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Raahen lukiolaisten kulttuurintuntemuksen peruskurssilaisia mukavalla opaskierroksella syksyllä 2013.

1. Johdanto
Raahen monipuolisesta historiasta on tarjolla runsaasti kirjallisuutta, valokuvia ja
internetsivuja.1 Opaskierroksille hakeutuvat ihmiset, joille on useimmiten jo herännyt
kiinnostus paikallishistoriaa kohtaan. Keskimääräinen kulttuurin kuluttaja on keskiikäinen
nainen.2 Miksi paikallishistoria ja kulttuuri eivät kiinnosta nuoria ja miehiä? Miten voisi
innostaa ja aktivoida uusia kohderyhmiä paikallishistorian pariin opaskierroksille tai
ottamaan omatoimisesti selvää elinympäristön menneisyydestä? Kuinka lisätä tietämystä
paikallishistoriasta Raahen asukkaille tai vanhassa kaupungissa satunnaisesti liikkuville
ihmisille? Millaisia keinoja ihmisille voisi tarjota myös omien paikallishistoriaan liittyvien
kokemusten, vanhojen valokuvien tai muistojen aktiiviseen jakamiseen?
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Raaheoppaiden nykyisen kävelyreitin kohteista löytyy runsaasti asiantuntijoiden kirjoittamaa tietoa
sähköisessäkin muodossa: http://www.kirjastovirma.net/vanharaahe/myhrberg
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Aihetta on tutkinut mm. Semi Purhonen:
http://www.aka.fi/fi/T/Tiedetapahtumat/TiedeonTaidetta/Keskiikaisetnaisetkaikkiruokaisimpiakulttuurinku
luttajia/

2. QRkoodit voivat avata näkymiä historiaan
Qrkoodien tekniikka
QRkooditekniikka on kehitetty Japanissa jo 1990 luvun alkupuolella. Alunperin se on
suunniteltu teollisuuden tarpeisiin  nopeaan liukuhihnalla kulkevien kappaleiden
seurantaan. QRkoodi tulee englannin kielen sanoista Quick Responce.3
Tavallisimmin QRkoodeilla halutaan välittää internetosoite mobiililaitteisiin (älypuhelin tai
tablettilaite). Ihmiset voivat lukea koodin älypuhelimensa viivakoodinlukijalla, joka
puolestaan osaa avata koodiin kirjoitetun osoitteen suoraan wwwselaimeen. Käyttäjä
pääsee siis nopeasti halutulle internetsivulle ilman osoitteen vaivalloista kirjoittamista.
QRkoodi voidaan painaa käytännössä mihin tahansa pinnalle. Printtimediassa QRkoodia
käytetään niin ikään ohjaamaan internetsivulle. Helsingin liikennelaitos välittää matkustajille
tietoa aikatauluista raitiovaunupysäkeille sijoitetuilla koodeilla.4 Esimerkiksi
tuotemainoksissa halutaan usein tarjota kuluttajalle enemmän tietoa kuin itse mainokseen
on mahdollista sisällyttää. Qrkoodin lukemiseen tarvitaan mobiililaite (älypuhelin tai
taulutietokone), sekä viivakoodin lukemiseen tarkoitettu ohjelmisto. Koodien lukemiseen
käytettävä ohjelmisto saatavilla ilmaiseksi internetistä käytännössä kaikkiin älypuhelimiin.
QRkoodit tehdään internetin ilmaisilla generaattoreilla, jotka ovat helppokäyttöisiä ja niitä
on tarjolla runsaasti.5
Qrkoodit raahelaisessa kulttuurikasvatuksessa
Tuttu lähiympäristö sisältää valtavasti arkipäivän kulttuurikerrostumia, jotka ovat
hautautuneena ihmisten muistoihin, kotiseutukirjallisuuteen, arkistojen äänitteiksi ja
valokuvaalbumien kätköihin. Elämisympäristöön sijoitetut koodit voisivat avata
raahelaisten omat kokemukset ja piilossa olevan historian yleiseen tietoon uusille
käyttäjille.
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http://fi.wikipedia.org/wiki/QRkoodi
http://www.hsl.fi/FI/matkustajanopas/mobiilipalvelut/Sivut/upcodealyruutu.aspx
Qrgeneraattori: http://www.qrkoodit.fi/generaattori

Postikortti on lähetetty vuonna 1909. Aki Pulkkasen kokoelmat.

Esimerkkejä koodien raahelaisista käyttömahdollisuuksista:
KUVAT ESILLE ARKISTOISTA
Raahen lukion ylimmässä luokkahuoneessa avautuva näkymä on
muutostilassa. Lähiympäristöön nousee nyt keväällä 2013 uusia
asuinrakennuksia. Harva maisemaa katselevista tietää paikalla
sijainneesta Gellinin paviljongista, joka kuului maisemaan vuosikymmenet.
Qrkoodista avautuu näkymä sadan vuoden takaiseen maisemaan.
ÄÄNET JA MUISTOT KUULUVIIN
Kaupunkilaisilla, niin nuorilla kuin iäkkäämmilla on runsaasti muistoja
elinympäristöstään. Mikrohistoriasta, yksittäisten ihmisten kokemuksista
syntyy laajempi kuva menneestä ajasta ja kaupunkilaisten suhteesta
paikkoihin. Jaetut kokemukset tekevät paikoista merkityksellisen myös
satunnaisille vierailijoille. Qrkoodin ääninäytteessä on Keskuskoulun
rakennukseen liittyvä koulumuisto.6
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Toini Tamminen kertoo koulumuiston 1930luvulta nykyisen Keskuskoulun tilasta. Aki Pulkkasen arkisto.

PAIKKOIHIN LIITTYVÄT VIDEOT NÄKYVIIN
Lyhyiden videoiden julkaisu sosiaalisessa mediassa on arkipäivää.
Voisiko oman tai isovanhemman muiston liittää lähiympäristön paikkaan?
Mitä jos kesäiltana pidetyn Kauneuskanavan yhteislaulutilaisuuden
onnistunein laulu olisi koodina laiturissa tai kaupunginjohtajan uudenvuoden
puhe Raatihuoneen porraskaiteessa? Paikkoihin liittyviin dokumentoituihin
tapahtumiin voisi palata jälkikäteen opastuskierroksen yhteydessä tai itsenäisesti
kaupunkiin tutustuessa. Qrkoodin videonäytteessä on raahelaisten nuorten skeittivideo,
joka näyttää tutun Koulukadun, Porvari ja kauppakoulurakennuksen sisäpihan, sekä
HalpaHallin tylsän pysäköintialueen skeittaajan silmin.7

3. Kohderyhmät
Koodeihin pohjautuvat opastukset voisivat lisätä omaehtoista kulttuurimatkailua ja
kotiseututuntemusta. Älypuhelimen käyttäminen kotikaupungin ympäristöön tutustumisessa
voi houkutella erityisesti nuoret kotiseutukulttuurin pariin; toisaalta paikallishistoriasta jo
kiinnostuneet voivat saada kimmokkeen uuden tekniikan opiskeluun.
Koodien avulla voisi rakentaa siltoja kaupunkilaisten välille. Museon rannan portaisiin
kiinnitetty koodi voisi tarjota erilaisia näkökulmia raahelaisille tuttuun paikkaan: yksi
koodeista tarjoaa perinteistä oppaiden tuottamaa historiatietoa, toinen skeittaajan
nykykokemuksen portaista videomuodossa ja kolmas liikuntaesteisen kannanoton
lähiympäristön esteettömyydestä. Koodit voivat olla eri näkökulmia esittelevä
kansalaisfoorumi lähiympäristöön vaikuttamiselle, elämis ja virtuaalimaailman sulautuma.

Qrkoodi ohjaa verkkosivulle:
https://soundcloud.com/raahenlukionkuvis/koulukepponenraahessa1930luvulla
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Henri Ylikulju on ladannut nuorekkaan raahelaisiin maisemiin sijoittuvan skeittivideon
YouTubevideopalveluun: http://www.youtube.com/watch?v=jVHNeUuL4

4. Pelillisyys
Koodien avulla voisi hyvin toteuttaa nopeuteen, älykkyyteen, ympäristön havainnointiin tai
kotiseututuntemukseen perustuvan pelin, jossa pelin läpäistäkseen tulisi kulkea Raahen
historian kannalta mielenkiintoisissa paikoissa. Matkailuoppaan rooli voisi olla pelin
ohjailija ja johtaja. Pelillinen ja yhteisöllinen harrastus, geokätköily8 , on saavuttanut suuren
suosion, joten qrkoodien käyttö paikallishistorian ohjatussa tutkimisessa saattaisi olla
monille luontevaa. Geokätköily on aktivoinut ihmiset liikkumaan totutusta poikkeavissa
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Lisätietoa geokätköilystä: http://fi.wikipedia.org/wiki/Geok%C3%A4tk%C3%B6ily

ympäristöissä ja myös omien kätköjen tekemiseen, joten kynnys raahelaisten omien
qrkoodipisteidenkin toteuttaminen voisi olla harrastajajoukolla matala.
Myös kaupungin tutkimiseen liittyvää uutta yritystoimintaa on viimeaikoina virinnyt.
Esimerkiksi Stadin stärä mobiilipelissä kuljetaan ympäri Helsinkiä ja toimitaan samalla
taulutietokoneilla virtuaaliyhteisössä kaupunkiympäristöön tutustuen.9
Qrkoodeihin ja ihmisten omaan aktiivisuuteen pohjautuva peli voisi olla myös perinteisen
opastuskierroksen osa  kokemus, jonka koonti käydään läpi kokeneen matkailuoppaan
kanssa.
5. Yhteistyössä on voimaa!
mahdollisia yhteistyökumppaneita
Qrkoodeihin perustuvan opastuksen voi toteuttaa vaikka oppitunnilla yhden luokan
kanssa pienimuotoisena kulttuuriperintöoppimisen tehtävänä. Raahen lukion
kuvataidekurssilaiset tutustuivat peruskorjattuun Raahen kirkkoon helmikuussa 2012.10
Oppaaksi lupautunut seurakunnan työntekijä estyi tulemasta ja oppilasjoukko etsikin
vierailun jälkeen omatoimisesti tietoa Raahen kirkkoon liittyen. Omakohtainen, aktiivinen
tiedonetsintä ja toiminnallisuus paikallishistoriaan tutustuessa jättää parhaimmillaan
syvemmän kokemuksen, kuin tietojen passiivinen kuuntelu. Yhteisöllisesti tietoa
rakennettaessa taataan moniäänisyys  historia ja kokemukset lähiympäristöstä ovat aina
objektiivisuuteenkin pyrittäessä tulkintaa ja esimerkiksi paikallisoppaan suodattamia.
Jos Raahen kaupunkiympäristöä haluaisi esitellä uudenlaisella matkailuoppaiden
toimintaan rinnastettavalla menetelmällä, voisi qrkoodireitin suunnitteluun luoda
yhteistyöverkoston: esim. Raahen museo, Raahen matkailuoppaat, RaaheSeura, Raahen
opetus ja kulttuuritoimi, Kantakaupungin asukasyhdistys jne.
rahoitus
Kulttuurin ja urheilun alueilla sponsoritoiminta on vilkasta. Voisiko kulttuurikasvatus
saada sponsoritukea esimerkiksi paikallisilta yrityksiltä. Ehkäpä jokin qrkoodeista
sisältää tarjouksen esimerkiksi matkamuistoliikkeeseen, kahvilaan tai ravintolaan?
Suomen kotiseutuliitto ja Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura11 voivat tarjota
asiantuntijatukea uusien opastusmenetelmien kehittämisessä.
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Stadin stärä mobiilipeli kokemuksia tarjotaan mm. työpajakoulutuksena opettajille: http://stadinstara.fi/
Raahen lukion kuvataidekurssien blogi:
http://raahenlukionkuvis.wordpress.com/2012/03/13/ku2raahenkirkossa/
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Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura ry: http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/
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6. Vastatuulta ja vaikeuksia?
Mitkä ihmeen koodit?
● Perinteisen matkailuopastuksen tapaan tarjottu kulttuuriperintötoiminta ei kiinnosta
laajasti nuoria, toisaalta uuden tekniikan tuominen opastustoimintaan voi karkoittaa
matkailuoppaiden palveluja perinteisesti käyttäneitä asiakkaita. Opaskurssin
lopputyöni lähtöajatuksena oli kuitenkin uusia toimintatapoja nuorten
opaskierroksille.
Tekijänoikeudet
● Tekijänoikeudet rajoittavat kuva, ääni ja videomateriaalin levittämistä qrkoodein
osana opastuskierrosta. Internettiin ladatut kuvat ovat kaikkien katsottavissa ja linkin
kuvaan saa avata kuka tahansa verkkosivujen käyttäjä. Tekijänoikeudet eivät
kuitenkaan estä kuvien linkittämistä tai qrkoodien tekemistä. Kuvien käyttämiseen
on kohteliasta kysyä lupa ja kuvien kaupallinen käyttö on varmasti luvanvaraista.
● Useissa oppilaitoksissa oppilastöiden julkaisuluvan kirjallinen pyytäminen on
vakiintunut käytäntö. Jos opastuskierroksella tuotetaan kuvia, äänitiedostoja tai
videota nettiin, on syytä pyytää kuvissa esiintyvien henkilöiden ja tekijöiden
kirjallinen lupa. Kirjallinen lupa materiaalin verkkojulkaisuun kannattaa pyytää myös
tekijänoikeudet omistavilta yksityishenkilöiltä esimerkiksi vanhoja valokuvia
verkkoon ladatessa. Alaikäisen tuottaman materiaalin julkaisuluvasta vastaa
huoltaja.
● Museon ja julkisten kokoelmien kuvat eivät myöskään ole vapaasti julkaistavissa.
Museoiden kuvaarkistojen kuvajulkaisuista ja hinnoista on jokaisella laitoksella
omat käytänteensä.12
Qrkoodien kiinnityspaikat
● Lupa kiinnittämiseen. Laminoidut QRkoodit voidaan kiinnittää eri pinnoille helposti.
Koodit voi myös suunnitella katutasoon, esimerkiksi irtonaisille laudankappaleille
kiinnitettäviksi. Kiinnittämiseen olisi varmasti hyvä pyytää lupa kiinteistöjen
omistajilta tai Raahen kaupungin tekniseltä keskukselta. Koodilapuissa olisi hyvä
lukea selkokielellä lyhyesti koodin tarkoitus.
● Ilkivalta. On mahdollista, että koodilaput kohtaavat ilkivaltaa pilaten kulttuurikävelyn.
Ohjatuilla kulttuurikävelyillä tai qrkoodeihin pohjautuvaa kaupunkipeliä ohjatessaan
oppaalla voi olla varakoodit monisteena mukana.
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Raahen museon kuvapalvelu: http://www.raahenmuseo.fi/kuvapalvelu

7. Jätä oma jälkesi!  mobiililaitteiden aktivoivat mahdollisuudet
Opastettavat ovat perinteisesti olleet kulttuurin passiivisia kuluttajia. Ryhmästä vastuussa
oleva opas saattaa jopa kokea aktiivisesti opastukseen osallistuvat asiakkaat
yksinpuhelua häiritsevinä. Voisiko aktiivisille opastettaville tarjota kanavan omien
muistojen ja tietojen esittelyyn?
● opastukselle osallistuneet voisivat sopivassa työpajassa jättää oman muistonsa
äänitteen, videon tai valokuvan muodossa myös qrkoodipolulle kaupunkilaisten
löydettäväksi.
● valokuvaaminen on olennainen osa turismia. Kynnys kuvien tuottamiseen
valokuvaten on matala  voisiko opaskierroksella olleiden asiakkaiden valokuvia
hyödyntää esim. yhteisessä tapaamisessa opaskierroksen tietoja syventäen?
● opaskierrokselta voisi olla ennalta sovitussa kuvapuheluyhteydessä (esim. Skype)
asiantuntijoihin, jotka voivat kertoa opaskierroksen nähtävyyksistä omakohtaisesti
tai ammatillista asiantuntemustaan käyttäen. Voisiko opaskierroksella kysyä
asiakkaiden kysymyksiä kuvapuhelinyhteydellä vaikkapa kaupungin palkkalistoilla
toimivalta kaavoittajalta tai museon edustajalta? Draamaa hyödyntävän
(kuva)puhelinyhteyden voisi ottaa myös ennalta sovittuun historialliseen henkilöön:
mitä jos opastettavat voisivat ryhmänä keskustella ja esittää kysymyksiä vaikkapa
Pehr Brahea esittävälle näyttelijälle mobiililaitteen avulla?
8. Kulttuuripolkuja muualla Suomessa
● Hämeenlinnan virtuaalinen kulttuuripolku13
● Hiipivä haamu14
Hiipivä Haamu on Helsingissä vuosittain järjestettävä salapoliisi ja
kaupungintuntemuskilpailu.
● Vaasan mobiltour  virtuaalinen matkaopas15
● Kaupunkitarinoita turusta reitti. Reitin voi ladata itselle matkapuhelimeen.16
9. Lähteet
Alaviitteissä näkyvien lähteiden toimivuus on tarkistettu 14.4.2013
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http://www.virtuaalipolku.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=8
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http://hh.ilvesveikot.fi/mistaonkyse
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http://matkailu.vaasa.fi/WebRoot/291396/Page.aspx?id=1160516
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http://www.turku2011.fi/uutiset/kaupunkitarinatjohdattavatturunlinnaltatuomiokirkolle_fi

