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LOPPURAPORTTI

12.6.2012

1 HANKKEEN NIMI JA HANKEAIKA
Suvi-Media koulutushanke – 4013
Hankeaika: 1.1.2009 – 31.05.2012

2 TOTEUTTAJA
Suupohjan koulutuskuntayhtymä
Suupohjan ammatti-instituutti Kauppaoppilaitos
PL 35
61801 KAUHAJOKI
Hankkeen vastuuhenkilö:
Hannu Vainionkulma, koulutusjohtaja
p. 044 550 1131 / hannu.vainionkulma@saiedu.fi
Yhteyshenkilö:
Riitta Uusi-Kokko, aikuiskoulutusjohtaja
p. 040 767 2017 / riitta-uusi-kokko@saiedu.fi
projektipäällikkö
Mika Ahonen, projektipäällikkö
p. 0400 987 104 / mika.ahonen@saiedu.fi
Toteuttamisalue: Suupohjan seutukunta

3 YHTEENVETO HANKKEESTA
Suvi-Media -koulutushankkeen tavoitteena on ollut tarjota AV -koulutusta ja lisätä alueen
ihmisten valmiuksia osallistua paikalliseen sisällöntuottamiseen sekä saada koulutettua osaajia
uuden ajan paikallis-tv toimintaan. Tavoitteena oli myös kehittää avoimia oppimisympäristöjä ja
opiskelijoiden välistä yhteistoimintaa.
Hankkeen aikana toteutettiin suunnitelman mukaisesti kaksi ”Kansalaisen/Suvi-mediakoulu” –
kurssikokonaisuutta. Koulutuksiin osallistui yhteensä 70 opiskelijaa. Koulutusten tueksi
toteutettiin kauppaoppilaitokselle oppimisympäristö, nämä tilat ja välineet ovat olleet
opiskelijoiden käytettävissä joustavasti koko hankkeen ajan. Koulutustoiminta on kerännyt
aiheesta kiinnostuneita ihmisiä yhteen, on luotu mahdollisuuksia yhteistoimintaan. Koulutuksissa
tehtiin jonkin verran alueellista sisältöä, näiden julkaisemiseen on ollut käytössä Suvimedia –
kehittämishankkeessa synnytetty seudullinen iptv/netti-tv –kanava. Hankkeessa on tehty myös
opintomatkoja. Hankkeen talous toteutui hankesuunnitelman mukaisena.
Ohjausryhmä arvioi hankkeen toteutumista seuraavasti:
Hanke on toteutunut hankesuunnitelman ja loppuraportissa kerrotun toteutuneen toiminnan
mukaisesti. Hankkeen talous on toteutunut kustannusarvion mukaisena ja tarvittava yksityinen
rahoitus on kerätty kokoon. Projektia on johdettu hyvin. Projektipäällikkö on toiminut
tehtävissään tunnollisesti ja ammattitaitoisesti.
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4 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET
Suupohjan alueella vuosina 2007- 2008 tehdyn Suvi -esiselvityshankkeen tulosten pohjalta
käynnistettiin kehittämistoimintaa, jonka tavoitteena on ollut lisätä alueella sisältötuotannon
osaamista ja mahdollistaa sisällön jakelua ja välittämistä uusin menetelmin, välinein ja
innovaatioin.
Pyrkimyksenä on ollut että alueella toimivat videotuottajat, videopiirit, järjestöt ja yksittäiset
kansalaiset olisivat mukana toiminnassa sisällöntuottajina. Alueellisen sisällöntuotannon
tekemiseen ja välittämiseen tullaan tarjoamaan mahdollisuus kaikille tästä kiinnostuneille,
avoimuuden periaatteella.
Suupohjan koulutuskuntayhtymä on tämän kehittämistoiminnan tueksi suunnitellut ja hakenut
Suvi-Media koulutushankkeen, jonka tavoitteena on ollut tarjota mediakoulutusta ja lisätä näin
alueen ihmisten valmiuksia osallistua paikalliseen sisällöntuottamiseen.
Koulutuksen tueksi on ollut tarve toteuttaa myös asianmukainen oppimisympäristö välineineen,
joka on oppijoiden käytettävissä joustavasti koko koulutuksen ajan.
HANKKEEN TAVOITTEET










Koulutetaan Suupohjaan sisällöntuottajaverkostoa oppilaitosten ja videoharrastajien
oppimisympäristöissä
Annetaan Media / AV-alan koulutusta kaikille kiinnostuneille Suupohjan asukkaille
Oppijoilla käytettävissä oppimis- ja harjoitteluympäristöjä (virtuaaliset/fyysiset)
Tuotetaan koulutusprojekteissa alueellista sisältöä
Tuetaan alueen sisällöntuotannon kehittymistä koulutuksella
Osaamisen tason nostaminen, "Suvi -sertifioitu" sisällöntuottajayhteisö
Alueen asukkaiden osaamisen lisääminen, toiminta- ja yhteistyövalmiuksien lisääminen,
käytännön kokemusten kerryttäminen
Koulutustoiminnan jatkuminen hankkeen jälkeen
Tavoitteena toteuttaa hankkeen aikana kaksi ”Kansalaisen mediakoulu” (11op) kurssikokonaisuutta.

5 TOTEUTUS
5.1 Toimenpiteet, aikataulu
Hankkeesta saatiin Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen hyväksytty päätös 7.5.2009, jonka
jälkeen hankkeen käytännön toimet aloitettiin. Hankkeelle haettiin kahdesti jatkoaikaa. Ensin
jatkoaikaa 31.12.2011 saakka ja tämän jälkeen vielä 31.5.2012 saakka. Jatkoajan hakemisen
perusteena on ollut toimien keskeneräisyys ja koulutusten läpivientiin tarvittava aika.
Jatkoaikaa haettaessa on samalla tehty hankkeen kustannusarvioon tarkennusta
kustannuslajien välisiin muutoksiin, kokonaiskustannusten pysyessä ennallaan. Lisäksi
hankesuunnitelmaan tehtiin muutos niin että kotimaan opintomatkoja voitiin toteuttaa
tarpeellinen määrä.

5.2 Toteutuksen organisaatio
Hanketta koordinoi Suupohjan koulutuskuntayhtymän aikuiskoulutusosasto. Hanketta
vetämään palkattiin osa-aikainen projektipäällikkö Mika Ahonen.
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Hankkeen toteutumisen ja talouden seurantaan osallistuvat projektipäällikön kanssa
koulutuskuntayhtymästä Riitta Uusi-Kokko ja Hannu Vainionkulma. Kuntayhtymän
kirjanpitäjä Kerttu Yli-Juoni vastasi hankkeen kirjanpidosta.
Hanketta on ohjannut yhteistyötahoista ja rahoittajien edustajista muodostettu ohjausryhmä.
Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut hankkeen aikana 12.6.2009, 18.11.2009, 9.9.2010,
6.4.2011, 7.10.2011, 30.5.2012. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Riitta Uusi-Kokko,
varapuheenjohtajana Hannu Vainionkulma ja sihteerinä Mika Ahonen.
Ohjausryhmän kokoonpano:
Riitta Uusi-Kokko (pj), Suupohjan koulutuskuntayhtymä
Hannu Vainionkulma, Suupohjan koulutuskuntayhtymä
Ilppo Karesola, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä
Tiina Rantakoski, LC Logistics Center Oy / AKO
Esa Ylikoski, adeko
Anna-Kaisa Jaakkola, Suupohjan kehittämisyhdistys
Tapio Sivula / Hanna Mäkimantila, Etelä-Pohjanmaan ELY –keskus
Mika Ahonen (siht.), projektipäällikkö, Suupohjan koulutuskuntayhtymä
Hankkeessa toteutetut koulutukset on hankittu ostopalveluina.
Hanke on toiminut tiivissä yhteistyössä Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän
hallinnoiman Suvi-Media -kehittämishankkeen kanssa.

5.3 Oppimisvälineet ja oppimisympäristö
Hankkeeseen vuokrattiin hankesuunnitelman mukaiset opiskeluvälineet. Hankinta toteutettiin
rahoittajan edellyttämällä tavalla (HILMA Julkiset hankinnat.)
Hankinnat:
16 kpl tietokoneet, HP XW4600, Nvidia Quadro FX1800 näytönohjain
16 kpl SyncMaster 24” Full HD -näyttö
16 kpl ohjelmistot, Windows XP+VB / 7, Adobe CS4 Production Premium
16 kpl hifi -kuulokkeet, Creative Aurvana
8 kpl videokamerat, Canon HFS100 + 32 GB SD -kortti ja kameralaukku
8 kpl jalustat, Slik U8000
5 kpl blue-ray asemat (4 sisäinen, 1 ulkoinen)
2 kpl haulikkomikrofoni, Azden SGM-1X,
2 kpl haastattelumikrofoni, Beyerdynamic MCE 58
1 kpl nappimikrofoni, Azden EX-505U
1 kpl serveri, HP ML350, 7 x 300GB SAS levyt
1 kpl kytkin, HP ProCurve Switch 2510-24
Suunnitelman mukaisesti vuokrakustannusten osuudeksi tuli hankkeelle 4/5 ja oppilaitoksen
oman käytön osuus oli 1/5 vuokrakustannuksista. Oppimisympäristön käytöstä niin hankkeen
kuin muun käytön osalta pidettiin käyttökirjanpitoa.
Tietokonelaitteistot sijoitettiin suunnitellusti kauppaoppilaitoksen AT11 -luokkatilaan, tähän
tilaan oli mahdollista toteuttaa hankkeen käyttöä varten oma erillinen kulku. Laitteistot
asennettiin/ylläpidettiin koulutuskuntayhtymän atk-henkilöstön, luokan tilavastaavan ja
projektihenkilöstön yhteistyönä. Tähän tilaan kauppaoppilaitos myös uusi omina erillisinä
hankintoinaan tilan kalusteet, luokan pintamateriaalit sekä nopeat lähiverkkoyhteydet.
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Oppimisympäristön tilat ja välineet ovat olleet joustavasti kurssilaisten hyödynnettävissä.
Opiskelijat ovat halutessaan voineet kuitata tiloihin avaimen.

5.4 Hankkeen koulutukset
Koulutusten hankinta
Hankkeessa toteutetut koulutukset hankittiin hankesuunnitelman mukaisesti
ostopalveluina vuonna 2009. Koulutuksista jätettiin kansallinen hankintailmoitus
HILMA – Julkiset hankinnat ilmoituskanavalle. Saatujen tarjousten pohjalta Suupohjan
koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus valitsi hankkeen kouluttajiksi seuraaviin
osioihin alla olevat organisaatiot.
Koulutusosio

Kouluttaja

Videokuvaus ja valaisu, 2op

t:mi Tuotanto-Tomi

Videoeditointi, 1op

t:mi Tuotanto-Tomi

Digitaalinen äänenkäsittely, 1op

t:mi Tuotanto-Tomi

DVD-autorisointi, 1op

t:mi Tuotanto-Tomi

Käsikirjoittamisen ja toimittamisen perusteet, 1op

LC Logistics Center Oy

Tiedon käyttöoikeudet, 0,5op

t:mi adeko

Avoimet ohjelmistot sisältötuotannon tukena,
1,5op

t:mi Sakuweb

Mediatuotanto, 2op

t:mi adeko

IPTV ja netti-TV –koulutuksen toteutus hankittiin syksyllä 2010 erillisenä
toteutuksena, koska aiemmassa kilpailutuksessa siihen ei saatu tarjouksia. Tämän osion
kouluttajina toimivat tmi Tuotanto-Tomi, tmi adeko, tmi Sakuweb ja iTive Oy.
Hankintahinta jäi alle 500€ / kouluttaja.
Toteutunut koulutustoiminta
Hankkeen aikana toteutui 15 erillistä kurssiosiota. Kaikkiaan koulutuksiin osallistui
yhteensä 70 yksittäistä opiskelijaa. Osallistujista 27 oli naisia ja 43 miehiä. Suurin osa
kursseille osallistujista oli yli 25 –vuotiaita. Alle 25-vuotiaita osallistui 12.
Hankkeen koulutukset on pidetty pääosiin torstai-iltaisin. Koulutukset ja niiden
aikataulut ovat olleet nähtävillä hankkeen www-sivuilla www.suvimedia.fi.
Suvi -mediakoulun osallistumismaksut olivat hyvin kohtuulliset. Koko koulutuksen
osallistumismaksu oli 180 €. Yksittäisten osioiden osallistumismaksu oli 40 € (maks.
180€/opiskelija). Osallistumismaksu pyrittiin pitämään mahdollisimman edullisena,
ottaen huomioon tarvittava yksityisen rahan kertyminen ja tavoitellut oppilasmäärät.
Kursseista on saatu positiivista palautetta. On ollut myös havaittavissa, että
vastaavanlaista koulutustarjontaa on hyvin vähän jos ollenkaan Pohjanmaan alueella.
Toteutuneiden koulutusten kokemuksien pohjalta on koulutuksia pyritty kehittämään,
kun ne toteutettiin hankkeen aikana uudelleen. Voidaan myös arvioida että kouluttajat
ja av -koulutustoiminta hakijaorganisaatiossa on kehittynyt hankkeen kuluessa.
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Vuoden 2010 syksyllä alkaneeseen toiseen mediakouluun osallistui enemmän
yksittäisille kursseille osallistujia, kuin että opiskelijat olisivat ilmoittautuneet
suorittamaan koko kurssikokonaisuutta. Tämä tietenkin vaati enemmän yksittäisten
koulutusosioiden markkinointia ja lisäsi myös haasteita asetetun rahoituksen
keräämiseen. Koulutukset pyrittiin toteuttamaan niin että poissaolot eivät olisi este
jatkaa koulutuksessa.
Koulutuksen alussa kursseilla käytössä oli Moodle -verkko-oppimisympäristö, tämän
hyödyntäminen on ollut kouluttajan päätettävissä. Sisältöjen julkaisussa hyödynnettiin
Suvi –mediahankkeen iptv/netti-tv –kanavaa.
TOTEUTUNEET KOULUTUKSET
Videokuvaus ja valaisu –koulutus
1.10.- 26.11.2009, lähiopetus 40h. Kouluttaja: Tomi Saarijärvi.
Koulutukseen osallistui 18 opiskelijaa. Videokuvaus ja valaisu -kurssilla perehdyttiin
teorian lisäksi käytännönläheisesti kameroiden ja valaisun käyttöön, kurssilla myös
jalkauduttiin alueelle ja toteutettiin kaksi ”oikeaa” tapahtumataltiointia opiskelun
aikana.
Videoeditointi –koulutus
3.12.2009 – 28.01.2010, lähiopetus 27h. Kouluttaja: Tomi Saarijärvi.
Koulutukseen osallistui 20 opiskelijaa. Kurssilla käytiin läpi leikkauksen teoriaa ja
perehdyttiin videoeditointiin Adobe Premiere CS4 -ohjelmiston avulla.
DVD -kurssi
4.2.2010 – 11.3.2010, lähiopetus 20h. Kouluttaja: Tomi Saarijärvi.
Kurssille osallistui 14 opiskelijaa. Kurssilla opiskelijat oppivat koostamaan dvd:n
Adobe Encore -ohjelmistolla.
Käsikirjoittamisen ja toimittamisen perusteet –koulutus
18.3. – 14.4.2010, lähiopetus 19h. Kouluttajat: Tiina Rantakoski ja Reija IsoMustajärvi. Kurssille ilmoittautui 11 opiskelijaa. Koulutuksen sisältöinä olivat
medialukutaito, tyylilajit ja kielen keinot eri medioissa, toimittamisen ja
käsikirjoittamisen perusteita. Kurssin TV-tuotannon ammattilaisen vierailuna toteutui
käsikirjoittaja Seppo Vesiluoman koulutusluento 9.12.2010.
Mediatuotanto –koulutus
22.4.2010 – 31.9.2010, lähiopetus 44h. Kouluttajana Esa Ylikoski
Kurssille osallistui 10 opiskelijaa. Mediatuotanto -kurssilla tehtiin ohjatusti sisältöä
Suupohja.tv -paikalliskanavalle ja samalla opittiin mediatuotannon prosesseja ja
tuotannon eri vaiheita.
Digitaalinen äänenkäsittely –koulutus
5.8.2010 – 2.9.2010, lähiopetus 20h. Kouluttajana Tomi Saarijärvi
Kurssille osallistui 13 opiskelijaa. Kurssilla perehdyttiin käytännönläheisesti
videotuotantoon liittyviin äänityslaitteisiin ja -tekniikoihin sekä
äänenkäsittelyohjelmistoihin.
Netti-TV ja IPTV –koulutus
9.9.2010 – 7.10.2010, lähiopetus 20h. Kouluttajina Saara Laaksonen, Tomi Saarijärvi,
Sakari Äijö ja Esa Ylikoski. Kurssille osallistui 15 opiskelijaa. Koulutuksessa
tutustuttiin webin erilaisiin av-tiedostomuotoihin, materiaalin siirtämiseen verkkoon,
sosiaalisen median av-verkkopalveluihin, netti-TV ja IPTV teknologioihin, video on
demand ja streaming –ratkaisuihin.
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Avoimet ohjelmistot sisältötuotannon tukena –koulutus
25.-26.9 ja 9.-10.10.2010, lähiopetus 35h. Kouluttajana Sakari Äijö.
Kurssille osallistui 10 opiskelijaa. Kurssilla tutustuttiin erilaisiin avoimen lähdekoodin
-ohjelmistoihin, joita hyödyntää sisältötuotannossa. Tavoitteena antaa tietoa
vaihtoehtoisista ratkaisuista sekä käytännön perusteet näiden ohjelmien käyttöön.
Videokuvaus ja valaisu -koulutus (2. krt)
4.11.2010 – 13.1.2011, lähiopetus 40h. Kouluttajana Tomi Saarijärvi
Koulutukseen osallistui 12 opiskelijaa. Videokuvaus ja valaisu -kurssilla perehdyttiin
teorian lisäksi käytännönläheisesti kameroiden ja valaisun käyttöön, kurssilla myös
jalkauduttiin alueelle kuvausharjoituksiin.
Videoeditointi -koulutus (2. krt)
20.1.2011 – 03.03.2011, lähiopetus 27 tuntia. Kouluttajana Tomi Saarijärvi.
Koulutukseen osallistui 18 opiskelijaa. Kurssilla käytiin läpi leikkauksen teoriaa ja
perehdyttiin videoeditointiin Adobe Premiere CS4 -ohjelmiston avulla.
DVD -kurssi (2. krt),
10.3.2011 – 07.04.2011, lähiopetus 20h. Kouluttajana Tomi Saarijärvi.
Kurssille osallistui 18 opiskelijaa. Kurssilla opiskelijat oppivat koostamaan dvd:n
Adobe Encore ohjelmistolla.
Digitaalinen äänenkäsittely -koulutus (2. krt)
14.4.2011 – 12.5.2011, lähiopetusta 20h. Kouluttajina Tomi Saarijärvi ja Marko
Pääkkönen. Kurssille osallistui 6-9 opiskelijaa. Kurssilla perehdyttiin
käytännönläheisesti videotuotantoon liittyviin äänityslaitteisiin ja -tekniikoihin sekä
äänenkäsittelyohjelmistoihin.
Käsikirjoittamisen ja toimittamisen perusteet (2. krt)
19.5.2011 – 11.8.2011, lähiopetus 19h. Kouluttajina Tiina Rantakoski ja Reija IsoMustajärvi. Kurssille osallistui 6-9 opiskelijaa. Lähiopetusta 19 tuntia. Koulutuksen
sisältöinä olivat medialukutaito, tyylilajit ja kielen keinot eri medioissa, toimittamisen
ja käsikirjoittamisen perusteita.
Mediatuotanto -koulutus (2. krt)
20.10.2011 – 12.01.2012, lähiopetus 44h. Kouluttajina Esa Ylikoski ja Tomi Saarijärvi.
Kurssille osallistui 10 opiskelijaa. Mediatuotanto -kurssilla tehtiin ohjatusti sisältöä
Suupohja.tv/Suvimediatv.fi -paikalliskanavalle ja samalla opittiin mediatuotannon
prosesseja ja tuotannon eri vaiheita. Kurssilla opiskeltiin myös Adobe After Effects
perusteita.
Avoimet ohjelmistot sisältötuotannon tukena –koulutus
29.3.2012- 5.5.2012, lähiopetus 32h. Kouluttajana Sakari Äijö.
Kurssille osallistui 7 opiskelijaa. Kurssilla tutustuttiin erilaisiin avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin, joita hyödyntää sisältötuotannossa. Tavoitteena oli tuoda tietoa
vaihtoehtoisista ratkaisuista ja antaa käytännön perusteet näiden ohjelmien käyttöön.
Suunnitelluista koulutuksista toteutumatta jäi Tiedon käyttöoikeudet –koulutus. Näitä
sisältöjä kuitenkin käsiteltiin muiden kurssien yhteydessä.
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5.5 Hankkeen opintomatkat
Opintomatkat kotimaassa
Hanke toteutti 8.10.2009 ja 13.10.2011 opintomatkat AudioVisual 09 ja 11 –tapahtumiin.
Audiovisual -tapahtuma on Pohjoismaiden merkittävimpiä AV -tapahtumia. Näihin
opintomatkoihin osallistui yhteensä 86 osallistujaa.
Vastaavasti hanke toteutti 6.11.2010 opintomatkan Digiexpo -tapahtumaan. Opintomatkalle
osallistui yhteensä 36 henkilöä. Keväällä 2012 hanke toteutti 3.3.2012 opintomatkan Kuva &
Kamera –tapahtumaan. Opintomatkalle osallistui 33 henkilö.
Kaikkiaan kotimaan opintomatkoihin osallistui 155 osallistujaa.
Opintomatka Belgiaan ja Hollantiin
Kevään, kesän ja alkusyksyn 2011 aikana valmisteltiin hankesuunnitelman mukainen kv.
opintomatka Belgiaan ja Hollantiin, joka toteutettiin 13.-17.9.2011. Opintomatkan
järjestelyissä apuna oli Suupohjan Kehittämisyhdistys ry. Opintoryhmän koko oli 14 henkilöä.
ELY -keskus teki opintomatkasta hyväksytyn päätöksen 8.9.2011. Opintomatkaan liittyvät
kustannukset kilpailutettiin rahoittajan edellyttämällä tavalla. Opintomatka oli järjestelyiltään
onnistunut ja opintoryhmältä saatiin positiivista palautetta.
Opintomatkalle osallistuivat seuraavat henkilöt: Ahonen Mika, Naukkarinen Petri, Rantakoski
Tiina, Samppala Aatu, Siltanen Tatu, Söderman Kaj, Torpo Timo, Uimonen Janne, Ylikoski
Esa, Åkerberg Esa-Matti, Takamäki Tuija, Pihlajaniemi Hanna-Leena, Saarijärvi Tomi, UusiKokko Riitta. Riitta Uusi-Kokko ja Tomi Saarijärvi osallistuivat opintomatkalle
kokonaisuudessaan Suupohjan koulutuskuntayhtymän kustannuksin. Uusi-Kokko SAIn
edustajana ja matkanjohtajan roolissa. Hanna-Leena Pihlajaniemi ja Tuija Takamäki
osallistuivat matkalle Suupohjan kehittämisyhdistyksen varoin.
Opintomatkalla syntyi kontakteja, jotka voisivat poikia konkreettista yhteistyötäkin
tulevaisuudessa, tämä vaatii tietenkin aktiivista työtä tällaisen aikaansaamiseksi. Opintomatka
kerrytti myös hyvin hankkeen yksityistä rahoitusta. Tarkempi matkakertomus löytyy
Suvimedia.fi sivustolta, sieltä löytyy myös kuvamateriaalia opintomatkasta. Vastaava
matkakertomus toimitettiin rahoittajalle maksatuksen yhteydessä. Opintomatkalainen Tatu
Siltanen teki opintomatkasta dokumentin, tämä on katseltavissa Suvimediatv.fi –kanavalla.
Paikallislehdet Suupohjan seutu ja Kauhajoki -lehti julkaisivat matkasta juttuja.

5.6 Hankkeesta tiedottaminen ja koulutusten markkinointi
Suvi -mediakoulutuksia on mainostettu paikallislehdissä, alueella ilmestyvissä julkaisuissa ja
verkkopalveluissa sekä sosiaalisen median (facebook) verkkopalveluissa. Hanke on tehnyt
yhteistyötä Suvi-Mediahankkeen ja muiden kehittämisverkostojen kanssa. On myös
informoitu alueen verkostoja/yhteisöjä, hyödynnetty olemassa olevia sähköpostilistoja ja
tiedotettu käynnistyvistä koulutuksista. Hanke on ollut esillä alueen paikallislehdissä,
seutulehti Suupohjalaisessa ja alueen Suupohja-infossa. Koulutuksista ja opintomatkoista on
tiedotettu lehdissä ja hanketta on myös esitelty videon keinoin. Hankkeen verkkosivuilta
www.suvimedia.fi on löytynyt ajankohtaiset tiedot hankkeesta ja tulevista koulutuksista.
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5.7 Kustannukset ja rahoitus
Hanke on toteutunut lähes kustannusarvion rajoissa. Hankkeen jatkoajan hakemisen
yhteydessä tehtiin muutoshakemus kustannuslajeihin.
KUSTANNUKSET

Kustannusarvio
päätös 7.5.2009

Muutos
päätös 16.12.2011

Toteutunut

Palkkauskulut

35 000,00 €

39 600,00 €

40 439,01 €

Ostopalvelut ja palkkiot (koulutukset)

35 000,00 €

31 600,00 €

29 918,17 €

Vuokrat

39 000,00 €

39 940,00 €

39 743,81 €

Kokouspalkkiot

1 200,00 €

560,00 €

500,00 €

Kotimaan matkakulut

3 800,00 €

2 890,00 €

3 224,50 €

Ulkomaan matkakulut

12 000,00 €

10 700,00 €

11 012,76 €

5 000,00 €

5 710,00 €

6 072,99 €

131 000,00 €

131 000,00 €

130 911,24 €

13 100,00 €

13 100,00 €

13 100,00 €

Markkinointi, tiedottaminen, muut kulut
Yhteensä
Yksityinen rahoitus

Yksityistä rahoitusta on kertynyt hankkeessa tarvittava 13 100€ (10%).
Hankkeessa on saatu ensimmäinen maksatuspäätös 31.08.2010 maksatushakemuksen
mukaisena ja toinen maksatuspäätös 30.11.2011. Kolmas maksatushakemus 30.12.2011
tilanteesta on vielä rahoittajalla käsittelyssä. Viimeinen maksatus haetaan kesäkuussa 2012.

5.8 Raportointi ja seuranta
Hankkeen raportointi ja seuranta on toteutettu rahoittajan edellyttämällä tavalla. Hanketta on
ohjannut yhteistyötahoista ja rahoittajien edustajista muodostettu ohjausryhmä. Hankkeen
toteutumisen ja talouden seurantaan ovat osallistuneet projektipäällikön kanssa
koulutuskuntayhtymästä Riitta Uusi-Kokko ja Hannu Vainionkulma sekä pääkirjanpitäjä
Kerttu Yli-Juoni.
Hankkeessa on tehty tarvittavat väliraportoinnit rahoittajalle, vuosiraportoinnit ja
seurantatiedot sekä maksatuksen yhteydessä tarvittavat raportit.

5.9 Toteutusoletukset ja riskit
Hankkeelle asetetut tavoitteet opiskelijamääristä ovat olleet haasteelliset. Erityisesti tavoite
että henkilö sitoutuisi suorittamaan koko koulutuskokonaisuuden. Hankesuunnitelmassa on
lisäksi ollut tavoite että koulutuksiin osallistuisi yhteensä 80 opiskelijaa. Opiskelijoiden haaste
sitoutua pitkäkestoisiin koulutuksiin on ollut yksi riskitekijä. Myös yksityisen rahoituksen
kertyminen on asettanut hankkeelle haasteita.
Tärkeää on ollut myös miten Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän rinnakkainen SuviMedia kehittämishanke on onnistunut kehittämistoiminnassa ja luonut edellytyksiä mm.
sisällön jakeluun ja yhteistoimintaan. Opiskelijoiden väliseen yhteistoiminnan syntymiseen on
vaikuttanut hyvin paljon se millaisia henkilöitä hankkeeseen on osallistunut. Hankkeen
koulutuksethan ovat olleet avoimia kaikille kiinnostuneille.
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5.10

Yhteistyötahot

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Suvi-Media -kehittämishanke
Kauhajoen seudun aluekeskusohjelma, seudullinen viestintätiimi
Suupohjan kehittämisyhdistys
Länsi-Suomen Eurooppa –toimisto
Suupohjan Seutuverkko Oy
Suomen Seutuverkot ry
Kauhajoen Data-Info Oy
Kauhajoen, Kankaanpään ja Seinäjoen kameraseurat
Hankkeen edunsaajia ovat olleet kaikki Suupohjan alueen harrastajat ja aiheesta kiinnostuneet
ihmiset.

6 TULOKSET JA VAIKUTUKSET
Hankkeessa on käynnistetty koulutustoimintaa, mitä ei aiemmin ole ollut alueella kaikille tarjolla.
Näihin koulutuksiin on hankkeen aikana osallistunut 70 opiskelijaa. Koulutuksiin osallistujat ovat
oppineet koulutuksissa hyvin laaja-alaisesti AV-taitoja. Aihealueen osaaminen on lisääntynyt
alueella, tämä osaltaan tukee alueellista sisällöntuotantoa ja mm. paikallis-tv toiminnan
kehittymistä.
Hanke on toteuttanut oppimisympäristön mediaharrastajien käyttöön. Opiskelijoilla on ollut
mahdollisuus hyödyntää joustavasti hankkeen laitteistoja ja tiloja. Kauppaoppilaitos on hankkeen
jälkeen nähnyt tarpeelliseksi hankkia hankkeelle vuokratut laitteistot omaan käyttöönsä.
Erityisesti videokuvaamiseen, editointiin ja jälkituotantoon liittyvät kurssit ovat kiinnostaneet
opiskelijoita. Koulutuskuntayhtymällä on valmiudet ja osaaminen järjestää aihepiirin koulutusta
jatkossakin ja kehittää tätä eteenpäin.
Koulutuksissa on keskitytty pääosin kouluttamaan opiskelijoita tuottamaan julkaisukelpoista
materiaalia tulevaisuudessa, jonkin verran on myös tehty alueellista sisältöä koulutusprojekteissa.
Sisältöjen julkaisemiseen on ollut käytössä rinnakkaisessa Suvimedia -kehittämishankkeessa
synnytetty iptv/netti-tv –kanava.
Koulutustoiminta on kerännyt aiheesta kiinnostuneita ihmisiä yhteen. Voidaan puhua löyhästä
ihmisten verkostosta. Osa koulutuksiin osallistujista on kokenut oppijayhteisön ja
yhteisöllisyyden erityisen tärkeäksi kun taas joku toinen on tullut koulutukseen ”vain” oppiakseen
taitoja. On syntynyt aiheesta innostuneiden ihmisten kohtaamisia, nämä voivat tulevaisuudessa
johtaa hyvinkin moninaiseen toimintaan. Yhteistoiminnan kehittymistä jatkossa tukee se, että
Suvi-media kehittämishankkeen tuloksena on alueelle perustettu toiminnan jatkuvuutta ja
kehittymistä varten Suvimedia ry.

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA EHDOTUKSET JATKOTOIMIKSI
Suvimedia –koulutushanke on ollut pitkällinen projekti. Se on tarjonnut sellaisia koulutussisältöjä
mitä aiemmin ei alueella ole ollut tarjolla ja antanut välineet ja tilat osallistujien käyttöön.
Varmasti tämän sisältöisestä koulutuksesta on kiinnostuneita hankkeen jälkeenkin, kysehän on
taidoista joita meillä jokaisella olisi hyvä olla. Koulutuskuntayhtymällä on valmiudet ja
osaaminen järjestää aihepiirin koulutuksia jatkossakin.
Vastaavanlaisille lainattaville laitteille ja joustavasti käytettävissä oleville tiloille olisi varmaankin
käyttöä myös tulevaisuudessa. Suvimedia -kehittämishankkeessa perustettu Suvimedia ry
yhteistyökumppaneineen voisi olla taho joka ottaisi roolia näiden järjestämisessä. Voisi hyvinkin
miettiä miten julkisorganisaatioiden tilojen ja laitteiden käyttöastetta voidaan uusin ideoin lisätä.
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Olisi toivottavaa että Suupohjan Ammatti-Instituutti on myös jatkossa aktiivinen toimija
aihealueen kehittämistoimissa alueellamme. Vaikkakin hankkeen koulutuksiin osallistui melko
vähän nuoria, niin voi arvioida että kehittämishankkeella on ollut vaikutuksia myös SAIn
nuorisopuolen koulutuksen kehittymiseen. Laitteethan ovat olleet osin nuorisoasteen käytettävissä
ja nuoret ovat mm. harjoitteluissaan osallistuneet Suvimedia –hankkeiden toimintaan monin
tavoin.
On haaste sitoutua pitkäkestoisiin koulutuksiin, jotka liittyvät harrastustoimintaan. Pitkäkestoisen
koulutuksen rinnalle tarvitaan varmasti tiiviimpää ja lyhyempää koulutusta, mutta kuitenkin
osaamisen kertymiseen tarvitaan aikaa ja panostusta, opiskelua ja käytännön tekemistä.
Suvimedia –koulutushanke on osaltaan antanut valmiuksia ja taitoja toteuttaa alueellista
sisällöntuotantoa ja uuden ajan paikallis-tv toimintaa. Se on myös synnyttänyt aihealueesta
kiinnostuneiden ihmisten löyhän verkoston. Osallistuminen vapaaehtoispohjalta ponnistavaan
yhteisölliseen tekemiseen vaatii kuitenkin hyvän motiivin ja samanhenkistä seuraa. Tarvitaan
myös edelläkävijyyttä, visioita, strategiaa ja johtajuutta, siksi Suvimedia -toiminnan jatkuvuuden
ja kehittymisen kannalta olisikin tärkeää että Suvimedia ry vie määrätietoisesti eteenpäin
hankkeissa synnytettyä toimintaa tulevaisuudessa ja vahvistaa yhteistoimintaa eri toimijoiden
välillä.

8 ALLEKIRJOITUKSET JA PÄIVÄYS
Kauhajoella

Matti Voutilainen
rehtori

LIITE

SUVIMEDIA-DVD

Mika Ahonen
projektipäällikkö

