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Zoom-tapaaminen



Hankkeen perustiedot

• Suomen humanistinen ammattikorkeakoulu Oy koordinoi hanketta

• Rahoittaja Keski-Suomen Ely-keskus, 9. REACT-EU ESR-toimenpiteet

• Hankkeen kesto 1.10.2021-31.3.2023

• Projektipäällikkö: Elina Rauhala, Asiantuntija: Jari Hoffrén

• Mukana 11 Keski-Suomen kuntaa: Hankasalmi, Jyväskylä, Karstula, 
Keuruu, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari, 
Äänekoski

• Hankebudjetti: 252 260€



Hankkeen tavoitteet

• Kunnissa toimivien kulttuuri- ja vapaa-ajantoimijoiden digitaitojen 
vahvistaminen

• Osallisuuden lisääminen

• Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden saavutettavuuden lisääminen

• Kulttuuri- ja vapaa-ajantoimijoiden yhteistyön lisääminen

• Aineettomien palvelujen kehittäminen kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti



Hankkeen kohderyhmät

• Hankkeessa mukana olevien kuntien alueella toimivat kulttuuri- ja 
vapaa-ajanpalveluiden toimijat

• Kuntasektori

• 3. sektori

• Vapaat toimijat

• Itsensä työllistäjät/mikroyritykset

• Välillisenä kohderyhmänä kuntalaiset, mökkiläiset, matkailijat



Hankkeen keskeiset toimenpiteet

• Välineiden hankkiminen

• Leasing-salkku: tietokone ohjelmistoineen, 2 videokameraa, 
langallinen + langaton mikrofoni, kohdevaloja (esim. 
rengasvalo+led-paneli), 360-kamera, jalustat, ohjauslaite 
monikamera-ajoon, tarvittavat johdot, adapterit ja liittimet, tabletti 

• Kuhunkin kuntaan, Humakille ja kouluttajalle käyttöön hankkeen 
ajaksi

• Koulutuskokonaisuus



Koulutuskokonaisuus: etätoteutukset kevät 2022

• Yhden koulutuksen kesto max. 4h, etätoteutus, jonka luento-osuudet 
nauhoitetaan

• 21.3.2022 Palvelumuotoilu digitaalisten palveluiden suunnittelun 
apuvälineenä, Johanna Muhonen, lehtori Humak ja strategiatyön jatko

• Lokakuu 2022 Saavutettavuus: Saavutettavuus teoriassa ja 
käytännössä: mitä ja ketä laki velvoittaa ja millaisia käytännön 
työkaluja on olemassa saavutettavuuden toteuttamiseen

• Joulukuu 2022: Some-markkinointi: Mitä? Missä? Mitä? Kenelle?

• Strategiatyö pakettiin, Jari Hoffrén

• Hankkeen kokoaminen ja mitä hankkeen jälkeen, Elina Rauhala



Koulutuskokonaisuus: Lähikoulutukset kevät 2022

• Yhden koulutuksen kesto max. 4 h, koulutukset pidetään kunnissa

• Huhtikuu

• Mobiililaitteen käyttö tuotannon välineenä

• Ensimmäisen tuotantokokeilun aloitus

• Toukokuu-kesäkuu

• Videokuvaus ja striimaus 

• Ensimmäisen toteutuksen purku ja tulosten esittely



Lähikoulutukset syksy 2022

• Elo-syyskuu
• Etätapahtuma, etäopastus
• Toisen toteutuksen aloitus

• Marraskuu
• Toisen toteutuksen purku
• Kokemusten jakaminen käytännön toteutuksista
• Palaute koulutuksista: mitä jäi käteen?
• Tutustuminen Digi- & Gamecenteriin ja muihin keskisuomalaisiin 

digitoimijoihin
• AR/VR/XR
• Sovellukset, pelillistäminen



Kiitos!

Elina Rauhala, 
Projektipäällikkö
elina.rauhala@humak.fi
Puh. 046-9236613
ajuri.humak.fi
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