
 

 

 

Sääminki- seura ry 

 

Vesj’kansan viisausperinnettä podcastiksi –hankkeen loppuraportti 

Tavoite 

Vesj’kansan viisausperinnettä Podcastiksi -hankkeen tavoitteena oli tuottaa podcast sarja 

Vesj’kansan tarinoita hankkeessa koottuja haastatteluja käyttäen. 

Toteutus 

Hankkeen aikana tuotettiin 20- osainen podcastsarja, joka kertoo entisen Säämingin saariston 

ihmisten elämästä 1900 –luvun alussa aina 1960 -luvulle saakka. Sarjaa varten perustettiin Tarinoita 

Saimaalta Soundcloud tili, jossa sarja julkaistiin nimellä Vesj’kansan tarinoita. Sarja julkaistiin 

Soundcloudissa ja levitettiin Anchorin avulla mm. Spotify ja 7 muuhun podcast palveluun. Tämän 

lisäksi Sääminki-seura ry julkaisi jokaisen jakson www- sivuillaan. 

Julkaisua hajautettiin podcast genren mukaisesti hajautettuna muutama jakso viikossa aloittaen 

toukokuussa 2021. Jakso valmistui sovitussa aikataulussa, viimeinen julkaistiin 19.8.2021. 

Jaksojen tuottaminen ja juontaminen tapahtui tarjouskilpailun voittaneen tmi Digi4all toimesta. 

Yrityksen edustajana Anne-Mari Behm vastasi raaka-haastattelujen editoinnista, teemoituksesta, 

jakelusta, teeman ja ilmeen luomisesta sekä markkinoinnista ja tiedottamisesta. Musiikit hanke osti 

Stagent Oy / Matti Muhoselta, musiikin äänitys suoritettiin Mika Siekkinen Oy:n studiossa,  

asiantuntijaosuudet koosti ja kertoi  Sääminki- seura ry:n jäsenTapani Innanen.  

Tarinoita kertovat saaristolaiset itse, he muistelevat omaa ja vanhempiensa elämää 

elämänmakuisissa tarinoissaan. Tarinoita on jalostettu historia-asiantuntija Tapani Innasen 

taustoituksilla, jotka avaavat näkökulmaa ja auttavat nykyihmistä ymmärtämään entisaikojen 

elämää. Savonlinnalainen trubaduuri Matti Muhonen esittää jokaisessa jaksossa katkelman 

kappaleesta, joka sopii niin ajallisesti kuin teemallisesti tarinaan. Yksi kappale on jopa sävelletty tätä 

tarkoitusta varten. 

Podcast jaksot kestävät noin 15-30 minuuttia ja ne on juontanut sarjan tuottaja Anne-Mari Behm / 

Digi4all.  

 

Vaikuttavuus 

• Sarja julkaistiin Soundcloudissa nimellä Tarinoita Saimaalta. 23.8.2021 mennessä jaksoja on 

kuunneltu 2301 kertaa. Tämän lisäksi jaksoja on kuunneltu Spotifyssa, Apple Podcast ja 

Anchorin kautta muissa Podcast alustoissa. Soundcloud tilin osoite  

https://soundcloud.com/tarinoitasaimaalta 

• Sääminkiseura julkaisi jokaisen jakson www sivuillaan osoitteessa: 

https://www.saaminkiseura.fi/vesj-kansan-tarinat-podcast/ 

https://www.saaminkiseura.fi/vesj-kansan-tarinat-podcast/


• Sarjaa varten perustettiin Facebooktili Tarinoita Saimaalta, sivulla on 223 tykkääjää, Heistä 

puolet oli Savonlinnasta ja kolmasosa Kerimäeltä. Loput ympäristökunnista. 80% seuraajista 

on naisia. 

• Sarjaa varten perustettiin myös Instagram tili Tarinoita Saimaalta, sivulla on 56 seuraajaa. 

Julkaisuilla ja storeilla oli satoja katseluja. 

• Tämän lisäksi Savonlinnan sivistystoimelle on lähetetty elokuun alussa tiedote, jossa 

kerrottiin podcast sarjan soveltuvuudesta historian ja äidinkielen opetuksen 

täydennysmateriaaliksi.  

• Itä-Savo teki sarjasta kaksi artikkelia sarjasta, sen tekijöistä ja Sääminkiseurasta.  

• Matkailun toimijoille on lähetetty tiedote sarjan valmistumisesta ja soveltumisesta 

matkailuyritysten taustamateriaaliksi, S-ketju, Lusto museo ja Riihisaaren museo vastasivat 

tiedotteeseen ja lisäsivät jaksoja sometileilleen ja omiin aineistoihin.  

• Yksityiset ihmiset ja alueen sukuseurat ovat jakaneet jaksoja omilla sometileillään. 

 


