JYRÄNKÖLÄN MEDIAPAJA - VIRTUAALINEN VALMENNUS
Olemme luoneet etänä ja virtuaalisesti toimivan valmennuksen nuorille 17.3.2020 alkaen, joten
mediapaja on valmennuksellisesti toiminnassa, vaikka emme fyysisesti mediapajalla toisiamme
kasvokkain kohtaakaan. Jokaiselle nuorelle on laadittu yksilöllinen suunnitelma, joka pohjautuu
hänen sopimuksensa tavoitteisiin ja tarkistettu/tullaan tarkistamaan yhdessä viranomaisen,
nuoren ja valmentajan kanssa yhteistyössä. Joten eri teknisiä mahdollisuuksia hyödyntäen nuoret
saavat yksilö- ja ryhmävalmennuksen, kuten aiemminkin, mutta nyt poikkeustilanteessa
virtuaalisesti ja ilman suoraa kasvokkaista kontaktia.
VIRTUAALISEN VALMENNUKSEN RATKAISUT
Käytettäviin teknisiin ratkaisuihin olemme ma 16.3.2020 nuorten kanssa yhdessä perehtyneet ja
kehittäneet. Valmentajat olivat tehneet valmistelut etukäteen. Muutama nuori oli maanantaina
poissa, heidän kanssaan käymme perehdytyksen yksilöllisesti esim. puhelimitse. Aloitamme
virtuaalisen valmennuksen 17.3. alkaen, eli nuoret eivät tule mediapajalle vaan operoimme etänä
ja verkon välitykselle.
PEDANET
Ohjeistus ja tehtävien palautus sekä kirjallinen arviointi. Myös muut täsmätehtävät hyödyntäen
Pedanetin eri tehtävämahdollisuuksia. Valmentajat ja nuoret hallitsevat verkkoympäristön.
DISCORD
Ryhmävalmennus, ohjeistus ja viikkopalaverit. Discord:ssa on pajalle toimiva ”ryhmäpuhelu”
(voice), jossa voi olla kaikki pajalaiset ja valmentajat yhtä aikaa (n. 20 hlöä, Töidenkatselmus) tai
puhelut pienemmissä ryhmissä (ns. Kommenttiryhmät). Myös pienten aineistojen jakaminen
onnistuu samaan aikaan (kuvat, videot). Myös valmentajan tietokoneen Työpöydän jakaminen
onnistuu. Discord -alusta on suosittu pelaajien keskuudessa ja siitä löytyy chatit ja muut perusteet.
Valmentajat ovat rakentaneet molempiin ympäristöihin pajan arkea mukaillen toiminnot:
maanantain Työnjakopalaveri klo 11 (kaikki paikalla), keskiviikkoiset Kommenttiryhmät (2 ryhmää,
puheenjohtajat, sihteerit), joissa valmistellaan virtuaaliseen vihkoon kommentit torstaiseen
Töidenkatselmukseen (kaikki paikalla). Tiistain Musa-ryhmävalmennuksen vielä pohdimme (mm.
virtuaalinen levyraati, musajournalismi, arvostelut). Lisäksi meillä toimii normisti viikkotehtävät ja
asiakastyöt, jotka nyt tehdään kotona ja palautetaan sovittuihin paikkoihin.
GOOGLE DRIVE
Isommat aineistot (videot, hyvä laatuiset valokuvat, kuvalliset työt) on mahdollista jakaa myös tätä
tarkoitusta varten luodun Google Driven kautta (15 GT).
Jo näillä kahdella alustalla (Pedanet ja Discord) ja yhdellä isojen tiedostojen jakoalustalla (Drive)
onnistuu yllättävän hyvin järjestää pajan vakiintuneen arjen mukainen toiminta. Toiminta
muistuttaa myös nykyaikaista etätyöpohjaista työyhteisöä.
TÄYDENTÄVÄT RATKAISUT
Käytössä on perinteinen puhelu, netti- ja videopuhelut esim. Whatsapp, sähköposti, messenger,

Facebook (suljettu ryhmä). Mahdollista siis hoitaa puhelut ilman kuluja nuorelle. Myös Office365
mahdollisuudet ovat käytettävissä. Muitakin selvitellään mm. ZOOM (samankaltainen kun
Discord).
KUVAUSKALUSTO JA MEDIA-ALAN OHJELMAT
Nuoret voivat tehdä omilla laiteillaan, kuten tähänkin asti. Pajan kameroiden lainaaminen
onnistuu myös. Piirtopöydät on jo laitettu jakoon. Lisäksi meillä on tarjota Adoben Creative Cloud lisenssejä kotikoneelle/lainata pajan läppäri. Kykenemme asentamaan nuoren omalle kotikoneelle
mediapajalla käytössä olevia työohjelmia. Tällöin muun muassa kuvankäsittely (Photoshop) ja
videoeditointi (Premiere) onnistuu tutuilla ohjelmilla. Myös mediaohjelmien maksuttomat
ohjelmat ovat käytössä, kuten tähänkin asti. Meillä on vakiintunut BYOD -periaate kaikkea
tekemistä kohtaan Suosimme ajatusta: lopputulos ratkaisee, ei se millä ohjelmalla/laitteella se on
tehty. Joten meillä on jo perinne monenlaisten ohjelmien ja ratkaisujen käyttöön, joskus nuorelle
on jo itsellään ehdottaa toimivaa ratkaisua, ja tämä on sallittua. Tällä mentaliteetilla rakensimme
yhdessä maanantaissa rungon virtuaaliselle mediapajalle.
Tarjoamme myös etätukea myös asiakkaillemme ja yhteistyötahoille mm. peruskoulu.
VIIKKORYTMI LYHYESTI
Joka aamu käynnistyy kirjautumalla Discord:iin. Täten tullaan virtuaaliselle pajalle, ja samalle
näemme, ketä on paikalla ja päivä alkaa virallisesti. Osa nuorista tulee klo 8 ja osa myöhemmin,
viimeistään klo 10. Tämä on meillä perinteinen aamukuulumisen rutiini. Se onnistuu myös
virtuaalisesti. Viikolle on laadittu yksilölliset tavoitteet sekä yhteiset viikkotehtävät: joku tekee
julistetta, joku skeittivideota, joku editoi, joku opiskelee verkkolukiota, joku tekee
sarjakuvanäyttelyä. Käymme vakiintuneen yksilö- ja työvalmennuksen tapaan nämä lävitse mm.
kahdenkeskiset keskustelut netin kautta. Meillä on myös koko Discord:ssa pienryhmät. Näin
pysymme valmennuksellisesti ajan tasalla ja sovitut työt pysyvät aikataulussa. Onhan tämä kaikki
hankalampaa, mutta hoituu.
Maanantai klo 11.00 Ryhmäpalaveri (Discord, voice-toiminto/äänipuhelu, jossa kaikki samaan
aikaan). Valmentajien palaveri klo 9. Muu aika sovitut työtehtävät/keskustelut/asiakkaiden
auttaminen. Tiistai klo 11.30 Musa-ryhmä. Muu aika sovitut työtehtävät/keskustelut/asiakkaiden
auttaminen. Keskiviikko klo 11.00 Kommenttiryhmät omissa ryhmissään (voice, 2 ryhmää). Muu
aika sovitut työtehtävät/keskustelut/asiakkaiden auttaminen. Torstai klo 11.00 Töidenkatselmus
(voice, kaikki). Muu aika sovitut työtehtävät/keskustelut/asiakkaiden auttaminen. Perjantai (niille
joilla viisipäiväinen soppari) sovitut tehtävät.
MIKKO KALLIO / JYRÄNKÖLÄN MEDIAPAJA / 044 7972403 / mikko.kallio@jyrankola.fi / 16.3.2020

