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13. MOTIVAATIO

Kuinka vähentää digitaalisten työkalujen aiheuttamaa ahdistusta

TAUSTA

Usein ajatellaan, että teknologia tekee kaikista fiksumpia, auttaa löytämään
tietoa nopeasti ja helpottaa yhteydenpitoa muihin ihmisiin ja paikkoihin.
Kuitenkin joillekin ihmisille, kuten senioreille, uusiin digityökaluihin
tottuminen ei ole aina helppoa. Ajatuskin uusien työkalujen käyttämisestä
saattaa aiheuttaa ahdistusta. Digityökalujen käyttö saatetaan nähdä liian
vaikeana, ja se nolostuttaa. Stressi, hermostuneisuus ja negatiiviset ajatukset
voivat kuluttaa ihmistä kohtuuttomasti. Kun ahdistus ottaa vallan, ihminen
menettää keskittymiskyvyn ja motivaation oppia uusia digityökaluja.

TEOREETTINEN POHJA

Joillakin henkiköillä, kuten senioreilla, ei välttämättä ole tarpeeksi tietoutta
digityökaluista tai niiden käytöstä. Digityökalujen käyttö voi aiheuttaa pelkoa
ja ahdistusta. Kun kaikki osallistujat jakavat tietouttaan sovelluksista,
työkaluista ja hyvistä käytänteistä, on helpompi päästä yli negatiivisista
asenteista digityökaluja kohtaan ja kasvattaa siten kaikkien tietoutta aiheesta.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Mielenkiintoinen asia on, että joskus ei olisi oikeasti mitään stressaamisen
aihetta. Kuitenkin pelkkä ajatus jostain toiminnasta saattaa aiheuttaa
stressireaktion. Useimmissa tapauksissa stressi on ihmisen oma päänsisäinen
luomus. Mitä enemmän ajattelet asiaa, sitä enemmän stressiä se aiheuttaa.
Tärkeä askel stressin hallitsemisessa on stressaavien ajatusten tunnistaminen
ja niiden järkiperäinen pohdinta.
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Tehtävä/Ratkaisu

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

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

Uusien digityökalujen 
aiheuttaman ahdistuksen 
lisäksi tätä tehtävää 
voidaan käyttää myös 
muiden ahdistuksen 
syiden pienentämiseen 
(esim. uuden 
käsityötuotteen 
tuominen markkinoille).

Yksityiskohtaiset ohjeet

1. Pyydä osallistujia ajattelemaan digityökalua, joka aiheuttaa
heille ahdistusta tai stressiä, esim. Google Ads or Facebook Ads.
2. Pyydä osallistujia työskentelemään pienryhmissä (2–3
osallistujaa) ja ajattelemaan erilaisia seuraamuksia ja reaktioita,
joita digityökalujen käyttö saattaisi aiheuttaa.
3. Anna ryhmille ohjaavia kysymyksiä, kuten “Mikä on pahinta
mitä voisi tapahtua?”
4. Kerro osallistujille äkillisesti: “Lopeta ajatteleminen” ja kysy
heiltä, miltä heistä tuntuu.
5. Seuraavaksi kysy osallistujilta, ovatko he aiemmin kokeneet
tämän tapaista stressiä.
6. Keskustele osallistujien kanssa stressin alkuperästä ja miten
se voidaan poistaa.
7. Kannusta osallistujia testaamaan sovellusta ajattelematta,
mikä voisi mennä vikaan. 
8. Muista korostaa aktiviteetin aikana, että osallistujat voivat
pyytää apua koska vain ja varmista, että he tuntevat olonsa
tuetuksi. 
9. Esittele lopuksi yksityiskohtaiset ohjeet digityökalun
käyttöön, esim. Google Ads.

Digityökalujen aiheuttaman ahdistuksen
vähentäminen.
Digityökaluihin liittyvien negatiivisten tuntemusten
vähentäminen.
Avun ja tuen pyytämisen oppiminen.

Tavoite

Valmistautuminen

Valmistele ytimekkäät ja tarkat ohjeet, kuinka käyttää
uutta digityökalua (esim. Google Ads).

Verkossa

10 minuuttia

6-20

Ryhmätyö



 ©  Lithuanian coutryside tourism association

14. MOTIVAATIO

Kuinka lisätä motivaatiota osallistua kulttuuritapahtumiin 

tulevaisuudessa

TAUSTA

Mediakirjastolaiset ja kulttuurivälittäjät kohtaavat usein ongelmia tapahtumiin 
tai konferensseihin osallistuvien innostuneisuuden vähäisyydessä. Usein 
mediakirjaston käyttäjien saatavilla olevat digivälineet mahdollistavat lähinnä 
aineiston etsinnän ja ne ovat harvoin interaktiivisia. 

TEOREETTINEN POHJA

Etäviestintää voidaan käyttää lisäämään osallistamista ja motivoida isompia 
yleisöjä osallistumaan. Toinen ratkaisu imago-ongelmaan on luoda 
hybriditapahtumia, joihin voivat osallistua sekä mediakirjaston käyttäjät että 
työntekijät paikan päällä tai etänä. Motivaation lisäämiseksi 
hybriditapahtumien osallistaminen voi perustua osallistujien taustataitoihin ja 
-tietoihin ja/tai elämänkokemuksiin.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA
Tehtävä on suunniteltu auttamaan paikallisen perinnehuonekaluihin liittyvän 
sanaston oppimista. Keskustelu ja havainnot huonekalujen eri osien 
rakenteesta voivat syventyä ja johtaa halukkuuteen tietää enemmän 
perinteisten esineiden historiasta tai jopa osallistua konferenssiin, jossa 
esitellään tutkimusta alueen antiikkista huonekaluista. 

 ©  Nicolas Poussin 1648 Wikipedia  



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

Tämä tehtävä voidaan  
toteuttaa kasvokkain 
yksilöille tai perheille 
esim. mediakirjastossa, 
kulttuurikeskuksessa tai 
turisti-infossa. Kuva 
huonekalusta ilman 
termejä ja tarvittavat 
termit voidaan laminoida 
ja asettaa näkyville. 
Vierailijat voivat yrittää 
yhdistää sanat oikeisiin 
kohtiin. Oikea vastaus voi 
olla kuvan toisella 
puolella. 

Yksityiskohtaiset ohjeet

Heijasta kuva tyhjien nuolien/puhekuplien kera sekä
erillinen sanalista termeistä näytölle. 
Kannusta osallistujia muodostamaan pienryhmät (esim.
virtuaalisiin pienryhmähuoneisiin), jossa heidän tulee
yhdessä yhdistää termit kuvaan. Helpottaaksesi
kommunikointia, he voivat valmistaa luonnoksen
huonekalusta paperille.
Pyydä ryhmäläisiä perustelemaan ratkaisunsa ja
keskustelun jälkeen näytä oikeat vastaukset. 
Havaintojen tekemisen jatkamiseksi, pyydä osallistujia
muodostamaan kysymyksiä huonekalusta: Mikä sen
tarkoitus on?, Miltä aikakaudelta se on?, Kuka sen on
tehnyt?, Missä?, Kenelle?, Mihin hintaan? jne. Pyri
vastaamaan kysymyksiin yhteistyössä ryhmän kanssa.
Kannusta osallistujia jakamaan henkilökohtaisia tarinoita
tämän tyyppisistä huonekaluista tai perinteisistä
huonekaluista yleensä. 

1.

2.

3.

4.

5.

Hyödyntää etätapaamista kontaktitapahtumaan
valmistautumista varten tai vain herätellä uteliaisuutta
koskien jotain kulttuuriaihetta.
Edistää informaalia aikuisopiskelua hauskoilla ja
interaktiivisilla keinoilla.

Tavoite

Valmistautuminen

Etsi kuva huonekalusta (esim. vanha antiikkinen
vaatekaappi nuolien/puhekuplien kera, jotka osoittavat
kaapin eri osiin), ja valmista sana- ja teknisten termien
lista huonekalun eri osista (esim. vaatekaapissa:
avaimenreikä, saranat, poikkipalkit, paneelit jne.)
Tee myös kuva, jossa nuolien päässä on oikeat termit. 
Valmista dokumentti huonekalun tiedoista, että osaat
vastata kysymyksiin (Mikä sen tarkoitus on?, Miltä
aikakaudelta se on?, Kuka sen on tehnyt?, Missä?,
Kenelle?, Mihin hintaan? jne.)
Laminoi huonekalun kuva sekä jokainen sanalistan sana,
jos tehtävä suoritetaan kontaktitilanteessa esim.
perinteiset bretagnelaiset huonekalut.

Verkossa, kontakti

10-15 minuuttia

1-15

Ryhmätyö

https://bcd.bzh/becedia/fr/levolution-du-mobilier-en-bretagne


 ©  Lithuanian coutryside tourism association

15. MOTIVAATIO

Kuinka rohkaista osanottajia osallistumaan toimintaan

TAUSTA

Monet tapaamiset, tapahtumat ja seminaarit ovat siirtyneet virtuaalisille
alustoille maailmanlaajuisen pandemian takia. Etäviestintä on turvallisempaa
osallistujille, mutta se saattaa johtaa erillisyyden tunteeseen yleisön ja
esittäjän välillä. Lisäksi etäviestintä saattaa vähentää osallistujien aktiivista
toimintaa. Monet ryhmänvetäjät turhautuvat, kun osallistujat eivät vastaa
heidän kysymyksiinsä tai he vaikuttavat passiivisilta. Tärkeää onkin, miten
saada osanottajat osallistumaan etäviestinnässä tapahtuvaan toimintaan. 

TEOREETTINEN POHJA

Ihmisten osallistumismotivaation ylläpitäminen, esimerkiksi
etäviestintätuokioissa tai kulttuuritapahtumissa, voi olla ongelmallista, jos
tapahtumat kestävät useiden tuokioiden ajan. Motivaation luominen on
ryhmähengentavoittelua ja sitä kautta sitoutumista. Yksilöllisen sitoutumisen
lisäämiseksi osallistujia voi pyytää jakamaan aiempaa tietoaan ja
elämänkokemustaan muille. Toimintaa voi yhdistää myös paikalliskulttuuriin. 

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Ryhmätyö rohkaisee aktiiviseen osallistumiseen ja vuorovaikutukselliset
tehtävät auttavat ylläpitämään osallistujien energiatasoja ja mielenkiintoa.
Lyhyitä taukoja suositellaan pitkien tapaamisten aikana.

© George Milton. Pexels.com



Tehtävä/Ratkaisu

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

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

Peliä voidaan vaihdella: se 
voidaan esittää 
osallistujille tietovisana, 
mutta tällöin se ei aktivoi 
heitä yhtä paljon.

Yksityiskohtaiset ohjeet

1. Varmista, että sinulla on lista tabusanoista tai -
lausekkeista, joita osallistujat eivät voi käyttää
selittäessään sanoja tai lauseita. 
2. Valitse jokaista sanaa kohden muutama asiaan liittyvä
sana, jotka ovat tabuja (esim. noutoruoka – tilaus, ravintola,
toimitus).
3. Lähetä sanat tai lausekkeet osallistujalle yksityisviestillä
(esim. WhatsApp, Zoom-viesti), ja pyydä häntä kuvaamaan
ne ryhmäläisille ilman tabusanojen käyttöä. 
4. Riippuen aikataulustanne, voit päättää selittävätkö
kaikki sanoja toisilleen vai selittääkö vain muutama
osallistuja muutaman sanan. 
5. Se joka arvaa eniten sanoja 60 sekunnissa voittaa. 

Osallistujien motivointi tehtäviin osallistumiseen,
ovatpa he sitten virtuaalisella alustalla tai
lähitapaamisessa.
Energisoida, osallistaa ja synnyttää mielenkiintoa
osallistujissa.

Tavoite

Valmistautuminen

Tee lista “tabusanoista” (= ei saa käyttää) tai tietovisa
niistä.
Sanat voivat liittyä kulttuuriperintöön, paikalliseen
kulttuuriin tai paikalliseen/alueelliseen/kansalliseen
taiteeseen.
On olemassa erilaisia sovelluksia ja nettisivuja, jotka
tarjoavat tabusanoja, esim. www.playtaboo.com,
www.lingolex.com.

Verkossa

10-20 minuuttia

10-20

Ryhmätyö
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16. MOTIVAATIO

Kuinka motivoida osallistujia etäviestinnässä

TAUSTA

Etäviestinnässä osallistujat altistuvat useille häiriötekijöille. Jos
opettaja/ryhmänvetäjä on kykenemätön osallistamaan osallistujia tai
herättämään mielenkiintoa, osa osallistujista saattaa vetäytyä houkuttelevaan
passiivisen tarkkailijan rooliin, jonka jälkeen on vieläkin vaikeampaa saavuttaa
heidän huomionsa.

TEOREETTINEN POHJA

Motivaatio ohjaa ihmisten käyttäytymistä ja sitä pidetään yleisesti
edellytyksenä kaikkeen toimintaan. Psykologiset syyt, kuten ahdistus, pelko ja
keskittymisen puute, lannistavat monia osallistujia etäalustoilla
työskennellessä. Etäviestintä on tullut osaksi nykypäivän arkea, ja onkin monia
tapoja motivoida osallistujia etäviestinnässä. Suurimmat huolenaiheet voidaan
ratkaista keskittymällä ahdistuksen vähentämiseen, tiedonjakokulttuurin
edistämiseen ja erityyppisten aktiviteettien tarjoamiseen.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Kokousta ei tulisi koskaan pitää niin, että osallistujia ei pyydetä osallistumaan 
keskusteluun tai vastaamaan kysymyksiin - eli aktivoimatta osallistujia.

© Karolina Grabowska. Pexels.com



Tehtävä/Ratkaisu

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

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 kohderyhmä

Voit pyytää osallistujia 
vastaamaan jokaiseen 
kysymykseen käyttäen 
klikkeri-sovellusta 
(= sähköinen vastauslaite), 
chattia tai emojeita.

Yksityiskohtaiset ohjeet

Pyydä osallistujia pitämään kamera päällä tapaamisen
ajan. Tämä auttaa heitä keskittymään paremmin
kokoukseen.
45-minuutin kokouksen aikana, aktivoi osallistujia
kahdesta kolmeen kertaan esittämällä heille
kysymyksiä.
Varmista, että otat kaikki mukaan keskusteluun.
Kaikkien osallistujien tulisi vastata vähintään kerran
tapaamisen aikana (ei joka kysymyskierroksella).

1.

2.

3.

Osanottajien motivointi aktiiviseen osallistumiseen
etätapaamisissa.
Auttaa opettajaa/ryhmänvetäjää hallinnoimaan ja
osallistamaan ryhmää.

Tavoite

Valmistautuminen

Valmistele kysymyksiä tai tehtäviä, jotka liittyvät 
aiheeseesi; esim. jos aiheenasi on museot, voit kysyä 
viimeisestä museovierailusta, parhaasta 
museovierailusta, uusista työkaluista/ratkaisuista, 
jotka ovat yllättäneet museovierailussa jne.

Verkossa

10-20 minuuttia

Yli 4

Ryhmätyö
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17. MOTIVAATIO

Miten rohkaista osallistujia jakamaan kulttuuritietouttaan

TAUSTA

Etäviestintä voi olla epämotivoivaa, koska se ei salli luonnollista
vuorovaikutusta. Negatiiviset asenteet uusia asioita kohtaan voivat aiheuttaa
ahdistusta kaikissa osallistujissa. Myös yhteyden muodostaminen muiden
kanssa voi olla vaikeampaa etäviestinnässä, koska kasvokkainen informaali
vuorovaikutus puuttuu. 

TEOREETTINEN POHJA

Osallistujat voivat keskustella ja kerätä tietoa informaalissa oppimistilanteessa
tai aikuisille tarkoitetussa käytännön työpajassa. Tiedonjakamismetodien
oppiminen voi auttaa tilanteissa, kun kollektiivista aivoriihtä tai ideanvaihtoa
tarvitaan. 

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Tämä tehtävä sopii useille erityyppisille ryhmille. Ensimmäistä kertaa
tapaaville ryhmille voidaan valita hyvin yleisluontoinen aihe. Vakituisille
osallistujille voi valita yksityiskohtaisemman aiheen, vaikka ryhmän tieto- tai
taitotaso olisikin epäyhtenäinen.

 ©  Pexels.com © Edouard Manet 1882 Wikipedia



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

“Maailman kahvila” 
-metodia voidaan myös 
soveltaa tähän tehtävän. 
Jokaiselle ryhmälle
määrätään vetäjä ja muut 
osallistujat vaihtavat 
ryhmiä. Vetäjä esittelee
siihen mennessä kerätyt 
ideat uuden ryhmän 
vaihtuessa. Kahta 
kierrosta suositellaan 
(molemmilla kerroilla 
uudet ihmiset).  

Yksityiskohtaiset ohjeet

Ehdosta tapaamiseen tai työpajan teemaan liittyvää
aihetta (esim. maaseutujen maisemat).
Pyydä osallistujia käsittelemään aihetta pienryhmissä
(virtuaalihuoneet). 
Kannusta osallistujia tekemään kollaasi tai
yhteismuistiinpanot siihen tarkoitetulla digivälineellä 
 (esim. Jamboard). Pyydä heitä merkitsemään siihen
mieleen tulevat teemaa koskevat elementit (esim.
maaseutujen maisemat). 
Vapaaehtoinen tehtävä: anna lista aineistotyypeistä,
jotka tulisi yhdistää kollaasissa. Esimerkiksi urbaaniin
maisemaan liittyvä kirjan kansi, taideteos, tavara,
lehtiartikkeli, anekdootti jne. 
Neuvo osallistujia pilkkomaan tehtävä osiin ja
jakamaan aineistotyypit keskenään.

Aineistotyypit on merkattu esim. Jamboard-sivulle.
Pyydä jokaista ryhmää tiivistämään kerätyt ideat.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kannustaa osallistujia jakamaan ja keräämään tietoa 
yhdessä toisiaan täydentävällä tavalla.
Ehkäistä yhden tai useamman osallistujan taipumusta 
monopolisoida keskustelua muiden kustannuksella.

Tavoite

Valmistautuminen

Valmista aihe ryhmälle.
Tee lista tavaroista/materiaaleista, jotka esitellään 
kollaasissa.
Tutustu Jamboardiin tai vastaavaan interaktiiviseen  
verkkoalustaan tai digivälineeseen.

Verkossa

20-25 minuuttia

12-15

Ryhmätyö
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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.

 ©  Freepik   © Edouard Manet 1878 Wikipedia



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
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19. MOTIVAATIO

Kuinka käyttää chattia pedagogisena välineenä

TAUSTA

Etäkulttuuritapahtumiin osallistuvat  keskittyvät pääasiallisesti suulliseen 
viestintään. Osalle tai kaikille osallistujille lähetetyt kirjoitetut viestit voivat 
kuitenkin säästää aikaa vuorovaikutuksessa tai auttaa ymmärtämään 
monimutkaista tietoa paremmin. 

TEOREETTINEN POHJA

Ryhmänvetäjä voi käyttää synkronisten virtuaalialustoiden chattia ja 
reaktiopainikkeita kaikkia osallistavina pedagogisina työkaluina. Näin 
osallistujat voivat kirjoittaa vastauksensa, ja opitun tiedon monitorointi 
helpottuu, kun kaikki voivat kertoa mielipiteensä. Muita hyödyllisiä sovelluksia 
ovat Kahoot, Wordwall, Padlet, Flinga ja Nearpod.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Kulttuuritehtävä, jossa tutustutaan kulttuuriperinnön osa-alueisiin  
informaalilla tavalla. Osallistujat jakavat itse tietoa keskenään tasa-arvoisella ja 
hauskalla tavalla. 
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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 
kasvokkain esimerkiksi 
mediakirjastossa, jossa 
osallistujat voivat itse 
tehdä ennakkoon 
tutkimusta esineistä 
ennen kuin esittelevät ne 
muille. Tällaisessa 
tilanteessa pyydetyt viisi 
lausetta voidaan esittää 
suullisesti. 

Yksityiskohtaiset ohjeet

Anna jokaiselle osallistujalle kuva ja kuvaus esineestä 
näyttämättä kuvausta muille osallistujille. Jokaisella 
osallistujalla tulisi olla eri esine. Osallistujien tulee 
kirjoittaa viisi esinettä kuvaavaa lausetta, joista kolmen 
tulee olla oikein ja kahden väärin. 
Pyydä osallistujia muodostamaan pienryhmät. Jokaisen 
osallistujan tulee vuorollaan esittää ryhmälle kuva 
esineestään ja lähettää viisi lausettaan chatissa.
Kerro, että muiden ryhmän osallistujien tulee arvata, 
mitkä lauseista ovat väärin. He voivat sitten keskustella 
aiheesta lyhyesti.
 Luo uusia ryhmiä, kunnes jokainen osallistuja on 
tutustunut kaikkiin esineisiin.
Pyydä jokaista osallistujaa tiivistämään 
totuudenmukaiset lauseet ja näyttämään kuva esineestä 
kaikille osallistujille vielä tehtävän lopuksi. 

1.

2.

3.

4.

5.

Monipuolistaa etäviestintäkeinoja virtuaalisella
alustalla.
Oppia valitsemaan ytimekäs kirjoitetun viestinnän tapa
virtuaalisissa tapaamisissa.

Tavoite

Valmistautuminen

Valmista infosivuja aiheesta (esim. alueen 
arkkitehtuurinen ja kulttuurinen perintö) ja valitse 
osallistujamäärää vastaava määrä perinteisiä esineitä, 
joiden toimintaa ei ole helppo arvata ensinäkemältä. 
Infosivuilla tulisi olla kuva ja esittely jokaisesta esineestä 
(tarkoitus, valmistusajankohta, materiaali, 
valmistusprosessi, alueellinen erikoisuus jne.).

Valitut esineet voivat olla perinteisiä käsityöläisen 
työkaluja, keittiövälineitä, perinteisen arkkitehtuurin 
elementtejä jne.  

Verkossa

30-60 minuuttia

3-15

Ryhmätyö



 ©  Lithuanian coutryside tourism association

20. MOTIVAATIO

Miten antaa positiivista palautetta etäviestinnässä

TAUSTA
Positiviinen palaute johtaa motivaatioon, itsetunnon parantumiseen ja 
näyttää ihmisille, että arvostat heitä. Se auttaa ihmisiä ymmärtämään ja 
kehittämään taitojaan. Kaikella tällä on positiivinen vaikutus yksilön, tiimin ja 
organisaation suorituskykyyn. Kasvokkaisessa viestinnässä on helpompaa 
kehua, imarrella ja muutenkin kiinnittää huomiota positiivisiin piirteisiin, 
mutta näin tulisi toimia myös etäviestinnässä.

TEOREETTINEN POHJA

Attribuutioteoria selittää, kuinka yksilön onnistumiset ja epäonnistumiset 
uuden oppimisen aikana vaikuttavat motivaatioon. Esimerkiksi jos yksilö 
uskoo onnistumisensa johtuvan hänen kyvyistään, hänen motivaationsa 
kasvaa. Opettajilla ja ryhmänvetäjillä on tärkeä rooli oppijoiden motivaation 
ylläpitäjinä positiivisen palautteen kautta. He voivat mm. neuvoa, kuinka 
käyttää positiivista sanastoa (esim. mahtavaa, hyvää työtä) keskinäisessä 
palautteen annossa.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Kaikki rakastavat kuulla “Hyvää työtä!” aktiviteetin jälkeen, mutta virtuaalisilla 
alustoilla ei voi aina käyttää hymyä tai kädenpuristusta palautteen tukena. 
Etäviestinnässä täytyy olla yksityiskohtaisempi positiivisen palautteen 
antamisessa. Hyvää työtä -kommentin sijaan voit sanoa: “Olen vaikuttunut 
yksityiskohtien hallinnasta esityksessäsi; se näyttää kuinka paljon tiedät 
kulttuuriperinnöstä.” Tämä kertoo tarkemmin, mitä heissä arvostat ja on 
muistiinpainuvampaa ja motivoivampaa.

© Andrea Piacquadio. Pexels.com



Tehtävä/Ratkaisu

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

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

Tämä aktiviteetti voidaan
helposti mukauttaa 
lähitapaamisiin tai tehdä 
pienryhmissä (esim. 
Zoomin breakout rooms), 
jos osallistujia on paljon.

Yksityiskohtaiset ohjeet

Jaa osallistujat sattumanvaraisesti pienryhmiin ennen 
esityksiä.
Päätä esitysten järjestys.
Kerro osallistujille säännöt:

Jokaisen esityksen jälkeen osallistujat antavat palautetta 
esittäjälle.
Ennen palautteen antamista osallistujien tulee valita 
kortti.
Osallistujat käyttävät kortin adjektiivia ja antavat 
selityksen. Tämä auttaa luomaan syvyyttä palautteeseen 
pelkän adjektiivin käytön sijaan.
Selityksessä kaikkien tulee antaa esimerkki toiminnasta, 
joka sai heidät ajattelemaan näin. Tämä auttaa sitomaan 
palautteen tiettyyn toimintoon, mikä taas auttaa esittäjää 
ymmärtämään, mikä hänen toiminnassaan oli 
merkittävää palautteen antajalle.

Palautteen jälkeen seuraava esityskierros alkaa.

1.

2.
3.

4.

Oppia löytämään positiivisia piirteitä muiden 
työskentelystä.
Antaa positiivista palautetta etäviestinnässä.
Luoda ilmapiiri, jossa arvostetaan sanontaa “kohtele 
muita niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan”.

Tavoite

Valmistautuminen

Tämä tehtävä voidaan tehdä tapaamisessa, jossa käydään 
läpi esityksiä tai kotiläksyjä, jotka kaikki ovat tehneet 
ennakkoon.
Valmistele kortteja, joissa on positiivisia adjektiiveja (esim. 
energinen; ystävällinen; hauska; antelias; seurallinen; 
kuvittelias, miellyttävä, uskollinen, kärsivällinen, kohtelias 
jne.)
Jos haluat tehdä tämän tehtävän verkossa, kirjoita numero 
jokaiseen korttiin ja pyydä jokaista palautetta antavaa 
osallistujaa valitsemaan numero. Näin he tietävät mitä 
sanaa käyttää.

Verkossa

1 tunti

4-10

Ryhmätyö
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21. MOTIVAATIO

Miten voittaa kielteiset asenteet digivälineitä kohtaan

TAUSTA

Konteksti on digivälineiden käyttö aikuiskoulutuksessa. Digivälineitä 
käytetään laajasti eri aloilla työelämässä ja sosiaalisessa elämässä. 
Vanhemmat ihmiset, joilla on vaikeuksia totuttautua nopeisiin 
viestintäjärjestelmien muutoksiin, reagoivat niihin usein kielteisesti. Mitkä 
strategiat sopisivat parhaiten vastustuksen ja ennakkoluulojen voittamiseen?

TEOREETTINEN POHJA

Luokkahuoneiden tiedonjakokulttuuri voi auttaa oppijoita ja opettajia
pääsemään ylitse kielteisistä digivälineisiin kohdistuneista asenteista.
Esimerkiksi, jos jotkut osallistujat ovat hyviä käyttämään informaaleja sovelluksia
kielten oppimiseen, he voivat opettaa muita käyttämään niitä. Kun kaikki
osallistujat jakavat tietoaan sovelluksista, välineistä ja hyvistä käytänteistä,
kaikkien tietotaito kasvaa, ahdistus vähenee ja motivaatio osallistua erilaisiin
aktiviteetteihin lisääntyy.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Henkilökohtaisia kiinnostuksenaiheita tulee hyödyntää, jotta kielteisiä
asenteita digivälineitä kohtaan voidaan käsitellä. Kielteiset asenteet
digivälineiden käytössä yhdistetään usein vanhempiin ihmisiin. Tehtävä on
luova, yhteistoiminnallinen ja liittyy taide- ja kulttuuriperintöön. Tämä
mahdollistaa erilaisten tutkimus- ja viestintävälineiden tuntemuksen ja käytön
tyytyväisin mielin.

 © @Web per tutti



Tehtävä/Ratkaisu

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

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

Aikuisopiskelijat
Senioriopiskelijat

Tehtävää voidaan soveltaa 
muihinkin kohderyhmiin: 
artesaanit, käsityöläiset, 
kulttuurialan ammattilaiset.

Samantyyppiset tehtävät:
- Virtuaalinäyttelyn 
luominen (esim. ArtSteps)
- Taidetunnin luominen 
multimediaesitystyökalujen 
avulla.

Yksityiskohtaiset ohjeet

Kerro tehtävästä: “Me teimme tämän” [QR-koodin luominen 
liittyen nähtävyyteen/kiinnostavaan monumenttiin omassa 
kaupungissa]. 
Järjestä aivoriihi osallistujien kanssa ja valitkaa esiteltävät 
nähtävyydet/monumentit (parityö).
Määrää parit, tai pyydä osallistujia muodostamaan parit. 
Kannusta osallistujia etsimään perustietoa 
nähtävyyksistä/monumenteista netistä. 
Pyydä osallistujia luomaan niistä tekstit (max. 100–120 sanaa) ja 
lähettämään ne sinulle WhatsAppin kautta. 
Esittele ohjelma, jolla luotte QR-koodin (esim. QR Code 
Generator), ja pyydä osallistujia lataamaan sovellus laitteilleen; 
voitte työskennellä myös yhdessä interaktiivisen näytön tai  
esim. Zoom-, Skype-linkkien kautta. 
Luo kansio, mihin voitte kerätä tekstit. 
Neuvo pareja QR-koodien luomisessa ja tallentamisessa.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Tehtävän kenttätoteutus
Jos mahdollista järjestä vierailu nähtävyyksiin/monumenteille 
mahdollisesti kutsumalla myös ryhmän ulkopuolisia kokemaan 
QR-koodien toimivuus.

Tehdä aikuisista luottavaisempia digivälineisiin heitä 
kiinnostavien kulttuuriaktiviteettien kautta, mikä voi auttaa 
heitä ymmärtämään, että digitaaliset välineet voivat 
helpottaa saavutettavuutta ja älyllisen sisällön levittämistä.

Tavoite

Valmistautuminen

Valmistele kysely liittyen tarvittaviin digitaalisiin resursseihin ja 
taitoihin: älykännyköiden, tablettien ja tietokoneiden 
perustaidot; pääsy nettiin; viestintävälineiden käyttö (Skype, 
Zoom, Meet). 
Kyselyn vastausten perusteella järjestä henkilökohtaiset 
lähitapaamiset ja valmistele tutoriaali perustaitojen oppimista 
varten, esim. miten yhdistää nettiin, miten käyttää 
viestintäalustaa, miten ladata ja asentaa sovelluksia. Käytä 
etätyöpöytäsovellusta (AnyDesk, TeamViewer) järjestääksesi
tukea osallistujille, joilla on hankaluuksia verkkotehtävien kanssa.

Verkossa, hybridi, kontakti

60 - 90 minuuttia

8-12

Pari- ja ryhmätyö
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22. MOTIVAATIO

Kuinka käyttää hybridivälineitä yhdistäen etä- ja lähikäytänteitä

TAUSTA

Miten kurssista voidaan tehdä autenttisempi motivaation lisäämiseksi? Miten
lähi- ja etäkäytänteitä voidaan yhdistää? Luokkahuonevuorovaikutuksesta
saattaa puuttua autenttisuutta, mitä voidaan parantaa tarjoamalla
autenttisia materiaaleja (esim. kuvia, sarjakuvia, videoita) tai luomalla
roolipelitehtäviä.

TEOREETTINEN POHJA

Erilaisiin hybridisti järjestäviin kulttuuritehtäviin osallistumista voidaan motivoida
esimerkiksi siten, että osallistujat saavat elämyksellisiä kokemuksia.
Ryhmänvetäjä voi antaa selityksen toiminnasta, joka toteutetaan ja esittää
esimerkkivideon malliksi, jota voi hyödyntää tai nauhoitteen kuvaustuokiosta
tulosten testaamiseksi. Tämä on hyvin toimiva ja mukava tapa oppia, joka
yhdistää etä- ja lähikäytänteitä, kun järjestetään kursseja teatterista, tanssista ja
muista esittävistä taiteista.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Sana- tai jälkiäänitysharjoitukset teatterityöpajan aikana samalla kun tekstit
heijastetaan ja luennat kuunnellaan. Tilanteet videoidaan ja niitä seuraa
videonauhoitusten katsominen korjausten ja parannusten tekemiseksi.
Lopuksi tehdään muokattu ja editoitu videotuotos.

 ©  Web per tutti



Tehtävä/Ratkaisu

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

A I K A

O S A L L I S T U J A M Ä Ä R Ä

A C T I V I T Y  T Y P E

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

Aikuisopiskelija
Senioriopiskelija

Tehtävä voidaan 
mukauttaa muihinkin 
esittäviin taiteisiin
(esim. tanssiharjoitukset).

Yksityiskohtaiset ohjeet

Jaa jokaiselle osallistujalle lyhyt teksti luettavaksi ääneen.
Johda ilmaisuharjoituksia (tekstit näkyvät taululla).
Videoi harjoitukset tai pyydä apua apuopettajalta. 
Näytä videoinnit ammattilaisnäyttelijöistä lukemassa samoja
tekstejä (YouTube). 
Näytä osallistujille videoinnit heistä, kun he itse lukevat tekstejä. 
Keskustele videoiden pohjalta mahdollisista korjauksista ja
parannuksista (näytteleminen, puhuminen ja äänenkäyttö). 
Luo ja muokkaa video tai audio, joka tunnilla luotiin käyttämällä
siihen tarkoitettua ohjelmistoa (Pinnacle, Movie Maker). 
Esitä luotu video.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Vaihtoehtoisesti, käytä jälkiäänityksiä kuuluisiin elokuviin (jaa roolit
jokaiselle osallistujalle).

Parantaa esityksiä ja luoda innovatiivisia tuotoksia samalla kun
autetaan aikuisia ylipääsemään epämukavuuden tunteesta, joka
nousee riittämättömyyden tunteesta digiteknologiaa
käytettäessä.
Lisätä itseluottamusta ja vuorovaikutusta muihin, parantaa
äänenkäyttöä ja ilmaisutyyliä, karsia murteet ja parantaa
ryhdikkyyttä.

Tavoite

Valmistautuminen

Valitse osallistavia tehtäviä ja sisältöä, jotka liittyvät osallistujien
mielenkiinnon kohteisiin ja draamatehtävään.
Arvioi ja valitse ohjelmat verkkoviestintään (esim. Zoom, Meet,
Skype), nauhoittamiseen ja kuvaamiseen (esim. kännykän
äänitys/videointi -sovellus) ja videoeditointiin (esim. Pinnacle,
Movie Maker).
Järjestä teatterityöpaja kokeneen ohjaajan avulla (myös
multimediatyökalujen osalta).
Valmista työpaja tarvittavien laitteiden kera (esim.
videprojektori, tietokone, mikrofoni, kaiuttimet).
Valmistele kysely liittyen osallistujien digivälineisiin ja -taitoihin
ja sovi henkilökohtaisia tapaamisia niiden hankkimiseen (katso
Kortti 21. – Valmistautuminen).
Valmistele jaetut kansiot ja yhteystiedot, joiden avulla jakaa
tekstiä, musiikkia ja videoita, ja pidä ne aina saatavilla yksityistä
harjoittelemista varten (Google Drive, WhatsApp, Messenger,
Facebook).

Verkossa, hybridi, kontakti

60 – 90 minuuttia

Yksilö- ja ryhmätyö
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23. MOTIVAATIO

Kuinka kannustaa osallistujia jakamaan tietoutta, mitä heillä on 

entuudestaan eri aiheista ja parantaa tiedonjakamista

TAUSTA

Kortti keskittyy digivälineiden käyttöön aikuiskoulutuksessa. Vanhemmat
oppijat ja seniorit saattavat tuntea digitaitonsa puutteellisiksi. Digivälineet
ovat voimakas keino estää syrjäytymistä. Puutteelliset digitaidot ja
puutteellinen koulutus niiden käyttöön korostavat kuitenkin etäviestinnän
haasteita.

TEOREETTINEN POHJA

Tiedonjakaminen tarkoittaa prosessia, jossa tietoa vaihdetaan, mikä saattaa olla
eksplisiittistä, kuten dokumentteihin tai toimintatapoihin pohjautuvaa, tai
hiljaista tietoa eli suoraan kokemukseen pohjautuvaa. Tiedonjakaminen on
hyödyllistä sekä jakajalle että vastaanottajalle, ja se kannustaa  nokkeluuteen ja
mukautuvuuteen. Ryhmätyötehtävät ovat ideaalisia osallistujien tiedon- ja
taidonjaon kannustamiseen. Hyvä esimerkki on kirjakerhot tai lukuryhmät, jotka
ovat hyvin suosittuja ja auttavat rakentamaan positiivisia suhteita ihmisten välillä.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

 Lukuryhmien tehtävät suunnitellaan tarkasti siten, että luodaan
mahdollisuuksia tiedon- ja taidonjakamiseen  käyttämällä eri
työskentelytapoja (ryhmissä, pienryhmähuoneissa, yksilönä). Osallistujat luovat
lopullisen tuotoksen, joka voi olla PowerPoint-esitys tai  mainoslehtinen.

 © Web per tutti



Tehtävä/Ratkaisu

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

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

Aikuisopiskelijat
Senioriopiskelijat

Tämä tehtävä voidaan 
muokata myös muiden 
kohderyhmien tarpeisiin.

Yksityiskohtaiset ohjeet

Aloita pöytäkeskustelu ja kutsu osallistujat vuorollaan (etänä tai 
livenä) jakamaan ensivaikutelmansa, tunteensa ja arvionsa kirjasta 
käyttäen yhtä tai kahta lausetta. Keskustelu nauhoitetaan (noin 
15–20 min).
Pyydä osallistujat valitsemaan yhteenvetotehtävä suoritettavaksi:

Esitelmädiat kirjasta.
Mainoskutsu mukavaan tapaamiseen, jossa jaetaan tapoja, 
tottumuksia ja makuaistimuksia liittyen kirjan tai kirjailijan 
ympäristöön tai alkuperään. Jaa yhteenvetotehtävä (a tai b) osiin, 
jotka jaetaan pienryhmille.

Muodota pienryhmiä virtuaalihuoneisiin, jossa he suorittavat 
tehtävät (tiedonetsimistä, tekstin kirjoittamista, kuvien valitsemista 
1–2 diaa varten/1-2 mainososiota varten; 30min).
Jaa pöytäkeskustelun nauhoitteet ryhmän kanssa jaetun kansion tai 
sosiaalisen median kautta.
Pyydä ryhmäläisiä lähettämään työnsä WhatsApp-ryhmän kautta.
Esittele käytettävä ohjelmisto (esim. Power Point, Prezi, Google document, 
blisher, jne.) ja käytä esimerkkinä tuotettuja materiaaleja.
Neuvo vielä lopuksi, miten ohjelmisto ladataan ja pyydä kaikkia osallistujia   
testaamaan sen käyttöä tuotettujen materiaalien avulla (henkilökohtainen 
läksy).
Sovi aika seuraavalle tapaamiselle, jossa keskustellaan, mitä on saavutettu 
ja tehdään töiden yhteenveto.

1.

2.
a.
b.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Luoda ryhmätuotos, jossa näkyy tiedon- ja taidonjakaminen. 
Omaksua paremmat kielelliset ja digitaaliset taidot.
Oppia käyttämään lukuryhmän chattia ja sosiaalista mediaa oikein 
(WhatsApp, Messenger, Facebook, jne.) sekä lisätä yhteistyötä ja 
sosiaalisuutta. 

Tavoite

Valmistautuminen

Luo nettikysely (Google Forms), ja valitse luettava kirja osallistujien 
ehdotuksista (tehty ryhmälle luodun WhatsApp-sovelluksen 
kautta).
Luo jaetut kansiot (Google Drive), jotta tuotetut materiaalit ovat 
aina saatavilla kaikissa vaiheissa. 
Pyydä osallistujia (WhatsApp-ryhmän kautta): 

käyttämään tarjottuja lähteitä ja hakukoneita lisätiedon 
saamiseen kirjailijasta ja kirjan taustasta.
lukemaan kirja-arvosteluja.
ostamaan kirja (e-kirjana jos mahdollista), ja lukea se annettuun 
päivämäärään mennessä.

Ota yhteyttä kirjailijaan ja varaa verkkotapaaminen ryhmää varten.

Ennakkovalmistautuminen: Katso Kortti 21. 

Verkossa, hybridi, kontakti

60 – 90 minuuttia

8-12

Yksilö- ja ryhmätyö
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24. MOTIVAATIO

Miten tukea itseohjautuvuutta hybridiopetuksessa

TAUSTA

Aikuisuudelle on ominaista itsenäisyyteen kasvaminen, joka näkyy 
autonomian tarpeena. Näin ollen tärkeäksi nousee oikeanlainen 
opetuksellinen etäisyys opettajan ja oppijan välillä. Ensimmäinen toimii 
lähinnä oppimisen mahdollistajana, jälkimmäinen oppii/osallistuu 
koulutukseen.

TEOREETTINEN POHJA

Tehtävät, joiden tekemisessä yhdistyy yksilön omat ja ryhmän valinnat, ovat 
osoittautuneet erityisen tehokkaiksi itseohjautuvuuden tukemisessa myös 
hybridiopetuksessa. Senioriopiskelijoita kannattaa pyytää jakamaan aiempaa 
tietouttaan, strategioitaan ja elämänkokemustaan kompensoimaan 
tiedonpuutetta esim. digivälineistä.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Opettajan/ohjaajan johdolla osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat 
informatiivisen tuotoksen tyypillisestä kansallisesta kulttuuritekstistä (esim. 
valitse ja kommentoi keskeisiä kohtia Dante Alighierin Jumalaisesta 
näytelmästä). He analysoivat ja kommentoivat valittuja kohtia, keskustelevat 
tekstihahmotelmista ryhmän kanssa ja tuottavat lopullisen tekstiversion.
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Tehtävä/Ratkaisu

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

T I M E  N E E D E D

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

Aikuisopiskelijat
Senioriopiskelijat

Tämä tehtävä voidaan 
helposti muokata mille 
tahansa oppitunnille ja 
kohderyhmälle sopivaksi.

Vaihe 3 voidaan 
toteuttaa 3-4 henkilön 
ryhmissä 
virtuaalihuoneissa. 
Ryhmät määritetään 
tekstikohtien piirteiden 
perusteella.

Yksityiskohtaiset ohjeet

Pyydä osallistujat valitsemaan heitä eniten miellyttävä 
tekstikohta, joka on lähellä heidän omaa kokemusmaailmaa.
Määritä aikakehys (15 min), jonka aikana osallistujat lukevat 
valitun kohdan ja kirjoittavat lyhyen tekstin (noin 100 sanaa) 
määrittämiesi ohjeiden mukaisesti (esim. teema, hahmot, 
merkitys). Pyydä opiskelijoita lähettämään muistiinpanot 
sinulle, kun he ovat valmiita. 
Jaa tekstit osallistujien kanssa: näytä ne taululla ja 
kommentoi niiden oikeaoppisuutta ja tekstien rakennetta.
Aloita ryhmäkeskustelu teksteistä.
Anna ohjeet lopulliseen versioon ja aseta määräaika 
palautukselle.

Varmista, että ohjeet (määräaika mukaan lukien)  ovat
saatavilla osallistujille, kun he toteuttavat lopullisen tekstin 
ja lähettävät sen sinulle. 

Pyydä osallistujia yhdistämään taidekuva tekstikohdan 
kanssa ja lähettämään sekä kuva että teksti sinulle.
Jaa työt ja pyydä osallistujia havainnollistamaan valintojaan 
(esim. WhatsApp-ryhmän kautta).

Vaihe 1 (60 min)
1.

2.

3.

4.
5.

Vaihe 2 (Yksilö kotiläksy) (30-45 min)
1.

Vaihe 3 (vapaaehtoinen, seuraavan tapaamisen aikana)
1.

2.

Vahvistaa aikuisten oppimisasenteita ohjaamalla heitä 
kohti itseohjautuvuutta; opettaja/ohjaaja toimii lähinnä 
mahdollistajana.

Tavoite

Valmistautuminen

Valmistele lista valitun kirjan kohdista, jotka sopivat ryhmälle.
Jaa lista etukäteen osallistujille (esim. sähköpostilla, 
WhatsApp-ryhmän kautta jne.).

Verkossa, hybridi

120-185 minuuttia

8 - 20

Yksilö- ja ryhmätyö


