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18. MOTIVAATIO

Miten motivoida aikuisosallistujia ottamaan osaa paikallisen 

kulttuuriperinnön edistämiseen

TAUSTA

Keskeinen ongelma mediakirjaston käyttäjien keskuudessa on motivaation 
ylläpitäminen, kun kyseessä on toistuviin virtuaalisiin kulttuuritapahtumiin 
osallistuminen. Tämä on iso ongelma, jos kävijöiden tulisi osallistua 
sarjatapahtumiin tai organisoida niitä. Ei ole aina helppoa saada silloin tällöin 
osallistuvia aikuisia osallistumaan uudestaan etänä toteutettuihin 
kulttuurivaihtotapahtumiin.

TEOREETTINEN POHJA

Jotta mediakirjastot voisivat jatkaa virtuaalisten tai hybriditapahtumien 
järjestämistä syrjäseutujen asukkaille, heidän pitäisi lisätä asukkaiden 
osallistamista. Asukkaita voidaan pyytää valitsemaan näiden 
kulttuuritapahtumien teemat. Esimerkkinä asukkaiden ehdotus kehittää 
yhteistuumin tehty keittokirja. 

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Tämä tehtävä sallii syrjäisten alueiden löytämisen ja tarjoaa samalla uuden tai 
tutkivan lähestymistavan omaan kulttuuriperintöön.
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Tehtävä/Ratkaisu

K O N T A K T I T A P A

A I K A

O S A L L I S T U J A M Ä Ä R Ä

T E H T Ä V Ä T Y Y P P I

K O H D E R Y H M Ä

V A I H T O E H T O  
T E H T Ä V Ä Ä N

Kaikki kohderyhmät

Tehtävä voidaan toteuttaa 
kahdessa vaiheessa: 
ensimmäinen tuokio 
omistetaan muiden alueiden 
tai maiden kulttuuriperinnön 
rikkauksien ja yksityiskohtien 
löytämiseen. Toista tuokiota 
varten osallistujat keräävät 
oman alueensa kuvia ja 
dokumentteja, joita sitten 
jaetaan ja verrataan aiempiin. 
Tuokioiden välissä osallistujat 
voivat ryhmissä 
dokumentoida ensimmäisen 
tuokion aiheita.  

Yksityiskohtaiset ohjeet

Esitä kuvasarja tai kuvaus rakennetusta tai 
luonnollisesta ympäristöstä, joka on muualta kuin 
osallistujien omalta alueelta tai maasta. Lyhyt selostus 
voi olla osa tätä esittelyä. 
Muodosta pienryhmät ja pyydä osallistujia löytämään 
kuvia/selostusta vastaava paikka tai sen vastakohta 
heidän omalta asuinalueeltaan. Vastaus voi olla 
suullinen esitys.
Jos aika sallii, kannusta heitä katsomaan netistä 
havaintoesimerkkejä tai esittämään joitain kuvia omista 
arkistoistaan. 
Anna jokaiselle ryhmälle tai yksilölle vuoro esittää oma 
vastauksensa aloittamalla systemaattisesti lauseella: 
"Minun yhteisössäni se on..." 

1.

2.

3.

4.

Kaukaisten alueiden kuvien vertailun kautta:
Korostaa paikallista kulttuuriperintöä kansalaisten
toimesta.
Kannustaa osallistujia oppimaan heidän omasta
ympäristöstään. 
Kannustaa aktiiviseen osallistumiseen.
Yhdistää osallistujia.

Herättää mielenkiintoa ja sitoutumista paikallisen
kulttuuriperinnön yksityiskohtiin ja samalla löytää muita
näkökulmia ja kulttuurikonteksteja.

Tavoite

Valmistautuminen

Valitse kuvasarja, joka edustaa arkkitehtuurillisia 
yksityiskohtia, kuten ikkunoita, ovia, majakoita, satamia, 
toreja jne. etäisiltä alueilta, tai parvekkeita, portteja, 
vaakunoita, vanhin rakennus/nuorin rakennus, 
auringonnousun/-laskun värit, kolme maiseman 
hallitsevaa materiaalia, tyypillisimmät puut jne.
Tutki aiheiden perinteisimpiä piirteitä ja typologiaa. 

Verkossa

30-40 minuuttia

6-15

Ryhmätyö


