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Yhteenveto Wahren-opiston hankkeesta: ”Vaikuttavuuden
parantaminen digitaalisten menetelmien ja väylien avulla
Wahren-opisto sai vuosille 2019 ja 2020 Opetushallitukselta 44 200 euron avustuksen
opiston laadun kehittämiseen hankkeessa ”vaikuttavuuden parantaminen digitaalisten
menetelmien ja väylien avulla”.
Hankkeen tavoitteena on ollut parantaa opiston vaikuttavuutta internetin ja multimedian
tuomin mahdollisuuksin. Hankkeen oli tarkoitus olla kahden opiston yhteishanke, mutta
Jokiläänin kansalaisopisto vetäytyi hankkeesta.
Wahren-opistossa kehitettiin toimintakulttuuria ja osaamista digitaalisissa ympäristöissä
toimimisessa siten, että opisto kehittyi näkyvämmäksi ja aktiivisemmaksi toimijaksi. Uutta
toimintakulttuuria kehitettiin siten, että opistoa tehtiin näkyväksi kaikille seutukunnan
asukkaille. Opisto kehitti tietotaidon tuottaa digitaalista materiaalia, jota voidaan julkaista
erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.
Wahren-opisto ovat hankkeen jälkeen erittäin näkyvä toimija. Forssatv toivottavasti lisää
seutukunnan asukkaiden tietoisuutta seutukunnan toiminnasta. Tavoite on edelleen lisätä
seutukuntalaisten aktiivisuutta.
Konkreettisin hankkeen tuotos on forssatv.fi-sivuston ja hankkeen Facebook-sivujen
materiaalit. Hankkeen aikana tuotettiin useita dokumentteja, lähes 20 yhteiskunnallisiin
aiheisiin liittyvää haastattelu- tai keskustelulähetystä, kymmeniä uutislähetyksiä,
kulttuurintekijät-henkilökuvia, lapsille ja heidän kotiväelleen korona-aikana tärkeitä
satulähetyksiä. Forssa.tv tuotti vuosien 2019 ja 2020 aikana kaikkiaan 161 lähetystä, ja
ohjelmilla oli vuoden 2020 aikana yhteensä n. 53 000 katselukertaa. Lisäksi julkaistiin
kuusi muiden tuottamia videoita, ja niillä oli katsojia kaikkiaan v. 2020 loppuun mennessä
yli tuhat.
Hankkeen loppuvaiheessa tehtiin sopimus Forssan Lehden kanssa siitä, että sanomalehti
saa julkaista Wahren-opiston tuottamia lähetyksiä sivuillaan. Tämä on lisännyt
huomattavasti lähetysten painoarvoa ja katselukertoja.

Esimerkkejä lähetyksistä, kaikki lähetykset täällä: https://forssatv.fi/
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Muutama huomio
Tavoitteena oli, että saisimme Forssatv:n toimittajiksi FAI:n media-assistentiksi
opiskelevia. Tämä tavoitteen toteutuminen on jäänyt vielä toteutumatta. Lisäksi emme
saaneet hankkeen aikana toteutettua kursseja, joissa opiskeltaisiin uutislähetysten
tuottamista. Nämä tavoitteet jäävät seuraavan kehittämishankkeen tavoitteiksi.
Hanke vaatii tietoteknistä osaamista ja sivujen hallintaa. Näitä asioita on kehitetty yhdessä
DoWeb Oy:n kanssa. Oman haasteen Forssatv:n toiminnalle toi saavutettavuus-direktiivi.
Lähetysten tekstitys on tuonut ajallista ja taloudellista haastetta.

Lopuksi
Hanke tuotti opistolle tietotaidon tuottaa lähetyksiä laadukkaasti, mutta
kustannustehokkaasti ja nopealla aikataululla. Forssatv jää osaksi opiston toimintaa.

