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10. VUOROVAIKUTUS

Miten muodostaa yhteys kuuntelijoihin/katsojiin

TAUSTA

On kyseessä sitten virtuaalinen tai kontaktitilanne, tapaaminen yleisön 
(mediakirjaston) ja kutsutun käsityöläisen/kirjailijan jne. välillä noudattaa 
yleensä muodollista kaavaa, jossa vuorovaikutus on supistettu muutamaan 
yleisökysymykseen tuokion lopussa, ja vain pieni osa osallistujista uskaltaa 
kysyä jotakin. Osallistujien kanssa yhteyden muodostaminen voi olla 
vaikeampaa ryhmänvetäjälle etävuorovaikutuksessa, koska silloin ei muodostu 
kahdenkeskistä vuorovaikutusta kuten kontaktitilanteissa.

TEOREETTINEN POHJA

Ryhmänvetäjä voi käyttää lämmittelytehtäviä uuden tuokion alussa 
ahdistuksen vähentämiseksi tuntemattomien osallistujien välillä. Tämä voi 
myös lisätä osallistujien valmiutta tutustua ja olla vuorovaikutuksessa 
keskenään. Ahdistuksen poistamiseksi yleisö voidaan ottaa aktiivisesti mukaan 
tuokion alusta asti ja tarjota heille mahdollisuutta suunnata tapaamista kohti 
heidän kiinnostuksen aiheitaan.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Tehtävä voidaan tehdä tapaamisessa, jossa on kutsuvieraita (esim. artesaani, 
kirjoittaja, paikallisen kulttuuriperinnön entisöintiin tai ekologisiin 
innovaatioihin erikoistunut spesialisti). Vieraan läsnäolo voidaan kuitenkin 
korvata (tai sitä voidaan täydentää) kulttuuriin liittyvällä 5–10 minuutin videolla. 
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Tehtävä/Ratkaisu
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Kaikki kohderyhmät

Käsityöalan lisäksi voidaan 
kutsua muidenkin alojen 
ammattilaisia ja 
keskustella eri teemoista. 
Esimerkiksi uuden 
energialähteen asennus 
alueelle, vanhan
rakennuksen 
uudelleenrestaurointi 
yhteisössä, paikallisen 
kirjailijan haastattelu jne. 

Yksityiskohtaiset ohjeet

Kerro osallistujille kenen kanssa kokous järjestetään (esim. 
huonekalupuuseppä) ja että katsotte lyhyen videon liittyen 
teemaan (esim. huonekalupuusepän työmetodeista). 

Jos kutsuvierasta ei ole, valmistele pelkkä video.
Ennen kuin kuuntelette luennon ja katsotte videon, jaa 
osallistujat ryhmiin tai anna heidän päättää ryhmät. 

Jokaiselle ryhmälle tulisi antaa eri teema, jonka 
näkökulmasta he katsovat videon; esim. työmetodin 
historia, käsityöläisen koulutus liittyen työtapaan, videossa 
käytetyt välineet, käytetyt materiaalit, perinteiset kuviot 
jne. 

Esitä video.
Pyydä osallistujia muodostamaan aiheeseen liittyviä 
kysymyksiä pienryhmissä – kysymyksiä, joihin ei vastattu 
videossa, mutta joista opiskelijat haluaisivat tietää lisää.
Pyydä jokaista ryhmää jakamaan yksi kysymyksistään. 

Mahdollinen lisäaskel: Jos kysymysten luonne sallii, 
osallistujat voivat yrittää vastata kysymykseen tai luoda 
hypoteesin. Esimerkiksi kysymykseen "Kuinka kauan 
kestää kouluttautua huonekalusepäksi?", osallistujat voivat 
ehdottaa useita vastauksia: 2/4/7 vuotta ja mahdollisesti 
perustella vastaustaan. 
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Helpottaa vuorovaikutusta osallistujien ja vieraan välillä
(käsityöläinen/kulttuurialan asiantuntija jne.)
Luoda yhteyksiä osallistujien välille.
Kannustaa informaalia aikuisopiskelua. 
Lisätä aktiivista osallistumista ja osallistujien
sitoutuneisuutta.

Tavoite

Valmistautuminen

Järjestä vierailu tai valitse lyhyt video liittyen paikalliseen 
kulttuuriin tai kulttuuriperintöön (esim. jos kutsut 
huonekalupuusepän, video voi koskea perinteisiä 
bretagnelaisia huonekaluja).
Päätä teemat, joita ehdotat pienryhmille.
Etsi lyhyitä dokumentteja (otteita kirjoista, artikkeleita, 
todistajanlausuntoja jne.) liittyen ehdotettuihin teemoihin. 

Verkossa

1 tunti
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Ryhmätyö


