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MEDIAKARTAN
TUNTIJAT
TOIMINTAMALLI 8-12 –VUOTIAIDEN MEDIAKASVATUKSEEN
MILLAISIA TUNTEITA media herättää? Miksi
toiselle hauska elokuvan kohtaus voi olla toiselle
loukkaava? Miksi nettikeskustelut voivat suututtaa?
Mikä tekee pelistä jännittävän tai mainoksesta koskettavan? Miten itse voi luoda mediasisältöä, joka
pelottaa tai ilahduttaa?

sesti. Medialukutaitoinen tunnistaa tunteisiin vetoavia vaikutuskeinoja ja tiedostaa niiden merkityksen
myös omassa toiminnassaan.
MEDIAKARTAN TUNTIJAT -MATERIAALI sisältää
tietoa, toimintamallin ja tehtäviä eri-ikäisten mediakasvatukseen. Toimintamallin lähtökohtana on
lapsen ja nuoren oma kokemus ja mediakulttuuri.
Tavoitteena on kehittää media- ja monilukutaitoa
sekä oppia tunnistamaan ja tiedostamaan median
herättämiä tunteita ja mediassa käytettäviä vaikutuskeinoja myös tekemällä omia mediasisältöjä.

TUNTEILLA ON ISO ROOLI mediakulttuurissa.
Nauramme, liikutumme, pitkästymme ja suutumme
erilaisten mediasisältöjen, -välineiden ja tilanteiden
parissa. Vaikka jotkin median viestit on tarkoitettu
herättämään tiettyjä tunteita, mediasisällöt ovat
monitulkintaisia ja ihmiset reagoivat niihin yksilölli-

TOIMINTAMALLI KOOSTUU
SEURAAVISTA VAIHEISTA:

Toimintamallia varten on luotu oma tähtikartta,
jonka avulla oppilaat ja ohjattavat voivat suorittaa
tehtäviä ja siirtyä vaiheesta seuraavaan. Kartan
voit tulostaa mm. alta löytyvistä linkeistä. Suosittelemme tulostamista A3-koossa. Kartan numerointi
(1–5) kertoo siitä vaiheesta, jossa kulloinkin ollaan
menossa.

TUNTEET PINNALLA
lämmittelytehtäviä tunteista
MEDIASUUNNISTUS
keskustelua ja tehtäviä mediasta

Voit soveltaa toimintamallia hyödyntämällä joko alle
8-vuotiaille tai yli 12-vuotiaille suunnattuja versioita.

SUURENNUSLASIT KÄYTTÖÖN
median herättämien
tunteiden analyysia

Mediakartan tuntijat -toimintamallin ovat toteuttaneet yhteistyössä Kansallinen audiovisuaalinen
instituutti, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Mediakasvatuskeskus Metka, Mediakasvatusseura ja Opetushallitus vuoden 2016 Mediataitoviikolle.

TUNTEITA TUOTTAMASSA
oman tuottamisen
kautta oppiminen
SUORAA PUHETTA AVARUUDESTA
omien teosten esittely ja
loppukeskustelu

Avaa tähtikartta värillinen    
Avaa tähtikartta mustavalkoinen
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1 TUNTEET PINNALLA
Tässä ensimmäisessä osiossa tavoitteena on saada mielikuvitus ja ajatukset liikkeelle sekä kartoittaa, miten paljon ja millaisia erilaisia tunteita ihmisellä voi olla. Tunteita tarkastellaan erilaisten liikeharjoitusten ja ajatusleikkien avulla. Voit valita tehtävistä yhden tai useampia.
MITÄ TARVITSET? Tähtikartan jokaiselle ryhmälle: kyniä, paperia, nettiyhteyden ja päätelaitteita,
taulun tai muun alustan keskustelun tulosten keräämiseen, sanoma- tai aikakauslehtiä, saksia
Aloita toimintamallin toteuttaminen jakamalla lapset 2–4 hengen ryhmiin ja jakamalla kullekin ryhmälle oma tähtikartta.

TEHTÄVÄ:

TEHTÄVÄ:

Tässä tehtävässä näytellään, liikutaan ja ilmeillään
eri tunnetilojen mukaan.

Mitä oikeastaan tarkoitetaan kun “sydän on särkynyt” tai jollakin on “perhosia vatsassa”? Sanonnat
voivat tarkoittaa hieman eri asioista eri ihmisille,
mutta niitä vastaavat tunteet ovat myös ihan oikeita
tuntemuksia kehoissamme. Pyydä lapsia pohtimaan
ja keskustelemaan ryhmässä, tunnistavatko he jossain kohtaa omaa kehoaan seuraavat tunteet:

MISSÄ TUNNE TUNTUU?

MILTÄ TUNTEET NÄYTTÄVÄT?

◆◆ Pyydä lapsia aluksi kävelemään tilassa
omaan tahtiin. Kokeilkaa sen jälkeen kävelemistä eri tunnetiloissa: iloisesti, surullisesti, pelokkaasti, rohkeasti
◆◆ Pyydä lapsia pomppimaan vapaasti omaan
tyyliin. Kokeilkaa sen jälkeen pomppimista
eri tunnetiloissa: vihaisesti, huvittuneesti,
pelokkaasti

VIHA * PELKO * INHO * ILO
SURU * HÄMMÄSTYS

◆◆ Pyydä lapsia istumaan esimerkiksi lattialle
ja laittamaan silmät kiinni. Istukaa aluksi
hetki hiljaa ja kokeilkaa sen jälkeen istumista eri tunnetiloissa: jännittyneesti, surullisesti, iloisesti

Tuntuivatko tunteet kaikilla samassa kohtaa kehoa?
Lisätietoa aiheesta on esimerkiksi tässä Helsingin
Sanomien tunnetutkimukseen liittyvässä artikkelissa (kts.liite 1).

◆◆ Keskustelkaa lopuksi siitä, miltä tehtävä tuntui ja oliko jotakin tunnetilaa hauskempaa tai
vaikeampaa näytellä kuin jotain toista
3

TEHTÄVÄ:

MITÄ KUVAT KERTOVAT
TUNTEISTA?

Ihminen kertoo tunteistaan usein sanoin, mutta
myös ilmeet, eleet ja asennot kertovat paljon siitä,
mitä toisen mielessä liikkuu. Kuvat ovat yksi tapa
viestittää niin tilanteista kuin niiden sisältämistä
tunnelmistakin.

tunnetilojen mukaan omiin ryhmiinsä (ilo,
suru, viha, ärtymys) tai asettakaa kuvat kulkemaan tunnejanalle iloisuutta viestittävistä
kuvista surullisiin.
2) Etsikää lehdistä henkilöitä, jotka ilmentävät
jotain tiettyä tunnetta, esim. riemua, vihaa
tai välinpitämättömyyttä. Leikatkaa henkilöt
talteen ja vertailkaa erilaisia tuloksia.

Etsikää sanomalehdistä tai aikakauslehdistä kuvia
ihmisistä. Tehtävän voi tehdä kahdella tapaa.
1) Ottakaa nippu lehtiä ja leikatkaa talteen
erilaisia ja eri kokoisia henkilökuvia. Leikatkaa kuvat siten, että ne ovat suunnilleen
samankaltaisia (esim. kuvissa on vain kasvot tai mukana on myös hieman henkilön
ylävartaloa). Järjestäkää kuvat erilaisten

Keskustelkaa tehtävien lopuksi, erosivatko tulkinnat
toisistaan ja oliko tehtävä helppo vai haastava ja miksi.
Jos mukana oli mainoskuvia, miten ne eroavat tunteiden esittämisessä uutiskuvista?

TEHTÄVÄ:

TUNTEET KARTALLE

ESIM.

Ryhmissä on nyt käyty läpi tunnetiloja erilaisten
harjoitusten avulla sekä pohdittu, mitä medialla tarkoitetaan ja millaista oma median käyttö on. Pyydä
seuraavaksi koko ryhmää nimeämään mahdollisimman monia erilaisia tunteita. Kirjaa tunteet ylös yhteisesti kaikkien nähtäville.
Kun tunteita on kertynyt mielestäsi riittävästi, valitkaa yhdessä (esim. äänestyksellä) kolme mahdollisimman erilaista tunnetta. Jokainen ryhmä
merkitsee tunteet omiin tähtikarttoihinsa tähtien
reunustaman alueen sisälle. Valitut tunteet ovat
samat kaikilla ryhmillä. Tähtikartta on näin saanut
ensimmäisen merkintänsä ja voitte siirtyä kohtaan
2. MEDIASUUNNISTUS.
VINKKI: Vaikka nyt valitaan suuresta määrästä vain kolme
tunnetta, tehtävän voi toistaa aina uudelleen valitsemalla
eri tunteet tarkasteluun.
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TIETOLAATIKKO:

TUNTEET

Ihmiset voivat kokea laajalti erilaisia tunteita. Tunteet ovat olleet pitkään
mielenkiinnon kohteena ja tutkijat ovat tehneet niistä monia monia erilaisia
kuvauksia ja luokitteluja. Perustunteiksi voidaan ajatella kuitenkin onnellisuutta, hämmästyneisyyttä, surua, vihaa, inhoa ja pelkoa. Muita tunteita
voivat olla esimerkiksi huvittuneisuus, syyllisyys, häpeä, helpotus, ilo ja rakkaus. Ihmiset voivat kokea tunteita eri puolilla kehoa ja eri tunteita voidaan
kokea myös samanaikaisesti. Lisätietoa tunteista ja tunnetaidoista löydät
esimerkiksi Opetushallituksen julkaisemasta Tunteesta tunteeseen -ohjaajan oppaasta (kts. liite).
Tunteilla ja tunnetaidoilla on tärkeä merkitys hyvinvoinnin tukena ihmisten
välisessä vuorovaikutuksessa. Tunteet voivat myös viestiä meille siitä, mitä
tarvitsemme ja kaipaamme.
Tunteet eivät ole suoraan negatiivisia tai positiivisia luonteeltaan vaan kokemus tunteesta voi riippua tilanteesta. Esimerkiksi elokuvan surullinen
kohtaus voi koskettaa ja tuntua palkitsevalta, kun taas suru menetyksen
johdosta puolestaan voi tuntua jopa musertavalta. Joskus sama tilanne tai
mediasisältö voi herättää monenlaisia tunteita. Tunteita ei ole kuitenkaan
aina helppo tunnistaa tai pukea sanoiksi ja tunnetaitoja tuleekin harjoitella.
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2 MEDIASUUNNISTUS
Tämän vaiheen tarkoitus on saada lapset tarkastelemaan syvemmin omaa mediakulttuuriaan. Mediasuunnistuksen aikana pohditaan muun muassa mitä medialla tarkoitetaan ja mitä mediaa käytämme eniten omassa arjessamme. Osiossa myös tarkastellaan, millaisia tunteita ja tuntemuksia
erilaiset median sisällöt meissä herättävät. Tähtikartan kolme erilaista tunnetta saavat tässä osiossa
ympärilleen lasten ja nuorten omia kokemuksia ja muistoja median parista.
MITÄ TARVITSET? Mitä media on -kuvatehtävä (kts. liite 2), paperia, kyniä, muistiinpanovälineet

TEHTÄVÄ:

MEDIAN MONET PUOLET
Pyydä seuraavaksi pienryhmän jäseniä pohtimaan
ja kirjaamaan ylös, mitä mediaa he ovat käyttäneet
viimeisen vuorokauden aikana. Mukana voi olla sekä
mediavälineitä (tv, lehti, älypuhelin, internet) että
mediasisältöjä (tv-sarjat, elokuvat, pelit, sovellukset). Käykää lopuksi läpi vastauksia koko ryhmän
kanssa.

Tehtävän tavoitteena on hahmottaa, mitä kaikkea
medialla tarkoitetaan ja kartoittaa erityisesti lapsille itselleen läheisiä median sisältöjä. Jaa jokaiselle
pienryhmälle Mitä media on? -kuvatehtävä ja pyydä
ryhmää ympyröimään tehtävästä kaikki ne kuvat,
jotka he uskovat olevan mediaa. Käykää lopuksi läpi
vastauksia koko ryhmän kanssa.
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TEHTÄVÄ:

MEDIAESIMERKKEJÄ
ETSIMÄSSÄ

Ryhmissä on nyt pohdittu sekä erilaisia tunteita että
medioita. Seuraavaksi pohditaan yleisesti millaiset
mediat herättävät erilaisia tunteita. Tehtävän lopuksi
ryhmät kirjaavat tähtikarttaan jokaisen kolmen tunteen ympärille esimerkkejä omista mediamuistoistaan ja -kokemuksistaan.

Keskustelkaa koko ryhmän kanssa:
◆◆ Mitkä elokuvat ovat mielestäsi
surullisia? Entä pelottavia?
◆◆ Mitkä sarjakuvat ovat mielestäsi
hauskoja? Entä jännittäviä?
◆◆ Mitkä musiikkikappaleet ovat
mielestäsi iloisia? Entä surullisia?

ESIM.

Voit halutessasi jatkaa kysymyksiä itse valitsemillasi
medioilla tai tunteilla.
Tässä vaiheessa siirrytään tähtikartalle. Jokaisen
pienryhmän tähtikartassa on jo kirjattuna ylös kolme
erilaista tunnetta. Pyydä jokaista ryhmää pohtimaan
esimerkkejä, mitkä median sisällöt (esimerkiksi jotkin tietyt tv-ohjelmat, pelit, mainokset, meemit, kirjat) herättävät juuri näitä valittuja tunteita. Jokaisen
tunteen ympärille mahtuu kolme esimerkkiä.
Esimerkki: Ryhmällä on tähtikartassa kolme eri tunnetta, suru, ilo ja pelko. He pohtivat aluksi, mitkä asiat
mediassa herättävät surun tunteita. Surun kohdalle he
valitsivat seuraavat esimerkit:
1) TV-mainos, jossa lapsi itkee ja kerrotaan, että lapset
tarvitsevat ruokaa ja lääkkeitä 2) Leijonakuningas-elokuvan kohtaus, jossa isä kuolee 3) Veljeni Leijonamieli
-kirja
Ryhmä kerää vastaavia esimerkkejä myös ilon ja pelon
kohdalle.
Kun ryhmät ovat kirjoittaneet esimerkkinsä tähtikarttaan,
pyydä jokaista ryhmää vuorollaan esittelemään, millaisia
median sisältöjä tähtikartalle valittiin.
Voitte keskustella myös, oliko esimerkkejä helppo valita.
Olisivatko esimerkit sopineet myös jonkin toisen tunteen
kohdalle?

Kts. TIETOLAATIKKO seuraavalla sivulla ➡
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TIETOLAATIKKO:

MEDIA

Medialla tarkoitetaan tässä materiaalissa sekä erilaisia mediavälineitä,
kuten televisiota, radiota, kirjoja, lehtiä, tietokoneita ja älypuhelimia sekä
erilaisia mediasisältöjä, kuten televisio-ohjelmia, elokuvia, valokuvia,
lehtiartikkeleita, kirjoja, verkkosivuja, sovelluksia tai pelejä. Mediakartan
tuntijat -materiaalikin on yhdenlainen mediasisältö. Mediavälineitä ja -sisältöjä ei voi kuitenkaan aina tarkasti erotella toisistaan eikä niin ole aina
välttämätöntä tehdäkään. Vietämme kuitenkin erilaisten medioiden parissa
aikaa, olemme niiden avulla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa,
koemme elämyksiä, opiskelemme, etsimme ja löydämme tietoa maailman
asioista niiden kautta.
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3 SUURENNUSLASIT
KÄYTTÖÖN
Tässä osiossa on tarkoitus pohtia, mitkä seikat saavat aikaan tiettyjä tunteita ja miten
tunteita herätetään median avulla. Tähtikartalla on nyt tunteiden ympärillä erilaisia esimerkkejä, joita ryhmät alkavat käsittelemään tarkemmin. Voitte aloittaa osion musiikkipitoisella lämmittelytehtävällä.
MITÄ TARVITSET? Etukäteen valittuja musiikkinäytteitä, jotka kuvastavat eri tunnetiloja.
Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön YouTube –kanavalta (kts. liite 1) löydät materiaalia varten tuotetun, reilun 3 minuutin mittaisen musiikkikoosteen.

TEHTÄVÄ:

ANNA MUSIIKIN TUNTUA

Kuunnelkaa yhdessä musiikkikatkelmia, jotka ovat
tunnelmiltaan erilaisista sävelmistä . Kuunnelkaa
sitten kappaleet toiseen kertaan ja jokaisen eri osion
jälkeen pysähtykää keskustelemaan joko pienryhmissä tai yhdessä, millaisia tunteita ja tunnetiloja
musiikki mielessä herätti. Mikä asia sai tunteen tulemaan mieleen?
Youtube-videon sijaan voit tehdä tehtävän omalla
musiikilla ja soittaa lapsille kokonaisia kappaleita.
Paikalla olemisen sijaan lapset voivat myös liikkua
tai tanssia musiikin tahdissa ja näin eläytyä musiikin
herättämiin tunteisiin.
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TEHTÄVÄ:

KEINOT ESIIN

Seuraavaksi analysoidaan tarkemmin ryhmän valitsemia mediaesimerkkejä jokaisen tunteen kohdalla
(esim. suru, ilo, pelko). Ohjaa ryhmäläisiä pohtimaan syitä, miksi he sijoittivat esimerkit tiettyjen
tunteiden kohdalle. Tehtävän tavoitteena on löytää
erilaisia syitä ja keinoja, jotka vaikuttavat tunteiden
heräämiseen.

Esimerkki: Ryhmä tarkastelee parhaillaan tunteista iloa
ja sen yhtä esimerkkiä “YouTuben kissavideot”. Ryhmä
pohtii, mikä videoissa aiheuttaa ilon tunteita: kissojen
hauskat puuhat, pörröisten eläinten suloisuus, yllättävä
loppuratkaisu.
Ryhmä siirtyy pohtimaan tunteista pelkoa ja esimerkkiä
“Muumien Mörkö”. Ryhmä muistelee, mitkä seikat tekivät Möröstä pelottavan hahmon: Mörön ääni, pimeys
hahmon ympärillä, uhkaava musiikki.

Ohjaa ryhmäläisiä kirjaamaan erilaisia keinoja ja tapoja lyhyillä lauseilla tähtikarttaan.
Tarvittaessa pohdintaa voi jatkaa myös erilliselle
paperille.
Kun esimerkkejä on analysoitu riittävästi ja tähtikartalle on saatu kirjattua ylös keinoja luoda tunteita,
keskustellaan tuloksista yhdessä. Listaa erilaisia
tapoja ja keinoja, joita ryhmäläiset löysivät omista
esimerkeistään. Kirjaa löydöt näkyville niin, että niitä
voidaan hyödyntää seuraavassa vaiheessa.

ESIM.
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TIETOLAATIKKO:

MEDIA & TUNTEET

Mediat ovat aina monitulkintaisia ja ne voivat herättää monia erilaisia tunteita. Hauskaksi tarkoitettu meemikuva voi tuoda iloa toiselle
mutta loukkaavana koettuna se voi herättää ärtymyksen tai vihan
tunteita toisessa. Tunteita voidaan mediassa pyrkiä herättämään monenlaisin eri keinoin. Tunteen heräämiseen voi vaikuttaa esimerkiksi
tarina, joka mediatekstissä kerrotaan ja siinä esiintyvät henkilöt ja
heidän kokemuksensa. Tunteita voidaan herättää myös muilla keinoin,
kuten äänitehosteilla, musiikilla, väreillä, rytmillä sekä henkilöiden
ilmeillä ja eleillä. Tunteiden heräämiseen vaikuttaa varsinaisen mediasisällön lisäksi kuitenkin moni muukin tekijä, kuten missä ja milloin
mediaa käytetään, kenen kanssa, ja millaisia aiempia kokemuksia mediankäyttäjällä on. Toisaalta tunteet voivat vaikuttaa mediankäytön
valintoihimme. Voimme iloisina haluta ylläpitää tai kohentaa mielialaamme katsomalla sellaisia mediasisältöjä, joiden tiedämme piristävän meitä. Saatamme joskus myös käyttää mediaa välttääksemme
epämiellyttäviä tunteita.
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4 TUNTEITA TUOTTAMASSA
Tämän osion tavoitteena on hyödyntää laaja-alaisesti aikaisemmissa tehtäväosioissa
saatuja ajatuksia ja tuottaa oma esimerkki siitä, miten tunteita voidaan median avulla
herättää. Ryhmän täyttämä tähtikartta sekä tehtävässä ”Keinot esiin” ylöskirjatut erilaiset tunteiden herättämisen tavat ja keinot toimivat esimerkkeinä ja inspiraationa oman
tuotoksen suunnittelussa. Voitte tarvittaessa käydä läpi toimintamallin aikaisempia vaiheita ja palauttaa mieleen niissä esiin tulleita asioita ja ajatuksia.
MITÄ TARVITSET? Erilaisia mediavälineitä riippuen ryhmien valitsemista mediateoksista
ja niiden sisällöistä, muistiinpanovälineet

Pyydä ryhmiä valitsemaan yksi kolmesta tähtikartan tunteista. Tunteita ei tarvitse jakaa tasaisesti
ryhmien kesken, vaan tärkeintä on, että jokainen
ryhmä saa vapaasti valita oman tunteensa. Anna
ryhmälle tehtäväksi suunnitella ja valmistaa oma
mediateos, jonka avulla he yrittävät herättää
muissa valitsemaansa tunnetta. Ennen suunnittelua
ryhmien kannattaa pohtia seuraavia seikkoja:

◆◆ Mitä tunnetta haluatte mediateoksellanne
herättää?
◆◆ Kenelle se on suunnattu?
◆◆ Mikä media teidän kannattaa valita, jotta
saatte parhaiten valitsemanne tunteen
vastaanottajassa herätettyä?
◆◆ Media voi olla esimerkiksi valokuva, video,
mainos, näytelmä, kuunnelma, kirjoitelma,
sarjakuva, sketsi tai äänimaisema.
◆◆ Millaisilla tavoilla ja keinoilla valitsemaamme tunnetta voi parhaiten vastaanottajassa herättää?

VINKKI: Omien mediateosten
tuottaminen voi vaatia paljon
aikaa. Vaihtoehtoisesti ryhmät
voivat tehdä suunnitelman,
jonka esittelevät muille. Mediateokset voi tehdä myös osissa:
aluksi suunnittelemalla ja sen
jälkeen toteuttamalla varsinaisen teoksen.
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Esimerkki. Ryhmä 1 valitsi tunteeksi pelon. He haluavat
saada luokkatoverinsa tuntemaan pelon väristyksiä ja
jännitystä. Ryhmä valitsee teokseksi kuunnelman, jonka
he tekevät ilmaisella editointiohjelmalla, joka löytyy
koulun tietokoneelta. Kuunnelman juoni on yksinkertainen ja ryhmää pyrkii luomaan pelottavaa tunnelmaa
erilaisilla äänitehosteilla, joita voi ladata ilmaiseksi esimerkiksi Ylen Elävän arkiston kautta.

sen leikkiä naapurin koirien kanssa. Yllättävät ja humoristiset asennot tai ilmeet ovat ryhmän mielestä parasta eläinkuvissa, joten he pohtivat millä tavoilla koirasta
voisi saada varmasti ilahduttavan ja yllättävän kuvan.
Esimerkki. Ryhmä 3 valitsi tunteeksi surun. He haluavat
puhutella kaikkia nuoria ja valitsevat aiheeksi kiusaamisen. Ryhmä valitsee toteutustavaksi sarjakuvan, jonka
he piirtävät itse. Surun välittymistä he päättävät saada aikaan sarjakuvassa esiintyvän hahmon ilmeillä ja
asennolla sekä tummilla väreillä. Lisäksi hahmo kertoo
lyhyen tarinan kiusatuksi tulemisesta.

Esimerkki. Ryhmä 2 valitsi tunteeksi ilon. He haluavat
ilahduttaa yhden ryhmäläisen isoäitiä, joka on sairaalassa toipumassa vaikeasta leikkauksesta. Ryhmä
päättää valokuvata älypuhelimella isoäidin koiraa ja

TIETOLAATIKKO:

MEDIAN TUOTTAMINEN

Mediasisältöjen tuottajat pyrkivät usein herättämään katsojassa
tai mediankäyttäjässä erilaisia tunteita. Komediaelokuvassa katsojaa pyritään hauskuuttamaan ja draamasarjassa katsojaa voidaan
puolestaan pyrkiä koskettamaan. Mainonnassa erilaisten tunteiden
merkitys on tiedostettu jo pitkään. Tunteita herättelemällä voidaan
esimerkiksi luoda ostamiseen tai muuhun päätöksentekoon kannustavia mielikuvia tai vahvistaa jotakin tuotetta, brändiä, organisaatiota tai henkilöä kohtaan koettua tunnetta.
Mediasisällön tekeminen ja lähettäminen eteenpäin isollekin
yleisölle ei vaadi enää erityistä ammattivälineistöä ja isoa tuotantokoneistoa, vaan lähes jokaisella kansalaisella on mahdollisuus
saada viestinsä esille. Median vastaanottajan, käyttäjän, tekijän ja
tuottajan roolit ovat muuttuneet ja limittyneet uusien medioiden
syntyessä, vanhojen kehittyessä ja medioiden tuomien mahdollisuuksien monipuolistuessa. Tuottamalla omia mediatekstejä tai
jakamalla muiden tuottamia sisältöjä, mahdollisuutemme vaikuttaa median välityksellä muiden ihmisten tunteisiin ovat kasvaneet.
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5 SUORAA PUHETTA AVARUUDESTA
Tähtikartalla ollaan nyt siirrytty viimeiselle etapille. Tämän osion tavoitteena on vetää yhteen
tehtävien aikana koettua ja opittua, sekä syventää ymmärrystä käsitellyistä aiheista. Keskustelutehtävien avulla pohditaan muun muassa median mahdollisuuksia herättää tunteita ja
tunteiden vaikutusta omassa toiminnassamme ja osana yhteisöä. Osio aloitetaan tutustumalla
ryhmien valmistamiin mediateoksiin ja keskustelemalla niistä.
MITÄ TARVITSET? Esitysalustan tai -välineet ryhmien tuottamien mediateosten esittämiseen
(esim. projektori, kaiuttimet jne.)

TEHTÄVÄ:

ESIRIPUT YLÖS!

Katsotaan tai kuunnellaan ryhmien valmistamat
omat teokset tai niiden suunnitelmat, ja keskustellaan niistä. Ryhmät ovat voineet valmistaa hyvin
erilaisia mediasisältöjä, ja niitä on tarkoitus tarkastella ja kommentoida tasapuolisesti. Teoksen katselun jälkeen voitte keskustella esimerkiksi seuraavien
kysymysten pohjalta:

Kun kaikki ovat saaneet esitellä omat teoksensa,
pohtikaa vielä yhdessä:
◆◆ Millaisia tunteita on kaikista helpointa
herättää muissa? Miksi?
◆◆ Millaisia tunteita on vaikeinta herättää
muissa? Miksi?

YLEISÖ: Millaisia tunteita teos herätti? Miksi? Millaisilla keinoilla tunnetta haluttiin muissa herättää?
TEOKSEN TEHNYT RYHMÄ: Millaista tunnetta halusitte muissa herättää? Millä keinoilla?
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TEHTÄVÄ:

YHTEENVETO JA
LOPPUKESKUSTELU

Keskustelkaa seuraavista kysymyksistä koko ryhmän kanssa:
◆◆ Olette pohtineet paljon erilaisia tunteita.
Miltä näiden tehtävien tekeminen on tuntunut?
◆◆ Päivän aikana jokainen meistä kokee monia
erilaisia tunteita ja olemme myös tekemisissä monien erilaisten ihmisten kanssa.
Miksi on tärkeää tietää, miltä toisesta
ihmisestä tuntuu ja ottaa toisen tunteet
huomioon?
◆◆ Median avulla voimme yrittää vaikuttaa
toisten ihmisten tunteisiin. Minkä median
avulla sinä ilahduttaisit kaveria tai perheenjäsentä?

TIETOLAATIKKO:

TUNTEISIIN VAIKUTTAMINEN

Monet sosiaalisessa mediassa jaetut viestit, päivitykset, kuvat tai
videot herättävät voimakkaita tunteita. Verkossa moni mainostaja
luottaa tunteen voimaan, jotta omaa viestiä, esimerkiksi kuvaa tai
videota, jaettaisiin eteenpäin ja laajemmalle yleisölle sosiaalisessa
mediassa.
Mediasisältöjen tekeminen ja jakaminen on helpottunut mediakulttuurin kehityksen myötä. Näin myös jokaisen mahdollisuudet vaikuttaa muiden ihmisten tunteisiin median välityksellä ovat kasvaneet.
Vaikka mediat herättävät ihmisissä monenlaisia tunteita, mediatekstin tekijä tai jakaja ei voi kuitenkaan päättää, kuinka muut sisällön
tulkitsevat ja millaisia tunteita se herättää. Vastaanottajan tunteita
voi silti pohtia ja pyrkiä ottamaan huomioon.
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LIITE 1. LISÄMATERIAALIT
Miltä musiikki tuntuu –tehtävän musiikkikooste:
https://youtu.be/4e5RZAqaR00
Ylen Elävän arkiston äänitehosteet:
https://www.freesound.org/people/YleArkisto/
Suomalaistutkimus - Viha ja suru tuntuvat eri puolilla kehoa:
http://www.hs.fi/tiede/a1388457920193
Opetushallituksen Tunteista tunteisiin –materiaali:
http://www.edu.fi/tunteesta_tunteeseen
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