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Johdanto
Kipinät mediapaketin työstämiseen

Idea terveystiedon mediapaketin koostamiseen syntyi 15.–16.1.2009 järjestetyssä Sanomalehti
mediakasvatuksessa

-työpajassa

Tampereella.

Journalismin

tutkimusyksikön

järjestämään

täydennyskoulutustapaamiseen osallistui opettajia ja toimittajia ympäri Suomea, sekä opettajiksi ja
toimittajiksi opiskelevia Tampereen yliopistolta.

Projektin perusajatus,

terveystiedon ja

mediakasvatuksen yhdistäminen, ideoitiin ryhmätehtävässä. Mediapakettimme on muuntunut tästä
siten, että toimittajan rooli ei ole paketin toteutuksen kannalta keskeinen eikä yhteistyö koulun ja
sanomalehden välillä ole välttämätöntä. Alkuperäisessä suunnitelmassa mediakasvatuspaketti
suunnattiin perus- ja ammattikoululaisille, joiden sijaan olemme keskittyneet lukiolaisiin.

Osallistuimme samalla molemmat mediakasvatuksen Sanomalehti mediakasvatuksessa -kurssille,
joka suoritettiin käytännön mediakasvatustyöllä. Suunnittelimme siis yhdessä opettajaopiskelijoiden
kanssa

oppitunteja,

jotka

vedettiin

yläkouluikäisten

ryhmissä

opettajaopiskelijoiden

harjoittelukouluissa. Kokemus oli meille molemmille avartava: miten mediakasvatuksen päämääriä
voi toteuttaa ”oikeasti”. Mikä toimii ja miksi? Mikä ei ainakaan toimi? Työstimme
oppituntitehtävää eri ryhmissä, mutta päädyimme sen jälkeen pohtimaan samoja kysymyksiä.
Päällimmäisiksi mieleen jäivät opettajakoulutuksen sudenkuopat ja kritiikki kasvattajien latteaa
asennetta kohtaan. Onko todella niin, että oppilasaines on huonoa, opetussuunnitelma on kehno tai
resursseja mediakasvatuksen toteuttamiseen ei koskaan löydy?

Halusimme

suunnitella

terveystiedon

mediapaketista

kokonaisuuden,

joka

on koostettu

mahdollisimman pitkälle valmiiksi opettajan arkisia tarpeita varten. Opettajan ei siis tarvitse
innostua medianäkökulmasta tulisesti ja varata sille erityisesti aikaa, sillä olemme tehneet
taustatyön

hänen

puolestaan.

Opettaja

poimii

käyttötarkoituksiinsa

sopivat

tehtävät,

herätemateriaalit ja linkit, tai käyttää mediapakettia oman näkökulmansa tarkentamiseen.

Olemme tiedotusopin yleisen linjan opiskelijoita Tampereen yliopistolla. Meistä ei tule
journalisteja, vaan koulutuksemme viitoittaa meitä ”joukkoviestinnän asiantuntijatehtäviin
erityisesti mediakulttuurin, mediakasvatuksen ja viestintäpolitiikan aloille” (Tiedotusopin laitos).
Olemme kiinnostuneita mediakasvatuksesta, mutta emme valmistu opettajiksi. Tulemme siis niin
mediaan kuin kasvatukseenkin ulkopuolisina. Toivomme, että tämä osittainen sivullisen asema on
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mediapaketin kannalta hedelmällinen. Ehkä näemme asiat toisin, ehdotamme ja tarjoamme jotakin
typerää, vastenmielistä, hilpeää, outoa, rohkeaa, vaikeaa tai oleellista.

Yritimme pitää mediapaketin tehtävien suunnittelussa mielessä, millaista on olla lapsi tai nuori.
Olemme muistelleet omia koulu- ja oppimiskokemuksia, verranneet niitä mediakasvatuksen ja
lukion terveystiedon opetussuunnitelman tavoitteisiin ja tätä kautta pyrkineet samaistumaan nuoriin.

Mediakasvatus ja lukion terveystieto

Mediakasvatus on opiskelijan näkökulmasta kuin akateeminen roskatynnyri. Sen teoriat on laitettu
samaan saaviin, jota kenen tahansa ohikulkijan sopii kaivella, mutta joita kukaan ei ota käyttöön,
vie kierrätykseen tai edes kaatopaikalle. Mediakasvatuksella ei tunnu olevan Suomessa paikkaa:
mediakasvatus-sana pulpahtaa esiin sieltä täältä, mutta se ei ole vielä juurtunut selkeästi minnekään.
Mediakasvatus on monitieteistä ja -ulotteista, laaja-alaista ja kattavaa, ja nähtävästi vaikeaa
toteuttaa käytännössä.

Oppiaineista terveystieto sopii mielestämme mediakasvatukseen hyvin, sillä mediaympäristö tarjoaa
lukemattomia mahdollisuuksia käsitellä terveystiedon aihepiirejä. Mediakasvatuksen kautta on
mahdollista nähdä terveystiedossa monia merkityksiä, eikä esimerkiksi terveyttä ja sairautta ole
mielestämme mielekästä käsitellä ottamatta huomioon mediakulttuuria. Käytännön opetuksessa
tämä tarkoittaa mielestämme sitä, että oppilaan oma kokemus ja näkökulma otetaan osaksi
kasvatusta, ja ne sidotaan yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun.

Valitsimme lukion mediapaketin kehystäjäksi, sillä mielestämme mediakasvatukselliset lähtökohdat
tukevat lukion yleissivistäviä päämääriä. Lisäksi lukioikäisiltä voi mielestämme odottaa tarvittavia
taitoja, tietoa ja motivaatiota mediapaketin tehtävien suorittamiseksi. Lukion kolme terveystiedon
kurssia muodostavat kokonaisuuden, joiden aikana on mahdollista paneutua terveystiedon
kysymyksiin pintaa syvemmältä, myös median kautta.
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Teoria
Mihin mediakasvatusta tarvitaan?

Koulun ulkopuolinen maailma on erilainen kuin se, millaisessa maailmassa kouluissa opetetaan,
mitä ja miten (Suoranta 2009, 5–7). Sekä opettajat että nuoret tuntuvat sosiaalistuneen käytäntöön,
jossa kouluissa opetettava tieto on erityistä ja poikkeaa maailman muusta tiedosta (ks. Luukka,
Pöyhönen, Luhta, Taalas & Keränen 2008). Kuulemamme opettajien kokemukset Sanomalehti
mediakasvatuksessa -seminaarissa vahvistavat tätä käsitystä. Useiden tapaamiemme opettajien
ajatuksissa koulu oli paikka, jossa ei tarvitse kehittää hömppämediamaailman triviaalitaitoja, vaan
joiden opetuksen täytyy painottua siihen ”kaikkeen muuhun”. Herää kysymys, mihin
mediakasvatusta tarvitaan, jos kerran sekä opettajat että oppilaat vieroksuvat mediakasvatuksellista
otetta opetuksen sisällöissä ja opetusmuodoissa.

Terveystiedon mediapakettia suunnitellessamme pohdimme taajaan, mitä mediakasvatus on, ja
miksi se on tärkeää. Olemme päätyneet kyseenalaistamaan mediakasvatuksen erityisyyden täysin.
Mediakasvatus ei mielestämme ole mitään poikkeavaa, eikä sitä kuulu erottaa muusta
kasvatuksesta. On mediakasvatuksen näkökulmasta ratkaisevaa, suhtaudutaanko siihen opettajien ja
oppilaiden taholta nuivasti kuin lisälastiin, ekstratyönsarkaan, vai otetaanko se osaksi tavallisia
koulumaailman käytäntöjä. Mediakriittisyys on siis mediapakettimme lähtökohta –ei sen päämäärä.
Odotamme paljon niin opettajalta kuin oppilailtakin.

Mediakasvatuksen teorian tasolla on äärimmäisen tärkeää tehdä rajanvetoja sen suhteen, mitä
mediakasvatus on ja millaista ideologiaa se kantaa. Käytännön opetus- ja kasvatustyössä, johon
terveystiedon mediapaketti on ensisijaisesti tarkoitettu, on mielestämme kuitenkin oleellisinta
keskittyä itse tekemiseen. Tässä mediakasvatus ei vaadi opettajalta intohimoista suhdetta
mediaympäristöön, vaan vain rohkeaa asennetta ja luottamusta omaan ammattitaitoon. Jo nyt nuoret
ovat sisäistäneet ajatuksen mediasta toimintaympäristönä ja maailmassa olemisen muotona,
opettajaa ei tarvita tätä itsestäänselvyyttä heille osoittamaan. Sen sijaan aikuinen, eli opettaja, voi
opastaa nuoria tiedonlähteille, purkaa heidän kanssaan tiedon eettisiä kysymyksiä ja kannustaa heitä
haastamaan maailman itsestään selviltä tuntuvia ilmiöitä.
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Kriittinen mediakasvatus toimintana

Monet suomalaiset mediakasvatuksen asiantuntijat luottavat toivonsa opettajien ammattikuntaan.
Opettajat kantavat valtaa, vastuuta ja vapautta opetuksen toteuttamisen linjoista, eli siitä, mitä
luokkahuoneissa lopulta tehdään ja miten. Opettajia ja opettajakoulutusta arvostellaan ja toisaalta
opettajien pakkorakotilannetta yritetään ymmärtää. (Kiilakoski, Tomperi, & Vuorikoski 2005, 14–
18; Herkman 2007, 51.)

Juha Suoranta kuvaa opettajia sekä vallan käyttäjinä että sen sen kohteina: he työskentelevät
ylhäältä asetetuissa rajoissa (opetussuunnitelma, luokattoman lukion rakenne ja lukujärjestys,
ainejaot ja niin edelleen) ja samalla asettavat opiskelijoille ehdot koulumaailman arjessa (Suoranta
2009, 3). Suorannan mukaan myös formaalin koulun kapealainen tiedonkäsitys muodostuu
ongelmaksi mediakasvatuksen näkökulmasta. Kuitenkin Suoranta kysyy, miten sekä opettajien että
oppilaiden alisteiseen asemaan tulisi suhtutua:

”Miten voisimme siis lisätä oivaltavaa asennoitumistapaa, vapauttaa koulun, koulun opettajat,
koulun oppilaat elävään, orgaaniseen oppimiseen? --- Eivätkö koulu ja siellä työskentelevät ole jo
vapaita? Tietävätkö he tämän vai eivät tiedä? Miksi koulun kulttuuri on koulun kulttuuri, eikä
maailman kulttuuri niin kuin maailma on? --- Miten koulun ovet voitaisiin avata ulos maailmaan?
Tai miksi näin pitäisi tehdä? En tiedä, en todella osaa sanoa.”(Suoranta 2009, 11.)

Olemme pohtineet näitä kysymyksiä työmme edetessä, ja päädymme yksinkertaisesti toteamaan,
että parhaan vastauksen Suorannan kysymystulvaan voimme antaa toiminnan kautta ja opettajien
työtä helpottaen. Tarkoittaa kriittinen ja vapauttava mediakasvatus sitten mediaa opetuksen
kohteena,

mediatuotannon

tarkastelemista,

median

kerronnan

keinojen

erittelyä,

yhteiskuntakritiikkiä tai opetuksen lomittamista mediaan, on sen toteuttamisen kokeileminen
mielestämme kannattavampaa kuin mediakasvatuksellisen opetusotteen totaalinen sivuuttaminen
(ks. Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 12–16). On parempi yrittää kuin jättää yrittämättä.

Terveystiedon

mediapaketissa

kriittisyys

tarkoittaa

formaalin

koulun

toimintatapojen

kyseenalaistamista. Pidämme tärkeimpinä kriittisyyden muotoina dialogisuuteen perustuvaa opetusja oppimisotetta ja merkityksellisenä pidetyn tiedon rajojen rikkomista. Molemmissa näkökulmissa
on oleellista hierarkkisuuden purku: opettaja-oppilas ja arkitieto-koulun tieto -jaotteluja voi
horjuttaa, ja rajanvetoja on mielestämme syytä vähintään testata.
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Marjo Vuorikosken ja Tomi Kiilakosken mukaan dialogisuudella tarkoitetaan sekä keskustelevaa
opetusotetta että valta-asemien, kuten opettaja-oppilas-suhteen, tiedostamista. Dialogisuus lupaa
Vuorikosken ja Kiilakosken mukaan paljon: ihanan tasa-arvoista keskustelua, toisistaan
ammentavia kannanottoja, vilkasta ajatustenvaihtoa ja moninaisten ideoiden ja himisten
demokraattista suurjuhlaa. Todellisuudessa dialogi pitää sisällään ehtoja: se tapahtuu aina tietyssä
paikassa ja ajassa, jolle koulutuskulttuurimme asettaa jähmeitä rajoitteita. (Vuorikoski & Kiilakoski
2005, 309–314.)

Vuorikoski ja Kiilakoski selventävät dialogisuuden käsitettä sen alkujuurella, Sokrateen kätilö- ja
paarma-vertauksilla. Kätilö-esimerkki kuvaa teoriaa, jossa opettaja avustaa ikään kuin sivusta: ei
käy oppimisen tuskien taivalta itse läpi, vaan tukee ja toimii heijastuspintana oppilaan ajatuksille
(Platon 1979,150b-151c, Vuorikosken & Kiilakosken 2005, 314–315 mukaan). Paarma-esimerkissä
opettajan tehtävänä on puraista tai sohaista oppilaat pohtimaan vaiettuja aiheita (Platon 1999, 30e,
Vuorikosken & Kiilakosken 2005, 314–316 mukaan). Olemme pyrkineet suunnittelemaan
terveystiedon mediapaketin tehtävät siten, että ne kannustavat ja herättelevät oppilaiden lisäksi
myös opettajia. Tarkoituksena on, että opettaja on osa dialogia puhujana ja toimijana, ei vain
puheenvuorojen jakajana tai moraalisoivana mittapuuna. Parhaimmillaan dialogi irrottaa opettajan
roolin koulutusinstituution ehdottamasta suunnitelmien toteuttajan pestistä (Vuorikoski &
Kiilakoski 2005, 322).

Törmäsimme Sanomalehti mediakasvatuksessa -seminaarissa koulumaailman todellisuuteen siten,
että kasvattajien mediakriittisyys (tai sen puute) tuntui olevan suurempi kysymys kuin se, mitä
lasten ja nuorten kanssa tehdään. Tästä koulutyössä käytetyt oppimateriaalit on hyvä esimerkki.
Millaista tietoa koulussa siis saa ja pitää oppia? Olemme ratkaisseet kysymyksen terveystiedon
mediapaketissa niin, että paketti sisältää viittauksia ja linkkejä mahdollisimman moniin erilaisiin
teksteihin ja kuviin. Materiaalit ulottuvat Pelkoa ja inhoa Las Vegasissa -elokuvan YouTubeklipistä akateemiseen väitöskirjaan. Toivomme, että kriittiset pohdinnat etenevät mediakuvien
tarkastelusta yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Mielestämme populaarikulttuurin kautta voi matkata
selvän reitin omantunnonkysymyksiin. Median kuvien ja tekstien tulkinnan avuksi olemme ottaneet
feministisestä mediatutkimuksesta juontuvia käsitteitä, sillä ne tuntuvat avartavan havannollisesti
mediaan liittyviä yhteiskunnallisia rakenteita ja vallankäyttöä.
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Terveystiedon mediakasvatuspaketin käytöstä
Opettaja voi käyttää terveystiedon mediapakettia opetuksessaan kokonaisuutena tai hyödyntää siitä
yksittäisiä tehtäviä. Olemme valinneet tehtäviin esimerkkiteemat, mutta halutessaan opettaja voi
keksiä esimerkiksi haastattelu- ja väittelytehtäviin toisenlaiset teemat. Tarkoituksena on se, että
tehtäviä voi pieniä muutoksia tekemällä ja teemaa muuntamalla hyödyntää kaikilla lukion
terveystiedon kursseilla. Opettajilla on vapaat kädet muokata tehtävistä parhaiten käyttöön sopivat.

Olemme suunnitelleet tehtävät niin, että lähes jokaisen teeman aluksi luokassa näytetään aiheeseen
liittyvää kuvamateriaalia, esimerkiksi kuvia, tekstejä, internetsivustoja tai videopätkiä. Tämä
herättelee oppilaita käsiteltävään aiheeseen ja pistää heidän mielikuvituksensa liikkeelle. Kuva
mahdollistaa monipuoliset tulkinnat ja yhdistyy oppilaiden aiempiin kokemuksiin. Lisäksi olemme
koonneet tarkentavia ohjeita liitteiksi tehtäviä neljä, kuusi, yhdeksiän ja kymmenen varten.

Kaikki paketin tehtävät voidaan haluttaessa toteuttaa ryhmätyönä tai pareittain, jos tämä kannustaa
oppilaita työskentelemään aktiivisesti ja edistää heidän oppimistaan. Ryhmätyöt eivät kuitenkaan
ole pakollisia, vaan tehtävät voidaan toteuttaa aivan yhtä hyvin myös itsenäisesti työskennellen.

Tehtävät etenevät siten, että kaksi ensimmäistä harjoitusta on suunniteltu ”lämmittelyä” varten,
opettajien

ja

kahdeksanteen

oppilaiden
ovat

virittymiseksi

kriittiseen

media-analyysitehtäviä,

joissa

näkökulmaan.
olemme

Tehtävät

yrittäneet

kolmannesta

soveltaa

erilaisia

oppimistapoja ja vaihtelevia teemoja. Tautinen juttu-, Kysely-, Väittely- ja Julkaisu-tehtävissä
tarkoituksena on hyödyntää analyysitehtävistä opittua ja tuottaa uutta tietoa.

Kurssin

suoritustavaksi

suosittelemme

oppimispäiväkirjaa

perinteisen

tentin

sijaan.

Oppimispäiväkirjassa oppilaat pohtivat kurssin sisältöjä ja tunneilla tehtyjä tehtäviä. Päiväkirja
kertoo, miten oppilas on sisäistänyt käsitellyt asiat ja mitä kysymyksiä ne ovat hänessä herättäneet.
Siihen voidaan myös liittää tunneilla tai itsenäisesti tehdyt tehtävät. Oppimispäiväkirjan voi
toteuttaa

myös

blogin

muodossa.

Näin

oppilaat

pääsevät

helposti

vertailemaan

oppimiskokemuksiaan ja ajatuksiaan ja antamaan palautetta toisten suorituksista.

Blogin voi perustaa ilmaiseksi esimerkiksi Blogger-palvelun kautta osoitteessa www.blogger.com.
Paina internetsivun oikeassa laidassa olevaa luo blogi -nappia. Tällä tavalla pääset luomaan Google-
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tilin. Jotta tilin luominen onnistuu, sinulla täytyy olla sähköpostiosoite. Tämän jälkeen nimeät
blogisi ja valitset sille taustan.

Tehtävät ja projektit

1. Oppimateriaalin kriittinen arviointi

Oppikirjat ja muut opetusmateriaalit ovat valintojen tuotos siinä missä kaikki muutkin viestit
ympärillämme. Sen vuoksi niiden välittämää tietoa ei pidä ottaa annettuna. Perehtymällä kirjojen
sisältöön kriittisestä näkökulmasta oppilaat havaitsevat, miten maailmaa tuotetaan: mitä kirjoissa
käsitellään ja miten, mitä jätetään niiden ulkopuolelle ja miksi. Kuka tai mikä valintoja tekee, ja
mihin niillä on tarkoitus oppilaita ohjata? Tehtävän tarkoituksena on saada oppilaat
kyseenalaistamaan heille tarjotun tiedon laatu ja merkitys. Päntätäänkö kirjoja vain kokeita varten,
vai onko tiedolla muita merkityksiä? Onko tiedolla seurauksia, eli vaikuttaako se oppilaan omaan
elämään?

Opettajalta tehtävä vaatii rohkeutta, koska hänen täytyy tarkastella kirjan lisäksi myös itseään
kriittisesti. Olisiko syytä opettaa toisin? Voisiko opetuksessa käyttää oppikirjan sijaan jotain muuta
materiaalia? Mitä? Opettaja hyötyy tehtävästä saadessaan tietoa oppilaita kiinnostavista teemoista
asettamalla itsensä ja oppiaineensa alttiiksi ankarallekin arvioinnille.

Perehtykää kirjaan ensin kokonaisuutena selailemalla ja tutustumalla sisällysluetteloon. Mitä aiheita
kirjassa käsitellään, mitä ei? Millaisia ajatuksia kirja ensisilmäyksellä oppilaissa herättää: mikä
heitä kiinnostaa, mikä ei ja miksi? Puuttuuko kirjasta joku oppilaiden mielestä kiinnostava ja
ajankohtainen terveyteen liittyvä teema? Entä kokevatko oppilaat jonkun teeman turhaksi?

Oppilaat valitsevat kirjasta kokonaisuuden, johon he tutustuvat tarkemmin. Tehtävän voi toteuttaa
halutessaan ryhmä- tai parityönä siten, että ryhmät itse valitsevat heitä kiinnostavan aiheen.
Oppilaiden tehtävänä on ideoida, miten käsiteltäviä aiheita voisi esittää toisin ja mitä niistä voisi
kertoa lisää. Opettaja kannustaa oppilaita käyttämään mielikuvitustaan. Tehtävään ei ole oikeita tai
vääriä vastauksia, vaan sen tarkoituksena on innostaa oppilaat tutkimaan, tuottamaan ja hakemaan
tietoa ennakkoluulottomasti.
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Kun oppilaat ovat tutustuneet kirjan eri teemoihin, heidän tehtävänään on kirjoittaa teksti siitä,
miten käsitykset jostakin terveyteen liittyvästä asiasta ovat muuttuneet vuosien aikana. Oppilaat
saavat valita mieleisensä aiheen ja aikavälin, jota tarkkailevat, mutta liitteenä on esimerkiksi
huumeiden käyttöön liittyvää aineistoa. Muita antoisia aiheita voisi olla esimerkiksi vanhemmuus,
homoseksuaalisuus tai syöpä. Tehtävään voi kirjoituksen lisäksi kerätä kuvia ja tilastoja
havainnollistamaan tapahtuneita muutoksia. Tehtävä auttaa oppilaita käsittämään, että käsitykset
terveyksistä ja sairauksista, normaalista ja ihailtavasta ovat muuttuneet merkittävästi vuosien
saatossa. Tehtävän voi toteuttaa myös ryhmä- tai parityönä

Herätemateriaalia oppilaille ja opettajille:

Finnqueer-internetsivusto: www.finnqueer.net
http://www.finnqueer.net/juttu.cgi?s=165_6_1
http://www.finnqueer.net/juttu.cgi?s=294_6_1

Helsingin sanomien 5.4.2009 julkaistu artikkeli heroiinin käytöstä:
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Heroiini+oli+pulaajan+Suomen+suosittu+superl%C3%A4%C3
%A4ke/1135244950759

Suomen syöpärekisterin internet-sivut: www.syoparekisteri.fi/tilastot

2. Median terveystiedon kriittinen arviointi

Tehtävä on samankaltainen kuin edellinen, mutta oppikirjojen sijaan tehtävässä tutustutaan eri
viestimien tuottamaan terveystietoon ja pyritään arvioimaan sitä kriittisesti. Oppilaat tutustuvat
valitsemansa viestimen tarjoamaan terveystietoon (esimerkiksi sanomalehti, aikakauslehti,
mainonta, radio, televisio, nettisivustot). Oppilaat tarkkailevat, mistä terveyteen liittyvistä asioista
viestimissä kerrotaan ja mistä ei ja pohtivat, miten näistä asioista kerrotaan ja miksi. Tämän jälkeen
vertaillaan, miten koulun oppikirjojen ja median välittämä terveystieto eroavat toisistaan ja mistä
mahdolliset erot voisivat johtua. Oppilaat pohtivat myös, millaista käsitystä terveydestä ja
sairaudesta media luo.
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a) Wikipedian terveystieto

Tässä tehtävässä tutustutaan Wikipediaan, sinne tuotettuun ja sen tuottamaan terveystietoon.
Wikipedian idea on, että kuka tahansa voi tuottaa tietoa sivustolle ja korjata muiden tuottamaa
tietoa. Wikipediassa tieto on neuvoteltavissa ja kaikki ovat tasa-arvoisia tiedontuottajia. Oppilaat
tutustuvat tehtävässä wikitiedon tuottamiseen.

Ensin oppilaat tutustuvat Wikipediaan tekemällä hakuja ja etsimällä terveyteen liittyviä sanoja.
Samalla he arvioivat wikitiedon luotettavuutta ja pohtivat, voisiko Wikipedian artikkeleita muokata
lisäämällä uutta tietoa aiheesta sivustolle. Entä löytyykö Wikipediasta ”väärää” tai kyseenalaista
terveystietoa? Tämän jälkeen oppilaiden tehtävänä on tarkistaa lähteitä, joihin Wikipedian
teksteissä viitataan. Miten luotettavilta käytetyt lähteet vaikuttavat? Voisiko teksteissä viitata
joihinkin muihin lähteisiin? Mihin? Miten ”wikiterveystieto”eroaa koulun terveystiedosta?

Tutustuessaan wikitietoon ja vertaillessaan sitä koulutiedon kanssa oppilaille selkenee, miten tietoa
tuotetaan halutunlaiseksi eri lähteitä hyödyntäen. Tarkoituksena on, että oppilaat ymmärtävät, miten
eri lähteitä käyttämällä ja useita tekstejä hyödyntämällä niin wiki- kuin kouluteksteistäkin olisi
voinut tulla erilaisia. Tieto on siis aina lukuisien valintojen tulos.

Oppilaiden pohtivat, millaista käsitystä terveydestä ja sairaudesta Wikipediaan kirjoittavat ihmiset
tuottavat tekemillään valinnoilla. Lopuksi oppilaat kokeilevat tiedon tuottamista Wikipediaan.
Opettaja kannustaa oppilaita tarkastamaan Wikipedian artikkeleja ja korjaamaan niitä, tai
tuottamaan itse täysin uutta tietoa Wikipediaan. Tuottaessaan tietoa Wikipediaan oppilaiden on
tärkeää pohtia, miksi Wikipedian kaltaisia yhteisöllisen tiedontuotannon foorumeja on olemassa.
Mitä hyötyä niistä on ja mikä merkitys niillä tiedonvälittäjinä on? Miten oppilaat itse hankkivat
tietoa? Hyödyntävätkö he Wikipedian valtavaa tietomäärää?

Herätemateriaalia oppilaille ja opettajille:

Suoranta, Juha (2009) Wikioppiminen ja radikaali tasa-arvo.
http://suoranta.files.wordpress.com/2009/03/suoranta_wikimaailma.pdf
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b) Median terveysbisnes
Terveys ei ole ainoastaan arkipäiväämme koskettava asia ja yksi hyvän elämän perusehdoista.
Terveydestä on tullut myös merkittävää liiketoimintaa, joka pyörittää huimia rahasummia. Media
on alue, jolla pyöritetään terveysbisnestä ja ylläpidetään medikalisaatiota televisio-ohjelmien,
mainosten ja lehtien kautta. Medikalisaatiolla tarkoitetaan sitä, että arkipäiväisistä ilmiöistä ja
tavallisista elämänkulkuun kuuluvista asioista, kuten ujoudesta tai vanhenemisesta, on tehty
terveyteen liittyviä ongelmia ja sairauksia. Näihin sairauksiin on tarjolla erilaisia ratkaisuja,
esimerkiksi lääkkeitä ja kalliita hoitoja. Pillerillä voidaan voittaa esiintymiskammo ja erilaisilla
rasvoilla ja hoidoilla pysäyttää ikääntyminen. Medikalisaatio merkitsee myös sitä, että uusia
sairauksia keksitään, jotta niihin voidaan tarjota hoitoja. Vähäpätöisiä oireita liioitellaan ja pienistä
ongelmista tehdään valtavia terveysuhkia.

Kun ihokarvoista, pahanhajuisesta hengityksestä,

rypyistä ja selluliitista tehdään lääketieteellisiä ongelmia ja terveysuhkia, ei kukaan ole enää terve.
Kaikille syntyy uusia terveydellisiä ongelmia, joihin löytyy lääke suoraan kaupan hyllystä.
Medikalisaatio on kaupallinen ilmiö, jonka opit tulevat ihmisille tutuiksi erityisesti mainonnan
kautta.

Medikalisaatio ilmenee käytännössä monella tapaa. Terveyttä edistetään ja sairauksia torpataan
esimerkiksi terveysvaikutteisten ruokien, lääkkeiden ja erilaisten kosmeettisten tuotteiden avulla.
Myös niin sanottu lifestyle-lääketiede, eli kauneuskirurgia, auttaa terveysongelmien kanssa
kamppailevia ja pyrkii jopa estämään terveysuhkien synnyn. Medikalisaatiossa korostuu
ennaltaehkäisy. Jokaiseen mahdolliseen terveydelliseen ongelmaan löytyy ratkaisu ja hoito, ennen
kuin ongelmaa on edes syntynyt.

Tehtävän aikana oppilaiden on tärkeä pohtia, millaista käsitystä terveydestä media luo ja välittää.
Luoko media todella sairauksia ja terveyksiä ja ylläpitääkö se lääketieteellistymistä? Jos luo, niin
millä keinoilla ja miksi? Onko median perimmäisenä tavoitteena vain voiton maksimointi? Pitääkö
media yllä medikalisaatiota vain mainostulojen toivossa? Mitä syitä medikalisaation kaltaisen
ilmiön taustalla voi olla? Onko medikalisaatio ainoastaan kaupallinen ilmiö? Mitä muuta se voi
olla?

Oppilaiden tehtävänä on valita joko jokin median luoma sairaus ja tutustua tämän sairauden
hoitokeinoihin ja lääkkeisiin, tai keksiä itse jokin uusi ”sairaus” ja keksiä sille hoitokeinot. He
voivat pohtia esimerkiksi, miten selluliitista tai ihokarvoista on tullut sairauksia, ja mitä keinoja
media tarjoaa näiden vaivojen hoitoon.
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Tehtävä voidaan toteuttaa monilla eri tavoilla: Oppilaat voivat esimerkiksi kirjoittaa tekstin, piirtää
sarjakuvan tai tehdä animaation sairaudesta ja sen ympärillä pyörivästä bisneksestä. Opettaja
kannustaa oppilaita käyttämään mielikuvitustaan tehtävän toteuttamisessa.

3. Vastamainos (mainoksen arviointi ja suunnittelu)

Mainonta levittää terveystietoa ja muokkaa käsityksiämme terveistä elintavoista, normaalista ja
tavoiteltavasta

elämästä.

Vastamainonta

käyttää

mainonnan

keinoja

hyväkseen,

mutta

kyseenalaistaa sen lähtökohtia. Usein vastamainos kritisoi sekä mainontaa että mainostettavaa
tuotetta. Tehtävän tarkoituksena on saada oppilaat näkemään, miten mainonta tuottaa mielikuvia
terveyksistä ja sairauksista myynnin maksimoimiseksi. Mainos on vaikuttamisen väline.

Tehtävän aluksi oppilaat tarkastelevat erilaisia vastamainoksia. Opettajan johdolla oppilaat
keskustelevat hyvän vastamainoksen kriteereistä. Mihin vastamainos pyrkii ja miksi? Mikä saa
mainoksen toimimaan? Miten viesti tuodaan parhaiten esille?

Seuraavaksi oppilaat suunnittelevat pareittain tai ryhmissä samasta kuvasta mainoksen tai
vastamainoksen. Ideointitehtävän voi toteuttaa esimerkiksi tietokoneilla tai askarrellen. Tehtävä tuo
esille, miten kuvaa voi tulkita monella tavalla. Kuvan aikaansaamiin merkityksiin vaikuttaa muun
muassa kuvan rajaus ja kuvaan liitetyt tekstit. Luokka tarkastelee valmiita mainoksia ja pohtii
mainosten keinoja vedota tulkitsijaan. Miten mainonta vetoaa tunteisiin tai käyttää ironiaa ja
huumoria? Miten mainonta pyrkii voittamaan ihmiset puolelleen? Löytyykö mainoksista
näennäistieteellisiä faktoja tai tyhjiä lupauksia?

Lopuksi oppilaat suunnittelevat oman terveysaiheisen vastamainoksen joko yksin tai ryhmissä.
Vastamainoksen toteuttaminen vaatii tutustumista valittuun aiheeseen sekä kykyä tarkastella aihetta
kriittisesti. Oppilaat voivat itse etsiä kuvan tai opettaja voi halutessaan antaa kaikille saman kuvan
tehtävää varten.

Herätemateriaalia oppilaille ja opettajille:

Luonto-Liiton ja Voima-lehden vastamainoskilpailu 2008:
Palkitut työt: http://www.mainoskupla.fi/
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Kaikki kilpailutyöt: www.luontoliitto.fi/keskustelu/galleria

Tampereen yliopiston kuvajournalismin opiskelijoiden Katse-lehden vastamainosgalleria:
http://katse.uta.fi/galleria_simple/galleria.html

Adbusters-sivujen kansaivälisiä vastamainoksia:
http://www.adbusters.org/gallery/spoofads

Nettiartikkeli vastamainonnan keinoista ja mahdollisista seurauksista:
http://pop.yle.fi/artikkelit/2009-03-03/vastamainokset-pelaavat-mielikuvilla

(Aiheeseen

liittyvät

linkit -lista sivun alareunassa on hyödyllinen.)

4. Urheilun sankarit

Urheilu ja liikunta ovat osa tasapainoista arkea. Mediassa niillä on suuri rooli bisneksenä: urheilu
myy.

Tehtävissä

oppilas

pohtii

urheilua

ja

urheilijoita

median kautta:

millaista

on

urheilujournalismi, miten mediaesitykset kilpa- ja kuntourheilusta poikkeavat toisistaan ja millaisia
tähtikuvia urheilijoista media tuottaa.

Tehtävän tarkoituksena on herättää oppilas pohtimaan urheilun kilpailukulttuuria, liikkumiselle
mediassa annettuja ristiriitaisia merkityksiä ja eri urheilulajeille mediassa annettua tilaa.
Päämääränä on, että oppilas käyttää tehtävässä mahdollisimman paljon hyödykseen omaa arkista
pohjatietoaan: tarkastelee uudesta näkökulmasta esimerkiksi seuraamiaan urheilu-uutisia, kuntoon
ja kehonhuoltoon liittyvää median terveystietoa ja pureutuu itselleen tärkeän liikuntamuodon
esittämiseen mediassa. Oppilaat toteuttavat tehtävän yksin tai pareissa. Lisätietoa tehtäviin löytyy
liitteestä 1.

a) Urheilu-uutisen analyysi (päivälehdet, iltapäivälehdet, nettilehdet)

1) Määrällinen analyysi
Määrällisen sisällönerittelytehtävän tarkoituksena on hankkia yleistä tietoa urheilu-uutisten
säännönmukaisuuksista ja rakenteista. Oppilaiden tehtävänä on suhtautua tekstien sisältöihin
mahdollisimman objektiivisesti ja systemaattisesti. Uutistekstejä kuvaillaan tehtävän kautta
määrällisesti, ja aineisto muutetaan numeroiksi.
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Oppilaat valitsevat haluamansa lehden ja jonkin päivän urheilu-uutiset analyysialueekseen.
Tehtävänä on tutkia määrällisen analyysin keinoin, millaisia toimijoita urheilu-uutiset tuottavat.
Oppilaat laskevat sivuilta, keitä uutisissa haastatellaan ja kenelle annetaan puheenvuoro
(urheilijalle, valmentajalle, urheiluseuran omistajalle, asiantuntijalle, urheiluviihteen kuluttajalle ja
niin edelleen). Tehtävässä oppilaat kiinnittävät huomiota siihen, mitä kansallisuuksia jutuissa
käsitellään, mitä lajeja uutiset koskevat ja mitä sukupuolta uutisten toimijat edustavat. Oppilaiden
tehtävänä on muokata saamansa tulokset havainnolliseen muotoon ja pohtia syitä tuloksiin.

2) Laadullinen analyysi
Uutisanalyysitehtävässä oppilaat valitsevat tarkasteluunsa arkipäiväisen urheiluaiheisen artikkelin
tai uutisjutun. Tehtävänä on kiinnittää huomiota uutisessa käytetyn kielen nyansseihin: millaisia
sanavalintoja, vertauskuvia ja kuvailuja tekstissä käytetään. Oppilaat ”lähilukevat”artikkelia. Mitä
sanotaan ja miten, ja mitä jätetään sanomatta? Artikkeli on tehtävässä ikään kuin ikkuna maailmaan:
millainen on artikkelin tarjoama maailmankuva. Oppilaat kirjoittavat artikkelista lyhyen analyysin,
jossa he pohtivat syitä urheilu-uutisessa käytettyyn kieleen.

b) Kilpa- ja kuntourheilun vertailu (aikakauslehdet paperilla ja netissä)
Tehtävässä oppilaat hyödyntävät määrällisen ja laadullisen analyysin keinoja ja vertailevat, millä
tavoilla kilpa- ja kuntourheilusta kerrotaan viestimissä. Miten kertomukset eroavat toisistaan? Onko
niillä jotain yhteistä? Millaisia merkityksiä liikunnalle annetaan? Millaisia syitä liikkua media luo?

Oppilaat valitsevat vertailuun kaksi artikkelia haluamistaan lähteistä: toisen kilpa- ja toisen
kuntourheiluaiheisen. Tehtävän päämääränä on, että oppilaat havaitsevat median luomat erot
urheilun ja liikunnan välillä valitsemansa esimerkkitapauksen kautta.

c) Urheilijoiden tähtikuvat ja eri lajit mediassa (eri medioiden henkilökuvat ja ”hittilajit”)
Tehtävässä oppilaat poimivat mediasta itseään kiinnostavia urheilijoiden henkilökuvia ja
-kuvauksia. Millaista julkisuutta urheilijat saavat ja miksi? Miten urheilijoita mediassa kuvataan?
Millaisia merkityksiä heille annetaan? Entä miten eri lajeista kerrotaan mediassa ja miksi tietyt lajit
nousevat esiin? Miten urheilijasta tuotettu kuva vastaa tämän edustamaan lajin julkisuuskuvaa?
Esimerkkeinä voivat olla tanssijat, taitoluistelijat, formulakuskit, jääkiekkoilijat, jalkapalloilijat
ynnä muut.
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Oppilaat tuottavat katsauksen valitsemansa urheilijan saamaan julkisuuteen. Oppilaat valmistavat
kokonaisuudesta esimerkiksi PowerPoint-esityksen tai kollaasin, jossa he yhdistelevät hakemiaan
tietolähteitä. Tehtävässä oppilaat voivat yhdistävää kuvaa, tekstiä ja ääntä parhaaksi näkemällään
tavalla.

Herätemateriaaliksi oppilaille ja opettajille:

Pirinen, Riitta (2006) Urheileva Nainen lehtiteksteissä. http://acta.uta.fi/pdf/951-44-6574-1.pdf
-

s. 21–24: yleistä mediaurheilun tutkimuksesta

-

s. 36–57: erilaisia Naisen representaatioita

5. Moralisoiva ja seksikäs ruoka

Tämä tehtävä on samankaltainen kuin Urheilun sankarit -tehtävä, mutta urheilun sijaan tehtävässä
tarkastellaan median tapaa esittää ruokaa ja sen parissa toimivia julkkiskokkeja. Ruoka on vahvasti
esillä eri viestimissä. Esimerkiksi televisiossa pyörii kymmeniä kokkiohjelmia ja muita ruokaan
liittyviä sarjoja, kuten Olet mitä syöt tai Suurin pudottaja. Myös lehdet pursuavat ruokaohjeita ja
uutuustuotteita kauppaavia mainoksia. Tehtävässä tarkkaillaan, millaisia ristiriitaisia merkityksiä ja
arvoja ruoalle mediassa annetaan.

a) Moralisoiva ruoka
Tehtävässä oppilaat valitsevat mediaesityksen, joka liittyy ruokaan elämänhallinnan ja itsekontrollin
näkökulmasta. Tarkastelun kohteena voi olla esimerkiksi ruokareseptien ja dieettiohjeiden ristiriita
aikakauslehdissä, painonhallintaa, lihavuutta ja laihuutta käsittelevät tv-ohjelmat ja nettisivustot tai
tuoteselosteiden virittämä kuva vastuullisesta kuluttajasta. Entä miten syömisen kontrolli liitetään
kansalliseen terveyteen, hyvinvointiin? Onko tiedostava syöminen kansalaisvelvollisuus? Miten
ruoasta tuotettu tieto kontrolloi meitä?

b) Julkkiskokit
Tehtävässä oppilaat valitsevat mediasta tutun, itseään kiinnostavan julkkiskokin ja tutustuvat tämän
julkisuuskuvaan. Tehtävän aikana oppilaat pohtivat, millaista julkisuutta mediassa esillä olevat
kokit saavat ja miksi heistä ollaan niin kiinnostuneita. Entä miten julkkiskokit hyödyntävät
saamaansa julkisuutta? Mistä ruokaan liittyvistä asioista he puhuvat julkisuudessa? Millaisen
merkityksen julkkiskokit antavat ruoalle?
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Tutustuttuaan ruokaan kahdesta eri näkökulmasta oppilaat valmistavat esityksen, jossa pohtivat
ruoalle mediassa annettuja ristiriitaisia merkityksiä. Esitys voi olla juliste, PowerPoint-esitys, essee,
tarina, runo, video tai muu vastaava.

Herätemateriaaliksi oppilaille ja opettajille:

Järvi, Ulla (2008) Moderni terveysvalistus ponnistaa läskikapinasta. Tehoaako uhkakuvien
maalailu? Journalismikritiikin vuosikirja 2008: 64–78.
http://tampub.uta.fi/tiedotusoppi/1797-6014.pdf

Elämäntapoihin liittyviä ohjelmia televisiossa:
http://www.mtv3.fi/foodoo/
http://keventajat.fi/cm/2.10/2.109
http://elamapelissa.yle.fi/

6. Kuvagallup (seksuaalisuus, sukupuoli ja pornoistuminen mediassa)

Media pursuaa monenkirjavia kuvastoja, jotka määrittelevät vahvasti sukupuolta ja seksuaalisuutta.
Tehtävän tarkoituksena on ohjata oppilasta tarkastelemaan sukupuolen ja seksuaalisuuden
esittämisen välistä yhteyttä. Oppilas pohtii tehtävän myötä, mikä kuvissa häntä miellyttää ja ei
miellytä. Miksi? Opettaja herättelee oppilaita artikuloimaan omia havaintojaan ja rohkaisee
katsomaan kuvaa suhteessa maailmaan. Mihin kuva viittaa? Millainen kuvan viesti ja tunnelma on
ja miten kuva sen esittää? Lisäksi tehtävä voi herättää oppilaan tekemään vaihtoehtoisia tulkintoja
kuvista. Tehtävässä oppilas tutustuu representaation, heteronormatiivisuuden ja pornoistumisen
käsitteisiin, ja käyttää niitä apunaan kuvien tulkinnassa. Lisätietoa käsitteistä löytyy liittestä 2.

Tehtävän tarkoituksena on innostaa oppilaat pohtimaan kuvan merkityksiä omakohtaisesti.
Toisaalta oppilaat tarkastelevat valitsemiaan kuvia gallup-otoksena: voiko kuvien kokonaisuudesta
päätellä jotakin? Oppilaat pohtivat, millainen toimintaympäristön osa kulttuuriset kuvat ovat. Mihin
ja miten kuvat voivat vaikuttaa?

Oppilaat etsivät erilaisia kulttuurisia kuvia käyttäen itse valitsemiaan lähteitä (sanomalehti,
aikakauslehti, mainonta, radio, televisio, nettisivustot jne.). Oppilaan valitseman kuvan ei siis
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tarvitse olla esittävä kaksiulotteinen paperiversio, vaan kulttuurinen kuva voi olla esimerkiksi
artikkelisarja, mainoskampanjakokonaisuus, radiopersoona, tv-sarjan hahmo tai nettisivuston tyyli.

a) Kuvien kerääminen
Tehtävänannossa oppilasta pyydetään etsimään neljä kuvaa. Kuvien valintakriteerinä on oppilaan
halu samastua. Kahteen kuvaan oppilas samastuu tai haluaa samastua, ja kahteen oppilas ei samastu
tai ei halua samastua. Kulttuurinen kuva representoi, eli sekä esittää että edustaa, kuvaamaansa
aihetta. Oppilas miettii, millä tavoin kuva representoi aihettaan, ja missä määrin valittu esitystapa
häntä miellyttää.

Tehtävänä on etsiä mediasta seuraavia kuvia:
1) oppilaan mielestä miellyttävä sukupuolen/sukupuolten representaatio
2) oppilaan mielestä epämiellyttävä sukupuolen/sukupuolten representaatio
3) oppilaan mielestä miellyttävä seksuaalisuuden/seksuaalisuuksien representaatio
4) oppilaan mielestä epämiellyttävä seksuaalisuuden/seksuaalisuuksien representaatio

b) Ryhmäkeskustelu: representaatio
Oppilaiden etsimille kuville esitetään tunnilla kysymyksiä pienryhmissä. Ryhmäkeskustelussa
tarkoituksena on miettiä, millä tavoilla sukupuoli ja seksuaalisuus esitetään mediassa toisiinsa
kietoutuneina. Oppilaiden tarkoituksena on pohtia tuomiaan kuvia seuraavien kysymysten kautta ja
kertoa toisille havaintojaan heidän tuomistaan kulttuurisista kuvista. Miten kuva representoi
sukupuolta? Miten kuva representoi seksuaalisuutta? Mitä tunteita ja mielikuvia kuva pyrkii
herättämään ja miten? Miten kuvien herättämiä tunteita voi perustella?

c) Kuvagallup: heteronormi ja pornoistuminen
Seuraavaksi oppilaat tarkastelevat yhdessä koko ryhmän kuvia gallupin otoksena. Mitä kokonaisuus
kertoo, millaisia punaisia lankoja oppilaat näkevät otoksen kuvissa? Kuvat lajitellaan oppilaiden
ehdottamilla tavoilla. Kuvia voi ryhmitellä ja tulkita esimerkiksi sen mukaan, mitä yhteistä on niissä
kuvissa, joihin oppilaat haluavat samastua; entä niissä, jotka ovat oppilaiden mielestä
epämiellyttäviä? Miten sukupuolen ja seksuaalisuuden representaatiot eroavat toisistaan ja miksi?

Entä millainen tehtävänanto oli? Oliko kuvien etsiminen vaivatonta, vai tuottiko se ongelmia?
Näkyvätkö otoksessa tehtävän hankaluudet ja helppoudet? Miten?
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Laajassa kuvien kokonaisuudessa saattaa näkyä viitteitä myös heteronormatiivisuudesta ja
pornoistumisesta. Toivatko esimerkiksi ryhmän tytöt ja pojat erilaisia kuvia, ja vaikuttaako heterooletus oppilaisiin heidän omasta mielestään? Millaista sukupuolta ja seksuaalisuutta kuvien
kokonaisuus ehdottaa? Mistä sukupuolten ja seksuaalisuuksien erot ja yhteneväisyydet kertovat?
Entä näkyykö pornoistuminen kuvagallupin otoksessa? Jos, niin miten? Jos ei, niin mitä oppilaat
ehdottavat tuloksen syyksi? Entä voiko kuvilla olla vaikutuksia, eli mitä niistä seuraa?

7. Historiallinen ihannevartalo (kuvallinen ilmaisu)

Käsitykset täydellisestä naisesta ja miehestä ja ihannevartaloista ovat muuttuneet merkittävästi
vuosien saatossa. Muodissa on ollut kaikki muhkeista reisistä, pieneen pyöreyteen ja treenattuun,
litteään vatsaan. Myös keinot kauneusihanteiden saavuttamiseksi ovat saaneet uusia muotoja.
Esimerkiksi kauneuskirurgian avulla nykynainen ja -mies voivat muokata vartalostaan juuri
sellaisen kuin haluavat. Ihmiset ovat olleet kautta aikojen, valmiita tekemään lähestulkoon mitä
vaan vallitsevien kauneusihanteiden saavuttamiseksi.

Koska kauneusihanteet ovat harvoin

hyväksyneet ihmisruumiin sellaisena kuin se muuntelemattomana on, on ihmisten täytynyt
säälimättömästi muokata omia vartalojaan. Viestimillä on valtaa opettaa, minkälaisia tämän päivän
kauneusihanteet ovat ja mitä niiden saavuttamiseksi tulisi tehdä.

Oppilaiden tehtävänä on suorittaa historiallinen vertailu ja pohtia, miten käsitykset terveestä ja
normaalista ihmisruumiista ja ihannevartalosta ovat muuttuneet. Vaikka usein puhutaan
naisruumiiseen kohdistuvista ihanteista, tässä tehtävässä tarkkaillaan myös miesruumiiseen liittyviä
käsityksiä ja ihanteita. Esimerkiksi antiikin Kreikassa vallitsevana kauneusihanteena oli nuoren
miehen keho. Myös tänä päivänä miesvartaloon kohdistuu yhtä raakoja ja pakottavia
kauneusihanteita kuin naisvartaloon.

Tehtävä auttaa oppilaita näkemään, kuinka käsitykset ihmisruumiista ja ihannevartalosta ovat
muuttuneet ajan kuluessa ja miten raakoja keinoja kauneusihanteiden saavuttamiseksi on käytetty
eri aikoina. Tehtävää tehdessä on tärkeä myös pohtia, mistä kauneusihanteet tulevat. Entä voiko
kukaan koskaan saavuttaa vallitsevia ihanteita? Oppilaat voivat myös miettiä, miksi juuri
naisvartalosta on tullut kauneusihanteiden testausalue?

Tehtävässä keskitytään kuvalliseen ilmaisuun. Oppilaat voivat toteuttaa esimerkiksi sarjakuvan,
kuvakollaasin, julisteen tai animaation, joka esittää muuttuvia kauneusihanteita. Oppilaat etsivät
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kuvia eri lähteistä, kuten kirjoista, internetistä ja sanoma- ja aikakauslehdistä. He voivat myös ottaa
itse valokuvia, piirtää tai maalata. Tehtävään voidaan lisätä haluttaessa myös tekstiä tarkentamaan
kuvien kertomaa tarinaa. Painopiste on kuitenkin kuvallisessa ilmaisussa.

Oppilaat voivat itse valita aikavälin, johon tutkimuksensa kohdistavat. He myös päättävät itse, onko
tutkimuksen kohteena nais- vai miesvartalo, vai molemmat. Tehtävässä voidaan kauneusihanteiden
lisäksi esittää myös niitä keinoja, joilla kauneusihanteita on pyritty saavuttamaan.

8. Pelkoa ja inhoa? (tietopaketin tekeminen ala- ja yläkoululaisille)

Tunnin aluksi oppilaille näytetään herätemateriaalina esimerkiksi kuvia, tekstejä, mainoksia tai
pätkiä elokuvista ja televisio-ohjelmista, joissa käsitellään päihteitä eri näkökulmista. Oppilaat
pohtivat pienryhmissä tai koko ryhmän kesken, miten eri viestimissä ja koulujen oppikirjoissa
kerrotaan huumeista, tupakasta ja alkoholista. Oppilaat tarkastelevat, millaisia tunteita päihteiden
käyttöön liitetään, tai millaisia ominaisuuksia päihteiden käyttäjiin yhdistetään. Mitä hyötyä tai
haittaa päihteiden käytöstä voi mediaesitysten mukaan olla?

Oppilaat ideoivat, miten päihteistä voisi kertoa nuorille eri tavoin tai paremmin kuin aiemmin. He
valitsevat näkökulman, josta lähtevät käsittelemään päihteitä. Oppilaat hankkivat tietoa eri lähteistä
ja suunnittelevat keräämänsä tiedon ja omien kokemuksien pohjalta tietopaketin, joka on suunnattu
yläkoululaisille.

Tehtävän tarkoituksena ei ole rohkaista oppilaita moralisoimaan tai suoltamaan tekopyhää
valistusta. Opettajan tulee kannustaa oppilaita näkemään päihteet uusista näkökulmista ja olla
valmis neuvottelemaan omista päihteisiin ja päihdevalistukseen liittyvistä käsityksistään. Päihteitä
voi tarkastella esimerkiksi bisneksenä, sosiaalisena tai historiallisena ilmiönä, kansallisena
terveysriskinä ja identiteetin osana tai eettisenä kysymyksenä. Päihteitä täytyy pohtia yksilön ja
yhteiskunnan näkökulmista sekä maailmanlaajuisena ilmiönä.

Myös tietopaketin ulkoasun suunnittelussa saa käyttää mielikuvitusta. Se voi olla esimerkiksi
juliste, tarra, musiikkivideo, vastamainos, animaatio, laulu tai mikä tahansa ennennäkemätön keino.
Tietopaketin ei tarvitse olla säälittävä lappunen terveydenhoitajan homeisessa huoneessa.
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Oppilaat samaistuvat yläkoululaisten kokemuksiin, koska heillä on itsellään tuoreita muistoja
ikäkaudesta. Tämän vuoksi oppilailla voi olla tuore näkökulma päihdekeskusteluun ja he voivat
kertoa asiasta tavalla, joka vetoaa hyvin yläkouluikäisiin.

Herätemateriaaliksi oppilaille ja opettajille:

Koffin internetsivut: http://www.koff.net/index.html
Suomen Syöpäyhdistyksen tupakan vastaiset internetsivut: http://www.fressis.fi/
Ote elokuvasta Pelkoa ja inhoa Las Vegasissa:
http://www.youtube.com/watch?v=c9Kx_t6ko1k&feature=related

9. Tautinen juttu (haastattelu ja artikkeli)

Usein sairauksia käsitellään tilastojen, ennaltaehkäisyn, hoidon, oireiden ja riskien kautta.
Tehtävässä otetaan asiaan toisenlainen näkökulma ja tutustutaan siihen, minkälaista on sairastavan
ihmisen arki. Oppilas samastuu tehtävän kautta sairauden kokemukseen. Miten sairaus ohjaa
yksilön elämää? Miten sairaus rajoittaa tai antaa vapauksia? Miltä sairaus tuntuu käytännön
toimissa, millaisen arjen se luo sairastajalle ja tämän läheisille? Tehtävän tarkoituksena on, että
oppilas sisäistää taudinkuvan monipuolisemmin kuin oppikirjaa selaamalla. Samalla hän harjaantuu
tiedonhaussa ja oppii tiedon tuottamista.

Oppilaat valitsevat itse sairauden, johon haluavat tutustua syvällisesti haastattelun avulla. Tärkeää
valinnassa on oppilaan henkilökohtainen kiinnostus asiaan. Oppilaan suvussa voi olla periytyvä
sairaus tai joku hänen läheisistään on saattanut sairastua vakavasti. Haastattelussa oppilas rakentaa
käsityksen sairastamisen arkipäivästä. Oppilas suunnittelee itse haastattelun rakenteen ja päättää,
mihin asioihin hän haastattelussa keskittyy. Haastattelun tekemiseen saa vinkkejä liitteestä 3.

Tehtävän aluksi oppilas hankkii pohjatietoa sairaudesta. Haastattelussa oppilas hyödyntää
pohjatietojaan, ja syventää aiempaa näkemystään aiheesta. Oppilas voi kirjoittaa teemasta
perinteisen esseen tai toteuttaa tehtävän ”toimittajamaisella” otteella ja kirjoittaa sairautta ja
sairastajaa kuvaavan artikkelin. Artikkelin toteuttamista oppilas voi tukea ottamalla valokuvia tai
hankkimalla muuta kuvamateriaalia. Tärkeää on, että oppilas käsittelee saamiaan tietoja
luottamuksellisesti ja salaa tarvittaessa sairastajan henkilöllisyyden.
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Tehtävä puretaan tutustumalla muiden kirjoittamiin esseisiin ja artikkeleihin ja keskustelemalla
siitä, mitä uutta tietoa ne eri sairauksista antavat. Tehtävä vaatii oppilaita tutustumaan itsenäisesti
niihin sairauksiin, joita muut ovat tutkineet.

Herätemateriaaliksi oppilaille ja opettajille:

Omaelämäkerrallinen artikkeli hiv-positiivisen elämästä:
http://www.finnqueer.net/juttu.cgi?s=325_6_1

10. Kysely

Tehtävässä oppilaat harjoittelevat tiedonkeruuta ja muodostavat tietoa väittelyä varten. Samalla
heille tulevat tutuiksi tutkimuksen tekoon liittyvät eettiset periaatteet ja käytännön toteuttamiseen
liittyvät ongelmat. Oppilaat sisäistävät kysymyksenasettelun periaatteita ja kyselytulosten
purkamista ymmärrettävään muotoon. Etsiessään tietoa juuri omaa väittelyä varten he näkevät,
miten tutkimuksia tehdään. Tietoa tuotetaan aina jonkun intresseistä ja jotakin tarkoitusta varten.

Tehtävän aikana oppilaat laativat kyselyn jostakin terveyteen liittyvästä aiheesta, kuten
masennuksesta, kouluviihtyvyydestä tai liikuntatottumuksista. Kyselyn aihetta valittaessa on
tärkeää, että oppilaat itse pohtivat, mitä elinympäristönsä ilmiötä he haluavat tutkia, ja mistä on
tärkeää saada tietoa. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa tutkimuksen ainoastaan yhdestä, yhdessä
valitsemastaan, teemasta. Kyselyn voi toteuttaa koululla oppilaiden keskuudessa tai tarpeiden
mukaan jossain muussa yhteisössä. Kyselyllä voi lähestyä myös esimerkiksi oppilaiden vanhempia
tai opettajia. Apua kyselyn tekemiseen saa liitteen esimerkistä.

Oppilaat hyödyntävät keräämäänsä tietoa tunnilla myöhemmin järjestettävässä väittelyssä.
Tutkimuksen tekeminen on kuitenkin julkista: tutkimuksen tekijöiden piilotetut ennakkokäsitykset
eivät saa ohjata tutkimuksen kulkua, vaan omat sitoumukset, odotukset ja näkemykset puidaan
julkisesti. Samoin tutkimustulokset ovat avoimia kaikille. Kaikilla on mahdollisuus päästä niihin
käsiksi, ja haastaa niiden tuottama tieto. Oppilailla on vastuu kertoa julkisesti tutkimuksensa
lähtökohdista ja tuloksista. Julkistaminen toteutetaan esimerkiksi pitämällä tiedotustilaisuus tai
lähettämällä sähköpostilla tiedote. Tiedolla voi vaikuttaa ja se on merkittävää, varsinkin jos sen
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avulla käytetään ja vastustetaan valtaa. Voiko oppilaiden tuottamaa tietoa käyttää esimerkiksi
paikallisen kunnan-, kaupungin- tai nuorisovaltuuston mielenkiinnon herättelemiseen?

Tehtävän eteneminen ja työnjako

Oppilaat valitsevat itse aiheen, josta haluavat saada tietoa ja päättävät kenellä kyselyn toteuttavat.
Oppilaat jakautuvat ensin pienryhmiin, joissa he hankkivat taustatietoa ja luonnostelevat
kysymyksiä kyselytutkimusta varten. Oppilaat tutustuvat myös aiheesta aiemmin tehtyyn
tutkimukseen ja pohtivat, mitä uusia kysymyksiä teemasta voisi esittää. Lopuksi koko ryhmä
valitsee yhdessä neuvotellen kysymykset lopulliseen kyselytutkimukseen ja päättää tutkimuksen
toteuttamiseen liittyvistä teknisistä asioista. Ryhmä päättää esimerkiksi tutkimuksessa käytettävän
asteikon ja valitsee muuttujat. Oppilaat pohtivat myös, käytetäänkö kyselytutkimuksessa avoimia
kysymyksiä.

Tämän jälkeen ryhmässä sovitaan tarkka työnjako. Kuka hankki lisätietoa kyselyä varten? Ketkä
toteuttavat kyselyn käytännössä? Miten kysely toteutetaan ja ketkä ovat sen kohteena? Kuka purkaa
tutkimustulokset

ymmärrettävään

muotoon,

esimerkiksi

tilastoiksi?

Ketkä

suunnittelevat

tutkimustuloksista tiedottamisen? Opettajan tehtävänä on auttaa oppilaita heidän tehtävissään ja
helpottaa kyselytutkimuksen toteuttamista. Opettaja voi esimerkiksi sopia muiden opettajien kanssa,
miten eri luokat voivat osallistua kyselyyn tiettyjen oppituntien alussa.

Kun kyselytutkimus on toteutettu, oppilaat tulkitsevat tutkimuksen tuloksia niissä pienryhmissä,
joissa tutkimusta lähdettiin suunnittelemaan. Oppilaat tutustuvat kyselytutkimuksen tuloksiin ja
tekevät tuloksista johtopäätöksiään ja tulkintojaan. Lopuksi pienryhmät vertailevat tekemiään
tulkintoja. Millaisia tulkintoja oppilaat ovat tehneet ja miten ne eroavat toisistaan? Tehtävän aikana
oppilaille selviää, miten tietoa voi tulkita useilla eri tavoilla ja käyttää eri tarkoituksiin.

11. Väittely

Tunnin alussa oppilaille näytetään herätemateriaalina väittely, jossa Nina Mikkonen puolustaa
kotiäitiyttä ja Jarkko Tontti päivähoitoa (Ylen Aamu-televisio 17.1.2009). Videopätkän
tarkoituksena on kannustaa oppilaita pohtimaan hyvän väittelyn ehtoja ennen luokassa tapahtuvaa
väittelyä. Mitä mieltä oppilaat ovat videolla esiintyvien väittelijöiden argumentointitaidoista? Millä
keinoilla he yrittävät perustella kantansa? Voisivatko he tehdä jotain toisin?
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Hyvässä väittelyssä kuunnellaan, mitä toinen sanoo, vastataan omalla vuorolla, vältetään liiallisia
yleistyksiä, perustellaan omat näkemykset ja pyritään pysymään valitussa aiheessa. Onnistuvatko
väittelijät tässä? On tärkeää muistaa, että väittelyssä ei ole kyse pelkästä voitosta, ja väittelijöiden
on oltava valmis muuttamaan omaa kantaansa keskustelun myötä. Väittelyssä oppilaat näkevät
asioiden monimuotoisuuden, hyvät ja huonot puolet.

Herätemateriaaliksi oppilaille ja opettajille: esimerkkiväittely
http://www.yle.fi/player/player.jsp?name=El%E4v%E4+arkisto%2F06598_1

a) Väittämien muotoilu

Oppilaat muotoilevat opettajan johdolla kolmesta viiteen kyselyn aihepiiriin liittyvää väitettä.
Tarkoituksena on, että oppilaat hyödyntävät kyselytutkimuksen tuloksia ja hankkimaansa
pohjatietoa kumotakseen tai puolustaakseen väittämää.

b) Ryhmiin jakautuminen, väittelyyn valmistautuminen ja väittelijöiden valitseminen

Luokka jakautuu kahteen yhtä suureen ryhmään. Oppilaat valmistautuvat väittelyyn keskustelemalla
väitteistä ja pohtimalla mahdollisia argumenttejaan. Opettaja innostaa oppilaita myös ennakoimaan
vastapuolen perusteluja ja suunnittelemaan niihin vastauksia. Ryhmä valitsee itse noin kolme
väittelijää kuhunkin keskusteluun. Kaikki osallistuvat johonkin väittelyyn.

Oppilaat valitsevat jokaiseen keskusteluun myös puheenjohtajan omasta ryhmästään. Mikäli
kiertävä puheenjohtajavuoro on hankala toteuttaa, voi opettaja johtaa väittelyä.

c) Väittely

Yksi väittelijä kummastakin ryhmästä aloittaa keskustelun lyhyellä avauspuheenvuorolla, jonka
jälkeen puheenjohtaja jakaa väittelijöille puheenvuoroja. Väittely kestää viidestä kymmeneen
minuuttiin. Tämän jälkeen muut ryhmien jäsenet antavat väittelijöille palautetta heidän
argumentointitaidoistaan. Miten keskustelu eteni? Miten väittelijät hyödynsivät pohjatietojaan ja
kyselytutkimuksen tuloksia? Millä muilla keinoilla he pyrkivät vakuuttamaan kuuntelijat ja
vastaväittelijät?
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12. Julkaisu

Viimeinen tehtävä on projektia yhteen kokoava tehtävä. Julkaisu voidaan toteuttaa printattuna
versiona tai internet-sivujen muodossa. Julkaisuun kerätään kurssin aikana tehdyt tehtävät, kuten
haastattelut, vastamainokset, kyselyt ynnä muut.

Tehtävän aikana oppilaat pääsevät tutustumaan mediatuottamiseen ja tiedostavat tiedon
tuottamiseen kuuluvat valinnat ja vastuun. Tehtävässä oppilaat tuottavat sitä tietoa, jonka he
kokevat puuttuvan terveystiedon oppikirjoista ja median tarjoamasta terveystiedosta.

Oppilaiden niin halutessa julkaisua voidaan käyttää myös tulevilla kursseilla opetusmateriaalina tai
sitä voidaan tarjota yläkouluille opetus- ja virikemateriaaliksi. Tehtävien kokoaminen julkaisuun ja
uuden tiedon tuottaminen tukevat samalla myös oppilaiden valmistautumista ylioppilaskirjoituksiin.

Lähteet

Herkman, Juha (2007) Kriittinen mediakasvatus. Tampere: Vastapaino.

Kiilakoski, Tomi, Tomperi, Tuukka & Vuorikoski, Marjo (2005) Esipuhe teoksessa Kiilakoski,
Tomi, Tomperi, Tuukka & Vuorikoski, Marjo (toim.) Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja
toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino, 7–28.

Luukka, Minna-Riitta, Pöyhönen, Sari, Huhta, Ari, Taalas, Peppi, Tarnanen, Mirja & Keränen,
Anna (2008) Maailma muuttuu –mitä tekee koulu? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet
koulussa ja vapaa-ajalla. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Suoranta, Juha & Ylä-Kotola, Mauri (2000) Mediakasvatus simulaatiokulttuurissa. Helsinki:
WSOY.

Vuorikoski, Marjo & Kiilakoski, Tomi (2005) Dialogisuuden lupaus ja rajat. Teoksessa Kiilakoski,
Tomi, Tomperi, Tuukka & Vuorikoski, Marjo (toim.) Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja
toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino, 309–334.
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Elektroniset lähteet
Suoranta, Juha (2009) Wikioppiminen ja radikaali tasa-arvo
http://suoranta.files.wordpress.com/2009/03/suoranta_wikimaailma.pdf 29.4.09

Tiedotusopin laitos http://www.uta.fi/laitokset/tiedotus/opiskelu/index.html 29.4.09
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1. Liite Urheilun sankarit -tehtävään

Metafora
http://fi.wikipedia.org/wiki/Metafora

Iina Hellsten kuvaa, kuinka metaforat syntyvät: abstrakteja kokonaisuuksia yhdistetään yllättävällä
tavalla toisiinsa. Metaforaa ei voi sanallistaa, joten sen kautta voidaan hedelmällisesti hahmottaa
käsitejärjestelmiä, joita ei muuten eritellä. (Hellsten 1998, 67–69.) Metaforiin paneutuessa
kysytään, mihin niitä käytetään ja miksi.

Hellsten esittelee Gearge Lacoffin ja Mark Johnsonin metaforateorian jaottelun neljästä metaforan
peruspiirteestä:
1. Metaforan käyttö on niin arkista, että sitä käytetään automaattisesti.
2. Ajattelu on metaforista: tilanteita jäsennetään metaforisesti.
3. Metafora on kaikkien ulottuvilla, eli se on osa arkikieltä.
4. Metafora on korvaamaton, eli metaforan ajatusta on mahdotonta ilmaista kirjaimellisesti.
(Hellsten 1998, 67–69.)

Hellstenin mukaan metaforatutkimuksen vuorovaikutusteoriat korostavat elämän ja ajattelun
metaforisuutta: metafora ei ole pelkästään kielenkäytön tehokeino, vaan myös tapa suhtautua
maailmaan. Maailma on tämän teorian mukaan aina suhteellinen, ja suhteessa johonkin aina tietystä
näkökulmasta. (Hellsten 1998, 66–67.) Kieltä voidaan tarkastella todellisuuden rakentajana ja
sosiaalisena toimintana.

Urheilun sankarit -tehtävissä metaforia voi pohtia esimerkiksi näin:
Miten urheilua jutuissa kuvataan? Millaisiin merkityskokonaisuuksiin urheilu liitetään: esimerkiksi
sotasanaston käyttö urheilu-uutisissa? Miten esimerkiksi urheilu on taistelua ja urheilu on
yhteistyötä -metaforat eroavat toisistaan?

Retoriikka
http://fi.wikipedia.org/wiki/Retoriikka
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Mikko Koistinen kuvaa retorisen näkökulman korostavan yhteisöllisesti hyväksyttyä
kommunikointitapaa ja symboliikkaa. Retoriikkaa on ensin pidetty oppina vakuuttamisen taidosta ja
puhelahjana. Viestinnän tutkimuksessa retoriikka käsitetään myös tekstuaalisena. (Koistinen 1998,
40–41.)

Koistinen seuraa Chaïm Perelmanin kehittelemää retoriikan tutkimuksen metodia. Tässä Perelman
kysyy, miten arvioida arvopäätelmiä,

”--- eli millä perusteilla jokin on hyvää, huonoa tai vaikka oikeudenmukaista.”(Koistinen 1998, 42–
43.)

Perelman jakaa retoriikan tutkimisen kolmeen osaan:

1. Yksittäisten lauseiden analyysi
Argumentoinnilla tarkoitetaan sitä, millä tekniikalla sanottu perustellaan.

2. Argumentoijan ja yleisön suhde
Yleisö määrittää argumentoinnin. Se, kenelle perustelu on suunnattu, vaikuttaa siis perustelun
muotoon. Perelman puhuu universaaliyleisöstä ja osayleisöstä. Universaaliyleisöön vedotaan
kansantajuistamisen keinoin, kun taas rajattuun osayleisöön vedotaan erityisin perustein.

3. Esisopimus
Esisopimuksella tarkoitetaan yleisön ja argumentoinnin välistä yhteyttä, josta argumentti saa
vaikuttavuutensa, eli sitä mihin argumentin sanoma ankkuroidaan.
”Se on yleensä julkilausumaton ja annettuna otettava itsestäänselvyys, implisiittinen tosiasia.”
(Koistinen 1998, 48).

Retoriikkatutkimuksen avulla voidaan tehdä näkyväksi niitä keinoja, joiden avulla esimerkiksi
lehtiteksti perustelee päätelmiä, toteamuksia ja tosiasioita. Mitä tekstistä seuraa ja millaista
maailmaa se luo? (Koistinen 1998, 43–50.)

Urheilun sankarit -tehtävissä retoriikkaa voi pohtia esimerkiksi näin:
Millaisia otsikoita urheilu-uutisissa käytetään? Millaisia syys-seuraus-perusteluja tekstit sisältävät?
Miten tosiasioita tuodaan julki: esimerkiksi tiedon esittäminen numeroina? Millainen käsitys
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yleisöstä on rakennettu tekstiin? Millaisiin esisopimuksiin, olettamuksiin ja todennäköisyyksiin,
tekstien argumentoinnit nojaavat?

Lähteet

Hellsten, Iina (1998) Monistettu Dolly. Johdatus metafora-analyysiin. Teoksessa Kantola, Anu,
Moring, Inka & Väliverronen, Esa (toim.) Media-analyysi. Tekstistä tulkintaan. Tampere: Helsingin
yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 64–92.

Koistinen, Mikko (1998) Pelkkää taloutta. Retoriikka journalismin tutkimuksessa. Teoksessa
Kantola, Anu, Moring, Inka & Välinerronen, Esa (toim.) Media-analyysi. Teksistä tulkintaan.
Tampere: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 40–63.
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2. Liite Kuvagallup-tehtävään

Representaatio
Kulttuurin ilmiöitä ja median luomaa kuvaa todellisuudesta voidaan tutkia representaatioiden
kautta. Representaatio-käsite sisältää kaksi erilaista merkitystä: miten esitetty kuva edustaa ja
esittää kohdettaan. Viestintä- ja mediatutkimus pyrkii tutkimaan representaatioiden kautta muun
muassa viestien vastaanottoa ja merkitysten rakentumista.

Representaation avulla on 1960–70-luvuilla tutkittu stereotyypittelyjä ja roolittamista mediassa
kysyen, mitä mediat tekevät ihmisillä. Myöhemmin on huomattu, että myös viestin vastaanottajan
sille antamat merkitykset vaikuttavat viestiin. Kulttuuristen kuvien katsoja ei siis ole median
armoilla, vaan voi tehdä kuulemastaan, näkemästään ja kokemastaan omia päätelmiään. On kysytty:
mitä ihminen tekee medialla.

Heteronormatiivisuus
Heteronormatiivisuuden käsite kyseenalaistaa sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden luonnollisen,
itsestään selvän perustan. Käsite on noussut Judith Butlerin teoriasta, jota Leena-Maija Rossi
kuvailee seuraavasti:

”Butlerin mukaan sukupuolella ja seksuaalisuudella ei ole varsinaisesti alkuperää.
Heteroseksuaalisuus ei edusta ainoaa luonnollista seksuaalisuutta vaan vain yhtä seksuaalisuden
muotoa, jota tuotetaan, pidetään yllä ja normalisoidaan kulttuurisesti.”(Rossi 2006, 64.)

Heteronormi olettaa, että mies- ja naissukupuolet ovat toistensa seksuaalisen kiinnostuksen kohteina
ja että sukupuolet toteuttavat toiminnassaan mies- ja naistapaista käytöstä. Heteronormatiivisuus
vaikuttaa yksilön elämään yhteiskunnan rakenteiden kautta, mutta myös arjen tasolla ja
jokapäiväisissä tapahtumissa. (ks. Jokinen 2005, 140–142.)

Pornoistuminen
Katariina Nikunen, Susanna Paasonen ja Laura Saarenmaa määrittelevät pornoistumisen käsitettä
kolmen samanaikaisen kehityskulun kautta:
1. Pornoistuminen tarkoittaa pornoteollisuuden määrällistä kasvua.
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2. Pornoistuminen tarkoittaa pornon tuloa valtajulkisuuden ja -medioiden alueille.
3. Pornoistuminen tarkoittaa kulttuurin seksualisoitumista, eli mediat omaksuvat ”pornahtavia”
esitystapoja. (Nikunen, Paasonen & Saarenmaa 2005, 9–13.)

Pornoistuminen ei kirjoittajien mukaan ole yksi yhdenmukainen kokonaisuus, vaan monitahoinen
tapahtumien sarja:

”Pornoistuminen tapahtuu monella tasolla. Ilmiötä ei voi eristää kansallisessa mittakaavassa
tapahtuvaksi asennemuutokseksi, sillä kyse on yhtä lailla myös mediateknologiasta ja
kansainvälisestä taloudesta.”(emt., 2005, 14.)

Pornoistumisen mahdolliset vaikutukset ihmisiin herättävät laajaa keskustelua. Tutkijat eivät
kirjoittajien mukaan näe suoraa yhteyttä mediakuvastoilla ja yksilön käytöksen välillä.
Pornoistumiseen kuitenkin kuuluu kuvien ja esitystapojen toisteisuus, jonka seurauksia pornon ja
pornoistumisen tutkimus yrittää selvittää.(emt., 2005, 13–20.)
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3. Liite Tautinen juttu -tehtävään

Haastatteluohje
1. Valmistaudu haastatteluun hankkimalla taustatietoja haastattelun teemasta ja
haastateltavasta
2. Osoita arvostuksesi haastateltavaa kohtaan: katso silmiin, kuuntele, puhuttele kunnioittavasti
3. Tee muistiinpanoja. Kirjoita ylös tärkeimmät kohdat avainsanojen avulla. Käytä nauhuria
jos mahdollista.
4. Varmista vastaukset: kysy uudestaan eri sanoin. Näin varmistat, että olet ymmärtänyt
haastateltavan oikein.
5. Tarkista tiedot: luvut, nimet, osoitteet.
6. Lopeta haastattelu kohteliaasti.

Lähteenä Jari Väliverrosen (mukaeltu Ari Heinoselta) opetusmateriaali Tampereen yliopiston
tiedotusopin Journalismin lajit -harjoituskurssilta 20.–21.11.2008.

Haastattelun hyvät tavat
Journalistin ohjeet: http://www.jsn.fi/Content.aspx?d=4 29.4.2009:

-

Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen
sanomaansa käytetään.

-

Haastateltavalle tulee myös kertoa, onko haastattelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan
taustamateriaaliksi.

-

Haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista on yleensä syytä suostua

-

Jos haastateltava on kertonut tietoja luottamuksellisesti, on haastattelijalla oikeus säilyttää
hänen henkilöllisyytensä salaisena

-

Tavoitteena haastattelussa on ”totuudellisuus ja virheettömyys”
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4. Liite Kyselytehtävään

Esimerkkikysely

1. Olen

1. mies

2. Ikäluokkani on

1. 15–19

2. nainen

2. 20–24
3. 25–29
4. 30–34

3. Olen

1. naimaton
2. avoliitossa
3. avioliitossa
4. leski tai eronnut
5. muu

4. Koulutukseni

1. peruskoulu
2. ammatillinen toisen asteen koulutus
3. ylioppilas
4. ammattikorkeakoulututkinto
5. yliopistotutkinto

5. Käytän rahaa viikossa alkoholiin keskimäärin _____________________ euroa

6. Juon useimmiten alkoholini

1. kotona
2. kaverilla
3. baarissa tai ravintolassa
4. muualla, missä? ____________

7. Kuinka usein lajittelet seuraavia jätteitä kierrätystä varten

Aina

Usein

Joskus

En koskaan
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a) lasia

1

2

3

4

b) tölkkejä

1

2

3

4

c) sanomalehtiä

1

2

3

4

8. Mitkä seuraavista asioista ovat sinulle tärkeimpiä omassa elämässäsi? Merkitse viivoille tärkein
numerolla yksi (1.) toiseksi tärkein numerolla kaksi (2.) ja kolmanneksi tärkein numerolla kolme
(3.)
terveys______________
työ_________________
perhe_______________
ystävät______________
ympäristö____________
vapaa-aika___________
raha________________
uskonto_____________
opiskelu_____________

Kyselylomaketta suunnitellessa tulee huomioida muutamia seikkoja:

1. Ulkoasu ja kyselyn laajuus
Ulkoasun tulee olla selkeä. Esimerkiksi kysymykset täytyy erottaa toisistaan ja on suositeltavaa, että
kysely etenee ylhäältä alaspäin. Kysely ei saa olla liian pitkä. Ylipitkä kysely voi vähentää halua
vastata kyselyyn.

2. Kyselyn kieli
Kyselyssä kannattaa käyttää mahdollisimman yksinkertaista ja täsmällistä kieltä. Kysymysten tulee
olla helppotajuisia, oli aihe mikä tahansa. Vastaajilla ei nimittäin välttämättä ole laajoja pohjatietoja
kyseessä olevasta aiheesta. Hyvässä kyselyssä huomioidaan siis myös vastaajajoukko.

3. Kyselyn rakenne
Kysely kannattaa aloittaa helpoilla kysymyksillä ja säästää loppuun esimerkiksi avoimet
kysymykset. Kysymykset asetetaan loogiseen järjestykseen ja samaa aihetta käsittelevät
kysymykset ovat peräkkäin.
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4. Ohjeet
Jokaiseen kyselyyn pitäisi liittää jonkinlainen vastausohje. Kyselyn alussa voi olla yleinen
vastausohje ja kysymysten perässä mahdolliset tarkentavat ohjeet. Tarvittaessa kysymysten perään
voi laittaa esimerkin havainnollistamaan kysymyksenasettelua. Täytyy kuitenkin muistaa, että
esimerkki voi ohjailla osallistujien vastauksia merkittävästi.

Lähteenä http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kyselylomake/laatiminen.html 29.4.2009

