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Medios – sosiaalisen median
työkaluja osallistumiseen
ja tarinankerrontaan
Tiina Nuotio ja Saija Heinonen
Uudet, yhteisölliset tavat käyttää verkkoa muuttavat viestintäkulttuuriamme yhä vuorovaikutteisempaan suuntaan. Yhä useampi
verkon käyttäjä on nykyään samalla itse median sisällöntuottaja ja
-jakaja. Tätä muutosta tukemaan syntyi Medios, joka tarjosi eväitä
uusien viestintävälineiden hyödyntämiseen esimerkiksi opetustyössä, yhteisöllisessä luovassa sisällöntuotannossa, osallistumisen ja vaikuttamisen tukena.



Medios

Sosiaalinen media?
Verkon uudet, vuorovaikutteiset ulottuvuudet, joista käytetään nimitystä ”sosiaalinen media”, ovat lyhyessä ajassa muuttaneet verkossa toimimista entistä keskustelevammaksi. Sosiaalisessa mediassa
sisältöjä tuotetaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien
kanssa. Sosiaalista mediaa hyödyntävillä menetelmillä voidaan tuoda muiden käyttäjien luomat sisällöt ja heidän kokemuksensa yhä
helpommin yhteiseen käyttöön jaettavaksi, kommentoitavaksi ja yhdessä eteenpäin työstettäväksi. Ajan ja paikan rajoitukset ylittävät
yhteisölliset verkkosovellukset muodostuvat koko ajan tärkeämmiksi
välineiksi niin työelämän kuin harrastustenkin parissa. Medios-projektissakin paljon hyödynnetty wiki tarkoittaa verkkosivustoa, jonka
sisältöä kukin käyttäjä voi itse muokata yhteistyössä muiden kanssa.

Mikä Medios?
Medios oli Metropolia Ammattikorkeakoulun, Helsingin Kaupunginteatterin ja Mediakulttuuriyhdistys m-cultin yhteistyöprojekti,
jonka tavoitteena oli edistää kulttuuri-, sivistys- ja hyvinvointialojen
toimijoiden sosiaalisen median osaamista. Medioksessa kehitettiin erilaisia, osallistuvaa mediaa hyödyntäviä työmenetelmiä ja testattiin niitä käytössä ammattilaisten ja harrastajien kanssa. Tiedon
lisäämisen ohella hankkeessa pyrittiin lisäämään sosiaalisen median välineiden käyttötaitoja ja tarjoamaan esimerkiksi opettajille
ja kouluttajille käytännön eväitä hyödyntää näitä välineitä arjessa.
Metropolia koordinoi vuosina 2008–2011 toteutettua Mediosta. Osarahoittajina olivat Euroopan sosiaalirahasto ja Uudenmaan ELY-keskus.

Medios



Medios-sateenvarjon alla toteutettiin kolme osaprojektia: käsikirjoitustyökalu Noodi, avoimen lähdekoodin ohjelmisto-oppaiden
tuotantoprojekti FLOSS Manuals ja audiovisuaalinen tarinankerrontamenetelmä Digitarina. Projektien aikana näitä menetelmiä kehitettiin
kokemusten perusteella koko ajan eteenpäin ja koulutettiin samalla
ammattilaisia niiden käyttäjiksi.
Tämä julkaisu esittelee osaprojektit yleisellä tasolla. Sen lisäksi dvd:llä on tarjolla syventävää taustatietoa ja kokemuksia. Myös
Medioksen sivuilta löytyy kootusti tietoa kustakin osaprojektista:
http://medios.metropolia.fi.

Työvälineitä ammattilaiselle ja harrastajalle
Mediokseen liittyi paljon työpajoja ja konkreettista käytännön tekemistä. Ammattilaisia koulutettiin hyödyntämään työssään Medioksessa kehitettyjä menetelmiä. Kehitys- ja koulutustyötä tehtiin esimerkiksi opettajien, kouluttajien sekä sosiaali- ja hyvinvointialojen
ammattilaisten kanssa. Mukana oli jatkuvasti myös eri välineiden
käyttäjiä, kuten kirjastojen asiakkaita tai kirjoittamista harrastavia
nuoria.
Medioksen päätyttyä siinä kehitettyjen välineiden käyttö jatkuu ja
lisääntyy. Projektin aikana koulutukseen osallistuneet hyödyntävät
jatkossa taitojaan työelämässä ja välittävät osaamistaan eteenpäin
asiakkailleen ja koulutettavilleen. Kehitetyt välineet ja menetelmät
ovat myös vapaasti saatavilla verkossa ja kenen tahansa kiinnostuneen käytettävissä.
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Medioksen osaprojektit:
Noodi, Floss Manuals ja Digitarina
Noodi – kirjaudu sisään ja kirjoita!
Noodi on verkkopohjainen, erityisesti luovaan käsikirjoittamiseen
soveltuva yhteisöllinen kirjoitustyökalu. Sen avulla voi useampi
osallistuja yhdessä työstää samaa monipuolista tekstikokonaisuutta. Ryhmä nuoria kirjoitti työkalua hyödyntäen näytelmän nimeltä
Free Hugs, joka esitettiin Studio Pasilassa Helsingissä syksyllä 2010.
Kirjoitusprosessia oli ohjaamassa dramaturgiopettaja. Osaprojektin
toteuttajina toimivat Helsingin Kaupunginteatteri ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Noodi-työkalu on kaikkien saatavilla verkossa
osoitteessa http://noodi.metropolia.fi.

Medios



FLOSS Manuals – ota avoimet välineet haltuun!
FLOSS Manuals on kansainvälinen verkosto, jossa tuotetaan yhteisöllisesti avoimen lähdekoodin käyttöoppaita. Avoimen lähdekoodin
ohjelmistoilla tarkoitetaan tietokoneessa käytettäviä hyötyohjelmia,
jotka ovat kaikkien osaajien vapaasti kehitettävissä ja käyttäjien ilmaiseksi saatavissa. Ohjelmat tarjoavat erinomaisia vaihtoehtoja
suurten ohjelmistotalojen suljetuille ohjelmistoille. FLOSS Manuals tukee uusia käyttäjiä antamalla selkeät ohjeet ohjelmien asennukseen
ja eri käyttötarkoituksiin.
FLOSS Manuals -osaprojektin toteuttajana toimi Mediakulttuuriyhdistys m-cult. Projektissa tuotettiin avoimen lähdekoodin suomenkielisiä käyttöoppaita ja järjestettiin työpajoja, joissa avoimia tuotantomenetelmiä sovellettiin yhteisölliseen mediaan. Opaskirjasto on
julkaistu osoitteessa http://fi.flossmanuals.net.

Digitarina – näytä oma tarinasi!
Digitarina on menetelmä, jossa tietokoneella koostetaan stillkuvista,
musiikista ja/tai puheesta parin minuutin mittainen audiovisuaalinen
esitys. Alun perin menetelmää käytettiin omien tarinoiden ja muistojen kertomiseen. Tässä projektissa käyttömahdollisuutta laajennettiin sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseen, yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen ja oppimistarkoitukseen. Projektin aikana järjestettiin
digitarina-työpajoja kouluttajille, esimerkiksi opettajille ja sosiaalialan
ja kirjastojen työntekijöille. He puolestaan voivat hyödyntää menetelmää asiakkaidensa ja oppilaidensa kanssa. Digitarina-osaprojektista vastasi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Valmiita digitarinoita
voi katsoa Medioksen sivuilla http://medios.metropolia.fi.
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Medios – tools for
participating and telling stories
in the social media
Tiina Nuotio and Saija Heinonen
Our communication culture is becoming ever more interactional
due to the new, social ways of using the Internet. Ever more often
the user of the net also acts as content provider and distributor in
the media. Medios was created to support this change; it offered
tools for exploiting the new media in, for example, teaching,
creative social content production, and in supporting participation
and the chance to affect.

Social media?
Within a short period of time, the new, interactional dimensions of the
Internet, called “social media”, have turned online actions more conversational. In social media, content is produced in continuous interaction with other users. Methods using social media allow us to share the
content and experiences of other users easily for others to explore,
comment on and work on together. The online social applications surpassing the limitations of time and place are becoming ever more important tools in terms of both work and hobbies. Wiki, also used much
in the Medios project, refers to a website where each user can modify
the contents of the website together with the other users.

Medios
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What is Medios?
Medios was a cooperation project between Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki City Theatre and m-cult centre for
new media culture, and its goal was to promote the social media skills
of cultural, educational and welfare actors. Medios developed various
working methods using participatory media; these methods were then
tested in practice by both professionals and amateurs. In addition to
increasing knowledge, the goal of the project was to improve the skills
in using the tools of social media and thus offer, for example, teachers and educators practical tools to be used in their everyday work.
Medios, implemented between 2008 and 2011, was coordinated by
Metropolia. It was partially funded by the European Social Fund and
the Uusimaa Centre for Economic Development, Transport and the
Environment.
Three subprojects were implemented underneath the Medios
umbrella: collaborative scriptwriting tool Noodi, production project
FLOSS Manuals for open source code software manuals and audiovisual storytelling method Digitales. During the project, these methods were improved and developed on the basis of experiences,
while professionals were trained in using them.
This publication presents the subprojects on a general level. In
addition, the DVD includes advanced background information and
experiences. Also, the webpage of Medios includes information on
each subproject: http://medios.metropolia.fi.
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Tools for professionals and amateurs
Medios involved plenty of workshops and concrete exercises. Professionals were trained in using the tools developed in Medios in
their work. Development and educational work was performed with,
for example, teachers, trainers and professionals in social services
and welfare. The project also involved the users of various tools on
a regular basis, such as library customers or young people who had
writing as a hobby.
As Medios ends, use of the tools developed during the project
will continue and increase. Those having participated in the training
during the project will continue to exploit their skills in their work and
share their skills and knowledge with customers and trainees. In addition, the developed tools and methods are freely available online
for anyone interested in using them.

The Subprojects of Medios:
Noodi, Floss Manuals and Digitales
Noodi – log in and write!
Noodi is a social online writing tool meant especially for creative
scriptwriting. With Noodi, more than one participant at a time can
work on the same versatile text package. A group of adolescents
used the tool to write a play called Free Hugs, which was performed
in Studio Pasila in Helsinki in the fall of 2010. A dramaturge teacher
was guiding the writing process. The subproject was implemented by
Helsinki City Theatre and Helsinki Metropolia University of Applied
Sciences. Noodi tool is available online at http://noodi.metropolia.fi

Medios
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FLOSS Manuals – own the open tools!
FLOSS Manuals is an international network producing manuals for open
source software. Free/Libre, Open Source Software (FLOSS) refers to
computer programs which are free to be developed by all those who
are capable and freely available for all users. This kind of software offers excellent alternatives for the closed software by major software
corporations. FLOSS Manuals supports new users by providing clear
instructions for installing the software and for various purposes of use.
FLOSS Manuals subproject was implemented by m-cult centre for
new media culture. The project produced open source manuals in
Finnish, as well as organized workshops where the open tools were
applied to community media. The manual library has been published
at http://fi.flossmanuals.net.

Digitales – show your story!
Digitales, or Digital Storytelling, is a method using still photos, music
and/or speech to compose a few-minute audiovisual presentation on
a computer. Originally the method was used to tell personal stories
and memories. This project expanded the potential for use to cover
the strengthening of social participation, the increase of chances for
social affecting, as well as educational purposes. During the project,
digital storytelling workshops were organized for educators, such as
teachers and employees in social services and libraries. They can
then use the method with their customers and students. Helsinki
Metropolia University of Applied Sciences was responsible for the
Digitales subproject. Finished digital stories can be viewed in the
Medios site at http://medios.metropolia.fi.

Vaihto-opiskelija digitarinan
editointivaiheessa Metropoliassa. Tobiaksen valmis työ on
nähtävillä Medios-sivuilla.
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Digitarina on matala kynnys
audiovisuaaliseen viestintään
Saija Heinonen
Mietitkö miten tehdä helppo ja lyhyt mutta näyttävä kooste tuottamastasi tapahtumasta? Koetatko löytää uusia menetelmiä sosiaalialalle voimaannuttamisen välineeksi? Haluaisitko esitellä päättäjille asukkaiden mielipiteitä paikallisen palvelun lakkauttamisesta?
Kiinnostaisiko lisätä perinteiseen koulun ryhmätyöhön visuaalisia
elementtejä ja ääntä?
Kaiken tämän voi tehdä digitarinan keinoin. Tämä menetelmä
koostuu still-kuvista, äänestä ja yksinkertaisesta editoinnista ja
soveltuu melkein mihin tahansa käyttöön. Elokuvatuotannoista
poiketen digitarina on mahdollista tehdä alusta loppuun itse tietokoneen ja digikameran tai skannerin avulla.

16
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Tarinan monta tarkoitusta
Alun perin tämä menetelmä on kehitetty USA:ssa henkilökohtaisten
kokemusten ja tarinoiden kerrontaan. Tähän se on edelleenkin omiaan ja henkilökohtaiset tarinat ovat monesti niitä mielenkiintoisimpia
ja tekijöilleen voimauttavimpia. Medioksessa digitarinoita on kuitenkin kokeiltu myös muunlaiseen käyttöön. Projektin aikana valmistui
lähes 200 digitarinaa yli 20 työpajassa, esimerkiksi:
henkilökohtaisia tarinoita
kuvitettuja valokuva-albumeja
hyvän elämän ainesten pohdintaa
selviämistarinoita
fiktiivisiä tarinoita
tapahtumien markkinointivideoita
portfolio/cv
Kohderyhmästä riippuen tekemisen tavoite vaihtelee. Joillekin digitarina voi olla ainoa keino saada oma äänensä kuuluviin, kertoa
oma tarinansa. Toiset voivat mainostaa omia tai ryhmän saavutuksia
esittelyvideon keinoin. Joillekin kuvallinen ilmaisu on yksinkertaisesti kirjallista helpompaa. Toisille tekemisen prosessi on lopputulosta
tärkeämpi.

Digitarina
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Menetelmä levisi työpajoissa
Projekti on luonut yhteistyötä nuorten ja ikääntyvien välille ja aiheesta on tehty opinnäytetyö sosiaalialalle. Työpajoja on pidetty kirjastojen henkilökunnalle, nykyisille ja tuleville sosionomeille, peruskoulun
opettajille ja kulttuurituotannon opiskelijoille. Pajoissa käytetty editointiohjelma oli Movie Maker, joka on useimmissa Windows-käyttöjärjestelmän tietokoneissa valmiina. Mac-koneissa vastaava ohjelma
on iMovie. Movie Makeriin päädyttiin sen maksuttomuuden ja helppokäyttöisyyden takia: ohjelmaa ei tarvitse erikseen asentaa koneelle. Linux-ympäristöissä toimiviin editointiohjelmiin ohjeet tarjoaa Medioksen FLOSS Manuals -osaprojekti.
Digitarina-työpajoja järjestettiin kahden vuoden ajan. Pajan kesto
oli yhdestä päivästä viikkoon, useimmiten 2,5 työpäivää. Jos editointiohjelman käyttötaidot olivat hyvin hallussa ja materiaali valmiina,
voi parin minuutin mittaisen digitarinan koostaa nopeimmillaan muutamassa tunnissa.
Pajan sisältö ja muoto vaihtelivat kohderyhmän ja käytettävissä
olevan ajan mukaan; joissakin pajoissa tutustuttiin ensin Movie Maker
-ohjelman mahdollisuuksiin valmiiden kuvien avulla, joissakin tekninen tutustuminen tapahtui vasta oman materiaalin työstämisen kautta. Valmiiden töiden katsominen ja palautteenanto olivat kuitenkin
aina erittäin tärkeässä roolissa. Digitarinoiden tekijät saivat valita
halusivatko tuotoksensa näkyville internetiin vai jättää pelkästään
omaan käyttöön. Julkaistuja töitä voi katsoa Medioksen sivuilla,
digitarina-otsikon alla.
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Onnistumisen kokemuksia
Vetäjän näkökulmasta ja palautteen perusteella tekniikka koettiin
useimmiten helpommaksi kuin etukäteen pelättiin. Monet osallistujat
eivät olleet kovin kokeneita tietokoneen käyttäjiä. Editoinnin päästyä
vauhtiin kuului kuitenkin usein ilahtuneita huudahduksia ”Uskomatonta! Tää alkaa olla melkein valmis! Mä osasin!”. Monet totesivat jatkavansa harjoittelua kotona omalla koneella.

”Palaute omasta työstä
oli koskettavaa ja
kannustavaa. Oman
tarinan näkeminen oli
merkityksellistä”

”Tekniikka oli
haasteellista, mutta
uskon oppivani kun
jatkan harjoittelua”

”Pidin työstäni ja
tunteestani koko
työn ajan – ja sen
valmistuttuakin”

”Voisin kuvitella
käyttäväni kurssin
antia suoraan
työssäni”

”Hauskempaa ja
helpompaa kuin
luulin ja lopputulos
oli hyvä!”

Medios-projektissa Digitarinaa käytettiin onnistuneesti kulttuuri-,
sosiaali- ja opetusalan toiminnassa, josta seuraavassa yhteistyökumppanien kokemuksia.

Digitarina
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Pääkaupunkiseudun kirjastojen työntekijät tutustuivat
menetelmään Lasipalatsin Kohtaamispaikassa.

Kirjastot tulevaisuuden tarinapajoina
Kaupunginkirjasto on kansalaisten peruspalveluna avoin kaikille. Tarjoamme esteettömän pääsyn kulttuurin ja tiedon lähteille. Kirjasto on
sivistyksen ja elämysten lähde elämänkaaren kaikissa vaiheissa.
Digitarinoita voi kirjaston toiminnassa hyödyntää kerho-/työpajatoimintana esim. senioreille ja nuorille suunnatussa toiminnassa
hyvinkin vapaasti, sillä teema on tekijän ja/tai vetäjän itsensä valittavissa. Sitä voi myös hyödyntää kirjaston palveluiden ja tilojen markkinointiin. Tapiolan kirjastossa on jo kokeiltu digitarinatyöpajan vetämistä senioreille. Työpajan vetäjä (haastattelu dvd:llä) osallistui itse
projektin järjestämään digitarinapajaan ja näki siinä mahdollisuuksia
oman työnsä ja asiakaspalvelun kehittämiseen.
Haasteellisinta on, että digitarinan kehittäminen vaatii aika paljon
aikaa. Henkilöstöresurssien niukkuuden takia voi olla vaikea löytää
riittävästi aikaa pajan järjestämiseen.
Maria Repo
pedagoginen informaatikko, Helsingin kaupunginkirjasto
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Menetelmä oppimiseen ja maailman jäsentämiseen
Helsingin opetustoimen mediakeskus vei digitarinan oppimisen prosessina kouluun. Tarinan lyhyt yksinkertainen muoto ja siinä käytetty
helppo tekniikka avaavat mahdollisuuksia moneen käyttöön.
Digitarina oppimisen prosessina voi taipua opetuksellisten
sisältöjen omaksumiseen monipuolisesti. Omakohtaiset tarinat
mahdollistavat tunteiden käsittelyn ja maailman jäsentelyn jokaisen omasta näkökulmasta. Digitarina voidaan tuottaa verkkoon tai
omaan ”pöytälaatikkoon”, jolloin henkilökohtainen voimaantuminen on pääasia.
Mediakeskuksen projekteissa digitarinaan muodostui kolme lähestymistapaa:
1. Opettajien omissa digitarinoissa tutkittiin omaa albumikuvastoa yksilön identiteetin rakennuspuuna.
2. Digitarinaprosessissa havainnoitiin omaa lähiympäristöä ja
työstettiin näitä havaintoja edelleen tarinoiksi.
3. Tarinankerronnan lähtökohtana oli halu vaikuttaa, jolloin digitarina toi tekijän oman äänen kuuluville toimien samalla sekä
vaikutuskanavana että osallistumisen aktivoijana.

Digitarina
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Helsinkiläisille kouluille järjestettiin kahta eri tavoin painotettua
digitarinakoulutusta. Kerro, kerro, kuva -koulutus painotti kuvanlukutaitoa. Digitarina oppimisen prosessina -koulutuksen tavoitteena
oli soveltaa digitaalisen tarinankerronnan menetelmiä opetuksessa
ilman eri medioiden syvällistä teknistä hallintaa. Prosessit sovelsivat
”learning by doing” -lähtökohtaa, opettajat asettuivat oppijan ja osallistujan asemaan. Tämän jälkeen opettajat saivat mahdollisuuden kokeilla menetelmää omassa opetuksessaan mediakeskuksen tuella.
Opettajan vahva pedagoginen taito on oppimisprosessin onnistumisen edellytys, myös digitarinaa tehtäessä. Opiskelulle on asetettava vankat sisällölliset tavoitteet, ja on hyvä jos kuvat ja äänet
pystytään tuottamaan itse. On erittäin tärkeää että tuotetaan merkityksellistä sisältöä, ja parhaimmillaan avataan yksittäisten kuvien
merkitykset ja teoksen kerronnalliset tasot (kuvallinen, auditiivinen,
rytmi, teksti ja aliteksti). Tällöin oppijan kuvien katsomiskokemus ja
tulkintataito syvenee ja tunteita tiedostava minuus vahvistuu. Oppimiskokemus on holistinen, tekniikka toimii vain oppimisprosessin
kynänä. Tekijä kokee teoksen omakseen, tunteita herättäväksi puheenvuorokseen. Intensiivinen prosessi näyttäytyy latautuneessa
teoksessa myös vastaanottajalle.
Anne Seppänen
erityissuunnittelija
Helsingin kaupungin opetusvirasto / Mediakeskus
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Voimaannuttavia kokemuksia sosiaalialalle
Metropolian sosionomiopiskelijat ovat osallistuneet digitarinakoulutuksiin ja tehneet niissä omat digitarinansa. Osa on käyttänyt digitarinamenetelmää mm. vaikeasti työllistyvien nuorten aikuisten työharjoittelussa ja yksi opinnäytetyö aiheesta on myös valmistunut.
Parasta on ollut omien tarinoiden tekeminen ja havainto, että digitarina taipuu monenlaisten asiakasryhmien kanssa työskentelyyn
(esim. työllistyjät, päiväkotilapset, ikääntyneet, vapautuva vanki). Kokemukset ovat olleet hyviä (voimaannuttavia).
Digitarinan mahdollista käyttöä ajatellen opiskelijoiden (tulevien
sosionomien) asiakkaita tulevat olemaan myös haavoittuvimmassa
ja vaikeimmassa asemassa olevat ryhmät, jotka ovat monella tavalla syrjäytymisvaarassa tai syrjäytyneitä, kuten pitkäaikaistyöttömät,
päihteidenkäyttäjät, mielenterveyskuntoutujat, vammaiset jne. Tämän lisäksi työn kohteena voi olla lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyvinvointi.
Haastavinta on kuitenkin tekninen osaaminen ja ajankäyttö. Tarvitaan aikaa, jotta luottamus asiakkaan ja ohjaajan (opiskelijan) välille
syntyy. Jos editointi koetaan vaikeaksi, se voi nostaa tekemisen kynnyksen korkealle ja itse tarinan kertominen, joka on tärkeintä ja joka
on koettu voimaannuttavaksi, saattaa jäädä vähemmälle huomiolle.
Tekijän olisikin hyvä omaksua tekniikka ensin itse niin hyvin, ettei siihen tarvitse keskittyä erikseen asiakkaan kanssa työskennellessä.
Hanna Sinkkanen & Seija Mäenpää
sosiaalialan lehtorit, Metropolia

Digitarina
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Havurastilaisten ja lukiolaisten ensitapaaminen.

Ikäihmisten ja nuorten yhteiset tarinat
Vanhusten Kotiapusäätiön (Vantaa) ikääntyvien mielenterveysyhteisöt Havurasti ja Myyrasti kokeilivat jo Mediosta edeltävässä pilotointivaiheessa digitarinamenetelmää osana vanhustyötä. Raha-automaattiyhdistyksen tukemassa Vetoapu-projektissa (2006 -2010)
kehitimme ja kokeilimme uusia erilaisia menetelmiä ikäihmisten mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisemiseksi.
Vetoapu oli tiiviisti mukana myös Medioksen digitarina-osaprojektissa. Projektikoordinaattori ja Havurastin ja Myyrastin vastaava
hoitaja veivät menetelmää omalle työpaikalleen, sekä osallistuivat
Medioksen ohjausryhmään. Mielenterveysyhteisöjen ja virkistystoiminnan työntekijät osallistuivat digitarinakoulutukseen.
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Toteutimme digitarinat yhteistyössä Tikkurilan lukion IB-linjan
opiskelijoiden kanssa. Digitarinat valmistuivat nuori-seniori -työparina: aiheet tulivat ikäihmisen omasta elämästä, lukiolaiset mahdollistivat teknisen toteutuksen.
Keräsimme menetelmän käytöstä kokemuksia ja ajatuksia sekä
ikäihmisiltä että vanhustyöntekijöiltä. Työntekijät kokivat, että digitarinan tekeminen edesauttoi senioreiden nykypäivässä pysymistä,
josta he saattoivat helposti muutoin syrjäytyä. Eri sukupolvien kohtaaminen oli arvokasta kaikille osapuolille. Ikäihmiset kommentoivat
prosessia voimaannuttavaksi ja eheyttäväksi. Muistojen tallentaminen ja mahdollisuus kertoa oma tarina sellaisena kuin itse haluaa
koettiin tärkeäksi anniksi. Onnistumisen kokemuksia saatiin puolin
ja toisin.
Mari Pyyhkälä
projektikoordinaattori, Vetoapu-projekti, Vanhusten
Kotiapusäätiö, Vantaa

Digitarina

Digitarina-osaprojektin koordinoinnista ja työpajoista vastasi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Medios-projektipäällikkö Saija
Heinonen. Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva Suomen
suurin ammattikorkeakoulu. Se kouluttaa kulttuurin, liiketalouden,
sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä.
Digitarinat ja opinnäytetyö löytyvät Medioksen sivuilta. Menetelmää
ovat lisäksi olleet kehittämässä ja omalle alalleen soveltamassa:
Mari Pyyhkälä (Vanhusten kotiapusäätiö)
Seija Mäenpää (Metropolia sosiaaliala)
Hanna Sinkkanen (Metropolia sosiaaliala)
Michael Hutchinson-Reis (Laurea sosiaaliala)
Maria Repo (Kaupunginkirjasto)
Anne Seppänen (Opetusvirasto, mediakeskus)
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Noodi – kirjaudu sisään ja kirjoita!
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Noodi on kirjoittajien
yhteisöllinen kohtauspaikka
Eeva Meltio, Jarkko Suhonen ja Peter Peltonen
Noodi on käsikirjoitustyöpaja ja työkalu, joka innostaa luovaan
yhteisölliseen käsikirjoittamiseen verkon välityksellä. Se koostuu
kolmesta osiosta:
• verkossa toimivasta käsikirjoitustyöpajasta,
• oppimateriaalista, joka tukee ja ohjaa kirjoittamista sekä tarjoaa
menetelmiä ja oppimateriaalia kirjoitusprosessin eri vaiheisiin,
ja
• noodiyhteisöstä, joka on kohtauspaikka kaikille kirjoittamisesta
ja yhteisöllisyydestä kiinnostuneillle.
Projekti sai alkunsa vuonna 2007 kun Helsingin Kaupunginteatterissa mietittiin keinoja tavoittaa sellaisia nuoria, jotka eivät ole
aktiivisen taideharrastuksen parissa. Nuoret viettävät runsaasti aikaansa netissä, missä yhteydenpito tapahtuu usein kirjoittamalla.
Käsikirjoittaminen on tärkeä osa teatterin taiteellista luomisprosessia, joten tie teatteritaiteen pariin voisi rakentua luontevasti
kirjoittamisen kautta. Syntyi ajatus yhteisöllisestä käsikirjoitustyökalusta, jota voitaisiin käyttää teatterin yleisö- ja taidekasvatustyössä. Kumppaniksi ja projektin toteuttajaksi löytyi Metropolia
Ammattikorkeakoulu. Samalla hanke laajeni palvelemaan kaikkia
ammatti- ja harrastajakirjoittajia sekä kirjoittamisen opettajia.
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Teksteistä yhteisölliseen kirjoittamiseen
Perinteisesti kulttuuri on tarjonnut paljon kertomuksia ja myyttejä ja
vähän informaatiota. Nykyisin asiat ovat toisinpäin: meillä on liikaa
tietoa ja liian vähän tarinoita, joilla tiedon palaset voisi sitoa yhteen.
Nuoret ovat kasvaneet digitaaliseen kulttuuriin, jossa tapa hahmottaa maailma poikkeaa perustavasti aikaisemmasta. Digitaalisessa ympäristössä tekstejä ja kuvia voidaan tuottaa, kopioida, jakaa,
selata ja yhdistellä rajattomasti. Toimintatapa poikkeaa hyvin paljon
tarinan lukemisesta tai vaikkapa elokuvan katsomisesta.
Tarinankerronta eri muodoissaan on tällä hetkellä pinnalla sosiaalisessa mediassa. Esimerkkinä tästä on ns. twitter-kirja, joka kirjoitettiin yhteisöllisesti yhteisöpalvelu Twitterin kautta ja Opera by You
-projekti, jossa kuka tahansa voi osallistua oopperan tekemiseen
verkon välityksellä.

Noodi
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← Free Hugs -käsikirjoituksen ensimmäisiä suunnittelukertoja.
Nämä ja muut yhteisölliset kirjoitusprosessit ovat houkutelleet jo
tuhansia käyttäjiä osallistumaan ja jakamaan ajatuksiaan sosiaalisessa mediassa. Pirstaloituneessa mediaympäristössä tarinat hahmoineen tarjoavat samaistumisen kohteita ja mahdollisuuden pohtia ja
jakaa omaan elämään liittyviä kysymyksiä. Ryhmässä voidaan myös
etsiä omaa kirjoittamisen tapaa ja kokeilla vaikkapa hahmojen luomista ja erilaisia rakenteita.

Sovelluksia teatterin ja koulutuksen käyttöön
Noodin tarjoama yhteisöllisen käsikirjoittamisen ympäristö sopii sanataidekasvattajille, harrastajateattereille, äidinkielen opettajille ja
muille kirjoittamisesta kiinnostuneille.
Noodia voidaan käyttää myös soveltavan teatterin prosesseissa
kirjoitus- ja viestintäpaikkana toiminnallisen työskentelyn ohessa.
Suljetut ryhmät antavat mahdollisuuden käsitellä henkilökohtaisempaakin materiaalia esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien, alkoholistien tai syrjäytyneiden kanssa. Vahvuus verrattuna perinteiseen
henkilökohtaisen materiaalin teatterilliseen prosessointiin on se,
että ryhmän jäsenet voivat kirjoittaa milloin vain omalta koneeltaan,
muokata tekstejä ja keskustella vapaasti – toiminta ei ole riippuvaista yhdestä ajasta, paikasta ja ohjaajasta. Myös soveltavan teatterin
ammattilaiset voivat prosessoida esimerkiksi Forum-teatterin käsikirjoitusta näppärästi Noodissa.
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Eri alojen opiskelijat voivat perustaa ryhmiä, joihin he tuovat omia
esitelmiään, käännöksiään ja esseitään vaiheittain näytille ja muun
ryhmän kommentoitavaksi. Esimerkiksi kanditutkielman kehittely
aihepiirin valinnasta tutkimuskysymyksen muotoilun kautta työsuunnitelmaan ja lopullisen työn rakentamiseen voidaan helposti tehdä
Noodissa. Noodi tarjoaa helppokäyttöisen ja selkeän työskentelyympäristön tehtävän antoon, keskusteluun ja tekstien tuottamiseen
ja prosessointiin – kätevästi samassa paikassa.
Myös sosiaalialan ihmiset voivat perustaa kohderyhmilleen omia
työskentelytiloja Noodiin. Erilaiset tukiryhmät voivat hyvin työskennellä myös Noodissa tapaamistensa välillä.

Kehitysprosessi netistä näyttämölle
Projektin tavoitteena oli luoda uusi työkalu yhteisölliseen käsikirjoittamiseen ja kirjoittaa sillä yhteisöllinen käsikirjoitus Helsingin Kaupunginteatterin Studio Pasila -näyttämölle.
Aluksi koottiin kehitystiimi, joka alkoi ideoida ja miettiä erilaisia
vaihtoehtoja työkalun toteutukselle. Työkalu piti ensimmäisen suunnitelman mukaan toteuttaa valmiin wikisovelluksen pohjalta. Työryhmä kokeilikin yhteisöllisen käsikirjoituksen tekoa wikidotin työtilassa, jota kutsuttiin kotoisasti Kässyksi. Käsikirjoitus valmistui, mutta
samalla huomattiin, että vetäjän ja kirjoittajien oli raskasta käyttää
wikiä: tekstejä ja vetäjän antamia tehtäviä oli pitemmän päälle vaikea
löytää ja prosessin seuraaminen hankalaa.
Tästä alkoi Noodin kehitys. Työryhmään etsittiin ja löydettiin ohjelmistosuunnittelijoita toteuttamaan uutta työkalua, joka tarjoaisi vetäjälle ja kirjoittajille monipuolisen ja joustavan alustan mm. kirjoittamiseen, kommentointiin, tehtävien antoon ja tekstien koostamiseen.
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Noodin ensimmäinen versio valmistui elokuussa 2009. Versiota
testattiin käytännössä siten, että Metropolian teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijat tekivät Noodilla yhteisölliset käsikirjoitukset osana
Dramaturgiset prosessit -kurssia. Noodista löytyi vielä parantamisen
varaa ja opiskelijat antoivat paljon arvokasta palautetta siitä, mihin
suuntaan Noodia pitäisi kehittää.
Kurssin jälkeinen syksy käytettiinkin ohjelmiston kehittämiseen
ja käsikirjoittajien etsimiseen. Käsikirjoittajia etsittiin facebookista,
irc-gallerista ja eri foorumien, kuten aarresaari.fi -sivuston kautta.
Rahoittaja antoi tarkat ohjeet siitä, keitä käsikirjoittajat voivat olla:
heidän tuli olla 16–25-vuotiaita nuoria Uudenmaan alueelta, työelämässä olevia tai ainakin työelämään valmistuvia. Saimme reilut 20
innostunutta hakemusta. Monelle hakijalle projekti näyttäytyi unelmien täyttymyksenä: he halusivat päästä näyttämään osaamistaan ja
oppia lisää kirjoittamisesta, mutta ennen kaikkea he halusivat tuoda
ajatuksiaan näkyväksi ja jakaa niitä muiden kanssa. Hakemukset saivat tuntemaan, että teemme oikeasti jotain merkittävää. Mukaan valikoitui lopulta 16 kirjoittajaa, joista 14 pysyi mukana kirjoitusprosessin
loppuun saakka.
Käsikirjoitusprosessi alkoi tammikuussa 2010 ja kesti 10 viikkoa.
Nuoret kirjoittivat kolmessa ryhmässä kolme eri käsikirjoitusta, jotka käsittelivät yhdessä luotua teemaa: rakkauden kaipuuta, tai yleisemmin kaipuuta johonkin. Kirjoitettu esitys sai nimekseen Free
Hugs - eli kolme tarinaa siitä, miten koskaan ei voi tietää mikä arpa
voittaa.
Käsikirjoituksen valmistuttua Metropolian teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijat aloittivat tiukan harjoittelu- ja tuotantoprosessin. Opiskelijat myös puvustivat, lavastivat ja tekivät näytelmän ääni- ja valosuunnittelun ohjaavien opettajien opastuksella.
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Noodi julkaistiin 26.8. Studio Pasilassa Free Hugs -esityksen ensiillan yhteydessä. Lehdistötilaisuuden tähtiä olivat nuoret, jotka kertoivat, miten esityksen käsikirjoittaminen oli ollut välillä haastavaa,
mutta ennen kaikkea antoisaa ja opettavaista. Tilaisuus houkutteli
paikalle lukuisten toimittajien lisäksi myös MTV:n Huomenta Suomi
-ohjelman kuvausryhmän. Esitys koostui monista elementeistä: siinä
oli absurdia huumoria, joka sai yleisön ulvomaan naurusta, mutta samalla siinä tuotiin aidosti esille nuorten epävarmuuden tunteita sekä
hyväksynnän ja rakkauden kaipuuta.
Julkaisun jälkeen Noodin käyttö alkoi nousta tasaisesti. Kolme
kuukautta julkaisun jälkeen Noodissa oli jo noin 500 käyttäjää ja yli
sata kirjoittavaa ryhmää. Erityisesti kansainväliset kirjoitusprosessit
hyötyvät siitä, että kirjoittaminen ei ole sidottua tiettyyn aikaan ja
paikkaan. Noodi onkin julkaisun jälkeen käännetty myös ruotsiksi ja
englanniksi.
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← Noodilla kirjoitettu Free Hugs sai ensi-iltansa Studio Pasilassa 26.8.2010.

Oma Noodi: jatkokehitysoppia sosiaalisesta mediasta
Projektissa opittiin paljon myös siitä, mikä on tärkeää yhteisöllisessä
kirjoittamisessa erityisesti verkkoympäristöissä.
Free Hugs -näytelmän käsikirjoittajat haastateltiin kirjoitusprosessin loppuvaiheessa. He nostivat esille erityisesti sen, kuinka ryhmän
antama vertaistuki auttoi jaksamaan pahimpien umpikujien ohi.
Haastateltavat puhuivat myös paljon päätöksenteosta ja kuinka vaikeaa oli neuvotella vain keskustelualueen kautta siitä, mihin suuntaan käsikirjoitusta pitäisi viedä.
Haastatteluissa korostuivat myös vetäjän roolin tärkeys ja lähitapaamisten merkitys: kasvokkain oli paljon helpompaa neuvotella
tärkeistä kysymyksistä ja vetäjä pystyi ohjaamaan keskustelua helpommin haluamaansa suuntaan.
Palautteen pohjalta Noodia lähdettiin kehittämään vapaata vuorovaikutusta tukevaan suuntaan keväällä 2010. Uuden kehitystyön
taustalla olivat ideat ja kokemukset suosituista yhteisöpalveluista
kuten Facebook ja Twitter. Yhteistä näille palveluille on, että viestintä
tapahtuu hyvin vapaamuotoisesti ilman aiheen, tekstin pituuden tai
asiasisällön muodostamia rajoitteita.
Palautteen pohjalta Noodiin kehitettiin uusi Oma Noodi -pääsivu.
Keskustelualueen lisäksi pääsivulla pystyy nyt päivittämään lyhyesti
kuulumisiaan. Lisäksi sivulla näkyy, jos joku on tykännyt tai kommentoinut tekstejä. Sivulla näkyvät myös muut ryhmän uusimmat tapahtumat, kuten uudet tehtävät, uutiset tai kirjoitetut tekstit.
Uudet ominaisuudet eivät poista vetäjän vastuuta kirjoitusprosessin ohjaajana, mutta nyt myös vetäjällä on uusia työkaluja ohjata ryhmän toimintaa ja kirjoittamista oikeaan suuntaan.

34

Noodi

Noodin suunnittelu tehtiin kehitystiimissä, johon kuuluivat Eeva
Meltio (ryhmän vetäjä), Sonja Merisalo, Emma Puikkonen, Kari Rentola, Mirja Neuvonen, Peter Peltonen ja Jukka-Pekka Naukkarinen.
Noodia ovat lisäksi olleet kehittämässä käsikirjoittamisen ammattilaisten näkökulmasta Emma Puikkonen, Kari Rentola, Sussa Lavonen, Liisa Urpelainen, Henna Piirto, Meiju Niskala ja Mirja Neuvonen.
Käyttöliittymäsuunnittelu: Eeva Meltio, Peter Peltonen, JukkaPekka Naukkarinen
Graafinen ilme: Eeva Meltio
Ohjelmistosuunnittelu ja -toteutus: Maria Jokelainen, Tuomas Heittola, Jukka-Pekka Naukkarinen ja Peter Peltonen
Noodi-osaprojektista vastasivat Metropolia Ammattikorkeakoulu
ja Helsingin Kaupunginteatteri. Teatteri vastasi Noodin dramaturgisesta sisällöstä ja Metropolia työkalun suunnittelusta ja toteutuksesta. Jatkossa Noodia käytetään osana teatterin yleisö- ja taidekasvatustyötä.
http://noodi.metropolia.fi/
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Floss Manuals tukee avoimen
lähdekoodin tuotantokulttuuria
Minna Tarkka
Avoimen lähdekoodin ohjelmistot (FLOSS – Free/Libre Open Source
Software) ovat yhteisöllisesti tuotettuja, vapaasti muokattavia ja ilmaisia tietokoneohjelmia. Niiden käyttö edistää tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua tietoyhteiskuntaan, tuottaa säästöjä julkiselle
sektorille ja vahvistaa paikallista palveluliiketoimintaa.
Medios-projektissa tuotettu Suomen FLOSS Manuals on opaskirjasto, joka dokumentoi avoimen lähdekoodin ohjelmia ja tuotantoprosesseja helppolukuisiksi käyttöoppaiksi. Oppaat ja niihin liittyvät
työpajat tukevat uusia käyttäjiä viestimään avoimen lähdekoodin
välinein.
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Kansainvälinen opaskirjasto verkossa
FLOSS Manualsin taustalla on kansainvälinen verkosto, joka tuottaa
oppaita sekä ylläpitää ja kehittää niiden verkkopohjaista julkaisujärjestelmää. Laajemmat FLOSS Manuals -opaskirjastot on 2010 mennessä julkaistu alkuperäisen englannin lisäksi 4 kielellä. Kaikkiaan
yksittäisiä oppaita on verkostossa käännetty kymmenille kielille.
Verkosto on saanut laajaa tunnustusta laadukkaista oppaistaan ja
mm. kehitysmaatietokone-projekti One Laptop Per Child on valinnut
FLOSS Manualsin dokumentaatioalustakseen. Oppaiden kehitystyötä
on tehty mm. Mozilla Foundationin ja Archive.org-verkkoarkiston tuella. Uudet oppaat tuotetaan useimmiten tehokkaissa ’kirjapyrähdyksissä’, joissa aiheen asiantuntijat sulkeutuvat tiiviiseen työskentelyyn
kunnes opas on julkaisuvalmis.
Medios-projektissa toteutettiin FLOSS Manualsin lokalisointi Suomeen. Projektissa suomennettiin ja tuotettiin uusia oppaita julkaistaviksi FLOSS Manuals Suomi -verkkosivustolla, josta ne voi ladata omalle koneelle pdf-muodossa ja tulostaa. Sivustolta löytyy varsin kattava
opaskirjasto: toimisto- ja verkkosovellusten sekä mediatuotantovälineiden lisäksi mukana on joukko muita sovelluksia ja palveluja.
Mediatuotanto: Audacity-äänieditori, videoeditorit mm. OpenShot
ja Kino, kuvankäsittelyohjelmat kuten Blender ja GIMP, graafiset
sovellukset kuten Inkscape ja Processing, Avoin mediatuotanto
-prosessiopas
Verkkomedia: Ogg Theora -videoformaatti, WordPress -blogialusta, Wikimedia commons ja Archive.org
Toimisto- ja muut sovellukset: Firefox, Open Office, Komentorivin
perusteet

Projektin asiantuntijapajoissa kehitettiin oppaita ja tuotantoprosesseja.
Kuvassa Erich Berger opastamassa Streaming-sovelluksiin.

Oppaiden lisäksi tärkeässä osassa olivat projektin työpajat, joissa
eri kohderyhmiä koulutettiin avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttöön. Työpajojen painopiste oli yhteisöllisessä, verkkopohjaisessa
mediatuotannossa.
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Avoin mediatuotanto-paja on yhden päivän tehokurssi video-ohjelmien tuotantoon ja julkaisuun avoimilla lisensseillä ja se soveltuu
laajalle joukolle kohderyhmiä, jotka haluavat tuoda audiovisuaalisen
median osaksi viestintäänsä. Kaupunkireportterit-työpajoissa open
source -tuotantomallia sovellettiin asukasyhdistysten omaan, paikalliseen ohjelmatuotantoon. Lisäksi työpajoja kehitettiin verkkopohjaisen live-lähetyksen toteuttamiseen (Streaming-paja) sekä kevyeen
animaatiotuotantoon (Lasten animaatiopaja). Työpajat korostivat tekemällä oppimista ja niiden lähtökohtana oli julkaisuvalmiiden tulosten tuottaminen.

Työpajatuotannot julkaistiin M2HZ- ja StadiTV-kanavien ohjelmistossa netissä
ja kaapelissa. Kuvassa ympäristöjärjestö Dodon Avoin media -pajan tuotantoa.

FLOSS Manuals
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Käyttäjälähtöisyyttä avoimeen lähdekoodiin
Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat viime vuosina kehittyneet kilpailukykyisiksi vaihtoehdoiksi kaupallisille ja ns. suljetun lähdekoodin
ohjelmille. Ohjelmat ovat ilmaisia, minkä seurauksena mediatuotantokynnys madaltuu ja kaikille tasapuoliset mahdollisuudet osallistua
tietoyhteiskuntaan paranevat.
Open source -ohjelmiin on siirrytty usean maan ja kunnan julkishallinnossa; kustannustehokkuuden ja tasa-arvoisen tietoyhteiskunnan lisäksi siirtymää on perustellut paikallisen yritystoiminnan ja innovaatioiden tukeminen. Suomessa open source -käyttökulttuuri on
toistaiseksi kehittynyt monia Euroopan maita hitaammin.
Suurimpia esteitä avoimen lähdekoodin yleistymiselle on huolellisen dokumentaation puute. Avoimen lähdekoodin ohjelmat
tuotetaan koodaajayhteisöissä vapaaehtoisvoimin, ja usein käyttöohjeistus on itse ohjelmaa heikommin toteutettu. FLOSS Manualsin
käytännönläheiset oppaat tukevat avoimen lähdekoodin ohjelmien
käyttäjiä antamalla yksityiskohtaiset ohjeet alkaen ohjelman asennuksesta aina vaativampiin erikoistehtäviin.
Medios-projektissa painopisteenä ovat olleet audiovisuaalisen
mediatuotannon yhteisölliset, osallistuvat välineet. Niinpä myös
FLOSS Manuals -työpajoja kehitettiin erityisesti audiovisuaalisen tuotannon tarpeisiin. Työpajat ovat jalkauttaneet käytäntöjä eri kohderyhmille ja ne ovat toimineet myös oppaiden kehityksen tukena.

FLOSS Manuals -oppaista
saa seikkaperäiset ohjeet
ohjelmien perustoiminnoista
ja taustoista aina vaativampiin tekniikoihin. Kuvassa
Inkscape-vektorigrafiikkaohjelman muokkausosio.
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Avoin tietoresurssi ja laajat käyttäjäryhmät
Suomen FLOSS Manuals on kaikille avoin tietoresurssi. Sivusto on
wiki, jossa kuka tahansa voi osallistua oppaiden päivittämiseen, suomentamiseen ja kirjoittamiseen.
FLOSS Manuals -työpajoja suunnattiin Medios-projektissa kohderyhmille, joille avoimen lähdekoodin tuotannosta arveltiin olevan
välitöntä hyötyä. Näitä ryhmiä olivat kirjasto- ja nuorisotyöntekijät,
kouluttajat, mediataiteilijat ja järjestötoimijat. Myös päiväkotiryhmille
järjestettiin oma työpaja, jossa kokeiltiin onnistuneesti lapsille soveltuvia piirros- ja animaatiosovelluksia. Työpajat painottivat henkilökohtaista ohjausta ja niihin osallistui 2010 yli 120 henkilöä.
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← Liikkuvan tuotantoyksikön avulla FLOSS Manuals -työpajoja järjestettiin eri
kohteissa. Kuvassa Emmi Vainio Maunulan mediapajan edustalla.

Myös Suomen FLOSS Manuals -kehityksessä sovellettiin kirjapyrähdysmenetelmää. Inkscape- ja Streaming-pajojen osallistujina olivat sovellusten asiantuntijat ja aktiiviset käyttäjät. Opasjulkaisua tuki
yhteistyö Tampereen yliopiston kanssa, jonka opiskelijat tuottivat
suomenkieliset Firefox- ja Open Office -oppaat lokalisoinnin ja teknisen kirjoittamisen kurssityönä.
Projektissa rakennettiin yhteyksiä suomalaisiin open source -toimijoihin osallistumalla alan foorumeille verkossa ja tapahtumissa.
Konkreettista hyötyä oppaista oli esimerkiksi Valo-CD -projektille,
joka levittää avoimen lähdekoodin parhaita ohjelmistoja Windowskäyttäjille. Verkkosivuston lisäksi oppaita levitettiin Valo-CD:n jakeluversioissa vuoden 2010 alusta.
Suomen FLOSS Manuals -sivusto aukesi syksyllä 2009 osoitteessa
http://fi.flossmanuals.net. 2010 loppuun mennessä opaskirjasto kattoi 30 suomenkielistä opasta.
Avoimen lähdekoodin työpajat käynnistyivät 2010, ja vuoden aikana pajoja järjestettiin 12. Mediakulttuuriyhdistys m-cultin tiloihin Hämeentielle rakennettiin koulutusta tukeva Linux/Ubuntu -ympäristö.
Kannettavan tuotantoyksikön avulla työpajoja toteutettiin myös Lasipalatsin Kohtaamispaikassa ja Maunulan mediapajassa, ja tuloksia
demottiin mm. Alternative Party- ja ITK-tapahtumissa. Syksyllä 2010
työpajat painottuivat Kontulan Kontupisteeseen, jossa toteutusta tuki
paikan asiakkaille rakennettu Linux-ympäristö.
Työpajoissa syntyneet ohjelmat julkaistiin netissä ja kaapelitelevisioverkossa, avoin kaupunkitelevisio M2HZ:n sekä 2010 auenneen
uuden yhteisöllisen Stadi.TV-kanavan ohjelmistossa. Kontulan animaatiopaja lapsille tuotti joulukalenteri-ohjelmakokonaisuuden, joka
esitettiin tv-jakelun lisäksi Kontulan ostoskeskuksella ja Lasipalatsin
aukion videoprojisointina 1.–24.12.2010.
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Kontupisteen Animaatiopaja huipentui tanssilliseen pajaan, jossa lasten tekemiä piirroshahmoja animoitiin liikkeentunnistuksen ja Animata-ohjelman avulla.

Yhteisömedian työkalupakki
Kokemukset projektista ovat olleet erinomaisia ja työ on ollut tuloksekasta ja tekijöilleen motivoivaa.
Haasteellisinta toteutuksessa oli se, että työpajojen ja audiovisuaalisen tuotannon kannalta tärkeät video-ohjelmistot eivät ole avoimen lähdekoodin maisemassa yhtä hyvin kehittyneitä kuin muut sovellukset. Videoeditointiin löytyy useita vaihtoehtoisia ohjelmistoja,
ja projektissa käytettiin paljon aikaa editorien vertailuun ja testituotantoihin, jotta paras tuotantomalli löytyisi. Pääeditoriksi valittiin lopulta OpenShot, jonka ominaisuudet tukevat vaativampaa tuotantoa
ja jonka aktiivinen kehittäjäyhteisö takaa toimivuuden.
Parhaiten onnistumisesta kertovat työpajoissa syntyneet ohjelmat.
Osallistujista useilla ei ollut aiempaa kokemusta videotuotannosta, ja
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heille oli palkitsevaa huomata, että muutamassa tunnissa voi tuottaa
sujuvaa ja informatiivista ohjelmaa, joka sopii hyvin verkko- ja yhteisötelevisiojulkaisuun. ”Kansalaismedia vaikuttaa ihan loistojutulta!”
ja ”Työpajasta todella sai monenlaisia ideoita. Ei meinaa vaan ehtiä
toteuttaa…” olivat tyypillisiä osallistujien kommentteja. ”Kontupisteen
toiminnan kannalta on ollut tärkeää, että sen open source -resursseja on pajoissa nostettu menestyksellisesti tuotantoon”, kertoo Jani
Suonperä Kontupisteestä ja lisää, että animaatiopajan lapset olivat
innostuksesta ”ihan täpinöissään”.
Oppaiden tuotanto oli erittäin tehokasta ja tärkeää oli myös, että
suomennostyön ohella tuotettiin omia, alun perin suomalaisia oppaita. ”OpenShot-opas teki vaikeasta asennuksesta yksinkertaista”,
kertoi eräs videoeditorin käyttäjä. ”FLOSS Manuals -oppaat kaksinkertaistavat Valo-CD:n arvon käyttäjilleen. Hyviä ohjelmia voi hyödyntää täysimittaisesti vain jos on hyviä oppaita”, sanoo Otto Kekäläinen
Valo-CD:stä.
Projektin yhteydessä open source -tuotantomalli vahvistui myös
m-cultin omassa toimintakulttuurissa. Organisaatiolle karttui ”yhteisömedian työkalupakki”, jossa kevyt tuotantomalli ja avoimen
lähdekoodin ohjelmistot yhdistyvät avoimiin Creative Commons
-lisensseihin sekä yhteisöllisen verkkojulkaisun palveluihin. Työpaja- ja tuotantomallia hyödynnetään edelleen 2010 käynnistyneessä
Stadi.TV:ssä, joka on helsinkiläisiltä helsinkiläisille suunnattu yhteisöllinen mediapalvelu.
FLOSS Manuals -projekti oli osaltaan vahvasti mukana avoimen
lähdekoodin kotimaisen käyttökulttuurin rakentamisessa. Projektin aikana open source -käyttö Suomen kouluissa lähti lupaavaan
kasvuun ja avoimen lähdekoodin käytöstä annettiin julkishallinnon
JHS-suositus. Loppuvuodesta 2010 myös Helsingin kaupunki päätti
lähteä pilotoimaan avoimen lähdekoodin käyttöä. Käyttäjiä tukeville
oppaille ja työpajoille on selvää tilausta jatkossakin avoimen, yhteisöllisen median vallatessa alaa.
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FLOSS Manualsin tekijöinä olivat open source -koordinaattori Tomi
Toivio vastuualueenaan oppaiden kehittäminen ja suomennos sekä
koulutuksesta vastaavat Kalle Kuisma ja Emmi Vainio. Hankevastaavana toimi m-cultin toiminnanjohtaja Minna Tarkka, ja lisäksi
toteuttamista tuki joukko eri sovellusten asiantuntijoita.
FLOSS Manuals -osaprojektista vastasi Mediakulttuuriyhdistys
m-cult ry, jonka tavoite on tukea digitaalisen mediakulttuurin uusia muotoja. m-cultin toiminnan painopisteinä ovat mediataide,
yhteisömedia ja open source -kulttuuri, joita edistetään tuotanto-,
julkaisu- ja koulutustoiminnan puitteissa. Projektin työpajojen toteutusta tuki Helsingin kulttuurikeskus.
http://fi.flossmanuals.net
http://www.m-cult.org
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Medios-projektia olivat toteuttamassa / Medios project was implemented by:
Saija Heinonen
Projektipäällikkö / Project manager
Eeva Meltio
Projektituottaja / Project producer
Sonja Merisalo
Projektisuunnittelija / Project planner
Emma Puikkonen
Dramaturgiopettaja / Dramaturge teacher
Jarkko Suhonen
Yhteisöllisen käsikirjoittamisen kouluttaja
/ Instructor in collaborative scriptwriting
Anitta Pankkonen
Koulutuspäällikkö, Elokuvan ja television koulutusohjelma
/ Head of Degree Programme in Film and Television, Metropolia
Pieta Koskenniemi
Ohjaajantyön lehtori, Free Hugsin ohjaaja
/ Senior Lecturer in directing, Director of Free Hugs, Metropolia
Tarja Häkkinen
Taloussuunnittelija / Financial planner, Metropolia
Anna-Maria Vilkuna
Kehityspäällikkö / Research and Development manager, Metropolia
Robert Arpo
Yliopettaja / Principal lecturer, Metropolia
Tuire Ranta-Meyer
Johtaja, Kulttuuri ja luova ala
/ Director, Faculty of Culture and Creative Arts, Metropolia
Kari Rentola
Apulaisjohtaja / Deputy artistic director, Helsingin Kaupunginteatteri
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Mirja Neuvonen
Yleisötyövastaava / Education manager, Helsingin Kaupunginteatteri
Marja Kuuluvainen
Talouspäällikkö / Economic director, Helsingin Kaupunginteatteri
Minna Tarkka
Toiminnanjohtaja / Director, m-cult
Tomi Toivio
Open source -koordinaattori / Open Source coordinator, m-cult
Kalle Kuisma
Tuotantopäällikkö, kouluttaja / Production manager, Educator, m-cult
Emmi Vainio
Tuottaja, kouluttaja / Producer, Educator, m-cult
Tiina Madisson
Medios-logon graafinen suunnittelija / Graphic designer of Medios-logo
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