Tervetuloa Mastolaan!
Radio- ja tv-museo Mastolan näyttelytilat sijaitsevat kahdessa kerroksessa. Käytettävissä
on tutustumiseen ohjaava Mastola-passi, jota voi käyttää joko koko luokan kanssa
yhdessä tai 4-5 hengen ryhmissä.
Mastola-passin tehtävissä tutustutaan Radio- ja tv-museon näyttelyiden perusasioihin.
Tehtävissä tarvitaan kirjoittamista vain vähän. Passit, kynät ja kirjoitusalustat saa
museolta. Passin saa mukaan ja asioihin voidaan palata esim. koulussa jälkeen päin.
Tehtäviin liittyvät kohdat on merkitty museossa. Tehtävien vastaukset ovat tässä
materiaalissa.

Vierailun ajankäyttöesimerkki
Jos museossa on yhtä aikaa kaksi ryhmää, auditorion video katsotaan yhdessä. Sen
jälkeen toinen ryhmä jää yläkertaan ja toinen menee alakertaan ja 30 min kuluttua
vaihdetaan.

Auditorio: video radioaseman historiasta

n. 10 min

Yläkerta

n. 30 min

-

Green screen (ks. vinkit seuraavalla sivulla)
Tutustumista ryhmissä Mastola-passin tehtävien avulla

Alakerta: perusnäyttely ja Suloiset sankarit -näyttely
-

Tutustumista näyttelyihin Mastola-passin tehtävien avulla

n. 30 min

Green screen -studio
Green screen -studiossa pääsee kuvaamaan lyhyen (max 90 s) videon vihreää taustaa
vasten tietyn taustavideon kanssa. Näin näyttää siltä, että oppilas esim. lukee uutisia
uutisstudiossa tai vaikkapa tekee haastattelua jääkiekkokaukalossa.
Videoiden tekemisen sujuvoittamiseksi kuvattavaa esitystä kannattaa valmistella jo
koulussa. Videot kannattaa tehdä noin 4-5 hengen ryhmissä niin, että aina yksi tai kaksi
ryhmää kerrallaan on kuvauspisteellä ja muut ryhmät tutustuvat yläkerran näyttelyyn
Mastola-passin avulla.

Valmistautuminen koulussa
1. Valitkaa taustavideovaihtoehdoista (yllä olevat kuvat) yksi kuvattavan tarinan taustaksi
eli tapahtumapaikaksi.
2. Käsikirjoitus
a. Kirjoittakaa lyhyt käsikirjoitus, joka sopii valittuun taustaan TAI
b. Hyödyntäkää jotakin valmista esitystä (esim. katkelma valmiiksi
harjoitellusta esityksestä) TAI
c. Hyödyntäkää jotakin esim. äidinkielen kirjassanne olevaa valmista vuoropuhelutekstiä TAI
d. Improvisoikaa taustakuvan pohjalta, esim. ”Virtaset rantalomalla”
e. Käyttäkää tässä materiaalissa olevia ideoita/käsikirjoitusaihioita
(seuraavalla sivulla).
HUOM! Mikäli haluatte käyttää videoissanne jotakin rekvisiittaa, tuokaa se mukananne.

3. Valitkaa roolit. Esim. 5 hengen ryhmässä voi olla 4 näyttelijää ja 1 ohjaaja, joka huolehtii
käsikirjoituksessa pysymisestä ja ohjaa näyttelijöitä.
4. Kuvaus tapahtuu museon green screen -studiossa henkilökunnan opastuksella.
5. Kuvaamisen jälkeen ryhmän tuottamasta videosta tehdään editointipisteellä kooditarra,
jolla video on poimittavissa museon palvelimelta tallennettavaksi kahden viikon ajan.
Käsikirjoitusaihioita

Game of games Mastola
(Tarvitaan juontaja, kilpailija ja joukko kilpailijan perhettä tai kavereita. Voitte piirtää kisalle
tunnarin, ”logon” esim. A4-paperille. Sen voi näyttää esimerkiksi lähetyksen alussa ja lopussa.
Ryhmä päättää, miten heidän esityksessään kilpailijalle käy. Lopussa esim. kilpailijan perhe tai
kaverit voivat tulla lopputuloksesta riippuen joko onnittelemaan tai lohduttamaan kilpailijaa.)

Tervetuloa jälleen Game of games Mastola -ohjelman pariin!
Tänään meillä on jännittävä jakso, sillä seuraavan kysymyksen myötä selviää, voittaako
kilpailijamme (keksi tähän nimi) (keksi palkinto).
Kutsumme kilpailijamme (nimi) paikalle. Tervetuloa!
-

Millaiset tunnelmat sinulla ovat?
(kilpailija vastaa)

Ja kysymyksemme tänään on:
Minkä nimiset talviurheilukilpailut järjestetään Lahdessa joka vuosi yleensä helmikuun
lopulla? Vastausvaihtoehdot ovat (joku voi näyttää kyltteihin kirjatut vaihtoehdot kameralle):
A)
B)
C)
D)

Salpaussuun kisat
Salpauspään kisat
Salpausselän kisat
Salpauspolven kisat

Uutiset
(Kirjoitetaan uutistekstiä esim. muutamalle juontokortille. Uutislähetyksen voi myös keskeyttää niin,
että ohjaaja huutaa ”Poikki! Nuo ovat eilisiä uutisia.” ja joku tuo lukijalle uusia juontokortteja.
Tarvittaessa taustalla voi näkyä esim. siivooja, maskeeraaja, puvustaja tms.)

Matkailumainos (tarvitaan haastattelija ja lomaileva perhe tai ryhmä)
(ryhmä tai perhe loikoilee rannalla tai katselee nähtävyyttä esim. Taj Mahal tai Lahti)

Täältä (paikan nimi) löysimme (nimi) perheen. He ovat valinneet lomakohteekseen (paikan
nimi).
-

Miksi valitsitte lomakohteeksenne juuri tämän?
(joku ryhmästä vastaa)
Mihin olette olleet erityisen tyytyväisiä?

-

(joku ryhmästä vastaa)
Kenelle suosittelisitte tätä matkakohdetta?
(joku ryhmästä vastaa)

(kameralle) Tule sinäkin viihtymään! Tarjoushintamme ovat voimassa vain tämän viikon!

Mastola-passi
Mastolan näyttelyihin tutustutaan Mastola-passin tehtävien avulla. Tehtävissä kootaan
perustietoja Mastoista ja kiivetään Maston varrella olevien rastien avulla huipulle saakka.
Tehtäväpaperiin ei tarvitse kirjoittaa vastauksia, riittää kun keskustelet niistä ryhmäläistesi
kanssa. Suoritetun tehtävän numero rastitaan yli ja siirrytään seuraavaan. Lopuksi
päädytään Maston huipulle, merkkaa tähän mikä on mielepiteesi Mastolasta asteikolla 1-5.

