
CONCORDIA

Harnessing the power of digital media 
tools to prevent the radicalisation of 

vulnerable youth



⊡ Innoventum Oy - Mitä ihmettä? 
□ - 8 pitkää kalvoa jotka voi ohittaa yksinkertaisella ranneliikkeellä

⊡ Concordia -projekti 
□ Mistä on kyse?
□ Koulutusohjelma
□ Osallistujien kokemuksia

⊡ Jatkoa seuraa - uudet projektit
⊡ Muut ratkaisut nuorisoalalle
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Antti Kanes



Innoventum Oy



Yritys

• Perustettu 2001

• Toimisto Joensuussa

• Tausta IT -osaamisessa -- verkkopalvelu- ja sovellustuotannossa.

• Asiakkaita pienyrityksistä pörssiyhtiöihin, yliopistoihin ja julkisen sektorin 
toimijoihin



Ydinosaamisemme

Toimivia verkkopalveluratkaisuja 
tarpeiden mukaan

Videolähetyksiä verkkoon 
(webcasting)

Luotettu tekninen partneri hanketoiminnassa



Erasmus+ hankkeet 2016-2018
•
•
•
•
•

http://www.acumen.website
http://www.bramir.eu
http://www.concordia.website
http://www.green-entrepreneurship.online
http://www.creative-entrepreneurs.eu
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Tuotteemme (tosi lyhyesti!)
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–
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Toimitusjohtaja

Janne Leinonen

Parhaillaan Art4Inc - 
projektin kokouksessa!

Projektispesialisti

Elsa Pehkonen

Ymmärtää 
projektitoiminnasta

Projektisihteeri

Riina Korhonen

Jonkun täytyy tehdä
työt

Nörtti

Antti Kanes

Ymmärtää
tietotekniikasta.
Jännä hiustyyli.

Ihmiset



Concordia -projekti
Digitaalisen median välineet apuna nuorten 

radikalisoitumisen ehkäisemisessä



Mikä on Concordia?

Concordia on 2-vuotinen Erasmus+ - rahoitteinen 
projekti, joka alkoi syksyllä 2016 ja päättyy 
elokuussa. 
Mukana on partnereita 8 EU-maasta; Irlanti, 
Itävalta, Kypros, Ranska, Romania, Saksa, Suomi ja 
Tsekki



Mitähäh?

Tuotokset
o Lähtötilannekartoitus
o   Koulutusohjelma
o   Mallisisältöjen työkalupakki
o   Verkko-oppimisalusta
o   Verkko-observatorio
o   Toimintatapasuositukset (Policy paper)



Lähtötilanne





Taustatutkimus (1 / 4)

Irlanti
- Vanhojen uskonnollisten 

konfliktien rinnalle nousseet 
ulkopuoliset uhat 
eriarvoistumisen ja 
monikulttuurisuuden 
lisääntymisen myötä.

- Katolisten ja protestanttien 
välinen jännite yhä olemassa

- Uutena ääri-islamismi

Itävalta
- Potentiaalisina ongelmina 

poliittinen ja uskonnollinen 
ekstremismi ( äärioikeisto, 
äärivasemmisto, islamismi ) 
sekä urheiluhuliganismi 

-



Taustatutkimus (2 / 4)

Kypros
- Vanha jakolinja Turkin ja 

Kreikan välillä

- Jalkapallohuliganismia
- Talouskriisi ja lähi-idän 

tilanne lisänneet 
suvaitsemattomuutta 
maahanmuuttajia kohtaan.

Ranska
- Ääri-islamistien hyökkäykset 

lisänneet islamofobia
- Riskiryhmänä myös 

yhteiskuntaan 
kotoutumattomat 
heikompiosaiset 
maahanmuuttajanuoret



Taustatutkimus (3 / 4)

Romania
- Suvaitsemattomuus 

muslimeja kohtaan 
lisääntynyt. 

- Ääri-islamismi ja 
kahtiajakautuminen 
nousussa muslimiyhteisöissä 

Saksa
- Uhkakuvina niin nationalismi 

ja äärioikeiston nousu kuin 
muslimien 
radikalisoituminenkin



Taustatutkimus (4 / 4)

Suomi
- Haasteina nähdään niin 

maahanmuuton vastustajat 
ja rasismi kuin toisaalta 
uskonnollinen 
radikalisoituminenkin

Tsekki
- Populismin ja 

kansallismielisyyden nousu 
heijastuu asenteisiin 
erilaisuutta ja ulkomaalaisia 
kohtaan. 

- Maahanmuuttoa ja 
muslimeita vastustavat 
ryhmät nousseet esiin 
uhkatekijöinä.



“
Yhteistä osallistujamaissa oli internetin ja 

sosiaalisen median  suosio nuorten keskuudessa 



Koulutusohjelma



WHITE
Is the color of milk and fresh 
snow, the color produced by 
the combination of all the 
colors of the visible spectrum.

35 tunnin 
lähiopetuskokonaisuus on 
jaettu 5 moduuliin
1. Sosiaaliset verkot ja 

verkostot
2. Digitaalinen mediaympäristö
3. Digitaalisen 

mediatuotannon teoria
4. Digitaalisen 

mediatuotannon käytäntö
5. Jakelu



Tuotettu 
materiaalipaketti 
sisältää 
tuntisuunnitelmat 
jokaiseen moduuliin, 
jotka on jaettu 2-4 
yksikköön.

Yhteensä 15 liitettä 
muodostavat valmiin 
sisältökokonaisuuden 
koulutuksen 
läpiviemiseksi:

1. Kysely 
audiovisuaalisista 
kulutustottumuksis
ta

2. Faktatietoa 
tottumuksista

3. AV-sisältöjen 
arviointi

4. Sisältöjen vertailu 
eri sosiaalisissa 
medioissa

5. “Jakaminen on 
välittämistä”

7. AV-tuotantotiimin 
jäsenet

8. AV-tuotantovälineet
9. Valaistus

10. Kuvaus
11. Äänitys
12. Lakiasiat
13. Hallinto
14. Sisältötyypit
15. Editointi
16. Arviointi

Koulutusohjelma



Koulutusohjelma

Tuotettu materiaalipaketti 
sisältää tuntisuunnitelmat 
jokaiseen moduuliin, jotka on 
jaettu 2-4 yksikköön.

Yhteensä 15 liitettä 
muodostavat valmiin 
sisältökokonaisuuden 
koulutuksen läpiviemiseksi

1. Kysely audiovisuaalisista 
kulutustottumuksista

2. Faktatietoa 
tottumuksista

3. AV-sisältöjen arviointi
4. Sisältöjen vertailu eri 

sosiaalisissa medioissa
5. “Jakaminen on 

välittämistä”
6.



Työkalupakki



● Kokoelma mediaesimerkkejä, joita nuorisoalan työntekijät voivat 
kopioida tai imitoida

● Perustuvat koulutusohjelmaan ja esittävät kuinka hankittuja taitoja 
voi parhaiten soveltaa
○ Tietoisuus uskonnoista
○ Uskonnollisen fanatismin käsittely
○ Argumentointi ääriajattelua vastaan
○ Tiedot radikalisoitumisen syistä, prosesseista ja 

rekrytointistrategioista
○ Reflektointikyvyn parantaminen



Esimerkit

● 3 lyhyttä viraalivideota; 30, 60 ja 90 sekunnin videot - sosiaalisen 
median kanaviin kuten Youtube tai Facebook

● 3 lyhyttä vastaavan mittaista äänitiedostoa samoihin kanaviin
● Malliblogi
● Facebook-sivu
● Twitter-tili
● Instagram-tili



Verkkoalusta



Projektin verkkoalusta kokoaa tuotetut 
materiaalit yhteen
● Perustiedot projektista ja partnereista
● Tuotokset
● Observatorio
● Oppimisympäristö
● Projektipartnerien sisäinen osio



Kokemuksia 
koulutusviikosta



Koulutusviikko

Koulutusohjelmaa testattiin 
huhtikuussa Schwerinissä 
Saksassa viisipäiväisessä 
koulutuksessa. 

Jokaisesta partnerimaasta oli 
mukana neljä nuorisotyön 
ammattilaista.



Koulutuksen vetämisestä vastasi irlantilainen elokuvaohjaaja ja 
media-alan monitoimimies Declan Cassidy



“Koulutus oli hyvää, kouluttajat priimaa ja viikosta 
sai hyviä ohjeistuksia meidän somen ja 
markkinoinnin kehittämiseen. Ruoka oli pahaa ja 
koulutusviikon tiedotus ja aikataulutus huonoa, 
mutta ainakin tiedämme että emme toista samoja 
virheitä

Laura Pitkänen



“
Ei lisättävää

Joonatan Soininen





Jatkoa seuraa..

Concordia - projekti päättyy syksyllä 2018. 
Tuotetut koulutusmateriaalit ovat jo jaossa projektin sivustolla Englanniksi ja 
käännetään touko-kesäkuun aikana myös suomeksi.

Näissä syksyllä 2017 alkaneissa projekteissa käsitellään osin samoja teemoja 
ja kohderyhmiä

● DIME - dimeproject.eu https://www.dimeproject.eu/ 
● HEADS-UP https://www.heads-up.online/ 
● Art4Inc https://www.art4inc.eu/ 

·  Sama koordinaattori kuin Concordiassa

https://www.dimeproject.eu/
https://www.heads-up.online/
https://www.art4inc.eu/


Muita ratkaisuja 
nuorisoalalle

Pari sanaa ratkaisuista, joita olemme kehittäneet yhdessä 
Joensuun nuorisopalveluiden kanssa



Nuorisokortti

● Tilojen käytön, sekä tapahtumien sähköinen 
seuranta

● Helppo käyttäjälähtöinen rekisteröinti
● Useita toimintatapoja

○ QR-koodin skannaus tietokoneella tai 
mobiililaitteella

○ Minkä tahansa viivakoodikortin 
liittäminen ja skannaus 
viivakoodinlukijalla tai mobiililaitteella

○ Käyttäjä voi skannata itse tilan tai 
tapahtuman QR-koodin ja rekisteröidä 
käynnin

● Käytössä Joensuussa syyskuusta 2017 Käynnin skannaus 
Whisperissä



Nuorisokortti

Esimerkki nuorisokortista

● Etukäteen vastarintaa tuli nuoriso-ohjaajilta 
jotka kokivat että nuoret eivät tällaista 
palvelua suostu käyttämään tai se vie 
omasta työstä aikaa

● Käyttöönotto meni lopulta yllättävän 
positiivisesti

● Seuraavaksi korttiin on tulossa mukaan 
myös ns. K9-kortti, eli 9-luokkalaisille 
tarjottavat edut ja niiden todentaminen 
samalla palvelulla.
○ Tuo suuren määrän käyttäjiä lisää 

palvelun piiriin



Harrastushaku

● Harrastushaku esittelee alueen toiminnallisen 
tarjonnan nuorille 

● Kytkeytyy nuorisokorttiin siten, että myös 
seurattavat tilat löytyvät samasta rekisteristä

● Järjestelmä mahdollistaa harrastuksiin ja 
tapahtumiin ilmoittautumisen ja käyntien 
seurannan samalla mekaniikalla, myös muille 
organisaatioille jotka tarjoavat nuorille 
palveluita



Sähköiset lomakkeet

● Sähköinen lomakkeistopalvelu ja 
organisaatiorekisteri eLomakepalvelu

● eLomakepalvelun kautta yhdistykset voivat 
jatkossa hakea kaupungin myöntämiä 
toiminta-avustuksia ja raportoida toimintaa

● Lomakkeiden luonti vapaasti 
lomake-editorilla

● Sähköisesti allekirjoitettavat lomakkeet
● Palvelu muodostaa hakemuksista 

arkistointikelpoisen sähköisen 
dokumentin

● Toteutus helppokäyttöisyys edellä!
● Käyttöönotto 21.5. alkaen Käynnin skannaus 

Whisperissä



Kiitos, olitte mahtava yleisö!

Lisätietoja projektista verkkosivustolta

www.concordia.website

Facebookista

https://www.facebook.com/theconcordiaproject/ 

http://www.concordia.website
https://www.facebook.com/theconcordiaproject/

