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Alkusanat
Tässä kirjasessa esitetty toimintamalli osallistavaan paikkakunnan
brändäykseen on luotu Leader Ravakan Place Branding for Rural
Development -hankkeen myötä 2018–2021. Hanke osallisti kahden
vakkasuomalaisen paikkakunnan, Rautilan ja Pyhämaan, asukkaat
pohtimaan omien paikkakuntiensa olemusta ja muovaamaan mielikuvia
alueista ainutlaatuisiksi ja houkutteleviksi brändeiksi.
Tämä koonti on tehty Rautilan ja Pyhämaan brändäysmatkan pohjalta ja se
esittelee brändäysprosessin työkaluineen kenen tahansa oman
paikkakunnan brändäystä suunnittelevan tahon hyödynnettäväksi. Prosessi
kannattaa ajatella viitekehyksenä, jota voi soveltaa sopimaan omaan
toimintaympäristöön ja jonka puitteissa on mahdollista tehdä kokeiluja.
Esiteltyä prosessia työkaluineen voi siis muokata vapaasti!

Keskeiset käsitteet ja prosessi

Mistä brändi muodostuu
Brändi on eräänlainen yhteenveto tuotteen, palvelun tai vaikka kylän sisällöstä tai identiteetistä. Brändissä yhdistyy toimijan
(yritys, yhdistys, tms) sekä ihmisten ajatukset, mielikuvat ja kokemukset tuotteesta, palvelusta tai alueesta. Brändiä kehittämällä
ja huoltamalla ajatuksiin, mielikuviin ja kokemuksiin pyritään vaikuttamaan positiivisesti. Brändi on olemassa joka tapauksessa:
jos siitä ei pidetä huolta, mielikuva voi olla negatiivinen tai mitäänsanomaton.

Mitä ihmiset
ajattelevat

Mitä toimija
ajattelee

Kilpailukenttä
Mielikuvat
Uskomukset
Asenteet
Trendit
Maine

Tarkoituksemme
Millaista arvoa tuottaa
Kulttuuri
Äänensävy
Visuaalinen ilme
Tarina

BRÄNDI

Osallistava brändäys

Yhteissuunnittelu

Osallistava brändäys on tutkimusmatka, jossa
selvitetään paikkakunnan syvintä olemusta yhdessä.
Olemus selkeytetään, kiteytetään ja konkretisoidaan
brändiksi. Työtä ohjaa muotoilun prosessi, joka
etenee tutkimuksesta yhteissuunnittelun kautta
muotoiluun ja jalkauttamiseen.

Yhteissuunnittelu (co-design) tarkoittaa nimensä
mukaisesti yhdessä suunnittelemista tai muotoilua.
Yhteissuunnitteluun kutsutaan mukaan projektin
kannalta olennaiset sidosryhmät, tässä tapauksessa
alueilla asuvat ja mökkeilevät henkilöt.

Brändin rakentamisen hyödyt
Auttaa erottumaan muista, lisää vetovoimaa, luo
yhteishenkeä ja samaistumispintaa, tukee ja
helpottaa viestintää.
Brändin olemuksen konkreettiset osat
Konkreettisia osia ovat esimerkiksi visuaaliset
elementit, puheääni, tarina, tapahtumat.

Yhteissuunnittelu on usein työpajatyöskentelyä,
johon tarvitaan ryhmätyöskentelyn suunnittelija ja
ohjaaja eli fasilitoija. Hän varmistaa työpajojen
sujuvuuden esivalmistelemalla ja vetämällä työpajat.
Yhdessä tekeminen lisää näkökulmia, ideoita ja
moniäänisyyttä sekä parhaimmillaan myös
sitoutumista ja merkityksellisyyden tunnetta.

Prosessi
KÄYNNISTÄ JA
ORGANISOI

TUTKI JA
KARTOITA

Mitä tavoitellaan?
Mitä projektin aikana
tehdään?
Kuka tekee mitäkin?
Millainen aikataulu?
Millaiset resurssit?

Millainen kylä on?
Miten sinne saataisiin
lisää asukkaita?
Ylpeydenaiheet?
Mikä huolestuttaa?
Millaisia mielikuvia
kylästä on?

Projektisuunnitelma

Kyläymmärrysaineisto

YHTEISSUUNNITTELE

Millä tavoin asukkaita ja
vierailijoita osallistetaan
suunnitteluun? Millaisia
työpajoja järjestetään ja
mitä niissä tehdään?

Materiaalin ja
näkemysten etsiminen

MUOTOILE

Miten kerätty tieto
konkretisoidaan
brändielementeiksi?
Kuka konkretisoi tiedon?

Halutut brändielementit

JALKAUTA

Mihin kaikkeen brändi-ilmettä
voidaan soveltaa?
Järjestetäänkö
lanseerausjuhla?
Miten saadaan tietoisuus
uudesta brändistä
lisääntymään?

Toimenpidesuunnitelma

Rautilan ja Pyhämaan osallistava
kyläbrändäysprojekti

Rautilan ja Pyhämaan kyläbrändäysprosessi
VAIHE:

MITÄ
SISÄLTÄÄ:

KÄYNNISTYS JA
ORGANISOITUMINEN

TUTKIMUSVAIHE

YHTEISSUUNNITTELU

Projektin ydintiimin
aloituspalaveri

Kyselytutkimukset
asukkaille

TYÖPAJA 1 (kaikille avoin)

Äänestys brändin
tyyliehdotuksista (3 kpl)

Kyläkohtaiset asukkaiden,
matkailuneuvonnan ja
kunnan muiden tahojen
ryhmähaastattelut

TYÖPAJA 2 (kaikille avoin)

Ohjausryhmän
organisoituminen

Suosikkibrändityylin
viimeistely valmiiksi
brändiksi

TYÖPAJA 3 (lapsille ja
nuorille suunnattu)

Tiedonkeruu verkosta ja
sosiaalisesta mediasta

TUOTOS:

Projektisuunnitelma

Kyläymmärrysaineisto

Kylätarinat
Kyläpersoonat
Brändien puheäänet ja
kontaktipisteet
Asukas- ja matkailijapersoonat
Kylätarinat
Kylien toimintakartat
Kollaasit kylien olemuksesta
Brändien visualisointia

MUOTOILU

JALKAUTUS

Asukasilta/ brändin
koulutustilaisuus
(brändikirjojen ja
brändielementtien läpikäynti
ja käyttöopastus)

Brändikirjojen
koostaminen

Brändin tyyliehdotukset
(3 kpl)
Valmiit brändielementit
Brändikirjat

Toimenpidesuunnitelma

KÄYNNISTYS JA
ORGANISOITUMINEN

TUTKIMUSVAIHE

YHTEISSUUNNITTELU

MUOTOILU

JALKAUTUS

Käynnistys ja organisoituminen
Ensimmäisessä vaiheessa hankkeen keskeiset henkilöt sekä tilaajalta,
toimittajalta, että asiakkailta (paikkakuntien yhdistysten edustajat)
kokoontuivat yhteen käymään läpi hankkeen suuntaviivat ja suunnitelmat.
Suuntaviivat koostettiin projektisuunnitelmaksi.

KÄYNNISTYS JA
ORGANISOITUMINEN

TUTKIMUSVAIHE

YHTEISSUUNNITTELU

MUOTOILU

JALKAUTUS

Tutkimusvaiheen toimenpiteet ja aikataulu
Tutkimusvaiheessa kartoitettiin sidosryhmien kokemuksia ja näkemyksiä brändättävistä alueista
Menetelmät:
●

Kyselytutkimukset asukkaille sekä vierailijoille (sähköinen ja paperinen versio)

●

Ryhmähaastattelut, joissa haastateltiin molempien alueiden asukkaita sekä
kunnan/kaupungin vastuuhenkilöitä matkailun ja kuntakehityksen piiristä.
Haastattelukysymykset on esitelty sivuilla 32.

●

Some-analyysi, jossa käytiin läpi paikkakuntien some-kanavat sekä yleisimmät hashtagit

●

Muu saatavilla oleva taustatieto (artikkelit, tietokirjat)

KÄYNNISTYS JA
ORGANISOITUMINEN

TUTKIMUSVAIHE

YHTEISSUUNNITTELU

MUOTOILU

JALKAUTUS

Kyselytutkimus
Kyselytutkimukset toteutettiin sekä paperisena että sähköisenä
versiona. Sähköinen kysely toteutettiin SurveyMonkey-työkalulla.
Paperista kyselyä jaettiin vastaajille mm. Pyhämaan kyläkaupalla
sekä Rautilan saunalla.
Vastauksia sähköiseen kyselyyn tuli Pyhämaan osalta 66 kpl ja
Rautilan 34 kpl. Kaikille avoimessa kyselyssä Pyhämaata
koskevan kyselyn on täyttänyt 110 henkilöä: Rautilaa koskevan
90 ja molempia koskevan 11.
Kyselytutkimuksen kysymykset on esitelty sivuilla 33–34.

KÄYNNISTYS JA
ORGANISOITUMINEN

TUTKIMUSVAIHE

YHTEISSUUNNITTELU

MUOTOILU

JALKAUTUS

Kyläymmärrys
Tutkimusmateriaali koostettiin ns. kyläymmärrysaineistoksi. Tämä
yhteenveto tiivisti yksiin kansiin brändityön alkuvaiheelle
merkitykselliset löydökset ja havainnot.
Kyläymmärryksessä paikkakuntaa kuvataan mm. SWOT-analyysin
kautta, alue vierailijoiden ja asukkaiden silmin sekä
verkko-olemuksen pohjalta.
Tutkimusvaiheessa eri lähteistä koottu tieto luo alustavat
suuntaviivat, joiden kautta kylien ominaispiirteet alkoivat hahmottua
ja joita lähdettiin vahvistamaan yhteissuunnitteluvaiheessa yhdessä
alueiden asukkaiden kanssa.

KÄYNNISTYS JA
ORGANISOITUMINEN

TUTKIMUSVAIHE

YHTEISSUUNNITTELU

MUOTOILU

JALKAUTUS

Yhteissuunnittelutyöpajat
Tämän projektin yhteissuunnitteluvaihe oli pitkälti pienryhmäpohjaista työpajatyöskentelyä, jonka avulla
konkretisoitiin alueiden identiteettiä ja ominaispiirteitä. Vastauksia ei tällöin anneta valmiina, vaan ne
luodaan yhdessä, jolloin lopputulos on yhteisön oma ja kaikkien yhteinen. Käytännössä työpajoissa tehtiin
erilaisia tehtäviä yksin, ryhmässä ja koko porukalla. Tehtävät on esitelty sivuilla 16–22.
➔

Kaksi kaikille avointa
yhteissuunnittelutyöpajaa

➔

Pyhämaassa lisäksi lapsille ja nuorille oma
työpaja

➔

Työpajojen sisältö suunniteltiin
kyläymmärrysaineiston pohjalta erilaisia
palvelumuotoilun työkaluja apuna käyttäen

Yhteissuunnittelutyöpajat järjestettiin
erilaisissa tiloissa: työskentelimme
niin kyläkoulun luokkatiloissa,
rantasaunan olohuoneessa kuin
hirsikodissa maaseudulla. Työpajat
onnistuvat aivan hyvin myös ilman
projektoria tai tietokoneita, kunhan
esivalmistelut on tehty hyvin!
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YHTEISSUUNNITTELU
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JALKAUTUS

Yhteissuunnittelutyöpajat
Työpaja 1

Työpaja 2

Työpaja 3 (vain Pyhämaa)

Työpajassa pohdittiin kotipaikkaa
persoonana, kehiteltiin
paikkakunnalle tarinaa ja tarkasteltiin
aluetta eri aistien kautta. Osallistujat
jaettiin pienryhmiin esivalmisteltuja
tehtäviä tekemään.

Työpajassa mietittiin pienryhmissä
kotipaikan ihmislähtöisyyttä kahden
skenaarion sekä alueen toimintojen
kautta. Toimintakartta sekä
skenaariokanvakset oli tulostettu
etukäteen työstettäväksi.

Kohderyhmänä lapset (24 kpl 6–12v)

Menetelmät:

Menetelmät:

Työpajassa pohdittiin Pyhämaan
ominaispiirteitä ja lapsille tärkeitä
näkökulmia erilaisten toiminnallisten
ja taiteellisten töiden kautta
pienryhmätyöskentelyn merkeissä.
Menetelmät:

●
●
●

Persoona
Pixar Pitch
Aistihavainnot

●
●

Alueen toimintakartta
Skenaariotarinat

●
●
●

Folioveistos
Tunnelmataulu (mood board)
Pyhämaan t-paita

KÄYNNISTYS JA
ORGANISOITUMINEN

TUTKIMUSVAIHE

YHTEISSUUNNITTELU

MUOTOILU

YHTEISSUUNNITTELUMENETELMÄ

Kotipaikkapersoona
Persoona tiivistää kerätyn asiakasymmärryksen
pohjalta kohderyhmän olennaiset piirteet
ﬁktiiviseksi hahmoksi, johon voi olla helpompi
samaistua kuin kasvottomaan kohderyhmään.
Persoona-työkalua voidaan kartoittamisen
lisäksi käyttää myös keskustelun pohjana, kun
kaivataan tutusta asiasta uudenlaista
näkökulmaa. Tässä työpajassa
kotipaikkapersoonaa käytettiin juuri näin,
alueen luonteen ja ominaispiirteiden
hahmotteluun.

JALKAUTUS

KÄYNNISTYS JA
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TUTKIMUSVAIHE

YHTEISSUUNNITTELU

MUOTOILU

JALKAUTUS

YHTEISSUUNNITTELUMENETELMÄ

Paikkakunnan tarina
Paikkakunnan tarinan kehittely tapahtui
tarinallistamistyökalu Pixar Pitchin avulla. Työkalun
nimi tulee Pixarin animaatioelokuvien ydinjuonen
kulusta. Juoni muodostuu kuudesta lauseesta, jotka
kuka tahansa voi täydentää loppuun ja näin kertoa
lyhyesti ja ytimekkäästi tuotteen, palvelun,
paikkakunnan tai oman itsensä tarinan.

Kirjoita tarina paikkakunnasta Pixar
Pitchin kuuden kohdan mukaisesti:
1. Olipa kerran…
2. Joka päivä…
3. Kunnes eräänä päivänä…
4. Ja sen vuoksi…
5. Ja sen vuoksi…
6. Kunnes lopulta…
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YHTEISSUUNNITTELU
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YHTEISSUUNNITTELUMENETELMÄ

Kotipaikka aistien kautta
Myös aistihavaintoja hyödynnettiin paikkakunnan olemuksen
sanoittamisessa. Kysymykseen millainen paikkakunta on, voi olla hankala
keksiä persoonallista ja kuvaavaa vastausta tyhjästä. Aistihavainnot ovat
konkreettisempia ja voivat tuntua helpommilta sanoittaa.
Miltä kotikylä…
…tuoksuu?
…maistuu?
…tuntuu?
…kuulostaa?
…näyttää?

KÄYNNISTYS JA
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TUTKIMUSVAIHE

YHTEISSUUNNITTELU
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YHTEISSUUNNITTELUMENETELMÄ

Skenaariotarinat
Tämän tehtävän suuntaa ja tavoitteita taustoitettiin tarinallistamisen keinoin.
Tehtävää varten valmisteltiin etukäteen projektin tavoitteisiin liittyvät
persoonat sekä skenaariotarinat. Tehtävän tarkoituksena oli eläytyä
erilaisten kohderyhmien tarpeisiin ja toiveisiin sekä pyrkiä löytämään
keinoja, joilla tavoittaa kohderyhmät ja tarjota heille tietoa ja tukea.
Ensimmäisen tarinan persoonana oli perhe, joka skenaariotarinassa halusi
muuttaa alueelle. Toisessa tarinassa päähenkilöt olivat alueen lyhytaikaisia
vierailijoita: Rautilassa karavaanariperhe ja Pyhämaassa pyöräilevät
opiskelijakaverukset. Työpajaan osallistujat tutustuivat persooniin, lukivat
skenaariotarinat ja mietiskelivät skenaarioita erilaisten esivalmisteltujen
kysymysten kautta ja kirjasivat vastauksensa ylös.

YHTEISSUUNNITTELUMENETELMÄ

Skenaario 1
Muutosta haaveileva perhe
Mitä tietoa perheelle tulisi tarjota, millainen tieto
auttaisi heitä?
Miten ja missä kanavissa tieto tavoittaa heidät?
Millaista tietoa tulisi tarjota muille alueelle muutosta
haaveileville?
Miten uusia asukkaita voisi auttaa kotiutumaan?

YHTEISSUUNNITTELUMENETELMÄ

Skenaario 2
Lyhytaikaiset vierailijat
Mitä alueesta tulisi kertoa matkailijoille?
Miten ja missä kanavissa tieto saavuttaisi heidät?
Mikä olisi paras aika vuodesta matkustaa alueelle?
Mitä alueella tulisi kokea?

KÄYNNISTYS JA
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TUTKIMUSVAIHE

YHTEISSUUNNITTELU

MUOTOILU

YHTEISSUUNNITTELUMENETELMÄ

Seudun toimintakartta
Tehtävän tarkoituksena oli löytää merkitykselliset
paikat alueella
➔

Korostettavat kohdat ja alueet (maamerkit ja
nähtävyydet, reunat, rajat)

➔

Toiminnalliset alueet

➔

Rauhoittumisen ja elpymisen alueet

➔

Maisemasta nautiskelun alueet

➔

Jotain muuta?

JALKAUTUS
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Muotoiluvaihe
Muotoiluvaihe piti sisällään kerätyn materiaalin muokkaamista ja pureskelua
brändikirjaa varten. Muotoiluvaiheessa suunnittelijoiden työpöydillä oli
tarkoituksena luoda omaleimaiset, tarkoituksenmukaiset ja helppokäyttöiset
brändimateriaalit yhdistelemällä aiemmin kerättyä aineistoa yhteen.
Tutkimisen ja osallistamisen ansiosta hyödynnettävää materiaalia oli paljon:
kokemuksia, näkemyksiä, aistimuksia, sanoja, unelmia, pieniä tarinoita,
paikkakuntien historiaa ja kuvia. Tämän materiaalin ansiosta muotoilijalla on
erittäin hyvät lähtökohdat omaleimaisen brändin muotoiluun!
Muotoiluvaiheessa luotiin kolme erilaista brändi-ilmetyyliä kummallekin
paikkakunnalle. Paikkakuntalaiset valitsivat ehdotuksista brändityylin, joka
puhutteli heitä eniten. Kommenttien pohjalta suosikki-ilme hiottiin valmiiksi.

Valmiit brändi-ilmeet
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Brändikirjat ja brändityökalupakki
Kummallekin brändille toteutettiin omat brändikirjat, jotka sisältävät brändin
kaikki piirteet kiteytettynä sekä ohjeita elementtien soveltamiseen.

●
●
●
●

Brändin tiivistelmä, esim. “Rautila on rauhallinen, vehreä ja luonnollinen”
Paikkakunnan tarina
Brändin äänensävy eli “tone of voice”
Brändin visuaalisuus: Logo, värit ja fontit, kuvamaailma, graaﬁset elementit

Brändikirja oli osa brändityökalupakkia, joka sisälsi lisäksi logot ja graaﬁset
elementit painettavaan ja digitaaliseen käyttöön, toimenpidesuunnitelma-excelin
sekä toimintakartat -tiedoston.

KÄYNNISTYS JA
ORGANISOITUMINEN

TUTKIMUSVAIHE

YHTEISSUUNNITTELU

Koulutus
Brändimateriaalien käyttöönottoa
varten järjestettiin koulutukset
molemmilla paikkakunnilla.
Koulutuksessa käytiin läpi kaikki
brändimateriaalit sekä tavat ottaa
ne käyttöön mahdollisimman
matalalla kynnyksellä.

MUOTOILU

JALKAUTUS

Palautetta hankkeessa mukana olleilta
Brändäyshanke oli mielenkiintoinen projekti ja
kokemuksena tosi kiva. Lopputulos oli todella
hyvä, joten nyt pitää keksiä tavat hyödyntää sitä.

Kyllä se brändi yhteishenkeä tänne kylälle luo.
Kaikki ovat myös tykänneet brändistä, mikä oli
vähän yllätys, sillä makuasioistahan voi kiistellä.

Jussi Jaakkola
Rautila-Irjalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja

Uskon, että brändi tulee vähitellen yhä
tunnetummaksi. Meillä alkaa olla palikat kasassa,
mutta niitä pitää osata käyttää oikein.

Uusi brändi on todella helppokäyttöinen ja
visuaalisia elementtejä voi yhdistellä monella
tapaa. Aiomme käyttää brändiä tulevaisuuden
projekteissa ja hankinnoissa.

Kari Aalto
Pyhämaan matkailuyhdistyksen puheenjohtaja

Soila Jaakkola
Rautila-Irjalan kyläyhdistyksen tiedottajalta

Lähde: Janica Vilenin artikkeli ‘Kyläbrändäyshankkeen tulokset
käyttöön Pyhämaassa ja Rautilassa’ haloomaaseutu.ﬁ

Miten päästä alkuun paikkakunnan
osallistavassa brändäyksessä?

Oman paikkakunnan osallistava brändäys
Millaisia askelia voisitte ottaa oman kotipaikan osallistavan brändäysprosessin suhteen? Alla
muutamia kysymyksiä pohdittavaksi.
Miltä oman paikkakunnan brändäysprosessi voisi näyttää? Millaisia vaiheita prosessiin
tarvitaan ja mitä vaiheiden aikana tapahtuu?
Ketä prosessiin voisi ottaa osalliseksi?
Millaisia yhteistyökumppaneita brändäyksessä voisi olla?
Onko jotain jo tehty / mitä jo olemassa olevaa voidaan hyödyntää?
Millaisin toimenpitein ja työkaluin brändäystä halutaan tehdä?

Prosessi
Mieti, miten prosessi voitaisiin toteuttaa omalla kotipaikkakunnallasi

KÄYNNISTÄ JA
ORGANISOI

TUTKI JA
KARTOITA

Mitä tavoitellaan?
Mitä projektin aikana
tehdään?
Kuka tekee mitäkin?
Millainen aikataulu?
Millaiset resurssit?

Millainen kylä on?
Miten sinne saataisiin
lisää asukkaita?
Ylpeydenaiheet?
Mikä huolestuttaa?
Millaisia mielikuvia
kylästä on?

Projektisuunnitelma

Kyläymmärrysaineisto

YHTEISSUUNNITTELE

Millä tavoin asukkaita ja
vierailijoita osallistetaan
suunnitteluun? Millaisia
työpajoja järjestetään ja
mitä niissä tehdään?

Materiaalin ja
näkemysten etsiminen

MUOTOILE

Miten kerätty tieto
konkretisoidaan
brändielementeiksi?
Kuka konkretisoi tiedon?

Halutut brändielementit

JALKAUTA

Mihin kaikkeen brändi-ilmettä
voidaan soveltaa?
Järjestetäänkö
lanseerausjuhla?
Miten saadaan tietoisuus
uudesta brändistä
lisääntymään?

Toimenpidesuunnitelma

Liitteet

Haastattelukysymyksiä
Haastattelukysymyksiä kuntapäättäjille

Haastattelukysymyksiä kyläläisille

Millainen suhde teillä on paikkakuntaan tai mitä tiedätte siitä?

Mikä kotipaikassa on tärkeää?

Millaisena näette paikkakunnan? Millaisena alueen brändi
näyttäytyy sinulle yksityishenkilönä? Entä kaupungin/kunnan
edustajana?

Miksi asua juuri tässä kylässä?

Millaisia sanoja tulee mieleen paikkakunnasta?
Millä tavalla paikkakuntaa pitäisi kehittää?

Millä tavalla aluetta pitäisi kehittää? Haaveet? (Jos rahaa olisi
rajattomasti?)

Mitä kaupungin päättäjät tekevät kylien elinvoimaisuuden
säilyttämiseksi?

Millainen kylä voisi olla 10 v. päästä? (Isompi, pienempi,
yhteisölliseksi, yksilöllisempi, mitä?)

Mitä matkailijat hakevat paikkakunnasta?
Kysyvätkö vierailijat maaseutumatkailumahdollisuuksista?
Millaista sisältöä/materiaalia paikkakunnasta on tarjolla?
Tarvitaanko uutta materiaalia ja millaista?

Mikä huolestuttaa? Pelottaa? Häiritsee?

Millaista yhteistyötä paikkakuntien kanssa tehdään ja voisi tehdä?

Millaiset ihmiset muuttavat maalle ja paikkakunnalle?
(keitä pitäisi tavoitella asukkaaksi)

Millaiset palvelut voisivat menestyä kylässä?
Ylpeydenaiheet?
Millaisia kiinnostavia juttuja olet bongannut muista
kylistä/kaupungeista, mitä voisi toteuttaa/tuoda omaan kylään?
Mikä olisi joku yksittäinen tärkeä asia, joka pitäisi hoitaa?
Mistä saat tietoa kylään liittyvistä asioista?

Kyselytutkimuksen kysymykset kylien asukkaille

Kyselytutkimuksen kysymykset vierailijoille

Paikkakunnan tarina
Kirjoita tarina paikkakunnasta Pixar Pitchin kuuden kohdan mukaisesti:
1. Olipa kerran…
2. Joka päivä…
3. Kunnes eräänä päivänä…
4. Ja sen vuoksi…
5. Ja sen vuoksi…
6. Kunnes lopulta…

Nemoa etsimässä Pixar Pitchillä kerrottuna:
Olipa kerran kala nimeltä Nemo.
Joka päivä Nemo eli ylisuojelevan isänsä hoivissa. Kunnes
eräänä päivänä hän ui avomerelle ja kohti kalastusvenettä.
Ja sen vuoksi hän joutui hammaslääkärin akvaarioon. Ja sen
vuoksi hänen isänsä lähti pelastamaan häntä. Kunnes
lopulta Nemo ja hänen isänsä pääsivät takaisin mereen.

Aistit
1. Pohdi ensin itseksesi kotipaikkaasi eri aistien näkökulmasta
Miltä kotipaikka tuoksuu?
Miltä kotipaikka maistuu?
Miltä kotipaikka tuntuu?
Miltä kotipaikka kuulostaa?
Miltä kotipaikka näyttää?

2. Keskustele parisi kanssa ajatuksista. Kootkaa kolme yhteistä adjektiivia
vastaamaan kuhunkin kysymykseen

Seudun toimintakartta
1.

Rajaa ja merkkaa kartalle erilaisten toimintojen alueita:
Korostettavat kohdat ja alueet (maamerkit ja nähtävyydet, reunat, rajat)
Toiminnalliset alueet
Rauhoittumisen ja elpymisen alueet
Maisemasta nautiskelun alueet
Jotain muuta?

2.

Täsmennä oheen mikä paikka on, mikä siinä on erityistä?

Yhteissuunnittelu lasten kanssa
Folioveistos
Mikä on parasta Pyhämaassa? Muotoile ryhmäsi kanssa Pyhämaan paras paikka, asia tai
vaikkapa ihminen foliosta!
Fiilistaulu
Millainen on Pyhämaan tunnelma? Mikä kuvaa Pyhämaata? Leikatkaa ryhmänne kanssa
saatavilla olevista lehdistä kuvia ja tekstiä. Sommittele ja liimaa ne paperille ryhmäsi kanssa
niin että lopputuloksesta tulee taulu tai juliste, joka mielestänne kuvaa Pyhämaata!
Pyhämaa-teeppari
Leikkaa paperi t-paidan muotoiseksi ja piirrä siihen ikioma Pyhämaa-printti. Mitä värejä siinä
olisi? Entä kuvia tai kuvioita? Lukisiko siinä Pyhämaa? Miten? Lopputulos voi kuvata
Pyhämaata ihan miten tahansa!

Kiitos!

