
aikamatkaajat
Mediakasvatus keinona muutoksen tutkimiseen



johdanto

Ihmisten elinympäristö muuttuu jatkuvasti ja media tarjoaa mahdollisuuksia näiden 
kehityskulkujen ymmärtämiseen. Median avulla saamme tietoa ympäristöstämme, his-
toriasta, toisista ihmisistä ja tapahtumista. Media tarjoaa myös monia mahdollisuuksia ja 
ilmaisun välineitä omien ajatusten esille tuomiseen.

Muun muassa näistä syistä ihmisillä on nykyään aiempaa paremmat mahdollisuudet 
osallistua yhteisen kulttuuriperinnön rakentamiseen. Median tarjoamien mahdollisuuk-
sien hyödyntäminen edellyttää teknologian hallitsemisen lisäksi kuitenkin myös monen-
laista osaamista ja ymmärrystä mediasta ja yhteiskunnasta. 

Materiaali on jaettu kolmeen osa-alueeseen:

 Ennen ja nyt - muutos näkyväksi valokuvin
 Minusta jää jälki - omat tarinat kartalle ja talteen jälkipolville
 Suomi 200 - voiko tulevaisuuteen vaikuttaa?

Aikamatkaajat -materiaali sopii kaikenikäisille. Tehtävät on laadittu hyvin yleiselle 
tasolle, ja niitä kannattaa soveltaa oman ryhmän toimintaan sopivaksi.

Sinisissä tekstilaatikoissa on ylimääräisiä toimintaideoita, jotka soveltuvat myös 
niille ryhmille, joissa kaikki eivät vielä osaa lukea kunnolla tai ollenkaan. 

Sivuilta 16-17 löydät kuvaukset siitä, kuinka materiaali kytkeytyy opetussuunnitel-
miin ja muihin ohjaaviin asiakirjoihin.
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ennen ja nyt

Muutokset elinympäristössämme tapahtuvat suhteellisen hitaasti ja suuremmat muu-
tokset voikin havaita parhaiten esimerkiksi vanhoja videoita ja valokuvia katsomalla, 
kirjoja tai muita tekstejä lukemalla tai kuulemalla muutoksesta muilta ihmisiltä. 

Osion tehtävien tavoitteena on edistää:

•	 Ymmärrystä mediasta osana yhteiskuntaa ja kulttuuria,
•	 Median tulkintataitoja
•	 Median tuottamistaitoja
•	 Ymmärrystä tekijän oikeuksista ja avoimista mediasisällöistä.

Tehtävä - Muutos näkyviin valokuvin
Tehtävässä etsitään omasta elinympäristöä kuvaava vanha valokuva ja verrataan sitä 
uuteen kuvaan samasta paikasta. Tehtävä voidaan tehdä ryhmä- tai yksilötyönä.

Tehtävä koostuu viidestä osiosta: 

1. tiedonhausta ja kuvien valinnasta
2. paikan etsimisestä ja valokuvauksesta
3. kuva-analyysista
4. teosten esittämisestä 
5. yhteisestä keskustelusta. 
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1. Tiedonhaku ja valokuvan valitseminen

Internetistä löytyvät lähteet, kirjastojen ja arkistojen kokoelmat ja omat kuva-albumit 
voivat tarjota mahdollisuuden ja lähtökohdan aikamatkalle omaan elinympäristöön. Et-
sikää aluksi valokuva analysoitavaksi. Kuvaksi kannattaa valita sellainen, jossa on näh-
tävillä tietty tunnistettava paikka. Voit halutessasi etsiä itse valmiiksi valokuvia tai voitte 
käydä yhdessä etsimässä kuvia eri lähteistä.

Internetistä löytyvien kuvien tekijänoikeudet ja käyttöehdot tulee selvittää ennen ku-
van käyttöä. Hyödynnettäviä kuvia ovat esimerkiksi Creative Commons (CC) -lisensoidut 
kuvat. CC-lisenssit tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia kuvien käytölle. Osaa voi käyttää, 
muokata ja kehittää vapaasti, osaa puolestaan ei. 

Lisätietoa erilaisista lisensseistä 

creativecommons.fi/lisenssit

Internetistä löytyvistä kuva-arkistoista valokuvia omasta elinympäristöstä voi etsiä esi-
merkiksi seuraavista lähteistä: 

Finna.fi
finna.fi

Valokuvataiteen museo
flickr.com/photos/valokuvataiteenmuseo

YLE Elävä arkisto
flickr.com/photos/ylearkisto

Creative Commons Search 
search.creativecommons.org

Creative Commons Search on metahakukone, josta pääset etsimään erilaisia CC-lisen-
soituja aineistoja useista eri lähteistä. Hauissa voi hyödyntää CC-lisenssejä ymmärtäviä 
hakukoneita, eli voit kohdentaa haun esimerkiksi Googlen hakutuloksiin. Kirjoita haku-
kenttään hakusanasi ja valitse, mistä palvelusta haluat hakea sisältöä.

Avoimilla lisensseillä olevia valokuvia voit etsiä suoraan myös eri hakukoneilla rajaamalla 
asetuksista haun koskemaan avoimia materiaaleja.

Googlen ohje kuvien käytöstä
goo.gl/5BXvOQ
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2. Paikan etsiminen ja valokuvaaminen

Miettikää seuraavaksi tarkemmin, mistä paikasta valitsemanne kuva tai kuvat on otet-
tu. Voitte hyödyntää kuvaan liitettyjä tietoja. Tehkää retki kuvan paikkaan ja kuvatkaa 
se. Ryhmien kanssa voi olla parempi, että ohjaaja valitsee vanhat kuvat tai tietyn alueen 
ennakkoon, jotta kohteeseen voidaan tehdä retki. 

Vertailevan analyysin vuoksi kuva kannattaa pyrkiä ottamaan mahdollisimman samasta 
suunnasta ja samalta etäisyydeltä kuin aiempi kuva.

3. Kuvien vertailu ja analyysi

Tässä osiossa muutosta tarkastellaan vertailemalla ja analysoimalla vanhoja ja uusia ku-
via keskenään. Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ajan kulumisesta, muutoksesta sekä 
muutokseen vaikuttaneista tekijöistä. Analyysia voidaan tehdä kuvaamisen ohessa.

•	 Milloin kuvat ovat otettu? Kuinka paljon niiden välillä on aikaa?
•	 Missä paikasta kuva on otettu ja mitä kaikkea kuvassa esiintyy? 
•	 Mitä kaikkea kuvan paikassa on muuttunut ajan kuluessa?
•	 Onko kuvissa mukana ihmisiä? 
•	 Miten ihmisten pukeutuminen on mahdollisesti muuttunut?

Mallikuva Finnasta. Etelärantaa ja Helsingin tuomiokirkko. Kuvaaja: Ståhlberg K. E. Helsingin kaupunginmuseo.
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4. Teokset esille

Voitte esitellä teoksenne eri tavoin, ryhmänne sisäisesti tai laajemmalle kohderyhmälle.  
Voitte esimerkiksi suunnitella yhdessä kuville näyttelyn. Yhteistyötä näyttelyn toteutta-
misessa voi tehdä myös lähiseudun muiden toimijoiden kanssa.

Selvitä ja ota huomioon tekijänoikeudet sekä tarvittavat lupa-asiat, mikäli esitätte teok-
sia oman ryhmänne ulkopuolella. Kaikkien teoksia ei välttämättä voida julkaista esimer-
kiksi päiväkodin tai koulun ulkopuolella. Teoksen tekijöillä on myös itsellään oikeus päät-
tää työn ja teoksen julkaisemisesta.

5. Loppukeskustelu

•	 Oliko kuvia helppo löytää? 
•	 Mistä muualta kuvia voisi etsiä?
•	 Miten valokuvatekniikka on muuttunut? 
•	 Miksi vanhat valokuvat ovat usein mustavalkoisia?
•	 Mitkä tekijät mielestäsi vaikuttavat kuvien määrään omassa asuinpaikassasi?
•	 Mitkä kaikki asiat olivat muuttuneet ajan saatossa? 
•	 Mitkä asiat ovat mielestäsi vaikuttaneet muutokseen? 
•	 Millaisena näet saman paikan tulevaisuudessa, esimerkiksi kymmenen tai sadan vuo-

den kuluttua?

Eri paikoista on olemassa eri määrä kuvia. Kaikkialta ei ole otettu valokuvia tai kuvat ovat 
voineet myös kadota tai muuten tuhoutua ajan saatossa. On tärkeää pohtia myös oman 
ajan tallentamista myös tulevaisuuden sukupolville. 

Seuraavan osion Minusta jää jälki -tehtävässä pohditaan mahdollisuuksia osallistua yh-
teisen kulttuuriperinnön rakentamiseen.

Valokuvasuunnistus

Tutut paikat voivat näyttää erilaisilta valokuvissa. Tässä tehtävässä etsitään omasta 
elinympäristöstä tuttuja paikkoja valokuvien avulla. Tehtävä voidaan toteuttaa ryh-
mä- tai yksilötehtävänä. Tehtävässä harjoitellaan median tulkinta- ja tuottamistai-
toja. Ota valmiiksi etukäteen kuvia omasta ympäristöstäsi. Ohjattavien tehtävä on 
etsiä yksin tai ryhmässä valokuvien perusteella paikka ja ottaa uusi kuva vastaavas-
ta paikasta. Suunnistus on valmis kun kaikki kuvatut paikat on löydetty. Haastetta 
tehtävään saat lisää ottamalla etsittävä kuva kohteen yksityiskohdasta. 
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minusta jaa jalki

Mediateknologioiden kehittymisen ja medialaitteiden yleistymisen myötä yhä useam-
malla on mahdollisuus tuoda omaa ajatteluaan esille ja osallistua yhteisen mediakulttuu-
rin rakentamiseen. Teknologioiden kehittyessä ihmisten osallistumisen tavat ovat moni-
puolistuneet.  Voimme siis osallistua yhteisen kulttuuriperinnön rakentamiseen. 

Tässä osiossa pohditaan median ja internetin roolia omassa elämässä, siihen liittyviä 
kokemuksia ja muistoja. Lisäksi tarkastellaan ja harjoitellaan median mahdollisuuksien 
hyödyntämistä yhteiseen kulttuuriperintöön osallistumiseen.

Osion tehtävien tavoitteena on edistää:

•	 Ymmärrystä mediasta osana arkea, elämää ja kulttuuria
•	 Osallisuutta ja ymmärrytä mahdollisuuksista osallistua yhteisen kulttuuriperinnön 

rakentamiseen
•	 Median analyysi- ja tulkintataitoja

Tehtävä - Millaisia muistoja netinkäyttöön liittyy?
nternet on monin tavoin osa elämäämme. Saamme sen kautta tietoa ympäröivästä maa-
ilmasta ja sen tapahtumista, voimme hyödyntää sitä opiskelussa, vietämme siellä aikaa, 
voimme tavata uusia ihmisiä ja keskustella eri asioista. Näistä asioista osa jää mieliimme 
omiksi mediamuistoiksi. Koska internetiä voi käyttää niin eri tavoin ja se saa erilaisia mer-
kityksiä ihmisten elämissä, jokaisen ihmisen kokemukset ja muistot netinkäytöstä ovat 
myös erilaisia.

. . . . . .
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Tässä tehtävässä pohditaan omaa suhdetta 
internetiin ja kokemuksia sen käytöstä. 
Tehtävässä hyödynnetään 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
Muistikko-verkkopalvelua, jonne 
voi tallentaa tarinoita eri kokemuksista 
ja muistoista.



1. Lämmittely

Katsokaa yhdessä Hetkiä netissä -lyhytelokuva: www.mediataitokoulu.fi/hetkianetissa

Keskustelkaa yhdessä netin merkityksestä. Mihin kaikkeen nettiä käytettiin videossa?
Kirjatkaa ylös (esimerkiksi taululle, post-it-lapuille tai haluamallenne verkkoalustalle) mi-
hin eri tarkoituksiin itse käytätte nettiä. Tavoitteena on hahmottaa netinkäytön laajuutta, 
välttämättömyyttä ja merkitystä meidän jokaisen arjessa.

2. Minä netinkäyttäjänä

Keskustelkaa yhdessä ensimmäisistä netinkäytön kokemuksista.

•	 Muistatko missä olit, kun käytit nettiä ensimmäistä kertaa?
•	 Kenen kanssa käytit nettiä?
•	 Millä verkkosivulla vierailit ensimmäisen kerran? Mitä teit siellä?
•	 Mitä verkkosivua käytit aluksi eniten?
•	 Kuinka netinkäyttösi on mielestäsi muuttunut ajan myötä?

Muistojen sijaan tai lisäksi voitte keskustella omista tavoistanne käyttää nettiä:

•	 Mikä on sinulle mieluisin tapa käyttää nettiä?
•	 Mitä tavallisimmin teet netissä?
•	 Mitä hyödyllisiä asioita netissä voi tehdä?
•	 Mikä on paras tai mieluisin kokemuksesi netinkäytössä? 

3. Kootkaa muistot Muistikkoon

Muistojen ja kokemusten yhteisen keräämisen lähtökohtana on ajatus siitä, että kulttuu-
riperintö on yhteistä, kaikilla on siihen omistusoikeus ja se muodostuu kansalaistoimin-
nan tuloksena. Muistikossa tarinat ovat heti kaikkien käyttäjien luettavissa. Muistikossa 
voit liittää tarinan suoraan tiettyyn paikkaan maailmankartalla. Lisää muistojen ja koe-
musten yhteyteen asiasana #ihmisteninternet.

Muista luvat: 

Tämän materiaalin lopusta löydät mallin lupalapuksi, jolla voit pyytää huoltajien suostu-
musta henkilökohtaisten tietojen ja muistojen keräämiseksi Muistikko-palveluun.
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Pienten lasten kanssa aikuinen voi kirjata ylös lapsen sanoman. Lasta voi auttaa 
muistamaan esimerkiksi näin: ”Kun viimeksi käytin nettiä, niin...” tai ”Hauskin juttu 
mitä nettiä käyttäessä on tapahtunut oli...”



.

Muistikko

•	 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) ylläpitämä palvelu
•	 Lisätyt tarinat ovat heti kaikkien käyttäjien luettavissa.
•	 Muistikossa tarinat voidaan liittää suoraan tiettyyn paikkaan maailmankartalla. 
•	 Voit osallistua myös lähettämällä postia tai sähköpostia.
•	 Muistikosta löytyvät kieliversiot: suomi, ruotsi, englanti, arabia ja venäjä

Kun osallistut Muistikossa, löydät ohjeet rekisteröitymiseen ja vastaamiseen palve-
lusta osoitteesta finlit.muistikko.fi. Voitte luoda ryhmällenne yhden oman tunnuk-
sen, jonka kautta voitte lisätä muistot kartalle. Tarvitset sähköpostiosoitteen, johon 
saat tunnuksen aktivointilinkin. Rekisteröitymistietosi eivät näy muille käyttäjille, ne 
jäävät SKS:n arkistoon. Voit myös osallistua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
keruu@finlit.fi. Merkitse aihekenttään otsikoksi ”Muistikko”.

Voit osallistua myös lähettämällä perinteistä postia seuraavasti:

Liitä lähetyksesi yhteyteen seuraavat pakolliset tiedot: sähköpostiosoite sekä nimi 
tai nimimerkki. Voit myös kertoa SKS:lle nämä vapaaehtoiset tiedot: katuosoite, pos-
tinumero ja postitoimipaikka, ammatti, syntymävuosi, sukupuoli, puhelinnumero.
Kirjoita vastaukseesi myös suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoi-
daan nimelläsi tai nimimerkillä SKS:n arkiston. 

Postiosoite: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki; mer-
kitse kuoreen tunnus ”Muistikko”.

Aloita perusteista

Mikäli internet on vaikeasti hahmoitettava käsite ryhmällenne, voitte tutustua aluksi 
Miten internet toimii -oppaaseen ja käydä sen avulla läpi, mitä internetillä tarkoite-
taan ja mihin kaikkeen se liittyy. 

Lyhytlinkki oppaaseen: goo.gl/WfPqM5

4. Loppukeskustelu

Tutustukaa lopuksi (esimerkiksi pareittain) muihin Muistikosta asiasanalla #ihmistenin-
ternet löytyviin muistoihin. Eroavatko ne teidän tuottamista muistoista? Esitelkää kiin-
nostavimmat muistot ja keskustelkaa niistä.
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Keskustelkaa yhdessä, mistä teille tärkeistä 
asioista haluaisitte, että tämä aika muistetaan? 

Voitte toteuttaa pohdintatehtävän myös kes-
kustelun lisäksi blogina, vlogina, esseetehtävä-
nä. 

Voitte halutessanne kysyä aiheesta myös muil-
ta toteuttamalla eri ihmisten haastatteluita tai 
kyselyn. 

Voitte koota vastaukset yhteen myös näytte-
lyksi, johon ihmiset voivat myös halutessaan 
osallistua kirjoittamalla ja lisäämällä omia aja-
tuksiaan.
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Muistikko työvälineeksi

Muistikkoon voi kerätä kokemuksia monista eri aiheista. Näin Muistikkoa voidaan 
hyödyntää esimerkiksi eri oppiaineiden, esimerkiksi historian tai yhteiskuntaopin, 
opetuksessa. 

Voit järjestää tietystä aiheesta myös avoimen tiedonkeruun omassa museossasi, 
kirjastossasi, nuorisotalolla. Voit kerätä ohjeistuksen Muistikon käyttöön tai voit jär-
jestää erillisen tilaisuuden aineistonkeruuseen. Voit tutustua Muistikon viikon kysy-
myksiin osoitteessa: goo.gl/fnbfUz

Tehtävä - Mistä meidät muistetaan?



Tehtävä - Vlogit päiväkirjoina
Erilaiset videopäiväkirjat, eli vlogit ovat erittäin suo-
sittu ja yleinen itseilmaisun muoto. YouTuben kaltaiset 
videopalvelut ovat tarjonneet lähes kaikille mahdolli-
suuden kertoa omista ajatuksistaan ja jakaa kokemuk-
siaan arjestaan laajalle yleisölle. Myday-videot ovat 
tapa esittää kuvauksia omasta päivästä. Tässä tehtä-
vässä analysoidaan Myday-vlogeja. 

Analyysitehtävä voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai 
ryhmätehtävänä. Keskustelkaa aluksi Myday-videois-
ta. Ovat ne tuttuja ryhmäläisille? Miten he kuvailisivat 
Myday-videoita?  

Seuraavaksi katsotaan Youtubesta tai muusta verkon 
videopalvelusta Myday-aiheinen vlogi. Nuoret ja ai-
kuiset voivat etsiä videon itse, lasten kanssa sopivat 
videot kannattaa valita etukäteen, jotta ne eivät sisällä 
ikäviä yllätyksiä.

Analysoikaa valitut Myday-vlogit esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

•	 Kuka Myday-vlogin on tehnyt? 
•	 Esiintyykö vlogissa myös muita ihmisiä?
•	 Milloin ja missä vlogi on kuvattu?
•	 Mitä kuvatun päivän aikana tapahtuu? Kirjoita tapahtumat ranskalaisin viivoin.

Esitelkää videot toisillenne kertomalla mitä niissä tapahtuu ja merkitkää ranskalaisen 
viivojen perään plussa jos joku asia esitellyssä videossa tapahtuu myös omassa videossa. 
Laskekaa lopuksi merkinnät yhteen ja selvittäkää mitkä näyttäisivät olevan yleisiä asioita, 
mitä Myday videoissa tehdään ja millaisista asioista Myday-videoilla kerrotaan?

9 10

Tehtävä - Näytellään tai kuvataan Myday-video
Näytelkää Myday-video, joka sisältää analyysinne perusteella yleisimmät Myday videoi-
den tapahtumat. Vinkkejä videon kuvaamiseen saatte Kaikki kuvaa sivustolta: 

kaikkikuvaa.fi/tutoriaalit

Näyttelemisen sijaan voitte kuvata omasta päiväkoti- tai koulupäivästä oikean Myday 
esittelyvideon. Ohjeita kuvaamiseen löydät myös Meidän jutusta tuttu-oppaasta: 

mediataitokoulu.fi/meidanjuttu



Tehtävä - Kenen ääni kuuluu eri medioissa? 
Erilaisten teknologioiden yleistymisen myötä yhä useammalla on mahdollista saada 
oma äänensä kuuluviin, ilmaista itseään ja julkaista omia tuotoksiaan. Kaikkien ääni ei 
kuitenkaan pääse kaikkialla kuuluviin. Seuraavassa harjoituksessa analysoidaan media-
kulttuuria ja sitä, kenen näkökulmat pääsevät eri medioissa esiin. Tehdään eri medioita ja 
mediagenrejä vertaileva analyysi, jossa tarkastellaan ketkä saavat äänensä kuuluviin ja 
näkyville mediassa. Onko eri medioiden tai lajityyppien välillä eroja?

Valitkaa aluksi analysoitavat kohteet, tehkää media-analyysit ja kootkaa lopuksi tulokset 
yhteen ja käykää ne läpi. 

1. Valitkaa analyysin kohde

Analyysikohteina voi esimerkiksi olla:

•	 Eri verkkolehtien luetuimmat uutiset ja jutut 
•	 Painetut sanomalehdet, aikakauslehdet, uutiset
•	 Katsotuimmat elokuvat tai suosituimmat pelit
•	 Suosituimmat vlogaajat tai blogaajat

Verkosta löytyvien lehtien yhteydessä on usein lista suosituimmista tai luetuimmista 
jutuista. Voitte valita ja etsiä analysoitavat kohteet yhdessä tai voit valita ne valmiiksi 
etukäteen.

Kotimaisista elokuvista löydät tietoa esimerkiksi Elonet-verkkopalvelusta osoitteesta 
www.elonet.fi ja Suomen elokuvasäätiön sivuilta osoitteesta www.ses.fi. 

Suosituimmista vlogaajista tai blogaajista löydät verkosta erilaisia listauksia.  

2. Analyysi

Selvittäkää seuraavien kysymysten avulla, ketkä ovat esillä analysoitavissa medioissa. 
Analyysin voi toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmätehtävänä. Voitte valita yhden tai useam-
man analysoitavan kysymyksen, riippuen siitä kuinka paljon aikaa on käytössä tai mihin 
näkökulmiin haluatte kiinnittää huomiota.

Ohjaa ryhmäläisiä kirjaamaan ylös ne asiat, joita haluatte lopuksi vertailla. Nämä voivat 
olla esimerkiksi medioissa esiintyvien henkilöiden ammatit tai iät. Saavatko esimerkiksi 
lapset, nuoret tai aikuiset muita paremmin näkyvyyttä medioissa ja onko medioiden välil-
lä eroja?
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Analyysikysymyksiä:

•	 Kenestä mediateos kertoo? 
•	 Kuka tai ketkä ovat mediassa kertojana? 
•	 Kenen näkökulmasta asiaa tai tarinaa kerrotaan?
•	 Mitä aiheita mediateoksissa käsitellään?
•	 Voitte tarkastella medioissa esiintyviä henkilöitä tarkemmin esimerkiksi seuraavista 

eri näkökulmista: ikä, sukupuolen esittäminen, kansallisuus, yhteiskunnallinen asema, 
poliittinen näkökulma.

3. Analyysien läpikäynti

Käykää analyysien tulokset yhdessä läpi. Voitte kirjata analyysien tulokset medioittain 
ylös niin, että ne ovat yhteisesti kaikkien nähtävillä. 

Voitte keskustella tarkemmin siitä, miksi juuri nämä henkilöt tai ihmisryhmät ovat esillä 
näissä medioissa ja pohtia yhdessä syitä tähän. Jääkö joidenkin ihmisryhmien ääni kuu-
lumatta joissain medioissa? Miten eri ihmisten näkymistä ja äänen kuulumista voitaisiin 
mielestänne edistää?

Voitte halutessa toteuttaa analyysin uudestaan eri medioilla tai eri kysymyksillä. 
Vaihtoehtoisesti analyysitehtävä voidaan toteuttaa esseenä tai blogikirjoituksena.
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Kuva-analyysi: Tarkastellaan medioista kuvia ja niissä esiintyviä henkilöitä. Tehtä-
vänä on tutkia lehdistä tai katumainoksista sitä, kuinka paljon kuvia on lapsista ja 
kuinka paljon aikuisista, ja millaisissa jutuissa lapsia ja aikuisia esitetään.

Minä mediassa: Lapset voivat pohtia sitä, millaisten aiheiden yhteydessä he itse 
haluaisivat näkyä. Mistä minä haluaisin kertoa nyt tai aikuisena? Tehtävä voidaan to-
teuttaa esimerkiksi kollaasina niin, että askarrellaan lasta esittävä paperinukke, joka 



suomi 200

Suomen ensimmäinen radioasema perustettiin Tampereelle vuonna 1923 ja Suomen 
ensimmäinen televisiolähetys lähetettiin vuonna 1955. Internet on löytynyt useimmista 
kodeista vasta tämän vuosituhannen ajan, ja älypuhelimia on käytetty yleisesti alle kym-
menen vuotta. Suomen itsenäistyessä suomalaisia oli vain 3,1 miljoonaa, joista 70 % sai 
elantonsa maataloudesta. 

Nyt meitä on 5,5 miljoonaa ja 70 % meistä saa elantonsa palvelualalta. Vaikka muutos on 
ollut huimaavaa, seuraavien sadan vuoden aikana muutos tullee olemaan vielä uskomat-
tomampaa. Internet on nopeuttanut muutosta ja uudet keksinnöt voivat löytää tiensä 
maailman jokaiseen kolkkaan hetkessä. Nämä tehtävät pyrkivät hahmottamaan tapahtu-
nutta muutosta ja auttavat ymmärtämään kuinka tulevaisuuteen voi vaikuttaa yksilöta-
solla ja yhdessä.

Osion tehtävien tavoitteena on:

•	 Syventää ymmärrystä teknologisesta kehityksestä
•	 Lisätä kiinnostusta yhteiskunnallisesta päätöksenteosta
•	 Vahvistaa tiedonhakutaitoja ja itseilmaisun taitoja

Tehtävä - Millainen Suomi on 100 vuoden päästä?
Keskustelkaa pienissä ryhmissä millaisia muutoksia seuraavat 100 vuotta tuovat tulles-
saan? Voitte myös ryhmäkeskusteluiden sijaan järjestää aiheesta paneelikeskustelun. 
Voitte myös käyttää nettiä tiedonhakuun keskustelun ja ajattelun tueksi hakemalla ide-
oita esimerkiksi hauilla “tulevaisuuden ruoka” tai “liikkuminen tulevaisuudessa”. Englan-
ninkielentaitoisten ryhmäläisten kanssa tuloksia voi hakea myös englanniksi, jolloin niitä 
löytyy enemmän. Pohtikaa kuinka tulevaisuus vaikuttaa seuraaviin elämän ja yhteiskun-
nan osa-alueisiin. Voitte käyttää ehdotettuja apukysymyksiä tai keksiä omia. 

Koulu   Istutaanko vielä koululuokissa? Onko koulussa oppiaineita?
Työ   Millaisia ammatteja on? Onko palkkaa olemassa?
Viestintä  Kuinka ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa? Mikä korvaa älypuhelimet?
Perheet  Millaisia ovat tulevaisuuden perheet? Asuvatko ihmiset yhdessä?
Liikkuminen Kuinka ihmiset liikkuvat paikasta toiseen - vai liikkuvatko?
Politiikka  Miten asioista päätetään? Onko valtioita olemassa? Mikä on tärkeää?
Ruoka  Mitä löytyy ihmisten lautaselta vuonna 2117? Syödäänkö vielä lihaa?
Ympäristö  Kuinka sähköä tuotetaan? Onko ilmastonmuutos saatu pysäytettyä?

13 14



Tehtävä - Millaisen Suomen haluat?
1. Kirjoitetaan oma Wikiartikkeli

Suomi (Wikipedia): https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomi

Tutustukaa Wikipedian artikkeliin Suomesta ja kirjoittakaa artikkelia mukaillen oma Wi-
kipedia-artikkeli toiveidenne Suomesta vuonna 2117. Aloittakaa itseänne kiinnostavista 
kappaleista ja täydentäkää artikkelianne muilla kappaleilla mikäli aikaa jää. 

Voitte myös jakaa kappaleet eri ryhmien kesken ja koota lopuksi toiveet tulevaisuuden 
Suomesta yhteen. 
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2. Piirrä ja kerro

Voitte myös toteuttaa tulevaisuuden Suomen piirtämällä tai muilla kuvallisen ilmai-
sun keinoilla ja keskustelemalla siitä. 
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Tehtävä - Kohti toiveiden tulevaisuutta
Seuraavaksi selvitetään, kuinka toivottuun tulevaisuuteen voitaisiin päästä! Valitkaa 
kaikista toiveistanne yksi toive tulevaisuuden Suomelle, jonka haluaisitte toteutuvan 
seuraavan sadan vuoden aikana, esimerkiksi “Ihmiset lentävät lentävillä autoilla paikasta 
toiseen”. Selvittäkää internetistä seuraavat toiveeseen liittyvät asiat.

1. Onko toive toteutettavissa olemassa olevan tiedon ja teknologian avulla?
2. Onko tietoja ja taitoja mahdollista opiskella olemassa olevassa oppilaitoksessa?
3. Voiko tietoja ja taitoja oppia muilla tavoin?
4. Löytyykö aiheesta keskustelupalstoja tai Facebook-ryhmiä?
5. Mihin tieteenalaan toive liittyy? Maantiede? Tekniikka? Biologia? Yhteiskuntatieteet?
6. Millaisia tietoja ja taitoja toiveenne toteuttamiseksi tarvitaan?
7. Pyrkiikö joku järjestö tai muu taho jo edistämään samaa tai samansuuntaista asiaa?
8. Mitkä lait liittyvät oleellisesti toiveeseen? Täytyisikö voimassa olevia lakeja muuttaa?
9. Millaisia esteitä toiveenne toteuttamiselle on?

Arvioikaa minä vuonna toiveenne olisi toteutettavissa ja tehkää aikajana asioista, joita 
täytyy tapahtua ennen kuin toiveenne voi toteutua. 

Lopuksi voitte esitellä tulevaisuuden suunnitelmianne toisillenne. Voitte esitellä suun-
nitelmat esimerkiksi ryhmäesityksinä esimerkiksi piirtämällä, askartelemalla, tekemällä 
kollaaseja, sarjakuvia tai hyödyntäen PowerPoint- tai Prezi-esitystekniikkaa. Voitte jär-
jestää suunnitelmille yhteisen näyttelyn toteuttamalla esitykset julisteen muodossa.



aikamatkailua kaikkialla

Aikamatkaajat-materiaali on tarkoitettu sovellettavaksi eri ympäristöissä ja eri ikäisten 
kanssa toteutettavaksi. 

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa materiaalin avulla voidaan edistää uusien var-
haiskasvatussuunnitelman perusteiden ja esiopetuksen opetussuunnitelmien perustei-
den mukaisesti monilukutaitoa, tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä osallis-
tumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää osaamista sekä muita kasvatuksellisia tavoitteita. 
Monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista tarvitaan lasten ja perhei-
den arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä yhteiskunnallisessa osallistumi-
sessa.

Varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan 
aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan demokraat-
tiselle ja kestävälle tulevaisuudelle. Tämä edellyttää kuitenkin yksilöltä taitoa ja halua 
osallistua yhteisön toimintaan sekä luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Ma-
teriaali antaa työkaluja edistää lapsen tulemista kuulluksi sekä hänen mahdollisuuksia 
osallistua. 

Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen ja osallisuus omaan elämään vaikuttavis-
sa asioissa. Aikamatkaajat-materiaalin avulla voidaan tukea lasten kehittyviä osallistumi-
sen ja vaikuttamisen taitoja sekä kannustaa oma-aloitteisuuteen. Osallistumisen ja vai-
kuttamisen kautta lasten käsitys itsestään kehittyy, itseluottamus kasvaa ja yhteisössä 
tarvittavat sosiaaliset taidot muovautuvat.

Perusopetuksessa materiaalia voi hyödyntää useissa eri oppiaineissa ja niiden välisissä 
opintokokonaisuuksissa. Materiaali antaa työkaluja yksittäisiin lyhyempiin toimintoihin 
mutta sen avulla voidaan toteuttaa myös laajempia kokonaisuuksia. Laaja-alaisista osaa-
miskokonaisuuksista materiaali nivoutuu tarkimmin osaksi:

•	 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
•	 Monilukutaito
•	 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Perusopetuksessa Aikamatkaajat-materiaalin avulla voidaan kehittää oppilaiden laa-
ja-alaista kulttuurista osaamista.  Tehtävien avulla oppilaita voidaan ohjata tunnista-
maan ympäristöstä löytyviä kulttuurisia merkityksiä ja tukea oman kulttuuri-identiteetin 
ja myönteisen ympäristösuhteen rakentumista. Tehtävien myötä oppilailla on mahdol-
lisuus kokea, tulkita ja olla mukana tekemässä taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä. 
Materiaalin tehtävien avulla voidaan tukea oppilaiden monilukutaitoa, jota he tarvitsevat 
osatakseen tulkita ja hahmottaa maailmaa ja sen kulttuurista monimuotoisuutta. 
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Lukiossa materiaalia voidaan hyödyntä monissa eri aineissa, esimerkiksi äidinkieles-
sä ja kirjallisuudessa, historiassa, yhteiskuntaopissa ja kuvaamataidossa. Yksittäisten 
oppiaineiden lisäksi materiaali tukee myös laajempien kokonaisuuksien käsittelyssä. 
Lukio-opetuksessa aihekokonaisuudet muodostuvat yhteiskunnallisesti merkittävistä 
kasvatus- ja koulutushaasteista. Materiaalia voi käyttää muun muassa seuraavien aihe-
kokonaisuuksien käsittelyssä:

•	 Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä
•	 Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys 
•	 Monilukutaito ja mediat

Aikamatkaajat-materiaalin tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden tahtoa ja taitoa toimia 
aktiivisina kansalaisina. Materiaalin tehtävien avulla voidaan tukea ymmärrystä kansa-
laisyhteiskunnan toimintaperiaatteista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä. Materiaalin 
avulla voi tukea aihekokonaisuuden mukaisia  kieli-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. 

Kulttuurien tuntemukseen liittyvään aihkokonaisuuteen liittyen materiaalin avulla voi-
daan kartuttaa opiskelijoiden kulttuurien tuntemusta, antaa aineksia kulttuuri-identi-
teettien rakentamiseen sekä vahvistaa heidän toimijuuttaan kulttuurisesti moninaisissa 
toimintaympäristöissä. Tehtävissä voidaan kehittää opiskelijoiden kykyä reflektoida kult-
tuuriperintöjä ja lisätä ymmärrystä kulttuuriperinnön muodostumisesta, sen säilymisestä 
ja uusintamisesta. 

Monilukutaitoon ja medialukutaitoon liittyen tehtävien avulla voidaan kehittää opis-
kelijoiden laajan tekstikäsityksen mukaisten viestien tulkinta- ja tuottamistaitoja sekä 
ymmärrystä median merkityksestä osana ihmisenä kasvamista ja kulttuuria. Tehtävien 
avulla voidaan tukea myös ymmärryksen lisäämistä tekijänoikeuksista ja sananvapau-
desta sekä medioihin liittyvistä eettisistä ja esteettisistä kysymyksistä.

Kirjastoissa materiaalia voi hyödyntää osana aktiivisen kansalaisuuden, monipuolisen 
lukutaidon ja sananvapauden sekä elinikäisen oppimisen edistämistä. Materiaalin avulla 
voidaan lisätä ihmisten yhteiskunnallista ja kulttuurista osallisuutta lisäämällä esimer-
kiksi mahdollisuuksia monipuolisen tiedonsaantiin ja kulttuurin rakentamiseen osallistu-
miseen. Sananvapauden näkökulmasta materiaalin avulla voi tarjota erilaisia näkökulmia 
tiedon hankintaan, yhdistämiseen ja tuottamiseen.

Nuorisotyössä materiaalin avulla voidaan tukea yhteiskunnallista ja kulttuurista osalli-
suutta sekä aktiivista kansalaisuutta. 

Osana museoiden työtä materiaalia voi hyödyntää esimerkiksi ihmisten ymmärryksen li-
säämiseen kulttuurista sekä sitä koskevan tiedon saatavuutta. Materiaalin avulla voidaan 
tukea myös mahdollisuuksia kulttuuriin osallistumiseen ja yhteisen kulttuuriperinnön 
rakentamiseen.
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Hyvä huoltaja,

Helmikuun toisella viikolla vietettävä Mediataitoviikko on mediakasvatuksen teemaviik-
ko, jonka tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja. Osana Media-
taitoviikkoa kokoamme lasten muistoja mediankäyttöön liittyen Muistikko-palveluun. 

Suomen Kirjallisuuden Seura (SKS) on kerännyt kansanperinnettä, muistitietoa ja nyky-
perinnettä jo 185 vuoden ajan. Ensin keräsivät Elias Lönnrot aikalaisineen. Myöhemmin 
kokoelmat ovat karttuneet mm. kerääjäverkoston ja kilpakeruiden avulla. Muistikko 
on SKS:n uusi tapa saada talteen kulttuuriperintöämme. Uutta siinä on se, että keruu-
seen osallistuvien tarinat ovat heti myös muiden luettavissa. Tiedämme, että verkko on 
jo täynnä tarinoita. Muistikko-palvelun ainutlaatuisuus on siinä, että siihen kirjoitetut 
tarinat ja siihen liitetyt kuvat eivät häviä bittiavaruuteen, vaan SKS:n arkisto säilyttää ne 
pysyvästi kulttuuriperintönämme myös tuleville sukupolville.

Muistikon käytön tarkoituksena on lisätä arkistotietoisuutta ja lasten ymmärrystä kult-
tuuriperinnöstä. Lähtökohtana on ajatus siitä, että kulttuuriperintö on yhteistä, kaikilla 
on siihen omistusoikeus ja se muodostuu kansalaistoiminnan tuloksena. Muistikkoa 
käyttäessään lapset ovat mukana kokoelmien kartuttamisessa ja käytössä. Samalla he 
joutuvat pohtimaan omaa suhdettaan kulttuuriperintöön ja sen tallentamiseen: millaisia 
jälkiä minusta jää seuraaville polville? 

Muistojen kerääminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa muistikko.finlit.fi.

•	 Muistikon käyttäminen vaatii rekisteröitymisen. Kaikki rekisteröitymistiedot jäävät 
vain ja ainoastaan SKS:n tietoon.

•	 Muille Muistikon käyttäjille näkyy vain nimimerkki kirjoitetun tekstin tai mukaan lii-
tettävien kuvien lisäksi.

•	 Muistikon käyttöehdoissa edellytetään, että käyttäjä on yli 18-vuotias tai hänellä on 
huoltajansa suostumus Muistikon käyttöön. 

•	 Muistikko-palvelussa käyttöehdot ovat luettavissa kokonaisuudessaan.

Huoltajan suostumus

Jotta lapsenne voisi kirjoittaa itsenäisesti aikuisen ohjauksessa tarinan Muistikkoon, 
lähestymme Teitä lupapyynnöllä.

[      ]  Lapseni saa osallistua tiedonkeruuseen

[      ]  Lapseni ei osallistu tiedonkeruuseen

Lapsen nimi: 

Huoltajan allekirjoitus:



Materiaalin ovat yhteistyössä tuottaneet: 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Mediakasvatuskeskus Metka, Mediakasva-
tusseura, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen 
seura, Suomen Lions-liitto ry, Opetushallitus, Suomen valokuvataiteen museo

Tästä julkaisusta vastaa yksinomaan sen laatija. Euroopan 
unioni ei vastaa sen sisältämien tietojen käytöstä.


