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Asioita tällä kertaa:
➢ Podcastin eli radio-ohjelman suunnittelua
➢ Toiveet seuraavaan tapaamiseen
➢ Mahdolliset muut asiat?
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Radio-ohjelma: kuinka liikkeelle
1.
2.
3.
4.

5.

Sisällön tuottaminen: käsikirjoitus > muoto
Tallentimen ostaminen, laitteeseen tutustuminen ja käytön opettelu
Aineiston tuottaminen: tuotetaan ja tallennetaan sisältöä ryhmässä tai yksin
Editointi: kootaan asiantuntijan avustuksella tallenteista lopullinen ohjelma > tähän
vaiheeseen voi osallistua 1-2 raatilaista → mahdollisuus seurata editoijan työskentelyä tai
opetella ja toteuttaa editointi hänen avustuksellaan
Markkinointi: ohjelman jakaminen ja tiedotus

✓ Projektissa voi olla mukana: sisältöä suunnittelemalla, äänittämällä sisältöä, editoimalla,
markkinoimalla valmista ohjelmaa.
✓ Huomioitavaa: sisältöä tulee olla reilusti, kaikki ei päädy ohjelmaan, editoidaan 5-10 min setti.
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Hyvän podcastin aineksia
✓ Aiheen rajaus ja muoto
▪ Näkökulman valinta tärkeää; ei yleisohjelma, vaan rajattu aihe
▪ Draaman kaari: terävä alku, syventävä keskivaihe ja loppuhuipennus
▪ Aitous ja oma kokemus aiheesta kantava voima → tunteiden herättäminen
▪ Muoto: kysymykset-vastaukset, haastattelu/keskustelu, monologipuhe, kirje, tarinat…
▪ Hyvässä podcastissa kerrotaan ajatuksista, ei lueta niitä ääneen
✓ Visuaalinen ilme: brändi eli nimi, kuva ja kuvausteksti ovat ensimmäiset asiat, jotka
mahdollinen kuulija kohtaa verkossa > kuuntelenko?
✓ Kohderyhmä: kenelle ohjelma tehdään ja miksi? Mistä kuulija on kiinnostunut? Mitä uutta
voidaan tarjota kuulijalle?

✓ Kuulijoiden tavoittaminen: miten tavoitetaan kohderyhmä? Missä valmista ohjelmaa
jaetaan? Miten markkinoidaan?
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Muutamia Podcast-esimerkkejä
➢ https://areena.yle.fi/1-50047764 Työttömyys on osa kapitalistista järjestelmää, 38 min;
asiantuntija ja toimittaja, ihmisten omia tarinoita, musiikkia
➢ https://podcast.app/milta-koyhyys-tuntuu-e9665871/ Miltä köyhyys tuntuu, Marian mielestä,
4 min, yksinpuhelu, tarina ja toistoa, ei musiikkia/äänimaailmaa
➢ https://soundcloud.com/kahvihuone/kahvihuonemielipide-jakso-10-tyottomyys Mielipide
työttömyydestä, 7 min, toimittajan kysymys ja yhden henkilön monologivastaus, alussa ja
lopussa musiikkitunnus
➢ https://asiakas.kotisivukone.com/files/pkmuistiry.kotisivukone.com/TsempparitA.mp3
Muistiradio, 12 min, ryhmäkeskustelua, toimittaja mukana, muutama äänielementti
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Tämän vuoden toiminta
➢ Podcast valmiiksi kevään aikana
➢ Seuraava podcast- tapaaminen 11.3. klo 14-16

➢ Elyn hankintaihmiset vierailulla työvoimakoulutusten suunnitteluun liittyen?
➢ Hyvinvointiteema?
➢ Muuta?
➢ Seuraavan raatitapaamisen ajankohta
➢ 28.5. 14-16
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