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MEDIAKARTAN
TUNTIJAT
TOIMINTAMALLI YLI 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 mediakartta,
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
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

Avaa mediakartta värillinen    

SUORAA PUHETTA AVARUUDESTA
omien teosten esittely ja
loppukeskustelu

Avaa mediakartta 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? Jokaiselle pienryhmälle, kyniä, paperia, nettiyhteyden ja päätelaitteita, taulun tai muun alustan keskustelun tulosten keräämiseen, sanoma- tai aikakauslehtiä, saksia.
Lisäksi yhdessä tehtävässä käytetään kuvauslaitteita (digikameroita, kännyköitä tai tabletteja)
ja projektoria kuvien heijastamiseen tai muuta laitetta niiden yhdessä katsomiseen.
Aloita toimintamallin toteuttaminen jakamalla nuoret 2–4 hengen ryhmiin ja jakamalla kullekin ryhmälle oma mediakartta.

TEHTÄVÄ:

MISSÄ TUNNE TUNTUU?
Tuntuivatko tunteet kaikilla samassa kohtaa kehoa?

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:

Lisätietoa aiheesta on esimerkiksi tässä Helsingin
Sanomien tunnetutkimukseen liittyvässä artikkelissa (kts. liite).
Vaihtoehtoisesti voitte miettiä pienryhmissä esimerkkejä ”särkyneen sydämen” kaltaisista suomenkielisistä sanonnoista, joissa viitataan erilaisiin
tunnekokemuksiin. Anna pienryhmille tehtäväksi
kirjoittaa sanonnoille korkeintaan muutaman lauseen selventävät kuvaukset. Mitä sanonta tarkoittaa? Voitte lisäksi pohtia, onko tunteisiin viittaavia
sanontoja myös muissa kielissä.

VIHA * PELKO * INHO * ILO
SURU * HÄMMÄSTYS
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TEHTÄVÄ:

TEHTÄVÄ:

MUSIIKKI OHJAA MIELIKUVIA

MITÄ KUVAT KERTOVAT
TUNTEISTA?

Musiikilla ja äänitehosteilla on suuri rooli esimerkiksi
elokuvan tunnelman luomisessa. Musiikilla voidaan
ohjata katsojaa kokemaan elokuvan tapahtumat halutulla tavalla. Kun musiikkia muutetaan tai se puuttuu, muuttuu myös elokuvasta välittyvä tunnelma.

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.

◆◆ Etsikää ryhmissä netistä esimerkkivideoita
siitä, miten musiikilla voidaan vaikuttaa
elokuvien tulkintaan. Hakuja voi tehdä
esimerkiksi sanoilla ”how music affects
movies”. Keskustelkaa yhdessä: löytyikö
kohtausten väliltä selviä eroja? Muistelkaa
aiemmin katselemianne elokuvia: missä
elokuvissa musiikilla on ollut suuri merkitys
tunnelman luomisessa?

1) Tarkastelkaa lehtien henkilökuvia tunteiden
näkökulmasta. Opasta pienryhmiä valitsemaan jokin aikakaus- tai sanomalehti ja
ohjaa heitä etsimään ja leikkaamaan talteen
henkilökuvia, joissa ilmennetään jotain tiettyä tunnetta, esim. riemua, vihaa tai välinpitämättömyyttä. Opasta ryhmäläisiä järjestämään kuvat erilaisten tunnetilojen mukaan.
Millaisia tunteita henkilökuvissa esiintyy ja
miten eri tunteet jakautuvat? Mitä tunteita
on eniten ja mitä puolestaan vähiten tai ei
lainkaan? Tarkastelkaa tuloksia yhdessä ja
vertailkaa ryhmien tulosten avulla erilaisia
lehtiä tai kuvien lajityyppejä. Miten esimerkiksi aikakauslehtien henkilökuvat eroavat
tunteiden puolesta sanomalehdistä? Millaisten kuvien yhteydessä erilaisia tunteita
ilmaistaan? Esiintyykö esimerkiksi uutiskuvissa erilaisia tunteita kuin mainoskuvissa?
Keskustelkaa tehtävän lopuksi, erosivatko
ryhmien tulkinnat toisistaan.

◆◆ Katsokaa näyte kotimaisesta Iiris-elokuvasta, jossa päähenkilö näkee painajaista
(kts. liite). Tutustukaa kohtaukseen ensin
äänen kanssa ja sitten ilman ääntä. Pohtikaa, miten kohtauksen tunnelma muuttuu
- vai muuttuuko? Millä erilaisilla keinoilla
kohtauksessa pyritään kasvattamaan pelon tunnetta?

2) Vaihtoehtoisesti voitte tehdä kuvausharjoituksen, jossa nuoret kuvaavat pareittain
tai pienissä ryhmissä toisiaan niin, etteivät
kuvattavan kasvot näy lainkaan. Kuvattavan
tehtävänä on kehollaan esittää jotain tunnetilaa. Tehtävässä pohditaan, voiko kuvassa
näkyvän kehon kautta ilmaista tunteen
näyttämättä kasvoja. Tarkastelkaa kuvia yhdessä ja pohtikaa, mistä tunteesta on kyse.
Kuvan ottaneet voivat kertoa lopulta oikean
vastauksen. Keskustelkaa ryhmäläisten
kanssa tulkintaan vaikuttaneista tekijöistä.
Mitkä asiat kuvassa viittaavat tiettyyn tunteeseen ja mistä asioista tunteen voi tunnistaa? Eroavatko tulkinnat kuvassa ilmaistusta
tunteesta?
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ESIM.

TEHTÄVÄ:

TUNTEET KARTALLE

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 mediakarttoihinsa tähtien
reunustaman alueen sisälle. Valitut tunteet ovat
samat kaikilla ryhmillä. Mediakartta 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.

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).
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.
Tunteilla ja tunnetaidoilla on tärkeä merkitys hyvinvoinnin tukena ihmisten
välisessä vuorovaikutuksessa.

5

2 MEDIASUUNNISTUS
Tämän vaiheen tarkoitus on saada nuoret tarkastelemaan syvemmin omaa mediakulttuuriaan. Mediasuunnistuksen aikana pohditaan muun muassa mitä median käsitteeseen sisältyy ja mitä mediaa
käytämme eniten omassa arjessamme. Osiossa myös tarkastellaan, millaisia tunteita ja tuntemuksia erilaiset median sisällöt meissä herättävät. Mediakartan kolme erilaista tunnetta saavat tässä
osiossa ympärilleen nuorten omia kokemuksia ja muistoja median parista.
MITÄ TARVITSET? Tarralappuja (esim. Post-it) tai pinkan tulostuspaperia ja sakset, kyniä

TEHTÄVÄ:

MEDIAN MONET PUOLET

Tehtävän tavoitteena on hahmottaa, mitä kaikkea
medialla tarkoitetaan ja kartoittaa erityisesti nuorille
itselleen läheisiä median sisältöjä. Tehtävässä hahmotellaan myös ryhmän omaa mediamaisemaa.

läiset käyttävät eniten. Kaikki ryhmän jäsenet tuskin
käyttävät mediaa samalla tavalla, joten jäsenten
tulee yhdessä neuvotella medioiden oikea järjestys.
Käykää lopuksi yhdessä tehtävää läpi seuraavien
kysymysten avulla:

Pyydä pienryhmiä aluksi vapaasti kirjoittamaan pienille tarralapuille mitä kaikkea media heidän mielestään on. Yksi asia kirjoitetaan aina yhdelle lapulle.
Mediat voivat olla sekä välineitä (tv, sanomalehti, radio, älypuhelin) tai sisältöjä (tv-sarjat, elokuvat, pelit,
sosiaalisen median palvelut).

◆◆ Mitä medioita ryhmissä käytetään eniten?
◆◆ Miksi eniten käytetyt mediat ovat niin suosittuja?
◆◆ Erosivatko ryhmän jäsenten mediankäyttötavat toisistaan? Miten?

Kun ryhmä on saanut nimettyä ja kirjattua ylös vähintään 15 erilaista mediaa, pyydä ryhmää laittamaan
laput järjestykseen sen mukaan, mitä mediaa ryhmä-

6

TEHTÄVÄ:

MEDIAESIMERKKEJÄ
ETSIMÄSSÄ

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

KESKUSTELKAA KOKO RYHMÄN KANSSA:
◆◆ Millaiset elokuvat ovat mielestäsi surullisia? Entä
pelottavia? Kerro esimerkkejä.
◆◆ Millaiset sarjakuvat ovat mielestäsi hauskoja?
Entä jännittäviä? Kerro esimerkkejä.
◆◆ Millainen musiikki on mielestäsi iloista? Entä
surullista? Kerro esimerkkejä.

ESIM.

Seuraavaksi siirrytään jälleen mediakartalle. Jokaisen pienryhmän mediakartassa on kirjattuna kolme
erilaista tunnetta. Pyydä jokaista ryhmää pohtimaan
esimerkkejä, mitkä median sisällöt (esimerkiksi
tietyt tv-ohjelmat, pelit, mainokset, meemit, kirjat) herättävät juuri näitä valittuja tunteita. Jokaisen
tunteen ympärille mahtuu kolme esimerkkiä.
Esimerkki: Ryhmällä on mediakartassa kolme eri
tunnetta, suru, ilo ja pelko. He pohtivat aluksi, mitkä asiat mediassa herättävät surun tunteita. Surun
kohdalle he valitsivat seuraavat esimerkit:
1) Youtube-video pakolaisleirillä itkevästä
lapsesta
2) Vakavasti sairastuneesta jalkapalloilijasta
kertova kirja
3) Marley & Me -elokuva
Ryhmä kerää vastaavanlaisia esimerkkejä myös ilon
ja pelon kohdalle.
Kun ryhmät ovat kirjoittaneet esimerkkinsä mediakarttaan, pyydä jokaista ryhmää vuorollaan esittelemään, millaisia median sisältöjä mediakartalle valittiin. Voitte keskustella myös, että oliko esimerkkejä
helppo valita. Olisivatko esimerkit sopineet myös
jonkin toisen tunteen kohdalle?
VINKKI: Tehtävä voidaan toteuttaa myös siten, että
ryhmäläisille annetaan muutama päivää aikaa tarkkailla ja kerätä muistiin jotakin tiettyä tunnetta herättäviä mediakokemuksia.
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
medioiden parissa aikaa, olemme niiden avulla vuorovaikutuksessa
toisten ihmisten kanssa, opiskelemme, etsimme ja saamme elämyksiä ja tietoa maailman asioista erilaisten medioiden kautta. Työelämässäkin käytetään yhä enemmän erilaisia medioita.
Mediamaisemaksi voidaan kutsua käytettyjen medioiden muodostamaa kokonaisuutta. Käyttötapojen ja elinympäristön mukaisesti
jokaiselle mediankäyttäjälle muodostuu omanlaisensa mediamaisema. Mediamaisema muuttuu myös ajan, käyttötapojen ja tilanteiden
mukaan. Tätä mediamaisemaa voidaan hahmottaa pohtimalla omaa
mediankäyttöä ja -ympäristöä.
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3 SUURENNUSLASIT
KÄYTTÖÖN
Tässä osiossa on tarkoitus pohtia, mitkä seikat mediassa saavat aikaan tiettyjä tunteita
ja miten tunteita herätetään median avulla. Mediakartalla on nyt tunteiden ympärillä erilaisia esimerkkejä, joita ryhmät alkavat käsittelemään tarkemmin.
MITÄ TARVITSET? Laitteita musiikin toistamiseen ja kuunteluun (tunnelevyraati), muistiinpanovälineet

TEHTÄVÄ:

ANNA TUNTEEN VALLATA

Sen lisäksi, että mediat vaikuttavat tunteisiimme,
voimme tehdä myös omien tunteidemme perusteella valintoja median käytössä. Pohtikaa seuraavaksi
omien tunnetilojen vaikutusta 1) musiikin kuunteluun, 2) videoiden katseluun ja 3) pelaamiseen.
Esimerkiksi: Millaista musiikkia kuuntelet/videoita
katselet/pelejä pelaat kun olet iloinen? Entä surullisena tai jännittyneenä? Vaikuttavatko tunnetilat
ylipäätään median valintaan?
Voitte myös järjestää ryhmissä tunnelevyraadin.
Jokainen ryhmän jäsen valitsee yhden musiikkikappaleen, joka hänen mielestään sopii johonkin tiettyyn tunnetilaan. Valitsija ei kerro valitsemastaan
tunnetilasta muille, vaan muut saavat arvuutella
oikeaa vastausta.
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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 tarkoitus on löytää erilaisia
keinoja ja tapoja, jotka vaikuttavat tunteiden heräämiseen.

Esimerkki: Ryhmä tarkastelee parhaillaan tunteista iloa
ja sen yhtä esimerkkiä “Vloggaajan tekemä haastevideo”. Ryhmä pohtii, mikä videoissa aiheuttaa ilon tunteita: omaperäisyys, vloggaajan reaktion seuraaminen,
yllättävä loppuratkaisu.
Ryhmä siirtyy pohtimaan tunteista pelkoa ja esimerkkiä
“Uutiskatsaus ilmastonmuutoksesta”. Ryhmä muistelee,
mitkä seikat tekivät uutisesta pelottavan kokemuksen:
Ihmisten haastattelussa kertomat kokemukset, animaatio ilmastonmuutoksen kehityksestä, musiikki.

Ohjaa ryhmäläisiä kirjaamaan erilaisia keinoja ja tapoja lyhyillä lauseilla mediakarttaan.
Tarvittaessa pohdintaa voi jatkaa myös erilliselle
paperille. Tehtävän voi suorittaa myös pidempänä
kirjoitustehtävänä.
Kun esimerkkejä on analysoitu riittävästi ja mediakartalle on saatu ylös keinoja luoda tunteita, keskustellaan tuloksista yhdessä. Listaa ylös erilaisia
tapoja ja keinoja, joita ryhmäläiset löysivät omista
esimerkeistään. Löydöt kirjataan ylös, jotta niitä voidaan hyödyntää seuraavassa vaiheessa.

ESIM.

10

TIETOLAATIKKO:

MEDIA & TUNTEET

Mediat ovat 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 mediakartta sekä analyysivaiheessa ylöskirjaamasi 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 mediakartan 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.
12

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 (kts. liite).

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
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.

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
Mediakartalla 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 median avulla? Miksi? Entä
millaisia tunteita on vaikeinta herättää
muissa?
◆◆ Mitkä ovat mielestänne tehokkaimmat keinot herättää tunteita?

YLEISÖ: Minkä median avulla tunteita pyrittiin herättämään? Millaisia tunteita teos herätti? Miksi?
Millaisilla keinoilla tunnetta haluttiin muissa herättää?

◆◆ Mistä voisi johtua, että sama tuotos voi herättää hyvin erilaisia tunteita eri ihmisissä?

TEOKSEN TEHNYT RYHMÄ: Millaista tunnetta halusitte muissa herättää? Millaisia keinoja valitsitte ja
miksi?
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TEHTÄVÄ:

YHTEENVETO JA
LOPPUKESKUSTELU

JATKOTEHTÄVÄT

Keskustelkaa seuraavista kysymyksistä koko ryhmän kanssa:

Etsikää verkosta viime vuosien jaetuimpia mainosvideoita. Katsokaa, analysoikaa ja keskustelkaa
yhdessä mainoksia mediateksteinä erityisesti tunteiden näkökulmasta. Millaisia tunteita mainoksella
yritetään herätellä? Miten tunteisiin yritetään mainoksissa vaikuttaa? Miksi mainostaja pyrkii herättelemään juuri näitä tunteita?

◆◆ 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?
◆◆ Millaiset mediat herättävät voimakkaimmin tunteita ihmisissä? Entä millaiset
mediat puolestaan eivät herätä juurikaan
tunteita?

Monet mainostajat luottavat tunteiden voimaan.
Vuonna 2015 sosiaalisessa mediassa jaetuimmat,
eli viraaleimmat mainosvideot liittyivät lämpöisiin
ja positiivisiin tunteisiin kuten onnellisuuteen. Miksi mielestäsi ihmiset ovat jakaneet juuri tällaisiin
tunteisiin liittyviä videoita? Millaisiin tunteita herätteleviin videoihin olet itse sosiaalisessa mediassa
törmännyt?

◆◆ Voimme tunteiden vallassa tehdä yllättäviäkin päätöksiä ja tekoja. Miten median
herättämät tunteet voivat vaikuttaa ihmisten toimintaan? Pyrkikää miettimään sekä
positiivisia että negatiivisia vaikutuksia.
◆◆ Netissä ja etenkin sosiaalisessa mediassa
julkaistaan ja jaetaan paljon tunteita herättäviä sisältöjä. Millaisia mediasisältöjä ihmisten tulisi mielestäsi tehdä ja jakaa, jotta
netistä tulisi parempi paikka?

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. Viraalimarkkinointi voi sosiaalisessa mediassa olla kustannustehokasta siinä mielessä, että paljon näkyvyyttä saadakseen ei
tarvitse välttämättä ostaa perinteistä mainostilaa. Ystävän tai tutun
jakama sisältö voi myös vaikuttaa viestin uskottavuuteen.
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.
LISÄMATERIAALIT
Opetushallituksen Tunteista tunteisiin –materiaali:
http://www.edu.fi/tunteesta_tunteeseen

Suomalaistutkimus - Viha ja suru tuntuvat eri puolilla kehoa:
http://www.hs.fi/tiede/a1388457920193

Iiris-elokuvan kohtaus:

http://elokuvapolku.kavi.fi/fi/elokuvapolku/alakoulu/musiikki

Ylen Elävän arkiston äänitehosteet:

https://www.freesound.org/people/YleArkisto/
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