, jatkojohtoja, sanelin, paperia,
tusseja, teippiä. Koulun puolesta oli windowsläppäri, smartboard-taulu, videokamera, rekvisiittaa,
sekä kotitalousluokan käyttöoikeus iltapäiväksi.

miten ja ovatko matkat sitten sitäkin arvokkaampia. Käsittelimme myös muutamalla lauseella sitä, että onko tulevaisuudessa nykyisenkaltaisia
koulua, niin että saadaan loma, vai opiskelemmeko etäältä virtuaalisesti koko ajan.

Tulevaisuustalkoot alkoivat kello 12. Opettaja
esitteli luotsit ja kerroin (olin yksi luotseista) jonkin verran, mistä talkoissa on kyse painottaen itseohjautuvuutta ja valmiiksi saamista, yhdessä
tekemistä, toisen työn arvostamista ja sitä, että
kaikki kyllä osaavat.
Tämän jälkeen sanoin muutaman sanan tulevaisuudesta, sen tutkimisesta ja tekemisestä, siitä, että
elämme
loppuelämämme
ensimmäisiä
minuutteja juuri nyt ja että rakennamme sellaista
tulevaisuutta, millaiset mielikuvat meillä on.

Tämän jälkeen olikin tulevaisuustaulukon laadinnan hetki. Näytin Yrjö Seppälän 84 tuhatta tulevaisuutta -kirjaa ja kerroin, että taulukon
menetelmä on sieltä.

Ajattelun avaamiseksi keräsin oppilailta pieniä
onnen hetkiä:
- matkalle lähtö
- loman alku
- ystävien kanssa oleminen
- ystävien ja poikaystävän kanssa oleminen
- teetä terassilla serkkujen kanssa
- palkkapäivä
- luonnossa auringossa luontoa kuunnellen

Koska luokassa oli hieno smartboardkangas,
aloin tehdä taulukkoa sille. No kynän väri piti
vaihtaa opettajan tietokoneelta, oppilaatkaan eivät osanneet käyttää taulua. Mutta sillä nyt taulukko tehtiin, seuraavalla sivulla näkyy koneelta
kaapattu ja wordiin siirretty taulukko kuvana, emme osanneet sitä editoida edes koneella. Alkuperäisen taulukon alla on sama taulukko
myöhemmin puhtaaksi kirjoitettuna.

Analysoin näitä hetkiä tulevaisuuden näkökulmasta muun muassa, millaisessa yhteiskunnassa on
mahdollista palkkatyö, mitä vaaditaan, että voidaan tavata ystäviä kasvotusten, millaisia ympäristötekoja tarvitsemme, että luonto säilyy ja että
onko meillä tulevaisuudessa varaa matkustaa ja

Taulukko syntyi siten, että oppilaat antoivat eri
vaihtoehtoja liikkumiselle, vuorovaikutukselle,
elinympäristölle ja elinkeinorakenteelle. Kaikki
annetut vaihtoehdot kirjoitettiin ylös. Tämän jälkeen äänestimme, mikä on toivotuin, mikä epätoivotuin tulevaisuus kullakin rivillä.

Smartboard-kankaalle tehty tulevaisuustaulukko

Sama taulukko puhtaaksi kirjoitettuna

Tekniikka-skenaario:
Toivotussa tulevaisuudessa liikuttiin teleportin
avulla, vuorovaikutus hoidettiin kasvokkain, mikä olikin helppoa, koska teleportin avulla voitiin
liikkua helposti toisen luo, luonnon ja ympäristön tuhoutumiseen vastattiin löytämällä uusia
asuinalueita ja uusien ammattien katsottiin löytyvän kansainvälisen viihteen maailmasta, mm.
pörssihait, pokerin pelaajat, viihdetaiteilijat, urheilijat jne.
Kylmä-skenaario:
Epätoivotussa tulevaisuudessa liikuttiin jalan, koska perusinfrastruktuuri oli hajalla, julkista liikennettä ei ollut. Vuorovaikutus hoidettiinkin
hologrammien avulla. Ympäristöstä ei huolehdittu lainkaan, sillä skenaariossa oli sota. Teollisuus kuitenkin kukoisti, ehkä omilla saarillaan,
ja tuotti mm. elintarvikkeita kaikille.
Yhteisöllisyys-skenaario:
Kolmanneksi skenaarioksi valikoitui yhteisöllinen skenaario, jota tulevaisuuden tutkijat voisivat kutsua slowlife-skenaarioksi.
Tässä
skenaariossa joukkoliikenne oli hyvin hoidettu ja
yleisin liikkumisen muoto. Lähiyhteisön lisäksi
pidettiin yhteyksiä muihin internetin avulla. Skenaariossa lähituotanto, puutarhat, pienet yritykset, työpajat jne. kukoistivat. Käsityö olikin
arvossaan, sen avulla tuotettiin pitkä-ikäisiä tuotteita.
Oppilaat jakaantuivat kolmeen ryhmään, Tekniikka-skenaarion valitsi 4 poikaa, Kylmän skenaarion valitsi 3 tyttöä ja 4 poikaa ja
yhteisöllisyys-skenaarion 6 tyttöä ja 1 poika.
Vaikka ryhmät olivat erisuuruisia, se ei haitannut työskentelyä.

Ryhmätyöskentely aloitettiin suunnittelemalla, mitä omassa skenaariossa syötäisiin ja laadittiin ostoslista tarvittavista ruoka-aineista. Opettaja ja
luotsi lähtivät kauppaan ostoslistojen kanssa ja
2 luotsia ja katsomaan, että tulevaisuusvideoiden
suunnittelu lähti hyvin käyntiin.
Kaupassa käynnin jälkeen siirryttiinkin kotitalousluokkaan, syötiin pienet pitsan siivut välipalaksi
ja osa ryhmistä (tekniikka ja yhteisöllisyys) rupesivat tekemään ruokaa ja kylmä-skenaario lähti
kuvaamaan tulevaisuusvideotaan.

Yhteisöllisyys-skenaario

Tekniikka-skenaarion pojat valmistivat poronkäristystä, perunamuusia ja puolukoita. Poronkäristyksen he sanoivat saaneensa teleportin avulla
Lapista, missä vielä jonkin aikaa on saatavilla
poroa.
Yhteisöllisyys-skenaario valmisti monipuolista salaattia (kurkkua, salaattia, paprikaa, tomaattia),
porkkanaraastetta ja savulohta sekä jälkiruoaksi
mansikkapirtelöä ja kaurakeksejä. He tekivät kaiken raaka-aineista, keksit itse ja mansikkapirtelön tuoreista mansikoista. He kertoivat itse
viljelleensä ja kalastaneensa ruoan raaka-aineet.
Kylmä-skenaario valmisti kalapuikkoja, pussiperunamuusia, valkosuklaamoussea sekä tarjosi
ohessa reissumiestä, oltermannia, pepsi-maxia ja
nallekarkkeja.
Tekniikka-skenaarion ruoan hinta oli korkein, 6
euroa/henkilö, yhteisöllisyysskenaarion seuraavaksi korkein, 5,5 euroa/henkilö, ja kylmänskenaarion hinta jäi 4,5 euroon/henkilö.

Kylmä-skenaario

Kukin ryhmä kattoi pöydän omaan skenaarioonsa sopivaksi. Ruokaillessa keskusteltiin omasta

skenaariosta ja hiottiin videokäsikirjoitusta. Kun
keittiö oli siivottu, astiat tiskattu ja kuivattu, palattiin omaan luokkaan ja aloitettiin videointi.
Harmiksemme totesimme, että kylmänskenaarion
jo ennen ruokailua videoitu osuutta ei löytynyt
kamerasta, nauha oli rikki ja w-f piuhaa ei ollut,
jotta olisimme voineet tarkistaa löytyisikö kuvattu osuus kamerasta. Luotsien kamera oli Tekniikkaryhmällä ja niinpä Kylmäryhmä spiikkasi
Olympus-sanelimella videonsa alun ja pohdiskelivat uudelleen sisältöä. Koska kaksi pääesiintyjää
lähti jääkiekkoharjoituksiin, ryhmä päätti, että heti aamulla aloitetaan kuvaus ja yritetään ääntä
editoida illalla. No nyt ei saatu äänitiedostoa auki. Se oli muotoa WMA ja aina enne auennut.
Vein sen kotiin ja illalla sain auki kotikoneella
ja konvertoitua mp3:ksi. Oli hyvä, että ryhmällä
oli aamulla edes ääni tallessa. Ryhmä kuvasikin
videon aamulla uudestaan, yhdisti äänen ja editoi. Kaikki kävi aika kätevästi, vaikka he eivät
olleet ennen editoineet. IMovie otettiin haltuun
hetkessä, luotien työ oli helppoa ja video valmistui kello 10.00. Tämän jälkeen ryhmäläiset vielä
kirjasivat kokemuksiaan minilappareilla.

Katselimme kello 11 kaikki tuotokset ja keskustelimme jonkin verran eri skenaarioista. Lupasimme laittaa kaikki nettiin ja niin sitten teimmekin
seuraavina päivänä.

Saimme opettajalta hienon viestin:
Heippa
Nähtiin jo yksi niistä videoista verkosta sivuiltanne – oppilaat ovat vallan innostuneita nyt.
Tämän luokan luokanvalvoja kirjoittaa näin:
"WOW! Katsoimme 9A:n kanssa videon tänään
(keskiviikko) aamutunnilla. Onhan hyvä opetus
videokurssille. Tämähän tehtiin luentojen ja
kauppareissujen ja kaiken muun ohessa KAHDESSA päivässä! Ja vaikka Helena sanot, että
viis tekniikasta, leikkaus ja äänet ovat ensikertalaisille vallan mainiot. Ja oppilaat olivat vallan
innoissaan. Näin myös sen lehtiversiona tehdyn
skenaarion. Kelpotavaraa sekin.
Kiitos Helena.
Johannes Aaltonen
Mankkaan koulu"
Ja mun miesystävä sanoi, että tuo video on
niin hyvä että se vois osallistua johonkin kilpailuun…. pidän siitä homojutusta kun se sopii hyvin suvaitsevaisuuskasvatukseenkin.

Tekniikka-skenaario

Tekniikka-ryhmä kuvasi oman osuutensa, siirsi
Windowsiin ja editoi videon MediaPlayerilla samaan aikaan kun kylmäryhmä harjoitteli MacBook Pro:lla iMovien-käyttöä. Video valmistui
jo yhdeksän maissa ja niinpä ryhmä teki vielä
toisen harjoitelman ja editoivat sen iMoviella,
jonka totesivatkin tosi hyväksi.
Yhteisö-ryhmä otti kuvia ja siirsi ne MacBookiin ja kirjoitti kertomuksen sekä alkoi sitä jo
taittaa scribuksella. He jatkoivat työtä aamulla ja
saivat kertomuksen (12 sivua) valmiiksi kello
11.00

Kiitos että sain olla tällaisessa mukana
- kyselen joskus niistä ohjelmista ja muista tekniikan metkuista – mutta tärkeintä oli tämä prosessi ja ideat
Jatkamme huomenna suunnittelemalla tulevaisuuden kaupunkikuvaa (opiskellaan näet maantietoa nyt ja aiheena on asemakaava ym.
kaavoitus).
Kukin ryhmä tekee skenaarioihinsa sopivan kaupunginosan suunnitelman siis asemakaavan
t. helena
joo ja ostin jäätelöö tänään niin perjantaina
kun on tämän luokan kanssa viimeiset tunnit
niin voidaan sitten käyttää ne jäljelle jääneet kinuskikastikkeet ja kermavaahto.

IT-KOULUTTAJIEN TALKOOT 19.9.2009
Tietotekniikkaliiton it-kouluttajien talkoissa oli 9 talkoolaista ja 3
luotsia. Talkoot kestivät yhden pitkän lauantain ja ne pidettiin
Eerikinkadulla. Talkoissa tehtiin sosiaalisen median personoitua
sähköistä työpöytää itse kullekin.

Aamulla kello 9 saapuivat kaikki talkoolaiset ja
luotsit, yksi luotseista aamupalan kanssa. Kahvia
juodessa käytiin läpi talkooajatusta ja talkoolaiset esittelivät itsensä ja odotuksensa päivältä.
Odotukset koskivat sosiaalisen median käyttöä sekä nettisivujen tekoa.
No toki, ruoka puhutti jälleen. Ensin osallistujat
olivat sitä mieltä, että ei tuhlata aikaa, vaan mennä syömään lähiravintoloihin. Luotsit pitivät kuitenkin tiukasti pisteytyksen – eli yhteisen
valinnan - puolta ja niinpä ensin pidettiin aivorii-

hi, valittiin parhaat vaihtoehdot ja pisteytettiin.
Valintakriteereinä oli maukkaus, terveellisyys, aika ja vaiva. Itse tehty salaattivaihtoehto voitti
monen yllätykseksi ja niinpä osa luotseista lähti
kauppaan ja osa jäi sosiaalisen median pariin.
Jakauduttiin kolmeen ryhmään, viriteltiin tykit ja
istuimet ja aloitettiin työt. Oli hauska seurata,
kuinka kuusi henkilöä seikkaili sosiaalisessa mediassa, kukin omalta koneeltaan ja tykiltä näkyi
yhden koneen mediayhteydet kerrallaan.

Alkuesittelyn jälkeen talkoolaiset ryhmittyivät 3 ryhmään ja pohtivat omia medioitaan

Salaatit tehtiin luotsien voimin noin kello 14.00.
Herkullisen lounaspöydän ääressä ihmeteltiin,
kuinka on mahdollista saada näin nopsaan näin
hyvää ruokaa näin halvalla näin hyvässä seurassa? Kun kaksi ravintolassa (ennakkoon sovittu)
ruokaillutta saapui paikalle, he totesivat, että teillä on parempaa ruokaa! Ja paljon nopeammin!

Talkoissa syntyi myös yhden talkoolaisen ja yhden luotsin toimesta uuden kunnianhimoisen sivuston alku: "Google - saitin mahdollisuudet
yhteisömedia - ALUSTANA!, Case SuomiToDay - TULEVAISUUSPORTAALI".
Talkoot lopetettiin noin kello 21 ja talkoolaisten
mielestä päivä oli onnistunut. Sitä todistaa myös
jälkikäteen saatu viesti:
Google - saitin mahdollisuudet yhteisömedia ALUSTANA!
Case SuomiToDay - TULEVAISUUSPORTAALI
http://sites.google.com/site/suomitoday/home

Luotsi-Tarmo seuraa taustalla, miten homma edistyy

Lounaan jälkeen jatkettiin tutustumista sosiaaliseen mediaan. Tutustuttiin ainakin uutistenlukuohjelmiin (Google Reader, NetNewsWire),
sosiaalisen median selaimeen (Flock), Facebookiin, Diigo-linkkienjakopalveluun, Second Lifeen, WebEx- ja DimDim-videoneuvottelujärjestelmiin, Sumpli.com-tapaamisaikojen sumplintapalveluun,
SlideShare-esitystenjakopalveluun,
YouTubeen, google-saitteihin ja moniin muihinkin temppuihin ja välineisiin.

Hyvät Ystävät
Minulle eilinen päivä oli upea; RUOKA oli hyvää ja sitä oli RIITTÄVÄSTI. IHMISET olivat
UPEITA. PIENRYHMÄ Johanna, Tarmo ja minä oli HYÖDYKÄS.
SUURET Kiitokset kaikille!
Martti Kontinen

Niin, ja syötiinhän sitä talkoissakin:
karjalanpiirakoita, munavoita...

salaattia,

Talkoiden opetuksia:

Johanna avusti Marttia aloittamaan tulevaisuusmittari-sivujen tekoa

Työskentely oli antoisaa, kun heijastettiin videotykillä kunkin ruutu vuorotellen ja välillä tehtiin
yhteistä ruutua jne.

- talkoohenki syntyy tekemällä yhdessä yhteistä
aihetta. Nyt tämä yhteinen motiivi oli kuitenkin
jokaisen oma motiivi
- ennakkoon on aika vaikea tietää kuinka heterogeeninen joukko kuitenkin on, luotsien on aistittava tilanne ja hoidettava homma kotiin
- yhdessä saa kuitenkin otteen asiasta paremmin
kuin yksin, varsinkin kun sille voi omistaa koko
päivän
- jollei yhteinen tavoite luo yhteishenkeä, niin
ruoka kuitenkin.
- Eerikinkatu toimii oikein hyvin talkoopaikkana

OPISTOLAISYHDISTYKSEN NETTITALKOOT EVOLLA
25.-26.9.2009
Helsingin työväenopiston opistolaisyhdistyksen pilottinettitalkoissa
Evolla oli mukana 9 talkoolaista, joista yli-ikäisiä oli 6. Luotseja
oli 3. Talkoot kestivät perjantaista kello 12 lauantaihin kello 12.
Talkoissa tehtiin yhdistykselle nettisivut.
Jo vuosia opistolaisyhdistys oli haikaillut nettisivujen perään, olihan yhdistyksellä potentiaalisia
jäseniä kymmeniä tuhansia ja aktiivisiakin satoja. Toki opistolaisyhdistys löytyi oman opiston
sivuilta, mutta omaa sivua ei voinut päivittää, eikä sieltä voinut lähettää ilmoittautumisia retkille
ja muihin tapahtumiin. Niinpä Tietotaitotalkoot
tuli kuin tilauksena pelastamaan yhdistystä tästä
viestinnällisestä kuilusta.

Ensimmäinen talkoopäivä
Perjantaina kello 10.30 opistolaiset kokoontuivat
pikkubussin lähtöpaikalle Opiston edustalle. Mukaan tuleva luotsi johdatti talkoolaiset heti aivoriiheen miettimään, mitä tänään ja huomenna
syötäisiin? Aivoriihi tuotti useita vaihtoehtoja,
joista valittiin tarkempaan pisteytykseen lihapullat ja muusi, lohikeitto, broilerifileet ja paistettu
siika. Pisteytyksen jälkeen suosikiksi nousivat
kaksi viimeistä. Luotsi tarttuikin heti puhelimeen
ja viestitti tuloksen pikkuautolla matkalla oleville kahdelle muulle luotsille. Nämä poikkesivatkin Hämeenlinnassa ostamassa sekä tarvittavat
raaka-aineet, luomua mikäli mahdollista ja lähiruokaa (onhan hankkeemme toinen osa lähiruoan

ja slow life-ajatuksen eteenpäinvieminen), että tulostimeen värikasetin.
Perillä Evon Rahtijärvellä kello 12 ryhdyttiinkin
heti toimeen: laitettiin kahvit ja pikkuleipomoiden leivät pöytään sekä keskusteltiin talkoiden tavoitteista ja Tietotaitotalkoo-hankkeesta yleisesti.
Jo ennen yhtä ruvettiin keräämään aivoriihimäisesti ylös niitä toiveita, joita osallistujilla oli nettisivuista. Toivottiin yleisesitystä, yhteystietoja,
ilmoittautumislomakkeita, kuvakertomusta palstaviljelystä, linkkejä, tapahtumakalenteria jne.
Ideat ryhmiteltiin keltaisten lappujen avulla kolmeen ryhmään:
1.yhdistyksen esittely organisaatioineen,
2.hallinnon vaatimat tiedot, jäsenrekisterit, tiedot
retkistä, jne. sekä
3.sivut yhdistyksen palstatoiminnasta
Jakauduttiin intressien mukaan kolmeen ryhmään
– kuhunkin 3 henkilöä ja luotsi ja ryhdyttiin toimiin. Viriteltiin koneet ja tykit siten, että kaikki
tykittivät samalle seinälle – valkokankaat syntyivät ikkunoiden pimennysverhosta. Näin luotsien
oli helppo nähdä, missä mentiin ja neuvoa kau-

Videotykeillä seinälle heijastetuista näytöistä on kaikkien helppo seurata muiden työskentelyä

kaakin, samoin muut näkivät toisten ryhmien
työt.
Aika pian talkoolaiset ottivat perusasian omakseen, miten laittaa uusi sivu ja miten tallentaa se
- tekemällä sen ymmärsi. Pian rupesikin syntymään sisältöä, kirjattiin ylös yhdistyksen tavoitteet
ja
tarkoitus,
pähkäiltiin
jäseneksi
ilmoittautumislomakkeen kanssa ja huomattiin –
kun luotsi oli soittanut Tusselle – että lomakkeen palautusosoite oli hyvin selkeästi merkitty
sivun oikeaan ylälaitaan.
Kuvien siirron kanssa oli vaikeuksia. Talkoolainen Timo huomasi heti, että jokin mättää, kun
kuvat näyttivät siirtyvän ja siirtyvän ja valmista
ei tule. No luotsi, muka viisaana, ajatteli, että kyseessä on verkon ylikuormitus – olihan hän juuri
edellisissä talkoissa törmännyt tähän ongelmaan
pdf-tiedostojen ja videotiedosten kanssa. Kuvien
kokoja pienennettiin ja yritettiin uudestaan, ei onnistunut. Talkoolaiset olivat kuitenkin kärsivällisiä ja kuvien siirtymisen aikana
tekivät
innostuneesti tapahtumakalenteria, käsittelivät kuvia ja kirjoittivat yhteystietoja.
Luotsit voivatkin mennä viereiseen keittiöön tekemään ruokaa: kana laitettiin vihannespedille uuniin, pestiin perunat ja tehtiin salaatti. Timo tuli
paistamaan siikaa. Pöytä katettiin ja käytiin vielä
hakemassa syksyn viimeiset kukat.
Koneet kuumenivat ja kuvat eivät siirtyneet vieläkään. Niinpä oli helppo todeta, että nyt on aika
sekä koneiden että ihmisten ottaa tauko! Suljettiin kaikki yhteydet ja siirryttiin ruokailemaan
noin kello 18. Luotsi ja Timo tarjoilivat ruoan
(ota anna oikealta tarjoo aina vasemmalta). Ruokaa kehuttiin ja kehujen välissä keskusteltiin nettisivuista sekä parannettiin maailmaa.
Kello 20 huomattiin, että vielä on ainakin 2 tuntia työskentelyaikaa ja sen jälkeen sauna. Talkoolaiset Markus ja Timo kävivät laittamassa
saunan lämpiämään ja muut siirtyivät nettisivujen tekoon. No, kuvat eivät siirtyneet vieläkään
ja vasta nyt hoksasimme katsoa, että siirtyvätkö
talkoiden omille sivuille. Siirtyivät ja salamana.
Luotsi päättelikin, että tehdään nyt sivut sitten
talkoiden yleisille sivuille ja siirretään myöhemmin opistolaisyhdistyksen sivuille. Talkooryhmä
rupesikin valitsemaan kuvia ja miettimään kuva-

tekstejä. Luotsi lähetti atk-tukeen tekstiviestin siitä, että kuvat eivät siirry ja odotteli vastausta innokkaana, hän yritti myös soittaa. Ei vastausta.
Illalla kymmenen jälkeen sammutettiin jälleen koneet, otettiin iltapalaa, saunottiin juteltiin...

Talkootyöskentely sujuu ison pöydän ääressä

Toinen talkoopäivä
Lauantaiaamu valkeni kirpeänä ja kuulaana. Aamupalan jälkeen kello 9 kaikki olivat innoissaan
jatkamassa työskentelyä. Ensin katsottiin yhdessä, mitä oli jo saatu aikaiseksi. Palstaryhmä innostui hallintoryhmän työstä: hekin laittavat
oman toimikuntansa yhteystiedot linkkeineen
omille sivuille ja lomakkeen palstan varaamisjonoon pääsemiseksi. Samalla tuli tekstiviesti: nyt
onnistuu kuvien siirto! Ihanaa, upeata. No ihan
vielä se ei onnistunut, mutta pian. Palstaryhmä
ryhtyikin kuvien siirtoon, mikä oli helppoa, kun
kuvat oli valmiiksi nimetty, pienetty ja kuvatekstit mietitty. Myös etusivu sai hyvän, kuvaavan
kuva, jonka talkoolainen Helena oli käsitellyt hienosti.
Kello 11 syötiin välipalaa ja tyhjennettiin jääkaappi. Osa jäi siivoamaan keittiötä, osa viimeisteli sivuja. Kello puoli 12 katsottiin läpi, mikä
oli talkoiden tuotos. Kaikki olivat ylpeitä sivuista! Sovittiin vielä, kuka hoitaa mitäkin sivuja ja
mitä muuta halutaan sivuilta. Ja ei kun yhteiskuvaan ja bussiin!

Talkoiden opetuksia:
- Kolme tykkiä nettitalkoissa on ehdottomasti hyvä juttu, sekä luotsien että talkoolaisten on helppo seurata muiden työskentelyä
- Keltaisia pikkulappuja kannattaa käyttää sivuston rakenteen suunnittelussa
- Ryhmät voisivat jatkossa ottaa oman osansa
keltaisista lapuista työskentelyn tueksi

KUUNNELMATALKOOT HARTOLAN KYLÄSSÄ
JAALASSA 3.-4.10.2009
Hartolan kylässä Jaalassa järjestettiin kahden päivän mittaiset talkoot, joissa tehtiin jo olemassa olevasta käsikirjoituksesta kuunnelma. Mukana talkoissa oli 21 kyläläistä ja neljä luotsia (Maija,
Liisa, Minna ja Tuomas).

Valmisteluja ja laitteiden testausta talkoita edeltävänä päivänä
Perjantaina, talkoita edeltävänä päivänä, luotsit
kokosivat kuunnelman tekniikan omalle työpöydälleen: mikseri, 6 mikrofonia, korvakuulokkeita
(4), jakolaatikko kuulokkeille, kaiuttimet, macin
audacity-ohjelmineen, tykin ja kaikki tähän tarvittavat piuhat. Tietysti tämä oli vain ohjeellinen teko, sillä useat piuhat, mikit jne. puuttuivat.
Mutta ne haettiin Viestintäkasvatuksen seuran
kellarista vielä illalla. Otimme mukaan aika ison
mikserin ja dynaamiset mikit, sillä talkoojoukko
oli iso (20 henkeä) ja kuunnelman äänitys ihan
uusi asia. Iso mikseri ja isot mikrofonit tekivät
tapahtumasta pieniä laitteita konkreettisemman ja
helpommin ymmärrettävän. Laitteiden kokoaminen oli välttämätön talkoita edeltävä työ, sillä ilman toimivia laitteita emme olisi voineet tehdä
mitään ja erityisesti audio-laitteissa tarvittavat
piuhat yms. ovat usein toimintakelvottomia ja hyvä tarkistaa etukäteen. Tämä on luotsin tehtävä.

merkityksestä. Huomattiin, että eri ihmiset arvostavat eri asioita, mutta pisteytys antoi meille hyvän ruokalistan: pippuripihviä (valmis kastike oli
ostettu etukäteen), kalakeittoa ja juurespataa talkoolaisen juurespellosta suoraan.

Kuunnelman työstämisen aloittaminen
Nyt oli aika istuutua mikserin ympärille. Kuunnelma oli kirjoitettu etukäteen ja kyläläiset olivat
sitä kesäteatterissa jo aiemmin esittäneetkin, joten tilanne oli osittain tuttu näyttelijöille. Näytelmän kirjoittaja ja ohjaaja Vuokko istui mikserin
ääreen jännittyneenä. Hän avasi aina kunkin pu-

Ensimmäisen talkoopäivän aamu
Aamulla kello 9.30 neljä luotsia lähti navigoimaan kohti Jaalaa riittävän tavaratilan omaavalla vuokra-autolla. Paikalle saavuttiin juuri
sopivasti, 10 minuuttia etuajassa. Luotsit alkoivat heti avustamaan pöytien kannossa ja lounaspalan laitossa pöydille.
Istuttiin ja rupateltiin kahvin juomisen lomassa
ja siten siirryimme talkoiden alkupuheisiin. Luotsi kertoi, mistä talkoissa on kyse ja myös ilmapiirin rentouttamiseksi ja toisiin tutustumisen
vuoksi laadittiin pisteytyksellä Mitä tänään syötäisiin -taulukko. Samalla pääsimme keskustelemaan
ruoan
esteettisestä
ja
eettisestä

Talkooporukka:
21 talkoolaista ja
neljä luotsia
Talkoomalli:
Kello 12 - kello 12,
yön yli -malli
Talkoolaiset
mikseripöydän
ympärillä
ensimmäisen kohtauksen nauhoittamiseen

valmiina

heenvuoron kohdalla kanavan. Mikit numeroitiin
kanavien mukaan. Mikseristä vedettiin johdot kaiuttimiin keittiöön. Mikseristä ohjattiin ääni MacBookProlle ja siitä edelleen heijastettiin tykillä
seinälle. Paikalla olikin oikein sopivan kokoinen
valkokangas, josta jokainen puhuja voi seurata
oman äänensä frekvenssiä. Yksi luotseista hoiti
macia ja poisti mokat heti. Välillä kuunneltiin ja
korjattiin, otettiin uusiksi. Luotsi hoiti tämän editoinnin, mutta kaikki seurasivat sitä tarkkana.
Näin ohjelma tuli vähitellen tutuksi ja äänitiedostoa opittiin ”lukemaan”.
Kun ensimmäinen näytös oli purkissa lähti yksi
luotseista tekemään toisella macilla tehosteääniä.
Luotsi kävi kolmen talkoolaisen kanssa äänittämässä koiran haukuntaa, oven narahdusta, kellon
tikitystä, juoksuaskelia, käen kukuntaa (tätä varten oli yhdellä talkoolaisella mukana savikäki).

Päivällispöytä katettiin kauniisti ja ruoka oli oikein
maittavaa

metsästettiin sekä puhelimesta että kylältä ja netistä.

Tehosteäänien nauhoittamista ulkona

Kaksi luotsia editoi näitä tehosteita jo valmiille
nauhalle ja yksi luotseista aloitti talkoolaisten
kanssa ruoanlaiton kaupassa käynnillä. Ruoan laitossa auttoi sitten toinenkin luotsi.

Yhdeksän maissa kuunneltiin, mitä oli saatu aikaiseksi ja päätettiin laulukohtaukset uusia vielä
seuraavana päivänä. Kyläläiset lähtivät kotiin ja
luotsit yöpaikkaansa jatkamaan vielä tehosteiden
laittoa, sillä muuten ehkä kuunnelmaa ei saataisi
valmiiksi. Kello 12 yöllä olikin hyvä aika mennä nukkumaan.

Päivällinen ja ensimmäisen päivän ilta
Pöytä katettiin ja noin kuuden maissa syötiin ja
rentouduttiin. Ihmeteltiin yhdessä kuinka puuhellalla saa hyvää ruokaa aikaiseksi. Erityisesti Tertun tuomista juureksista tehtyä pataa kehuttiin.
Sienet, herkkutatit ja kanttarellit, antoivat karjalanpaistille hyvän lisäaromin.
Syönnin jälkeen alkoi jälleen kuunnelman teko.
Neljäs ja viides näytös nauhoitettiin, tehosteita

Luotsit jatkoivat töitä vielä iltamyöhään, jotta kaikki
tehosteetkin saatiin mukaan kuunnelmaan

Toinen talkoopäivä
Aamulla kello 9 luotsit olivat PVY:n talolla ja alkoivat valmistaa aamupalaa. Talo oli jo lämmitetty ja hellassa paloi tuli. Kyläläiset totesivat, että
heidän pitäisi tulla useampana sunnuntaina yhdessä aamupalalle.
Puoli kymmeneltä kuunneltiin kuunnelma hiljaisuuden vallitessa. Kukin merkitsi omaan käsikirjoitukseensa korjattavat kohdat ja myös tiedon
siitä, millä minuuttilukemalla korjattava kohta
oli. Kuunnelma kesti 35 minuuttia.
Ensimmäiseksi uusittiin loppulaulu Karjalan kunnailla. Se lisättiin, sitten korjattiin tehosteita,
poistettiin katkoja jne. Samanaikaisesti yksi luotseista laittoi kuvia ja tekstiä tietotaitotalkoot.fi
kuvagalleriaan talkoista. Noin kello 12.45 ryhdyttiin polttamaan kuunnelmaa cd:lle sekä siirrettiin
sitä osallistujien tikuille sekä aup- että mp3muodossa unohtamatta data-tiedostoja. Siirron aikana syötiin vielä loppueväät.
Puoli yhdeltä päästiin pakkaamaan koneet ja laitteet ja yhdeltä alkoi kotimatka. Luotsien mieltä
lämmittivät kiitokset ja loppupuheet, jotka olivat
ylistäviä. Tosin kiitos kuului kyläläisille, joilla
riitti motivaatiota ja innostusta. He osoittivat, että talkooidea ei ole huono, vaan hyvä idea.

Nauhoittamisen
jälkeen
materiaali
kuunneltiin
yhdessä läpi ja kaikki merkitsivät käsikirjoitukseen
kohdat, jotka tarvitsivat jatkotyöstämistä

Talkoiden opetukset:
- hankalasta alusta huolimatta ruoan valmistus
onnistui ja loi yhteishenkeä
- ennakkositoutuminen helpottaa paljon talkoiden
pitoa
- ei tarvita oheisohjelmaa, jos sitoutuminen tuotokseen on suuri
- paremmat nettiyhteydet olisivat parantaneet tehosteiden tekoa huomattavasti

Toisen talkoopäivän aamuna kuunneltiin edellisen päivän aikaansaannos ja pohdittiin yhdessä tarvittavia
muutoksia

HIRVIJAHTISEURAN NETTITALKOOT SYKKEEN
KYLÄKESKUKSESSA 6.-7.10.2009
Kärsämäellä Sykkeen kyläkeskuksessa pidettiin tehokkaat ja huumorilla höystetyt jahti- ja paperinukketalkoot lokakuussa 2009. Talkoolaisia oli yhteensä 8, joista yksi yli-ikäinen. Luotseja oli 2. Talkoot
kestivät kello 12- kello 12. Jahtiasiaa saatiin runsaasti nettiin,
koska jahtiporukalla oli paljon kuvia ja videoita.

Ensimmäinen talkoopäivä
Tiistaiaamuna kello 6.30 juna lähti Helsingistä
kohti Ylivieskaa. Junamatka kesti hieman alle viisi tuntia ja sen aikana voitiin kirjoitella ja suunnitella tulevaa talkootapahtumaa. Ylivieskassa oli
vastassa Elina, joka oli yksi talkoolaisista. Tunnin ajomatkan jälkeen olimmekin perillä Kärsämäellä Sydänmaan Sykkeellä.
Paikalla oli pari muuta talkoisiin osallistuvaa ja
aloitimme päivän keskustelemalla sivujen tavoitteista: Hirvi- jahtisivujen avulla pitäisi tavoittaa
metsästys- ja saalistusvietin omaavia ihmisiä
asiakkaiksi Sydänmaan hirviporukan vieraiksi.
Myös oheistuotteista ja palveluista pitäisi kertoa
jotain.
Paikalla oli tunnin päästä neljä talkoolaista ja
kaksi luotsia. Keskustelimme talkoo- hankkeen
tavoitteista ja lähiruoan merkityksestä unohtamatta tietenkään yhteistä visiointia. Aloitimme aivoriihen, jossa pohdittiin, mitä tänään syötäisiin.
Keskustelun ja pisteytyksen jälkeen päädyimme
jauhelihapihveihin, muikkuihin, perunamuusiin,
Talkooporukka:
Kahdeksan talkoolaista
ja kaksi luotsia

Paikalle saapui kolme talkoolaista lisää ja niinpä
työ alkoi. Teimme käsikirjoitusta sivuista samalla kun kuorimme juureksia. Toinen luotseista meni keittiöön auttamaan ruoanlaitossa ja toinen
esitteli sivujen logiikan. Etsimme kuvia arkistoista ja teimme etusivun.
Ruoka olikin jo valmista, joten pääsimme syömään ja samalla tutustumaan toisiimme paremmin. Ruoan jälkeen jatkoimme töitä.
Teimme kuvagalleriaan sivuja, majoitus- ja sauna -sivut sekä etsimme ruokasivuille kuvia. Mietimme
yhdessä
kalenterin
tarpeellisuutta,
ajattelimme laittaa sen, mutta emme laittaneetkaan, mitähän luotsi tässä vaiheessa sekoili? Kellon lähestyessä puoli yhtätoista osa talkoolaisista
lähti kotiin ja osa jäi luotsien kanssa tiskaamaan
ja jatkamaan keskustelua.

Toinen talkoopäivä

Talkoomalli:
Kello 12 - kello 12,
yön yli -malli

Luotsi opastaa talkoolaisia
nettisivujen tekemisessä

lohkoperunoihin, juurespataan ja sienisalaattiin.
Kaikki ainekset olivat lähiruokaa. Erkki kävi hakemassa hirven jauhelihaa sunnuntain kaadosta
ja paikalliset muikut ongittiin pakasteesta.

Aamulla kello yhdeksän jatkoimme jo yhdeksän
talkoolaisen voimin sivujen tekoa. Todella iloinen yllätys oli, kun Jorma ja Jouni olivat yön aikana tehneet uuden kuvagalleriasivun ja etsineet
naapurilta hienon hirvijahtivideon.

Jounia

ja

Jormaa

Yritimme laittaa videon sivuille – se on WMWtiedosto ja kooltaan 23Mt. Siirron olisi pitänyt
onnistua, mutta ei. Luotsi lupasi katsoa kotona,
miten pakataan – olihan video windowsilla tehty
ja luotsi osasi paremmin pakata iMovie-tiedostot.

Talkooruoaksi tehtiin jauhelihapihvejä, muikkuja, perunamuusia, lohkoperunoita, juurespataa ja sienisalaattia kaikki lähiruokaa.

Mutta tähänpä Jouni sanoi, että kyllähän hänkin,
nyt kun hän on nähnyt, miten! Hienoa!
Päätimme yhdessä laittaa kalenterin, mutta, se ei
toiminutkaan? Nopeasti viesti Mikaelille ja
uusiin tehtäviin, kuvien siirtoon. Paperinukkeporukka (talkoolainen Tiina ja luotsi) huomautti, että toimiihan kalenteri tällä koneella ja toimihan
se toisella luotsin koneella, missähän vika? No,
toimihan se kolmannellakin luotsien koneella,
Mikael oli korjannut vian viidessä minuutissa!
Kiitos Mikael!
Avasimme myös blogisivut sekä keskustelualustan. Jorma lupasi Jounin kanssa pitää blogia ja
päivittää sen viikoittain.
Toinen luotseista neuvoi koko ajan paperinukkehankkeen vetäjää omien sivujen kanssa.

Janne laittoi vielä Sykkeen alkuperäisille sivuille
linkin näihin uusiin sivuihin ja kaikki olivat tosi
tyytyväisiä ja täynnä ideoita siitä, mitä he vielä
laittavat sivuille. Sivujen helppokäyttöisyyttä kehuttiin.
Talkoot olivat onnistuneet, loppukahvien jälkeen
oli kiva aloittaa kotimatka!

Talkoiden opetukset:
- videoiden siirto käsittelyyn saatava paremmaksi
- nettisivujen käyttö osoittautui riittävän helpoksi
jatkoa ajatellen
- osallistujia pitää joskus todella houkutella
uskaltamaan

MATKAKERTOMUSTALKOOT SONGAN KYLÄSSÄ
24.10.2009
Songan kylätalolla järjestettiin Eurooppa-kerhon matkakertomustalkoot. Talkoot kestivät yhden pitkän lauantaipäivän. Mukana oli 28
talkoolaista, joista talkoo-ikäisiä oli 12, sekä kaksi luotsia.

Päivän tarkoituksena oli tehdä matkajulkaisu Songan kylän Eurooppa-kerhon syyskuisesta Kroatian matkasta. Songassahan on oltu Tietotaitotalkoiden merkeissä jo aikaisemminkin, joten osalle
talkookonsepti oli jo tuttu. Talkoot sujuivat sutjakasti hyvässä hengessä – joskaan teknisiltä ongelmilta ei taaskaan vältytty.

Scribus-ohjelman asentaminen vaati tiukkaa keskittymistä

Songan kylätalo oli hyvä paikka talkoiden pitämiseen

Päivä aloitettiin pisteytyksellä, joka sujui hyvin.
Iltapäivällä saimmekin nauttia poronkäristystä ja
uunilohta muiden maukkaiden lisukkeiden kera.

miiksi kasassa paljon tekstiä ja valtava määrä kuvia. Tätä materiaalia hiottiin aika tavalla ja suuresta kuvamäärästä tärkeimpien valikoiminen vei
paljon aikaa ja energiaa. Scribus-ohjelman lataaminen muistitikuilta epäonnistui täysin, joten jouduimme lataamaan ohjelmaa suoraan netistä
tuntikaupalla, ja tämä viivästytti sivujen valmistumista. Eräs talkoolainen ehdottikin, että ohjelmat
voisi ladata netistä omille koneille jo etukäteen
ennen talkoopäivää nopeammilla nettiyhteyksillä.

Ennen kuin talkooryhmä
päästettiin koneiden kimppuun, pidimme ideariihen
tulevan julkaisun sisällöstä. Eurooppa-kerho oli tehnyt aiemmista matkoistaan kuvitettuja matkakertomuksia, mutta työstämistapa ja lopputuloskin olivat tällä kertaa uudenlaisia, vaikka tehtiinkin aikaisempiin
matkakertomuksiin sopiva jatkojulkaisu.
Talkoolaisilla oli jo val-

Kopiointi sujui hyvällä organisoinnilla ja yhteistyöllä

Valmiit taitetut sivut näyttivät hienoilta

Päivälliseen mennessä oli päästy jo vähän taittamisen alkuun ja maittavan ruuan jälkeen pistettiinkin vauhtia töppösiin. Sivuja valmistui
tasaista tahtia ja tilanne näytti hyvältä, kunnes
Eurooppa-kerhon värikopiokoneesta tyhjeni värikasetti eikä vaihtokasetteja oltu hankittu varalle.
Tässä vaiheessa kello oli jo niin paljon, että olisi
ollut täysin mahdotonta kopioida julkaisu loppuun Tietotaitotalkoiden omalla kopiokoneella,
joka on moninkertaisesti hitaampi kuin kerhon
kone.
Talkooporukka hoiti hienosti heti maanantaina
uuden värikasetin hankittuaan kopioinnin loppuun, ja postitse toimitettu lopullinen tuotos oli
erittäin onnistunut. Loistavat talkoot kaiken kaikkiaan – porukka innostui taas niin kovasti, että
suunnittelivat jo tekevänsä elokuvan ensi syksyn
Ranskan matkastaan!

Talkoiden opetukset:
- yhteinen tavoite todella helpottaa tekemistä ja
innostusta
- jos osallistujia on 20, niin 2 luotsia on liian vähän
- Scribus-ohjelma oltava useammalla muistitikulla eri käyttöjärjestelmille

Matkakertomuksen kanteen oli jo etukäteen etsityt valokuva ja Kroatian lippu, ja lopullinen versio tuli
päätetyksi yhteistuumin talkoolaisten kesken

EVP-YHDISTYKSEN TALKOOT VIERUMÄELLÄ
28.-29.10.2009
Evp-yhdityksen talkoot Vierumäellä pidettiin 28.-29.10. yön yli -talkoomallin mukaan kello 12:sta kello 12:n. Talkoolaisia oli yhteensä 11, joista alle 65-vuotiaita oli 8. Luotseja oli 3.
Luotsit pakkasivat taas tavarat (läppärit, tykit, tulostimen jne) matkalaukkuihin ja lähtivät vuokraautolla kohti Vierumäkeä. Perille saavuttiin kello
12 ja luotseja odotti runsas ja kauniisti katettu
välipala/kahvipöytä.

Sitten jaettiin työt. Yksi porukka rupesi tekemään Taviksen ATK -julkaisua. Toiset alkoivat
tutkailemaan nettisivuja. Julkaisun tekijät jakautuivat vielä työstämään pareittain tietoturvaa, ilmaisohjelmia, kuvankäsittelyä jne.

Kahvittelun jälkeen siirryttiin toiseen rakennukseen talkoisiin. Ensin luotsi kertoi posteria apuna
käyttäen, mitä talkoot ovat ja miten talkoissa toimitaan.
Tämän jälkeen kukin kertoi itsestään ja toiveistaan talkoopäiville. Toiveet koskivat tietotekniikan saloja, tietoturvaa, sosiaalista mediaa,
avoimia ohjelmia sekä nettisivujen tekoa.
Sitten puhuttiin itse tehdyn ruoan merkityksestä
ja ruoasta talkoohengenluojana sekä luovasta ongelmanratkaisusta yhteisen tavoitteen luomiseksi.
Ja niinpä aivoriiheiltiin ja pisteytettiin ruoka.
Kaikki olivat tulokseen tyytyväisiä, ennen kaikkea kaksi kokiksi lupautunutta. Nyt hekin näkivät, mitä kukin ruoassa arvostaa ja samalla
heidän työnsä nosti arvoaan.

Tuotoksia tarkastellaan tarkkaavaisesti

Ruoasta ja pisteytyksestä syntyi hyvää keskustelua

Yksi luotseista lähti kokkien kanssa kauppaan ja
kaksi muuta alkoi yhdessä talkoolaisten kanssa
järjestämään tilaa talkoisiin sopivammaksi. Myös
tykit viriteltiin, jotta kaikkien olisi helpompi seurata toisten työskentelyä.
Netti ja erityisesti wikipedia sekä sivu
http://www.ilmaisohjelmat.fi/ osoittautuivat hyvik-

si lähteiksi kirjoitettaessa juttuja Taviksen ATK julkaisuun. Samalla kun kirjoitti ja kokeili, myös
oppi.
Kokit tulivat kaupasta ja toivat päiväkahvit talkoolaisille.
Noin kello 18 kokit soittivat porukan syömään.
Ruoka oli herkullista ja sitä oli riittävästi. Ruoan
jälkeen palattiin vielä talkoohuoneeseen jatkamaan töitä. Jostain syystä scribuksen työkalulaatikko ei siirtynyt ruudulla niin, että olisi päässyt
hyväksymään tehdyt tyylimuutokset. Samoin ruudun kaappaus tuotti vaikeuksia sekä talkoolaisille että luotsille. Kello 21 maissa talkoolaiset
katselivat kelloa ja kysyivät, koska päästään saunaan. No toki heti. Kaksi luotsia jäi vielä ratkomaan ongelmia. Ja kuinka ollakaan, kesti vain
kymmenisen minuuttia, että homma oli hoidettu.
Iloisesti he kävelivät kohti saunaa ja yöpymismajoja.

Yhdessä pohdiskellen löytyy sisältö

Muutaman päivän päästä saatiin viestejä talkoolaisilta:
"Hei !
Kiitos onnistuneesta tilaisuudesta. Suhtauduin
vähän varauksella miten porukka tällaiseen koulutukseen suhtaituu. Kaikki kuitenkin vaikutti tyytyväiseltä, olihan tilaisuus ihan erilainen mitä
aikaisemmin on ollut. Hyvää syksyn jatkoa. Terveisiä myös Liisalle ja Minnalle. OVa"
"Hei !

Yhdessä ja erikseen
yhteinen tuotos!

avoimesti

tehden

syntyy

Aamulla työt alkoivat yhdeksältä katsastamalla
edellisen päivän aikaansaannokset. Vaihdettiin
tehtäviä ja ryhdyttiin töihin. Kansikuva oli ottamatta ja kansi tekemättä. Se tehtiin.
Yksi luotseista opasti uutiskirjeen tekoa talkoolaisille. Uutiskirje lähettiin kaikille.
Kello 12 oli julkaisu tulostettu ja kopioitu sekä
nettisivut tehty siihen asti kun tehtiin.
Ja niinpä suunnistettiin taas päiväkahville voileipineen, koottiin tavarat ja lähdettiin kotimatkalle.
Talkootapahtuma onnistui, tuotoksia syntyi, henki oli hyvä ja ruoka mahtavaa

Hei vaan ja Kiitokset vielä kerran siitä intessiivesestä ATK pläjäyksestä Vierumäellä. Tässä vähän ajatuksia jatkotyöskentelyä ajatellen!!!!!
Syysterveisin Pertti ja muu evp porukka"
(Mukana seurasi joukko kivoja kuvia naurun ja
tanssin merkityksestä)

Talkoiden opetuksia:

- hyväksi ideaksi osoittautui se, että tehtiin julkaisu aiheesta, jotka kiinnostavat, näin saadaan
oppia monesta asiasta kerrallaan
- ennakkoluulot karsivat: noin 60-armeijan miehetkin ovat luovia ja sosiaalisia
- pitää olla vielä herkempi sille, mitä osallistujat
odottavat netiltä. Tässä tapauksessa jo se, että ulkopuolinen saa yhteystiedot oli merkittävää.
Luotsin on osattava luopua omasta unelmastaan.
- jos keittiön ja työpisteen väliin saisi kuvallisen
ja äänellisen yhteyden, olisi se hieno juttu

PUHUMALLA PARAS -TALKOOT LEHMIRANNASSA
27.-28.11.2009
Puhumalla paras -ohjaajien työnohjauskurssi piti videotalkoot Lehmirannassa 27.-28.2009. Mukana olivat myös kouluttajat Liisa ja
Terhi sekä Laurean ammattikorkeakoulun Lohjan yksiköstä 3 opinnäytetyötä tekevää oppilasta sekä tutkijamme Susanna. Talkoot alkoivat perjantaina kello 14 ja päättyivät lauantaina kello 17.30.
Talkoolaisia oli yhteensä 20, joista 9 on yli-ikäisiä. Luotseja oli 3.
Luotsit saapuivat paikalle hieman myöhästyneenä – ehkä 5 minuuttia. Kouluttajat olivat jo aloittaneet tilaisuuden yleisillä aiheilla. Luotsien
saavuttua kukin puhelinrinki-ohjaaja kertoi kokemuksistaan omasta ringistään. Todella paljon on
tapahtunut ja myönteisiä kokemuksia on ollut
runsaasti. Kierros oli hyvä talkootuotoksen, videon, sisällön kannalta. Kierroksen aikana pääsi
hyvin sisälle siihen, millaisia rinkejä on ollut sekä millaisia kokemuksia on ollut.
Tästä oli hyvää jatkaa itse talkoiden merkeissä.
Luotsi kertoi hieman talkooperiaatteesta ja siitä,
mitä näissä talkoissa on tarkoitus tehdä.

Tämän jälkeen kirjattiin fläpille se, mitä osallistujat toivovat videolla esitettävän.
Näiden perusteella laadittiin jonkinlainen käsikirjoitus, valittiin tehtävät ja ryhdyttiin töihin. Hiukan osallistujat arastelivat näyttelijän työtä: en
minä koskaan ole, kuvaamista: enhän minä...
Mutta rohkeasti sitten vaan aloitettiin. Kuuden
maissa käytiin syömässä ja palattiin takasin töihin. Kuvaus sujui jo hyvin.
Kahdeksan aikaan katsottiin, mitä oltiin saatu aikaiseksi ja siirryttiin vapaalle – olihan monen
päivä alkanut jo kukonlaulun aikaan kotoa lähtiessä.

Ennen videon tekemisen aloittamista pidettiin aivoriihi, jossa pohdittiin, mikä videon tarkoitus on ja mitä
videolle tulee. Kaikki ideat kirjoitettiin ylös fläppitaululle, minkä jälkeen videon sisältö suunniteltiin.

Kaikki saivat sanoa mielipiteensä myös videon editoinnissa, ja lopputuloksesta tulikin loistava!

Luotsit ottivat kannettavan ja tykin mukaansa ja
hieman editoivat saatua aineistoa huoneissaan.
Kello 11 aikaan hekin kävivät nukkumaan.
Seuraavana päivänä aamulla katsottiin, missä nyt
oltiin ja keskusteltiin siitä, mitä vielä puuttuu, kuka tekee jne. Koska kaikkia ei tarvittu videoinnissa, niin yksi luotseista lähti tekemään muiden
kanssa kuvakertomusta talkoista ja ringistä. Osa
seurasi tarkkaan molempia toimia. Samalla opeteltiin kuvankäsittelyä.

Päiväkahvin aikaan katseltiin taas tuotoksia ja
huomattiin, että musiikkia tarvitaan. Mutta ne tekijänoikeudet? Päätettiin hyräillä kansanlauluja
musiikiksi. Näin jokaisen ääni kuuluu videolla.
Video valmistui kello 17 mennessä, niin kuin
etukäteen oli sovittu. Tätä kaikki hiukan ihmettelivät, että oliko meistä todella tähän. Jokainen sanoi oppineensa paljon, jos ei muuta, niin sen,
miten videon teko tapahtuu ja miten editoidaan.
Video (15 min) onnistui hyvin, vaikka kaikki olivat ensikertalaisia sekä kameran takana että edessä.
Luotsit siirsivät videon nettiin vasta seuraavana
päivänä, sillä Lehmirannan nettiyhteydet olivat
surkeat. Talkoissa tehtiin kuitenkin 2 dvd:tä videosta.
Luotsit tekivät myöhemmin videosta myös lyhyemmän version (5 min) nettiin.

Pienen totuttelun jälkeen näytteleminen ja videon
kuvaaminen sujui hyvin

POHJOIS-KYMEN KASVUN VIDEOTALKOOT KORIALLA
4.-5.12.2009
Pohjois-Kymen Kasvu eli Kymenlaaksossa toimiva, maaseutua ja
sen ihmisiä aktivoiva yhdistys teki kahden päivän videotalkoissa
esittelyvideon kyläsuunnitelmien tekemisestä. Talkoot alkoivat perjantaina klo 13 ja jatkuivat iltaan saakka, seuraavana aamuna jatkettiin
klo 14:ään. Paikalla oli 8 talkoolaista, joista yksi
yli-ikäinen, ja kaksi luotsia. Idea näihin talkoisiin tuli siitä, että
hankesihteeri Leena Borg oli itse ollut mukana Jaalan Hartolan
kuunnelmatalkoissa.
Toimistolta lähdettiin tykkien ja editointikoneiden kanssa liikkeelle, mukana oli myös kamera,
mutta ei printteriä. Olimme ajoissa talkoopaikalla eli Kasvun toimistolla, jossa oli erinomainen
keittiö- ja ruokailutila, keittoastioista oli pulaa,
mutta niitä saatiin lainaamalla. Ruokailuvälineitä
oli tarpeeksi.

vään vauhtiin, lauantaiaamuna jatkettiin sen jälkeen kun oli yhdessä katsottu, mitä oli saatu valmiiksi.
Viimeiseksi
tehtiin
tekstitykset.
Lopputuloksena oli reilun seitsemän minuutin
pätkä esittelyaineistoa.

Ensimmäiseksi esiteltiin talkoomalli ja työskentelymenetelmä. Samalla juotiin aloituskahvit. Pisteytyksellä pohdittiin ruokalista kahdelle päivälle
ja päädyttiin tekemään vihannespastaa, lauantaiksi päätettiin keittää riisipuuro.

- jos on tarkoitus käsitellä valmiiksi kuvattua videomateriaalia, pitää kysyä ennakkoon, paljonko
sitä on.
- suuresta materiaalimäärästä pitäisi talkoolaisilla
olla jonkinlainen ”sisällysluettelo”, ettei kaikkea
tarvitse katsoa talkoissa, vaan tarvittavat pätkät
löytyvät nopeasti.
- valmiin materiaalin editointi ei talkoissa ole paras mahdollinen ratkaisu, mutta perusteltavissa,
jos lopputulos on kaikille tärkeä.

Kasvulla oli runsaasti kuvattua videoaineistoa,
laatikkotolkulla, ja kasetit olivat kohtuullisesti
merkittyjä. Päädyttiin tekemään kooste, jolla voidaan esitellä kyläsuunnitelmien tekemistä. Runsaasti aikaa kului siihen,
että kaseteilta etsittiin sopivia pätkiä käytettäväksi.
Toinen luotsi lähti yhden
talkoolaisen kanssa lähellä
olleeseen kauppaan. Ruoka
valmistui ryhmätyönä, sillä
talkoolaisista yksi oli alan
ammattilainen, ja toinen
luotsi toimi apuna.
Videon editointi tehtiin kokonaan Kasvun omilla koneilla, windowsilla. Tykit
olivat kuitenkin hyödyllisiä, että kaikki näkivät, mitä tehtiin.
Perjantaina
illansuussa
päästiin editoinnissa jo hy-

Talkoiden opetukset:

NETTITALKOOT OULUSSA MYLLYOJAN
ASUKASTUVALLA 10.-11.12.2009
Oulun Myllyojan asukastuvan nettisivutalkoot pidettiin torstaina ja
perjantaina 10.-11.12.2009 asukastuvalla. Mukana oli 14 talkoolasta ensimmäisenä päivänä (kaksi yli-ikäistä), toisena 12 sekä kaksi
luotsia. Talkoopäivät kestivät klo 9-15. Talkoot lähtivät liikkeelle siitä, että Asukastuvan toiminnanjohtaja Hannu Kuparinen oli itse ollut aikaisemmin evp-yhdistyksen talkoissa.
Kaksi luotsia lähti yöjunalla Ouluun Myllyojan
asukastuvan nettitalkoisiin. Mukaan pakattiin tietokoneet, kamera, tykit ja kaikki lisälaitteet, mutta ei printteriä, koska asukastuvalla oli
ennakkotiedon mukaan kunnon printteri. Junassa
havaittiin, ettei Mikaelilta ollut tilattu tunnuksia
eikä pohjaa, joten pikaisesti illalla tilaamaan.
Hässäkässä ei tullut mieleen, että sivun otsikko
pitäisi olla Myllyoja eikä Oulu. Virhe korjattiin
myöhemmin, talkoiden jälkeen. Aiheutuu kyllä
ylimääräistä vaivaa siitä, että tunnus tilataan väärin ja liian myöhään…
Asemalla oli Hannu vastassa, ja Myllyojalla oli
aamukahvit jo valmiina. Asukastupa on vanha
omakotitalo, josta on asukastuvan väen voimin
kunnostettu ja laajennettu asuinalueen yhteinen
kohtaamis-, juhla- ja harrastuspaikka. Tupa on
niin suosittu, että välillä seinät pullistelevat. Siksi ”möbleeraus” on tehty niin, että ateriat katetaan noutopöytään ison kokoontumistilan perälle,
muuten pöytiä voidaan siirrellä miten halutaan ja
tarvitaan. Luotsit kalustivatkin tilan heti niin, että saatiin kolme konetta ja tykkiä sopivasti ryhmiin, että kaikki näkivät ja pääsivät tekemään.
Tuvalla oli langaton verkko, emme tarvinneet
omaa tukiasemaa vaikka se olikin mukana. Kahdella macilla ja yhdellä asukastuvan koneella ryhdyttiin
vankan
aamupalan
ja
lyhyen
esittelypuheenvuoron jälkeen hommiin. Asukastuvalla on vanhastaan nettisivut, mutta niiden päivittäminen on keskitettyä. Nyt haluttiin saada
sellaiset sivut, joita useampi pääsee päivittämään
ja samalla saadaan asukastuvan väelle sellaista
osaamista, jolla saattaa olla merkitystä tulevaisuudessa työmarkkinoilla.
Ruoan pisteyttämiseen käytettiin aikaa niin paljon, että kaikki ymmärsivät prosessin. Ateriaehdotuksia riitti paperin täydeltä ja lopputulokseksi

saatiin kahden päivän ateriat ja vielä niin että ainoa uuni pystyttiin käyttämään tehokkaasti hyväksi. Toinen luotsi lähti kahden talkoolaisen
mukana kauppaan, toinen jäi luotsaamaan ryhmiä, joille tehtävät oli jaettu niin, että kaksi osaa
porukasta teki jaetusti hallinnollista sisältöä, osa
asukastuvan myyntiartikkelien esittelyjä. Kahden
päivän ruoat pisteytettiin ja hankittiin samalla
kerralla.

Myyntisivujen teossa oli kuvien suhteen jonkin
verran ongelmia, kun kuvia ei muistettu pienentää ja tallentaa oikeassa muodossa. Kun keksittiin,
että
kuvagalleria
saattaisi
toimia
myyntisivustona, asiat alkoivat rullata ja valmista syntyä. Kuvagallerian sivupohjassa oli vähän
hämminkiä eli ”tyhjiä” kuvapaikkoja, mutta se
saatiin Mikaelin avulla korjatuksi toisena päivänä.
Asukastuvan päätoimiset keittiövastaavat kantoivat suurimman osan ruoantekovastuusta, mutta
osallistuivat innokkaasti ruoan pisteyttämiseen ja
myös sivujen tekemiseen. Toinen luotseista kävi
myös avustamassa keittiössä.
Oli tarkoitus esitellä uutiskirjettä, mutta havaitsimme, että sitä ei Myllyojan pohjassa ollutkaan.

Pikainen yhteys Mikaeliin, ja asia korjaantui seuraavaksi päiväksi. Käytimme miniläppäreitä sähköpostiin ja netin selailuun, macit olivat
talkookäytössä.
Erittäin runsas salaattipöytä ja paistettu siika olivat herkullisia, lisäksi syötiin tuoreet joulutortut
kahvin kanssa. Ensimmäinen talkoopäivä loppui
klo 15 tienoilla. Talkoolaiset tekivät erittäin tunnollisesti töitä koko päivän. Päivän päätteeksi
käytiin yhdessä läpi, mitä oli saatu aikaan. Kukaan ei huomannut merkitä muistiin, mitä piti
korjata ja mitä puutteita vielä oli. Luotsit lähtivät illan pimeydessä tutkailemaan ensi kesän
viestintäleiripaikkaa Vihantiin, kiitos talkoolaiskuljettajan. Illalla hotellilla käytiin vielä päivän
kulkua läpi.
Toisen päivän aamulla oli jo kyyti odottamassa
hotellilla. Asukastuvalla olivat kahvit ja talkoolaiset valmiina. Alkajaisiksi korjattiin eilinen moka
eli katsottiin vielä sivut yhdessä läpi ja tehtiin
lista muutoksista, puutteista ja korjauksista. Listan mukaan jaettiin tehtävät, että kaikki tuli varmasti hoidetuksi.
Puolen päivän jälkeen tuli paikallisen kaupunginosalehden toimittaja ja kuvaaja tekemään talkoista juttua. Heidät kutsuttiin syömään sopivasti
valmistunutta poronkäristystä ja muusia, ja päivittelystä ei meinannut tulla loppua, kun he ihmette-

livät talkoomallia. Saa nähdä, mitä lehdessä lukee…
Tiiviin työskentelyn päätteeksi saatiin sivuille
runsaasti sisältöä. Yön aikana olivat muutamat
avanneet ”harjoittelusivut”, joiden avulla pääsi
”näkymättömissä” harjoittelemaan sivujen käyttöä.
Myllyojalaiset olivat hyvin kiinnostuneita hinnoista, sekä serveritilasta talkoohankkeen jälkeen
että useammista nettipohjista.

Talkoiden opetuksia:
- Talkoopohja ja tunnus tilattava hyvissä ajoin.
- Yhteisen tuotoksen katsominen kahden päivän
talkoissa (1. päivän päätteeksi) on tarpeen, samalla tehtävälista seuraavaksi päiväksi.
- Aamulla kertaus on hyödyllinen, päästään heti
vauhtiin
- Reilusti aikaa pisteytyksen idean selittämiseen,
kun mukana on ruoanteon ”ammattilaisia”.
- Nettisivutilojen hinnat täytyy sopia eCredon
kanssa niin, että oikea hintahaarukka voidaan
kertoa kiinnostuneille.
- Voisi myös itse sanoa, että voitte kaikki harjoitella illalla kotona, kun olemme paikalla vielä
huomennakin vastaamassa kysymyksiin.
- Nettisivujen jaon selittäminen kaikille, että lähtötilanne olisi kaikille sama

