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1. YHTEENVETO HANKKEESTA  

Mediapaja-hankkeessa eri-ikäiset henkilöt voivat kehittää tietoyhteiskunnassa välttämätöntä 
mediaosaamistaan: viestintä-, ilmaisu-, vuorovaikutus- ja median luku- sekä median käyttötaitoja. 
Mahdollisuuksien Mediapaja -hankkeen tarkoituksena oli myös aikaansaada yhteistyötä alueen eri 
toimijoiden kesken, kehittää uudenlaista avointa oppimisympäristöä eri-ikäisille oppijoille ja luoda 
alueellinen malli mediapajatoimintaan. 

Mediapaja on kansalaisopiston hallinnoima työtila ja innovaatioympäristö, jonka voi kuka tahansa, 
yksityishenkilö, yritys tai yhdistys vuokrata käyttöönsä tai osallistua toimintaan. Mediapaja koostuu 
atk-luokkatilasta, pienestä valokuvaus/Virtual Reality -studiosta sekä luentoluokasta. Mediapaja 
toimii fyysisesti Lapualla, Vanhan Paukun alueella, mutta hankkeiden avulla voidaan luoda oppimis- 
ja työpajaympäristöjä sinne missä ihmiset kokoontuvat ja on tarve mediataitojen kehittämiselle. 

Mediapaja tuottaa laadukkaita lähipalveluita paikallisyhteisöjen käyttöön. Mediapaja nostaa alueen 
vetovoimaisuutta ja nostaa viihtyvyyttä, kohentaa harrastustoimintaa ja luo mahdollisuuksia uusien 
sosiaalisten suhteiden luomiseen. Hyödynsaajana ovat kaikki Aisaparin alueen asukkaat, jotka ovat 
kiinnostuneita media-alasta tai haluavat kehittää omaa osaamistaan. Mahdollisuuksien mediapaja-
hanke toimi Lapuan kansalaisopiston alaisuudessa. 
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2. RAPORTTI 

2.1. Hankkeen tavoitteet 

Päätavoitteena Mahdollisuuksien Mediapaja -hankkeessa oli kehittää laajaa yhteistyötä alueen eri 
toimijoiden kesken, kehittää uudenlaista avointa oppimisympäristöä eri-ikäisille oppijoille ja luoda 
alueellinen malli mediapajatoimintaan. 

1. Tavoitteena oli kehittää ja parantaa senioreiden atk-taitoja esimerkiksi kokeilemalla erilaisia opetus- 
ja oppimismenetelmiä. Mediapajatoiminnalla haluttiin olla tukemassa senioreiden pärjäämistä 
nykyisessä tietoyhteiskunnassa. 

2. Tavoitteena oli aktivoida nuoria ja kehittää mediapajasta mielekäs oppimisympäristö alasta 
kiinnostuneille nuorille järjestämällä mm. avoimia työpajoja eri teemoilla. 

3. Tavoitteena oli kehittää monipuolisesti Mediapajan toimintaa ja hakea uusia yhteistyökumppaneita 
muista hankkeista. 

4. Mediapajatoiminnalla etsittiin kolmannen sektorin toimijoita ja haluttiin kehittää yhteistyötä 
heidän kanssaan. Erityisesti etsittiin toiminnan piiriin sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka 
tarvitsivat tukea tai apua mediataidoissa tai jotka muutoin hyötyvät yhteistyöstä, kuten esimerkiksi 
kyläyhdistykset, yhteisöt ja muut erilaiset yhdistykset. 

5. Tavoitteena oli hakea mallia toiminnan kehittämiseen sekä saada yhteistyökumppaneita myös 
ulkomaisista vastaavanlaisista toimipisteistä. 

6. Leader-hankkeen tavoitteena oli hakea ja kehittää sellaisia toimintatapoja ja toimintamalleja, joilla 
voidaan vakiinnuttaa Mediapajan toiminta.  

 

 

 

 

  



1 
 

2.2. Toteutus 

2.2.1. Toimenpiteet 

AVOIMET TYÖPAJAT JA  ATK-KLINIKKA 

Seniorimediapaja toiminta ja seniorien atk-klinikka ovat toimintamuotoja, joita on testattu vuoden 
2016 ja kevään 2017 aikana ja niille tuntuu olevan jatkuvaa tarvetta. Atk-klinikka vastaa yksittäisen 
henkilön avun tarpeeseen ratkoen akuutteja tietotekniikan käytön ongelmia. Hankkeen Atk-klinikka 
oli tarjolla viikoittain vuonna 2016 tammikuusta toukokuun loppuun ja syyskuun alusta jouluun 
sekä vuonna 2017 tammikuusta kesäkuuhun. Klinikalla käyntejä oli yhteensä 39. 

Seniorimediapaja oli senioreille suunnattu työpaja. Työpajakertoja tarjottiin yhteensä 30. Tarjolla 
oli mahdollisuus tulla ratkomaan tietotekniikan käyttöön liittyviä ongelmia ja harjoitella digitaitoja. 
Toimintamuotona oli nopeasyklinen työpajamainen työskentely yhdessä valittujen kokonaisuuksien 
tai ongelmien parissa. Työpaja toteutettiin viiden viikon aikana kahtena päivänä viikossa kahden 
tunnin ajan. Työpajojen teemat valittiin osallistujien kanssa yhdessä. Osallistujat valitsivat itselleen 
tarpeelliset työpajat. Joka toinen työpaja oli kertausta, johon osallistuivat ne, jotka tarvitsivat 
enemmän tukea digitaitojen hallinnassa. Näin saatiin eri tasoisille henkilöille työpajassa eri määrä 
tukea. Seniorimediapajoihin osallistui kaikkiaan 18 eri henkilöä. 

Tietokone tutuksi -työpajan tarkoituksena oli selvittää, onko edelleen tarpeen järjestää tukea 
tietokoneenkäytön alkeissa. Työpajat järjestettiin 4 kertaa keväällä 2017. Osallistujia oli 8. 

 

 

 

YHTEISTYÖ YRITTÄJIENKANSSA 

Yhteistyössä Lapuan Yrittäjien kanssa Mediapaja tarjosi alueen yrittäjille avoimia Facebook-
työpajoja kaksi kertaa. Yrittäjiä oli mukana avoimissa työpajoissa kuusi eri yrityksistä ja suurimmalle 
osalle heistä Facebook oli uusi viestintäkanava. Senior Surf tapahtumissa mukana oli Veikon Kone 
Lapualta ja Ylihärmän Säästöpankki. 

YHTEISTYÖ YHDISTYSTEN KANSSA 

Yhdistysten Facebook-työpajoja pilotoitiin Erkkilän suku ry:n kanssa. Haluttiin selvittää, millaisia 
tarpeita yhdistyksillä on Facebookin suhteen ja miten heitä tulisi auttaa. Erkkilän suku ry on ollut 
aktiivinen osallistuja Facebook-työpajoihin. Yhteistyötä on tehty myös Lapuan kansalaisopiston 
opistolaiskunta ry:n kanssa Facebookin käyttämisen ja kotisivujen hyödyntämisen tiimoilta. 

Mediapajan avointa käyttämismahdollisuutta pilotoitiin myös Lapuan taiteilijayhdistyksen kanssa. 
Taiteilijayhdistys tarjosi jäsenilleen mahdollisuuden tulla mediapajaan kuvaamaan teoksiaan. 
Ensimmäisellä kerralla paikalla oli ohjaaja näyttämässä miten mediapajan valoja ja kameroita 
käytetään. Taiteilijayhdistyksen kanssa sovittiin, että jäsenet voivat ensimmäisen opastuskerran 
jälkeen varata aikoja mediapajalta töidensä kuvaamiseen tai muuhun työskentelyyn. 
Opastuskerralla mukana oli 6 yhdistyksen jäsentä. Mediapajaa käytti myöhemmin vain 3 jäsentä. 
Pilotointi oli yhdistykselle maksuton. 

Lapuan kamerakerho ry:n kanssa mediapaja järjesti kaksi työpajaa, jotka oli suunnattu erityisesti 
valokuvauksesta kiinnostuneille. Ulkopuolinen erityisosaaja piti kaksi työpajaa värinhallinnasta 
digitaalisessa valokuvaamisessa. Työpajat suunniteltiin yhdessä yhdistyksen kanssa. Osallistujia 
molemmissa työpajoissa oli 15 eli tilaan mahtuva maksimimäärä. 

”Mahdottoman hyvä asia, että voidaan 

harjoitella samaa asiaa monta kertaa näin 

tiheään tahtiin.” 

”Et sää ehtis mitään jos 

meitä olis yhtään 

usiampi.” 
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HANKEYHTEISTYÖ JA VERKOSTOT 

Mediapaja on tehnyt yhteistyötä Luovuudella Lujemmaksi -hankkeen kanssa mm. kohderyhmien 
tavoittamiseksi ja mediapajatilan hyödyntämisessä. Luovuudella lujemmaksi hanke on tiedottanut 
mediapajan olemassaolosta yrityksille ja yhdessä on mietitty luovan alan yrittäjille suunnattua 
toimintaa. Kokeilimme tuotevalokuvausopetusta, joka järjestettiin mediapajassa. Kouluttajana oli 
ulkopuolinen, Luovuudella lujemmaksi hankkeen hankkima yrittäjä. 

Mediapaja on tehnyt yhteistyötä TE-toimiston OsKu-Osallisuutta kuntoutuksesta-hankkeen kanssa. 
Hanke on tutustunut mediapajaan ja välittänyt tietoa mediapajan avoimista työpajoista. 
Yhteistyötä on tehty myös Vaasan eFoorumin, Kulttuurikeskus Vanhan Paukun, kirjaston, 
nuorisotoimen ja SEDU:n kanssa. Näistä yhteistyötoimenpiteistä ja kerrotaan lisää tapahtumien 
yhteydessä.  

Kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa toimii taiteilijaresidenssi, jonka taiteilijat käyttivät mediapajaa 
kaksi kertaa työskentelyynsä, ja saivat tukea digivälineiden käytössä. Kyseessä oli valokuvaaminen, 
videointi ja videon käsittely. 

YLEISÖTAPAHTUMAT 

Mediapaja piti avoimet ovet 23.3. iltapäivällä Petteri Järvisen etäluennon jälkeen. Avoimissa ovissa 
esiteltiin toimintaa. Kävijöitä oli 5. 

Mediapajalla oli oma osasto Kansalaisopiston kevättapahtuman yhteydessä Vanhassa Paukussa 
23.-24.4. 2016 Kevättapahtumassa tarjottiin mahdollisuus kokeilla digitaalisia sovelluksia 
puhelimella ja tabletilla. Lapsille tehtiin tutuksi koodaamista. 

Elokuussa 2016 Mediapajalla oli osasto Lapualla järjestetyillä Lakia-messuilla, jonka kohderyhmänä 
oli kaupungin ja ympäristökuntien asukkaat. Osastolla mediapajalla oli videoesittely, jaettiin 
esitteitä, markkinoiden seniorimediapajaa ja klinikkatoimintaa. Osastolla järjestettyyn kyselyyn 
vastasi 54 henkilöä. 

Senior Surf tapahtuma on järjestetty kaksi kertaa 5.10.2016 ja 3.10 2017. Ensimmäisessä Senior 
Surfissa yhteistyökumppaneina olivat kirjasto, joka esitteli omia digitaalisesti käytettäviä 
palveluitaan, SEDU, joka esitteli 3D-tulostusta, sekä Ylihärmän Säästöpankki 
pankkipalveluesittelyllä. 
Mukaan kutsuttiin myös 
apteekki ja kodinkoneliike, 
mutta he eivät päässeet 
paikalle. Hanke organisoi ja 
markkinoi tapahtuman sekä 
järjesti nettiopastuspisteen. 
Osallistujia oli 25. Syksyn 2017 
Senior Surffiin sovittiin äly-TV-
esittely, joka erityisesti kiinnosti 
yleisöä. Tarjolla oli 
edellisvuoden tapaan kirjaston 
digipalveluiden esittely ja 
nettiopastajat. Lisäksi hanke 
tarjosi mahdollisuuden kokeilla 
virtuaalilaseja. 
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”Mahdottoman kiinnostava tämä älytelevisioasia. Hyvin selittää tämä 

Heikki. Ei noissa kaupoissa ole aikaa niillä selittää.” 
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Maaliskuussa 2017 järjestettiin luento 
tekijänoikeuksista. Luennolle osallistui vain 2 
kuulijaa. 

 

 

 

Kevättapahtumassa 22.-23.4.2017 tarjottiin yleisölle mahdollisuus kokeilla virtuaalilaseja. 
Kokeilijoita oli 44. 

 

 

 

Yhdessä Lapuan kaupungin nuorisotoimen kanssa järjestettiin nuorille mahdollisuus tutustua 
tubettamiseen. Paikalle kutsuttiin tubettaja Edspeeks. Osallistujia tapahtumassa oli 160. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”On se vaan…mutta mihin tätä tarvitaan?” 

”Haluaisitko tulla opettelemaan videoblogin tekemistä tai tubettamista 

Mediapajaan?” 

”Ei mun tarvii, osaan jo videoida ja You Tubesta saa neuvoja.” 
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20.5. mediapaja järjesti yhdessä Urhea-hankkeen kanssa valokuvapatikoinnin osana Suomi-100 
tapahtumia. Urhea-hanke teki Simpsiön maastoon reitin, jonka varrella oli mediapajalla 
suuniteltuja maisemavalokuvaukseen liittyviä tehtäviä. Tarjolla oli myös valokuvauskisa, johon 
osallistui kuusi henkilöä. Patikoinnissa oli mukana 17 osallistujaa.  

 

 

 

 

 

 

 

Elokuussa 2017 mediapaja osallistui Lakia messuille esittelemällä Aisaparin osastolla 
virtuaalilaseja. Osastolla oli mahdollisuus kokeilla virtuaalilasien käyttöä. Testaajia oli 50. 

 

 

”Eihän tää 

virtuaalirealiti nynniin 

monimutkaasta 

ollukkaan. Vois harkita 

kotiakki tämmööstä.” 
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NETTIOPASTAJATOIMINTA 

Nettiopastajatoimintaa viriteltiin käyntiin syksyllä 2016. Materiaalit, esitteet ja toiminnan paikat 
suunniteltiin alustavasti. Nettiopastajatoiminnan kokeileminen aloitettiin tammikuussa 2017. 
Nettiopastajatoiminta perustuu Vanhustyön keskusliiton hankkeillaan tuottamaan, avoimessa 
käytössä olevaan konseptiin. Kyseessä on 
vapaaehtoisten vertaisopastajien 
tarjoama tuki tietokoneiden ja 
mobiililaitteiden käytössä. Kohderyhmänä 
on seniorit. Vapaaehtoisia opastajia 
hankkeeseen saatiin mukaan kolme 
henkilöä. Nettiopastustilaisuuksia 
pidettiin keväällä 2017 kirjastossa kaksi 
kertaa ja Ylikylän kylätalolla kaksi kertaa. 
Osallistujia nettiopastuksissa oli kaikkiaan 
26. Opastajille tarjottiin mahdollisuutta 
tulla mediapajaan saamaan työhönsä 
lisäoppia ja tukea. Mahdollisuutta käytti yksi opastaja. Syksyllä 2017 opastustoiminta siirrettiin 
Eläkeliiton Lapuan osaston toteutettavaksi. Siirtovaiheessa mediapaja toimii tukena ja välittää 
tiedot toimintatavoista ja hyvistä käytännöistä työn jatkajille. Eläkeliitto aloittaa 
nettiopastajatoiminnan Lapualla tammikuussa 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN 

Mediapajassa on käytössä Linux käyttöjärjestelmä ja vapaan lähdekoodin ohjelmia. Ohjelmien 
toimivuutta ja käyttökelpoisuutta on testattu hankkeen aikana. Mediapajan tietokoneet on uusittu 
ja nyt koneissa on myös Windows käyttöjärjestelmä. Näin Mediapaja pystyy palvelemaan 
monipuolisemmin alueen käyttäjiä. Kansalaisopiston hankkimat taidekoulun ja normaalin 
opetuksen käyttöön tarvittavat tietokoneohjelmat ovat olleet hankkeen työpajojen käytettävissä. 
Oppimisympäristön kehittäminen hankkeessa on ollut työpajatoiminnan kokeilua muussakin kuin 
luokkaympäristössä. Olemme kokeilleet työpajatoiminnan mahdollisuuksia kylätalolla ja kirjastossa. 
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YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN 

Seniorimediapajan osallistujien kanssa pidettiin kehittämistilaisuus, jossa etsittiin toiminnalle 
tarkoituksenmukaisia muotoja. Syyskauden 2016 osallistujilta saatu palaute otettiin huomioon, kun 
toteutettiin kevään 2017 työpaja.  

Lapuan Kamerakerhon kanssa pidettiin kehittämispalaveri, jossa suunniteltiin ja ideoitiin 
mahdollisuuksia järjestää toimintaa hankkeen ja yhdistyksen yhteistyönä. 

Luovuudella Lujemmaksi hankkeen kanssa suunniteltiin yrittäjille suunnatun 
tuotekuvauskoulutuksen järjestäminen. 

Nettiopastajainfossa käytiin läpi mahdollisten opastajien kanssa vapaaehtoistyön erityispiirteitä ja 
meidän oman toiminnan aloittamista. 

Valokuvausharrastajaryhmän kanssa kokoonnuttiin ideoimaan mediapajan käyttöä avoimena 
työpajatilana. 

Lapuan Taiteilijaseuran kanssa ideoitiin mediapajan käyttötapoja yhdistykselle. 

Nuorisotoimen kanssa järjestettiin tapahtuma nuorille. Urhea-hankkeen kanssa tehtiin tapahtuman 
yhteydessä valokuvaukseen liittyvä kilpailu. 

2.2.2. Aikataulu 

Kevät 2016 

Hankkeen käynnistäminen ja hankkeesta tiedottaminen. Mediapajan oppimisympäristön 
kehittämissuunnitelman laatiminen. Tiedotustilaisuudet ja kohderyhmien tapaaminen ja 
yhteistyömuotojen suunnittelu. Avoimia työpajoja 

Syksy 2016. 

Yhteistyön kehittäminen eri kohderyhmien kanssa. Mediapajatoiminnasta tiedottaminen messuilla. 
SenioSurf tapahtuman kehittäminen ja nettiopastajatoiminnan suunnittelu. 

Kevät 2017 

Nettiopastajatoiminnan kokeileminen alkaa. Seniorimediapaja ja ATK-klinikka jatkuu. Uusia 
yhteistyömuotoja yhdistysten ja hankkeiden kanssa kokeillaan ja viritellään alkuun. Tiedottamisen 
kehittäminen ja toteuttaminen. Yleisötilaisuudet. 

Syksy 2017 

Nettiopastajatoiminnan jatkuvuuden varmistaminen ja siirtäminen Eläkeliiton paikallisyhdistyksen 
toiminnaksi. Kirjaston kanssa sovittiin Senior Surf tapahtuman vakiinnuttamisesta ja 
toimintatavoista. Seniorimediapajatoiminta ja ATK-klinikka eivät jatku hanketoimintana. 

”Voitko tulla meidän kyläkerhoon kertomaan näistä digiasioista? 

Siellä on paljon väkeä, jotka ovat ihan änkyröitä näiden 

tietokoneasioiden kanssa.” 
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2.2.3. Resurssit ja organisaatio 

Hankkeessa vuonna 2016 on työskennellyt kerrallaan yksi työntekijä osa-aikaisena. 

Keväällä 1.1.- 31.6.2016 projektipäällikkönä Pirita Nurmi ja 1.8.-31.12.2016 Pirita Nurmen sijaisena 
Anna-Kaarina Perko-Rikkonen työajan ollessa 80% kokonaistyöajasta. 1.1.2017-30.6.2017 edelleen 
Anna-Kaarina Perko-Rikkonen 60% työajalla. 1.7.-31.12.2017 hankkeessa ei ole ollut nimettyä 
työntekijää eikä palkkaa ole maksettu. 

 Ohjausryhmän kokoukset pidettiin 5.12.2016 ja 14.12.2017. 

2.2.4. Kustannukset ja rahoitus 

Hankkeella ei ollut tuloja. Työpajakokeiluihin osallistuneet yhdistykset maksoivat hankkeelle 
osuutensa työpajan järjestämisestä aiheutuneista kuluista. Myös seniorityöpajoihin osallistuneet 
maksoivat osallistumismaksun. Maksua ei peritty yleisötapahtumissa ja myös osa työpajoista oli 
osallistujille ilmaisia.  

Hankkeella oli yksi palkattu työntekijä, joka huolehti kaikesta toiminnasta. Hankkeella on ollut oma 
tili kaupungin kirjanpidossa, jota kautta kaikki rahaliikenne on kulkenut. 

2.2.5. Raportointi ja seuranta 

Hankkeen tavoitteiden toteutumista on arvioitu väliraportin tekemisen yhteydessä. Hanke toteutuu 
kansalaisopiston alaisuudessa ja opiston rehtorin ja hankkeen projektipäällikön välillä on käyty 
jatkuvaa dialogia. Projektipäällikkö on seurannut kustannuksia hankkeen aikana jatkuvasti. 
Tapahtumista on koottu osallistujaluettelot tai osallistujat on kirjattu kansalaisopiston 
ilmoittautumisjärjestelmän avulla. Yleisötapahtumien osallistujamäärät on laskettu paikanpäällä. 

TIEDOTTAMINEN: 

Hankkeen juliste oli esillä asianmukaisissa paikoissa 5 eri ilmoitustauluilla. Tapahtumista oli ilmoitus 
Vanhan Paukun ilmoitustauluilla, opiston infotaululla ja lehdessä. Hankkeesta kerrottiin 
kansalaisopiston tiedotteiden yhteydessä ja opinto-ohjelmassa, joka jaettiin jokaiseen talouteen 
Lapualla. 

Kohderyhmittäin tiedottamista on tehty seuraavasti: 

Nuoret: Mediapajan tiedote lähetetty kouluille ja kaupungin nuorisotoimeen. 
Nuorisovaltuutettujen tilaisuudessa on kerrottu mediapajan toiminnasta. 

Seniorit: Tapahtumista ja työpajoista on ilmoitettu Lapuan Sanomissa, facebookissa, 
ilmoitustauluilla ja sähköpostitse 

Ohjausryhmä: Kokouksien yhteydessä 

Aisapari: käyty yhdessä hankkeiden verkostoitumistapahtumassa. Facebook sivulla jaettu 
tapahtumatietoa. 

Kaupungin toimijat: tapahtumien yhteydessä jaettu informaatiota mahdollisuuksista käyttää 
mediapajaa. Palaverit ja keskustelut. 

Lakia-messut: Omalla osastolla markkinoitu ja esitelty toimintaa videolla ja henkilökohtaisilla 
kontakteilla, esitteellä. Osallistuttu Aisaparin osastolla digitaalisuus teemaan tarjoamalla 
mahdollisuus virtuaalilasien kokeiluun. 

Yhdistykset ja yritykset: lähestytty sähköpostikirjeillä ja puhelimitse. Kontaktoitu henkilökohtaisesti. 
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Tiedotusvälineet: Nettiopastajatoiminnasta ja Senior Surf tapahtumista on lähetetty tiedote. 
Lapuan Sanomissa maksettuja ilmoituksia tapahtumista. 

Sosiaalinen media ja internet: Mediapajalla on Facebooksivu, jossa tiedotetaan tapahtumista ja 
ajankohtaisista digiuutisista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6. Toteutuksen riskit 

Mahdollisuuksien Mediapaja-hanke oli alun perin erittäin laaja sekä suunniteltujen 
toimintamuotojen, että kohderyhmien osalta. Suunnitelmaan tehtiin muutoksia nopealla 
aikataululla hakuvaiheessa. Hankepäätös myöhästyi suunnitellusta ja muutokset vaikuttivat 
toimintaan. Kaikkien kohderyhmien tavoittaminen hankkeen aikana osoittautui liian isoksi työksi. 
Hankkeen laaja sisältö vaati toiminnan hajauttamista eri sektoreille. Yhteistyökumppaneiksi 
toivottujen yritysten ja yhdistysten kiinnostuksen herättäminen osoittautui vaikeaksi. Nopeasti 
hankkeen alussa havaittiin, että seniorit kohderyhmänä on todella avun tarpeessa, joten 
kohderyhmistä he nousivat toiminnan keskiöön. 

Yleisötilaisuuksiin osallistuminen vaihteli suuresti. Koska hankkeella oli paljon kohderyhmiä, 
yritettiin kaikille tarjota jotain. Hankkeen resurssit eivät riittäneet kontaktien luomiseen ja monien 
suurien kohderyhmien tavoittamiseen. Kevään 2017 tilanteen mukaan hankkeelle haettiin 
jatkoaikaa vuoden 2017 loppuun. Elokuussa päätettiin kuitenkin, että ei toimintasuunnitelmassa 
olevaa kansainvälistä matkaa toteuteta, koska sen hyödyt katsottiin vähäiseksi. Lisäksi todettiin 
hankkeessa tehtyjen kokeilujen ja toimenpiteiden tuoneen riittävästi kokemusta, tietoa ja 
vastauksia Mahdollisuuksien Mediapaja –hankkeessa asetettuihin kysymyksiin. Totesimme myös, 
että rahoituksen saamiseksi vaadittavien talkootyötuntien tai omarahoituksen saaminen ei onnistu. 
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Hankkeen kokonaisrahoitus oli 87 000e, josta käytimme vähän alle puolet. Suurin käyttämättä 
jäänyt erä, 8000e, kohdistui toimenpiteistä kokonaan pois jätettyyn kansainväliseen matkaan. 

Hankesuunnitelmassa esitetyt talkootyötunnit osoittautuivat koko hankkeen ajan vaikeaksi 
toteuttaa. Talkootyötä oli suunnitelmassa kohdennettu kehittämiseen, suunnitteluun ja 
tapahtumien järjestämiseen. Kyseisen kaltainen toiminta ei edellyttänyt talkootyötä, vaan 
työpajojen järjestämiseen tarvittiin vain projektityöntekijän työpanos. Toiminnan järjestämiseen 
osallistuivat yhteistyökumppanit omilla resursseillaan, eivät talkootyöllä. Mikäli yhdistykset ja 
yritykset olisi saatu tai ehditty valjastaa mukaan toimintaan, olisi talkootyöllä voitu 
kehittämistoimia tehdä enemmän. Talkootyön käyttäminen kehittämiseen ja suunnitteluun 
osoittautui tarpeettomaksi. Talkootyössä käytettävät ulkopuoliset henkilöillä ei ollut riittävää 
mediapajan tuntemusta ja oman organisaation palkattu väki ei voinut talkootyötä tehdä. 
Omarahoitusosuuden kerryttämiseksi emme löytäneet osallistumismaksuun halukkaita 
kumppaneita. 

2.3. Yhteistyökumppanit 

Hankkeessa on tehty yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa: Eläkeliitto Lapuan yhdistys, Erkkilän 
sukuseura, Lapuan Kamerakerho ry, Lapuan Taiteilijaseura ry, Luovuudella Lujemmaksi hanke, 
Urhea-hanke, Ylikylän kylätoimikunta, Lapuan kirjasto, Sedu, Osaava-hanke, Lapuan Nuorisotalo. 
Yhteistyötä on esitelty tarkemmin luvussa 2.2.1. toimenpiteiden yhteydessä. 

2.4. Tulokset ja vaikutukset 

Vaikka hanke ei toteutunut aivan suunnitellussa laajuudessa, voidaan sen todeta saavuttaneen 
asetettuja tavoitteita siihen käytettyjen resurssien suhteessa. Hankkeen jälkeen Mediapaja on 
elinvoimaisempi, tunnetumpi ja valmiimpi toimija paikallisyhteisössä kaikenikäisten 
kohtaamispaikkana. Hankkeen mahdollistamat erilaisten toimintamallien kokeilut ovat 
hyödyttäneet laajaa joukkoa osallistujia ja toimivat jatkokehittämisen arvokkaana pääomana. Alla 
tiivistettynä hankkeen vaikutukset. 

2.4.1. Kohderyhmänä seniorit 

Kansalaisten palvelut siirtyvät nettiin ja digitalisoituvat vauhdilla. Lähes puoli miljoonaa 65-
vuotiasta ei ollut käyttänyt internettiä vuonna 2015 (https://yle.fi/uutiset/3-9393542). Vielä 
tälläkin hetkellä tätä suurta joukkoa on opastamassa vapaaehtoisten joukko. Mahdollisuuksien 
mediapaja-hankkeessa on sen tavoitteiden mukaisesti kokeiltu erilaisia tapoja tukea senioreiden 
elämää digitaalisessa yhteiskunnassa. Kohderyhmänä ovat olleet seniorit, sekä vapaaehtoiset 
vertaisopastajat, joille on pyritty luomaan mahdollisuuksia opastamiseen. 

Hankkeen kuluessa on todettu, että on tärkeää tarjota senioreille juuri sitä apua, mitä kukin heistä 
tarvitsee. Mediapajasta on voinut tilata itselleen yksityisajan, jossa on 45 minuutin aikana ratkottu 
tietokoneen käyttöön, digitaalisten palveluiden käyttöön ja mobiililaitteisiin liittyviä ongelmia. 
Lisäksi mediapajassa on kokoontunut kausittain senioriryhmä, jonka kanssa on työpajamaisesti 
käyty läpi tietokoneen käyttöä alusta alkaen. On tärkeää, että ryhmä on pieni, jolloin jokainen voi 
saada tarvitsemansa tuen. Työpajojen sisällöt on sovittu osallistujien kanssa. Senioreille 
kohdennettu toiminta on ollut voimakkaasti asiakaslähtöistä, osallistavaa toimintaa. Työpajojen 
palautekeskusteluissa osallistujat ovat tuoneet esiin henkilökohtaisen ohjauksen tarpeellisuuden. 
Ryhmän pieni koko, työpajakertojen lyhyt aikaväli ja sisältöjen räätälöinti ovat olleet hyviä asioita. 
Luentomainen koulutyyppinen opetus ei ole paras vaihtoehto iäkkäiden tietokoneenkäyttäjien 
opastamiseen. 

Senioreille tarjottavat tuen malleja on tehty valmiiksi valtakunnallisissa hankkeissa. 
Mahdollisuuksien mediapaja-hanke hyödynsi Vanhustyön keskusliiton Nettiopastaja-toimintamallia. 
Vertaisopastajatoimintaan saatiin kolme vapaehtoista, jotka olivat mukana kirjastossa järjestetyissä 
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nettiopastustapahtumissa, Senior Surf-tapahtumissa ja kylille tehdyillä vierailuilla. 
Nettiopastajatoiminnan jatkamisesta sovittiin Eläkeliiton Lapuan yhdistyksen kanssa. Heidän Atk-
vastaavansa kanssa käytiin läpi toimintaa, sovittiin että vielä käydään heidän kuukausipalaverissaan 
kertomassa digiasioista ja jatkossa he ottavat vastuulleen vertaisopastajatoiminnan organisoimisen 
Lapualla. 

Hankkeen avulla on vakiinnutettu seniorien digiosaamisen tueksi vertaisopastajatoiminta, ja sitä 
organisoiva taho. Lisäksi vakiintuneeksi toiminnaksi on sovittu kirjaston kanssa vuosittainen Senior 
Surf tapahtuma. 

2.4.2. Miten alasta kiinnostuneita nuoria on aktivoitu? 

Hankkeen aikana todettiin, että mediapajatilan käyttäminen nuorten työpajatilana vaatii resursseja, 
joita ei ole käytettävissä. Sen sijaan etsittiin muita nuorten kanssa mahdollisia toimia. Mediapaja 
on jalkautunut Lakia-messuille kaksi kertaa. Toisella kerralla tarjottiin mahdollisuus kokeilla Virtual 
Reality laitteita, ja tähän mahdollisuuteen tarttui noin 50 lähinnä nuorta henkilöä. Lapuan 
kaupungin nuorisotoimen kanssa järjestetyn tubettajatapahtuman yhteydessä kyseltiin nuorten 
kiinnostusta videobloggaamisen työpajaan. Vastaajat ilmoittivat, etteivät sellaista tarvitse. 
Mediapaja on osallistunut Lapuan nuorisovaltuuston kuulemistilaisuuteen, keskustellut 4H.kerhon 
kanssa toimintamahdollisuuksista ja tukenut Etsivää nuorisotoimea esitteen teossa.  

Mediapaja voisi toimia työharjoittelupaikkana tietotekniikkaa, viestintää tai painomateriaalin 
julkaisemista opiskelevalle, jo jonkin verran itsenäiseen työskentelyyn pystyvälle nuorelle. Tällä 
hankkeella minkään tuetun työharjoittelun järjestäminen ei ollut mahdollista, mutta jatkossa 
mediapajassa tulee olemaan myös työharjoittelijoita. 

2.4.3. Millaista yhteistyötä on tehty muiden hankkeiden kanssa? Onko uusia 
yhteistyökumppaneita löydetty? 

Mediapaja on luonteva kumppani monille toimintamuodoille ja hankkeille. Kokeilu Urhea hankkeen 
kanssa ulkoilun ja valokuvauksen yhdistämisestä oli luontevaa toimintaa. Yhteistapahtumien 
järjestäminen Taideyhdistyksen ja alueen kamerakehojen kanssa on mahdollista jatkossakin. 
Lapuan kamerakerhoa yritettiin saada järjestämään suurempaa valokuvausmaraton tapahtumaa, 
mutta kiinnostusta yhdistyksen taholta ei ollut riittävästi. Yhteistyökyselyitä tuli muilta hankkeilta ja 
kaupungin toimijoilta useita, mutta haluttu yhteistyö olisi ollut lähinnä julkaisujen muokkaamista ja 
painokelposeksi saattamista. Varsinainen palvelujen myyminen ja tuottaminen ei kuitenkaan ollut 
Mediapaja-hankkeen tavoitteiden mukaista. Tähänkin toimintamuotoon voidaan palata jatkossa. 

2.4.4. Onko löytynyt kumppaneiksi sellaisia tahoja, jotka tarvitsevat tukea 
mediataidoissa? 

Mediapajan luontevia kumppaneita ovat yhdistykset ja yritykset, jotka tarvitsevat tilapäistä tukea 
tietoteknistä osaamista vaativissa projekteissaan. Yhdistysten näkyvyys ja toiminnan 
houkuttelevuus nykypäivän yhteiskunnassa riippuu paljolti siitä millä tavalla toimija on mukana 
sosiaalisessa mediassa ja saavutettavissa internetin kautta. Mediapaja on tarjonnut tukea 
näkyvyyden lisäämiseksi ja yhdistysten jäsenten taitojen lisäämiseksi. Yhteistyötä on tehty neljän 
yhdistyksen ja kahdeksan yrityksen kanssa. Kumppaniyhteistyön vakinaisuus ei ole tarpeellista, 
koska yritysten ja yhdistysten tarpeet vaihtelevat ja ovat kertaluonteisia. On kuitenkin tärkeää 
tiedottaa mediapajan käytön mahdollisuuksista yhdistyksille. Ongelmana yhdistysten ja yritysten 
kanssa tehtävässä yhteistyössä on yhteisöjen henkilöiden osaaminen. Jos halutaan tehdä 
esimerkiksi yhdistykselle kotisivut mediapajayhteistyöllä, on yleensä kyse siitä, että osaamista ei 
löydy yhdistykseltä. Mediapajan resursseista olisi tuolloin löydyttävä tarvittava osaaminen. Ei riitä, 
että tarjotaan tekemiselle tila ja välineet, on löydyttävä myös monipuolinen käytön osaaminen. 
Tällöin yhdistykselle ja varsinkin yritykselle on tarkoituksen mukaista ostaa palvelu kaupalliselta 
tuottajalta. 
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Mediapaja voisi toimia paikkana, jonne yhdistyksen jäsenet voisivat tulla työskentelemään oman 
harrastuksensa parissa silloin, kun tarvitsevat Mediapajan tarjoamia mahdollisuuksia. Tällaista 
mahdollisuutta kokeiltiin Lapuan taideyhdistyksen kanssa. Opastus käyttöön annettiin heille, mutta 
ilmeisesti yhteistyömuoto ei ollut tarpeellinen, koska käyttöä ei ole ollut. 

2.4.5. Kansainvälinen yhteistyö 

Hankkeessa ei ole tehty kansainvälistä yhteistyötä. Kansainvälisen yhteistyön synnyttäminen 
hankkeen kuluessa on ilman huolellista ennakkosuunnittelua vaikeaa. Hankehakemusta tehtäessä 
kansainvälisen yhteistyön merkitys ja tarve hankkeelle tulisi suunnitella tarkoin. Mahdollisuuksien 
mediapaja-hankkeessa kansainvälisen yhteistyön kehittäminen ei ollut oleellisesti merkityksellistä. 
Jos kumppani olisi ollut ennakkoon tiedossa, yhteistyökuviot olisi ehditty rakentaa. Hankkeen 
kuluessa katsoimme, että toimintamallia kansainvälisen kumppanin ja mediapajan yhteistyöhön ei 
ollut, eikä sellaista myöskään luontevasti syntynyt. Päätimme luopua hankkeen kansainvälisen 
osuuden toteuttamisesta. 

3. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI 

Mediapajassa on tällä hetkellä erinomaiset resurssit monipuoliseen toimintaan. Tilassa voi tehdä 
erilaisia valokuvausprojekteja pienimuotoisesti. Virtuaalilaitteiden tehokas käyttäminen on 
mahdollista. 3D-tulostukseen on myös mahdollisuudet. Tietokoneilla työskentely, kuvankäsittely, 
julkaisujen tekeminen ja digitaalinen piirtäminen ovat mahdollisia. Videokuvaaminen, 
animaatioiden teko, videon muokkaaminen ja esittäminen ovat mahdollisia. Mediapajaa hallinnoi 
kansalaisopisto, joka käyttää sitä opetustilana sekä taidekoululle 
että kansalaisopiston kursseille. Tämän käytön lisäksi 
mediapajatilassa voisi olla seuraavan kuvauksen mukaista 
toimintaa. 

Mediapaja laajana toimintamuotona voisi olla seuraavanlaista: 

1. ATK-klinikka. Mediapaja tarjoaa henkilökohtaista tukea 
tietotekniikkaan ja mobiililaitteisiin liittyvissä asioissa. Tuen 
tarjoaminen on säännöllistä, ja tapahtuu Vanhan Paukun 
Mediapajatilan lisäksi kylätaloilla tai kylien kouluilla. 
Tukimuodosta tiedotetaan tehokkaasti ja suunnitellusti. 
Toiminta sopii toteutettavaksi joko hankkeena tai 
kansalaisopiston toimintana. 

2. Avoimet työpajat eri kohderyhmille mediapajan 
toimialaan kuuluvista aiheista. Työpajamaista koulutustoimintaa, 
jossa järjestäjänä tai opastajana voi olla mediapaja tai yritys, yhdistys tai joku yksittäinen henkilö, 
joka hallitsee työpajan aiheena olevan asian. Työpajojen aktiivinen organisointi ja tiedottaminen on 
haasteellista. Työpajatoiminta sopii hankkeena toteutettavaksi. 

3. Yhteistyö valtakunnallisten hankkeiden kanssa. Etsitään aktiivisesti ja tehokkaasti 
valtakunnallisia hankkeita, joissa ollaan mukana. Esimerkkinä valtiovarainministeriön alkamassa 
oleva Digituki-pilottihanke. 

4. Hankkeen kuluessa on huomattu, että on olemassa kohderyhmä, jota on erittäin vaikea 
tavoittaa tai motivoida digitaitojen kohentamiseen; sellaiset henkilöt, jotka ovat vakaasti 
päättäneet tulla toimeen ilman minkäänlaisia digitaitoja tai tietotekniikan käyttöön tarvittavien 
laitteiden käyttötaitoja. Mediapajan haasteena on löytää toimintatapa, jolla motivoidaan heidät 
mukaan. Tavoitteen saavuttamiseen sopivia hanketoimintamuotoja voisi toteuttaa usean toimijan 
yhteistyönä. 

”Koko joukko digijääriä 

istuu Nesteellä 

äijäkerhoissa. Koko ajan 

niille saa olla selittämässä 

tietotekniikka-asioita ja 

näyttämässä puhelimen 

käyttöä, mutta ei niitä 

tänne (kirjastoon 

nettiopastukseen) saa 

houkuteltua.” 
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5. Kouluille tarjottavat toimintapaketit. Koulut voivat käyttää mediapajatilaa oman opettajan 
johdolla. Lisäksi voidaan tarjota jotain mediataitoja tukevia toimintapaketteja, esimerkiksi 
valomaalaustyöpaja, digitaalinen kuvan tuottaminen, kolmiulotteinen taide, muotoilu ja 3D-
prinntaus. Lisäksi voidaan tarjota opettajille täydennyskoulutusta em. toimintaan liittyen. 
Täydennyskoulutus on kansalaisopiston toimialueeseen sopivaa. 

6. Vahva rooli Etelä-Pohjanmaan alueella vapaan sivistystyön opettajien 
täydennyskoulutuspaikkana hankkeiden avulla. 

7. Työharjoittelupaikka tietotekniikan, viestinnän tai julkaisun tuottamisen opiskelijalle. 
Opiskelijat tai työhöntutustujat voisivat tuottaa palveluita kaupungin muille yksiköille valmistamalla 
mediapajassa esitteitä, kuvamateriaalia tai julkaisuja. Kysyntää mainitulle palvelulle on runsaasti. 
Mediapajassa voidaan järjestää myös kuntouttavaa työtoimintaa. Kansalaisopisto voi tarjota 
työharjoittelupaikkoja, ongelmana on ohjaukseen tarvittavat resurssit. 

8. Muutaman suuremman tapahtuman säännöllinen järjestäminen vuosittain 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Esimerkiksi SeniorSurf-tapahtuma. 

9. Nettiopastajatoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen yhteistyössä yhdistysten kanssa. Vahva, 
jopa elintärkeä rooli nettiopastajien kouluttamisessa ja tukemisessa. Erittäin hyvin hankkeena 
toteutettavaa toimintaa. 

Koko hankkeen ajan on etsitty ja löydettykin 
sellaisia toimintamuotoja, joita on jossain 
aiemmissa hankkeissa tuotettu. Näistä 
mainittakoon osallistuminen Urhea-hankkeen 
kanssa valmiin konseptin liikuntapäivään, 
SeniorSurf ja nettiopastajatoiminta. 
Hanketyössä on tärkeää kokeilemisen lisäksi 
ottaa käyttöön jo olemassa olevia hyviä 
käytäntöjä ja jalkauttaa niitä omaan 
paikallisyhteisöön. 

 

 

 


