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Vuosikirja madaltaa kynnystä lähteä mukaan toimintaan
Mitä
Vuosikirja on omasta toiminnasta tehtävä kuvakirja,
johon kootaan valokuvat, toteutuneiden tapahtumien
esittelyt, monenlaiset tunnelmat, innostavat hetket
sekä faktatiedot. Kirjaa pidetään mukana yksilö- ja
ryhmätapaamisissa, tapahtumissa ym. tai esitellään
sitä digitaalisesti. Kirjan kautta toimintaan tutustuminen voi toimia ensimmäisenä askeleena toimintoihin
mukaan rohkaistumiselle.

Miksi
Vuosikirja on kompakti ja hauska tapa esitellä omaa toimintaa
ja se toimii myös näppäränä dokumentoinnin välineenä. Kirjan
avulla toimintaa esittelemällä voidaan saada mukaan ihmisiä,
joille mukaan lähtemisen kynnys on korkea. Samojen kansien
sisältä löytyy menneiden hetkien tunnelmat ja toiminnot
valokuvien ja tekstien muodossa. Myös kumppaneiden logot ja
yhteistyömuodot voi lisätä kirjaan, mikä ehkä innostaa muitakin
mukaan toimintaan.
Kenelle
Ikäihmisille ja heidän läheisilleen, yhteistyötahoille, työntekijöille,
vapaaehtoisille, opiskelijoille, toimintaa tukeville, somen käyttäjille, kaikille toiminnassa mukana olleille ja siitä kiinnostuneille.
Miten
• Toimintavuoden aikana valokuvataan ja dokumentoidaan
tekemisiä mahdollisimman laajasti toiminnan omaleimaisuuden ja keskeisten sisältöjen esiintuomista varten.
• Kerätystä materiaalista koostetaan kuvakirja, jonka tyylin ja
ulkoasun voi valita toiminnalle sopivaksi. Keskeistä kirjassa
ovat valokuvat, toiminnan sisällön esittely kuukausittain ja
toimijoiden logot.
• Kirjaan voi sisällyttää myös osallistujamääriä, toimintatapojen esittelyjä, tavoitteita ja niiden saavuttamisia, asiakkaiden
kommentteja esim. puhekuplilla, mediaosumia ja vaikkapa
erilaisia taulukoita. Tyyli on vapaa!

•

Useamman vuoden toiminnasta saa koottua mukavan vuosikirjojen sarjan.

Kenen kanssa
Keskeisessä osassa ovat ikäihmiset, jotka saavat osallisuuden
kokemuksia kirjaa tehdessä ja katsellessa, sekä työntekijät,
jotka kuvaavat ja dokumentoivat vuosikirjan sisältöä. Kirjaan
voi pyytää kommentteja yhteistyötahoilta ja asiakkaiden
läheisiltä. Kirjasta voi teettää oman kappaleen keskeisille
tahoille ja siitä voi tehdä näköisversion netissä luettavaksi.
Millä resursseilla
• Vuosikirjan teossa keskeistä on kuvaamisesta innostuneet
työntekijät tai muut kuvaajat, esim. seniorit itse.
• Riittävän laadukas kuvausvälineistö (puhelimessa hyvä
kamera tai erillinen digikamera, joka takaa riittävän resoluution). Toimintaan osallistuvilta täytyy pyytää kuvausluvat.
• Kuvakirjan voi koota ja teettää missä tahansa palvelussa,
jossa on mahdollista muokata persoonallinen ja käyttöä
kestävä valokuvakirja.
• Kirja on mahdollista tehdä myös muussa muodossa, esim.
koota vuosikansio tai tehdä bujo-vihko.
• Kirjan kokoamiseen menee aikaa 2–10 h riippuen osaamisesta, käytettävissä olevasta materiaalista ja kirjan laajuudesta.

