
 
 
TIEDOTE JA SUOSTUMUSLOMAKE 
 
Elisa aloittaa maaliskuussa WORD-hankkeen, jonka tavoitteena on etsiä uusia, kiinnostavia 
sisältöjä ja tapoja lukea niitä. Hankkeessa nuoret kehittävät uudenlaisia lähestymistapoja 
lukemiseen ja tekstiin yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa. Kohderyhmänä ovat 15–18-
vuotiaat nuoret miehet. 
 
Osana tätä hanketta Elisa järjestää Elisa Kulmassa Helsingissä 23.3. klo 13-18 design-työpajan, johon 
osallistuu 15-18 vuotiaita nuoria miehiä työskentelemään yhdessä Elisan palvelumuotoilijoiden kanssa. 
Työpajassa suunnittelijat Elisalta keräävät tietoja nuorten arjesta ja ajanvietosta haastattelemalla 
nuoria ja tekemällä heidän kanssaan ryhmätöinä suunnitelmia mahdollisista tulevaisuun digitaalisista 
palveluista. Jokaisen ryhmän kanssa työskentelee täysi-ikäinen Elisa WORD-hankkeen työntekijä.  
 
Tilaisuudessa on lisäksi paikalla Mikael Gabriel. Mikael Gabriel on oman taustansa ja kokemustensa 
myötä luonteva ja asiantunteva henkilö puhumaan osallistujien kanssa heidän ideoistaan ja 
näkemyksistään. 
 
Hakeminen osallistujaksi työpajaan tapahtuu lähettämällä Elisa WORD-hankkeen työryhmälle 
whatsapp-videoviestin. Videon lähettäminen ei takaa osallistumispaikkaa työpajassa. Videoita tai 
kuvia, joita hakijat lähettävät, ei julkaista missään ja niitä käytetään vain mahdollisten osallistujien 
valitsemiseksi. Kaikki lähetetty materiaali poistetaan haun jälkeen. 
 
Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valinnasta 15.3. mennessä, jolloin valitut osallistujat saavat 
myös tarkempaa lisätietoa työpajan ohjelmasta. Elisa korvaa valituille osallistujille matkakulut paikan 
päälle. Myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta voi siis hakea mukaan. Osallistujille annetaan lisäksi 
korkeintaan 100 euron arvoinen tavarapalkinto korvauksena osallistumisesta.  
 
Työpajan aikana otetaan valokuvia ja kuvataan projektivideo sekä tapahtumasta tehdään Facebook-
livelähetys, jotka esitetään julkisina verkossa. Ryhmätöiden tuloksina syntyneet luonnokset ja kuvat 
ryhmien jäsenistä ovat esillä Elisa Kulman tiloissa ja Elisan verkkosivuilla osana projektin ja sen 
tulosten esittelyä. Muut osallistujilta kerätyt tiedot anonymisoidaan eikä niitä voi yhdistää kehenkään 
osallistujaan projektin tuloksia julkistettaessa. Työpajassa syntyneitä ideoita ja luonnoksia voidaan 
käyttää osana Elisan tuotekehitystä.  
 
Kaikki osallistujilta kerätyt henkilökohtaiset tiedot käsitellään ja säilytetään Elisan tietosuojakäytännön 
mukaisesti.  
 
Lisätietoja tutkimuksesta saa projektityöryhmältä sähköpostitse osoitteesta word@elisa.fi 
 
Jokaisen alle 18-vuotiaan osallistuminen tapahtumaan edellyttää huoltajan suostumusta. Keskustele 
huoltajan kanssa tapahtumaan hakemisesta ja osallistumisesta ennen kuin haet tapahtumaan ja pyydä 
lupaa huoltajalta.  
 
 
 
SUOSTUMUS 
 
Paikkakunta:________________       ___.3.2017 
 
Olen halukas osallistumaan   (    )                            
 
Uusia sisältöjä ja lukemisen muotoja koskevaan tutkimukseen.  
 
 
 
osallistujan nimi (ja allekirjoitus)  huoltajan nimi ja allekirjoitus 


