PERINNE OSANA
PALVELUTUOTANTOA

Perinne on kaupallistettavissa ja tuotteistettavissa. Perinnettä ovat esim. alueelle tyypilliset tuotantomenetelmät, paikallisesti tuotetut erityistuotteet tai arvokkaat kulttuuri- ja
perinnemaisemat.
Perinnettä voidaan käyttää kaupallisen tuotteen lähdemateriaalina, perinne voi toimia
tuotteen innoittajana tai perinnettä voidaan
tuotteistaa sellaisenaan. Perinteen hyödyntämisen tekee helpoksi se, että perinne on valmiiksi tuttua yleisölle. Perinteen käyttöä eivät
myöskään rajoita yhtä vahvat tekijänoikeudelliset ongelmat, kuten monia muita lähteitä.
Kuva: Harri Kontio

PERINNE OSANA
PALVELUTUOTANTOA
Perinnettä voi hyödyntää esim. seuraavien palveluiden tuottamisessa:

1. Yhteisöllinen näyttely
●● Näyttely toteutetaan paikallisyhteisön
ehdoilla, yhteisön jäsenten kanssa ja
heitä varten. Näyttelyn aihe voi olla esim.
alueelle ominaiset kädentaidot tai arkielämän tavat. Näyttelyyn voi kuka tahansa
tuoda oman esineen (tarina!). Yhteisöllinen
näyttely rakentaa kollektiivista muistia ja
vahvistaa yhteisöllisyyttä. Sama näyttely
voi kiertää eri paikoissa.

2. Dramatisoidut kävelyt
●● Opastuskierroksien elävöittäminen pukeutumisen, pienoistarinoiden ja rekvisiitan
avulla. Kohteiden esittelyyn saa uutta ilmettä, kun opas on pukeutunut tietyn aikakauden tyylillä. Kohteesta voidaan kertoa myös
pienten näytelmien avulla, joissa kohteeseen liittyvät henkilötarinat pääsevät esille.

3. Toiminnalliset työpajat
●● Toiminnallinen työpaja tarjoaa kokemuksellisen lähestymistavan perinteisiin. Pajaan
voi yhdistää sopivissa suhteissa faktatietoa,
itse tekemistä ja kokemista. Esimerkiksi
kotiseutumuseot tarjoavat kaiken ikäisille
hyvät puitteet autenttiselle oppimisympäristölle.

4. Päiväretket ja tapahtumat
●● Perinteen ympärille toteutetut lyhytkestoiset retket ja tapahtumat (esim. hautausmaakierros, perinnepäivät).

5. Valmiit ohjelmapaketit ryhmille
●● Tilauksesta eri kohderyhmille rakennettavat
ohjelmapalvelut. Palvelu voi sisältää esim.
dramatisoituja kohdevierailuja, ruokailua
perinteiseen tyyliin ja majoituksen kulttuurikohteessa.

6. Aikamatka
●● Aikamatka eroaa tavallisesta opastuksesta
ja teatteriesityksestä siten, että siinä kaikki
(opas ja osallistujat) siirtyvät elämään ja
kokemaan kaikkien aistien avulla tiettyä
aikakautta. Aikamatkalaiset pukeutuvat
aikakauteen sopivasti ja tekevät erilaisia
aikakauteen kuuluvia tehtäviä ja keskustelevat aivan kuin eläisivät kyseistä aikaa.

Lisätietoa:
●● Tapahtuman järjestäminen -kortti
(Yhteisöjen ABC-kortisto)
●● Kyläkierros -kortti (Yhteisöjen ABC-kortisto)
●● Perinteen hyödyntäminen koulutyössä -kortti
●● Tarinallistaminen-kortti
●● Tuotteistaminen-kortti
●● tietoa tekijänoikeuksista:
www.tekijanoikeus.fi
●● museoviraston avustukset:
www.nba.fi/fi/avustukset
●● Elävä perintö -sivusto:
www.aineetonkulttuuriperinto.fi
●● www.bark.pohjanmaa.fi

