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Esipuhe
Huoneesta kuuluu puheensorinaa usealla eri kielellä. Alkamassa on maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisille
nuorille suunnattu mediatyöpaja, jonka alussa vieraaksi saapuneet asiantuntijat kysyvät, kuinka moni osallistujista on kuullut podcastista. Yksikään käsi ei nouse. Tuntia myöhemmin nuoret ovat nauhoittamassa omia
minipodcastejaan ja haluavat sen jälkeen oppia lisää aiheesta. Eräät nuoret haluavat haastatella paikalla olevia
aikuisia. Kun nuori asettaa nauhuri kädessään haastattelukysymyksiä aikuisille, alussa vallinnut asetelma siitä,
kuka puhuu kenelle, kääntyy ympäri.
Edellä kuvattu tilanne on Muiden mediasta meidän mediaksi -hankkeen
Työpajoissa on yhdistetty
mediatyöpajasta, joita on järjestetty vuosina 2019–2021 Tampereella ja Helmolempien järjestöjen asiansingissä maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisille 12–25-vuotiaille nuorille. tuntemus ja vuosien kokemus
Muiden mediasta meidän mediaksi on Mediakasvatusseura ry:n ja Pakolaismediakasvatuksesta sekä
monikulttuurisesta, kulttuurinuorten tuki ry:n yhteinen monikulttuurisen mediakasvatuksen hanke, jota
sensitiivisellä otteella
rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Työpajoissa on
tehtävästä
nuorisotyöstä.
yhdistetty molempien järjestöjen asiantuntemus ja vuosien kokemus mediakasvatuksesta sekä monikulttuurisesta, kulttuurisensitiivisellä otteella tehtävästä nuorisotyöstä. Tampereella työpajoja on järjestetty Pakolaisnuorten tuki ry:n alaisen Kölvi-toiminnan
tiloissa hyödyntäen olemassa olevia kontakteja nuoriin ja muihin toimijoihin. Työpajoja on järjestetty myös
Tampereen Tyttöjen talolla. Helsingissä työpajat järjestettiin Kivikon nuorisotalolla. Lisäksi koronapandemian
alkaessa järjestettiin etätyöpajoja verkossa.
Uudet teknologiat ja internet mahdollistavat omaehtoisen mediatuotannon, mikä tarjoaa mahdollisuuden
omien mediatuotosten tekemiseen ja tiedon levittämiseen yhä useammalle ja aiempaa vaivattomammin. Onko
tämä kuitenkaan yhtä vaivatonta kaikille? Entä jos ei puhu vielä suomen kieltä? Tai jos julkaisukynnys nousee
siksi, että kohtaa rasismia tai muuta vihapuhetta? Vaikka sosiaalisessa mediassa kuka tahansa voi julkaista sisältöä, perinteiset mediat määrittävät sitä, mistä aiheista ja millaisista näkökulmista asioista kerrotaan. Miltä
tuntuu jos ei tunnista itseään median kuvista? Tai jos oma yhteisö esitetään mediassa toistuvasti kielteisessä
valossa?
Nämä kysymykset mielessä olemme tässä hankkeessa järjestäneet työpajoja nuorten, mentorien ja muiden
ammattilaisten kanssa. Samalla olemme pohtineet paljon käyttämäämme sanastoa sekä tiedostettuja ja tiedostamattomia tulokulmia kulttuurisensitiiviseen mediakasvatukseen. Millaisia oletuksia ja sisältöjä liittyy sanoihin monikulttuurisuus, rodullistaminen ja maahanmuuttajataustainen? Kuka määrittelee näitä sanoja ja
käsitteitä, ja miten ne vaikuttavat käytännön työhön? Tällaisten kysymysten kautta jokainen nuorten kanssa
työskentelevä joutuu myös pohtimaan omaa rooliaan ja asemaansa sekä niiden vaikutusta nuoriin ja koko yhteiskuntaan.
Hankkeessamme ja tässä
oppaassa lähtökohtana on
mediakasvatuksellinen
sekä kulttuuri- ja sukupuoli
sensitiivinen työote.

Hankkeessamme ja tässä oppaassa lähtökohtana on mediakasvatuksellinen
sekä kulttuuri- ja sukupuolisensitiivinen työote. Lyhyesti sanottuna kulttuurisensitiivisyys tarkoittaa meille tietoisuutta niin omista kuin koko yhteiskunnan oletuksista liittyen erilaisiin kulttuureihin. Usein tämä tarkoittaa “muiden”
kulttuurien korostamisen sijaan itsereflektiota; omien asenteiden, arvojen ja
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roolin pohtimista. Sukupuolisensitiivisyys kiinnittää huomiota siihen miten sukupuoli vaikuttaa eri tavoin
meihin, käsityksiimme ja odotuksiimme.
Kulttuurisensitiivisyyden huomioiminen on käytännössä tarkoittanut esimerkiksi huomion kiinnittämistä aitoon osallisuuteen sekä representaation moninaisuuteen. Tämä on tapahtunut kuuntelemalla nuoria sekä pyrkimällä vahvistamaan heidän omaa ääntään. Representaatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, millainen
kuva jostakin ihmisryhmästä annetaan mediassa. Representaation ja moninaisuuden kysymyksiä on lähestytty
kiinnittämällä erityisesti huomiota siihen, kuka puhuu ja kuka toimii esikuvana. Työpajoissa vierailleet mediamentorit ovat maahanmuuttaja- tai pakolaistaustaisia taikka ruskeita ja mustia suomalaisia. Keskustelimme
mentoreiden kanssa erilaisista heidän taustojaan kuvaavista sanoista, mutta yhtä kaikkien käyttämää ilmausta
kuvata näin moninaista joukkoa ei löytynyt. Sama koskee työpajoihin osallistuneita nuoria, joista jotkut olivat
juuri maahan pakolaisena tulleita ja toiset taas syntyneet entisten maahanmuuttajien tai pakolaisten lapsena Suomeen. On myös syytä huomioida, että ihmisillä voi olla monenlaisia ja keskenään päällekkäisiä tai jopa ristiriidassa olevia identiteettejä. Mentorit ovat toimineet nuorille esikuvina ja innoittajina muun muassa
kertomalla samanlaisista nuoruuden kokemuksista, joita työpajoihin osallistuneet nuoret saattavat käydä parhaillaan läpi omassa elämässään. Nuorten parissa, mediamaailmassa ja laajemmin julkisuudessa toimivat eri
taustaiset henkilöt voivat olla nuorille tärkeitä samastumisen kohteita. He näyttävät esimerkkiä siitä, miten itseään voi ilmaista erilaisten medioiden kautta, tehdä sitä työkseen ja vaikuttaa yhteiskuntaan.
Käsillä oleva opas on suunnattu maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisten
Käsillä oleva opas on
nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä kaikille kulttuuri
suunnattu maahanmuuttaja- ja
sensitiivisyydestä ja mediakasvatuksesta kiinnostuneille. Opas tarjoaa vinkpakolaistaustaisten nuorten
kejä media-aiheisen työpajatoiminnan järjestämiseen sekä näkökulmia ja kanssa työskenteleville ammatti
laisille sekä kaikille kulttuurikäsitteistöä mediakulttuureissa luovivien nuorten tukemiseen. Oppaassa
sensitiivisyydestä ja media
esiteltävät 12 käytännön menetelmää on kehitetty työpajoissa, joihin osalkasvatuksesta kiinnostuneille.
listuneista nuorista osa on ollut juuri maahan tulleita ja osa Suomessa syntyneitä – yhteistä heille on vähemmistöasema Suomessa. Ennen jokaista
menetelmää niihin liittyviä mediakasvatuksen menetelmiä esitellään yleisemmällä temaattisella tasolla. Harjoitteissa on pyritty huomioimaan erilaiset kielitaitotasot, minkä vuoksi menetelmissä painottuvat kuvat ja visuaalisuus. Menetelmät on suunniteltu niin, että ne sopivat monenlaisille nuorten ryhmille ja helpottavat myös
heikommin suomea puhuvien osallistumista toimintaan.
Matkan varrella opasta ovat kommentoineet lukuisat kulttuurisensitiivisen nuorisotyön ja mediakasvatuksen
ammattilaiset. Kiitämme lämpimästi kaikkia oppaan sisällöstä kommentteja, kriittisiä huomioita ja parannusehdotuksia antaneita.
Tässä oppaassa kuvatut menetelmät on tarkoitettu käytettäväksi ja sovellettavaksi. Toivomme oppaasta olevan
hyötyä kaikille nuorten kanssa työskenteleville. Ennen kaikkea haluamme kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisen
työotteen kehittyvän ja leviävän yhä laajemmalle lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä.
Helsingissä ja Tampereella 17.6.2021
Inka Kiuru & Juho Narsakka
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MEDIAKASVATUS
Mediakasvatuksella tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla edistetään ja vahvistetaan ihmisten valmiuksia ja taitoja mediakulttuurissa elämiseen. Mediakasvatuksessa käsitellään eri näkökulmista mediavälineitä ja niiden
käyttöä sekä analysoidaan mediasisältöjä. Lisäksi tarkastellaan laajemmin arjen medioitumista eli sitä, miten
yksilöiden ja yhteiskunnan toiminta muuttuu yhä mediavälitteisemmäksi ja kytkeytyy entistä tiiviimmin eri
medioihin. Tätä kaikkea voidaan lähestyä esimerkiksi teknologian, itseilmaisun tai yhteiskunta- ja kulttuurikriittisyyden näkökulmista. ¹ Mediakasvatukseen kytkeytyy ajan myötä uusia asioita ja vanhoja jää pois, koska
teknologia kehittyy ja yhteiskunnan arvot ja kulttuuri muuttuvat. Tästä syystä mediakasvatukseen liittyy usein
kokeilua ja kehittämistä.
Kulttuurisensitiivisyyteen yhdistettynä mediakasvatuksessa voidaan esimerkiksi tarkastella, miten yksilön
tausta ja yhteiskunnan valtarakenteet vaikuttavat kaikkeen edellä mainittuun ja miten jokaista voidaan parhaalla tavalla tukea omista lähtökohdistaan medioiden käyttäjänä ja tuottajana. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sellaisten erojen tasaamista, jotka johtuvat nuoren kotitaustasta tai kielitaidosta.²
Mediataidoilla viitataan laajaan joukkoon erilaisia mediaan liittyviä taitoja, kuten
medialaitteiden ja sovellusten käyttöön liittyvä osaaminen, mediakentän tuntemus,
omien mediasisältöjen tuottaminen, vaikuttaminen mediaa hyödyntämällä, median
tulkinta ja kriittinen suhtautuminen medioiden välittämään tietoon.³ Mediataitojen
ohella puhutaan myös medialukutaidoista, joissa lukutaito viittaa kaikenlaisten medioiden ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen. Medialukutaitoihin kuuluu tulkinnan
taitoja, tuottamisen taitoja ja luovuutta, median käyttötaitoja, tiedonhakutaitoja ja
kriittisyyttä, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja ja elämänhallintaan liittyviä taitoja. Nykyään myös median tuottajan ja käyttäjän
välinen raja voi usein hälvetä.⁴

Mediakasvatuksessa
käsitellään eri näkö
kulmista mediavälineitä
ja niiden käyttöä sekä
analysoidaan
mediasisältöjä.

Median rooli on ihmisten arjessa suuri ja kasvaa jatkuvasti. Mediataitoja ja medialukutaitoja tarvitaan yhä
enemmän arjessa, jossa mediasisällöt ovat jatkuvasti läsnä esimerkiksi älypuhelimissa. Niiden käyttöön liittyy
jatkuvasti tiedon vastaanottamista, kuluttamista, tuottamista ja levittämistä. Omia mediatuotoksia tekemällä
voi oppia huomaamattaan uusia mediataitoja, joista on hyötyä jatkossakin. Mediataidot tukevat yksilön osaamista ja hyvinvointia, mutta ne liittyvät myös laajemmin yhteiskunnan osana olemiseen. Mediataitoja kasvattamalla voidaan lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa ja vahvistaa demokratiaa.⁵

¹ Mediakasvatusseura 2021.
² Takala & Takala 2019.
³ Mediakasvatusseura 2021.
⁴ Mediataitokoulu 2015.
⁵ Mediakasvatusseura 2021; Takala & Takala 2019.
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Kulttuurisensitiivisyys
Kulttuurisensitiivisyydellä tarkoitetaan sitä, että arvioidaan kriittisesti ihmisten taustojen ja niitä koskevien
oletusten vaikutuksia siihen, miten kohtaamme muita. Oletukset eivät aina tai useimmissa tapauksissa ole
tiedostettuja, ja siksi niiden pohtimiseen on hyvä varata aikaa. Nuorisotyössä kulttuurisensitiivisyyden käsite
kytketään usein sukupuolisensitiivisyyteen.⁶ Toisinaan puhutaan monikulttuurisesta nuorisotyöstä. Kulttuurisensitiivisessä työotteessa huomio ei kuitenkaan kohdistu pelkästään “monikulttuuriseksi” luokiteltuihin
ryhmiin vaan siihen, miten kulttuuriin ja taustaan liittyviä oletuksia tehdään kaikkien kohdalla. Lisäksi huomioidaan “kulttuurin” tai “monikulttuurisuuden” kaltaisiin ilmauksiin liitettyjen merkitysten muuttuva luonne. Sukupuolisensitiivisyydessä tiedostetaan sukupuolen ja muiden ihmisyyden piirteiden
vaikutus ihmisen kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin. Sukupuolisensitiivinen työote kiinnittää
huomiota sukupuolen näkökulmasta siihen, miten ihmisiä kohdataan ja kohdellaan.⁷
Airin Bahmanin ja Veronika Honkasalon mukaan rasisminvastaisten työtapojen kehittämisen pitäisi ollaolennainen osa monikulttuurista työotetta. Tätä myös nuoret toivovat nuorisotyöltä.⁸ Sensitiivinen työote
nuorisotyössä ei merkitse pelkästään sitä, että toiminnassa pyritään huomioimaan nuorten erilaiset taustat ja
muut erot. Yhtä tärkeää on, että nuorten kanssa työskentelevä aikuinen pyrkii tiedostamaan omat arvonsa ja
asenteensa eikä toisaalta sanele niitä nuorille heidän puolestaan.⁹
Kulttuurisensitiivisyyteen kuuluu aktiivinen antirasistinen suuntautuminen.
Kukaan meistä ei ole normien ja valtarakenteiden ulkopuolella. Moninaisuutta
edistävä työ ei toisaalta tule koskaan valmiiksi, vaan rasismin kaltaisten ilmiöiden purkaminen vaatii jatkuvaa toimintaa, jota on tehtävä itse, muiden kanssa
ja koko yhteiskunnassa. Tutkija Veronika Honkasalo kirjoittaa, että “rasisminvastaisuutta tulisi pitää entistä enemmän monikulttuurisen työn lähtökohtana, jossa monikulttuurisuus ymmärretään jatkuvana liikkeenä ja prosessina,
johon ei välttämättä voi esittää valmiita malleja ja työkaluja”.10

Kulttuurisensitiivisyyteen
kuuluu aktiivinen antirasistinen suuntautuminen.
Kukaan meistä ei ole
normien ja valtarakenteiden
ulkopuolella.

Käytännön toiminnassa kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisyys voivat näkyä sekä kaikille avoimessa toiminnassa
että suljetussa ryhmätoiminnassa tehtävissä valinnoissa. Tilanteesta ja ryhmästä riippuen voi paras ratkaisu
joskus olla kaikille suunnattu avoin toiminta ja joskus taas esimerkiksi pelkästään tytöille tai pakolaistaustaisille nuorille kohdennettu toiminta. Muiden mediasta meidän mediaksi -hankkeessa on esimerkiksi järjestetty kaikille sukupuolille avoimia sekaryhmiä sekä ainoastaan tytöille ja nuorille naisille suunnattua toimintaa.
Sekaryhmien osallistujakunta osoittautui hyvin poika- ja miesvaltaiseksi, joten sukupuolen huomioimiselle
toiminnassa oli perustellusti tarvetta. Myös kohdennetussa toiminnassa on tärkeää huomioida sukupuolen
moninaisuus ja välttää oletusten tekemistä kenenkään sukupuolesta.
⁶ Esim. Pakolaisnuorten tuki ry 2020; Bahmani & Honkasalo 2016.
⁷ Loisto setlementti ry 2021.
⁸ Bahmani & Honkasalo 2016.
⁹ Pakolaisnuorten tuki ry 2020.
10 Honkasalo 2011.
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KulttUUrisensitiivisen mediakasvatuksen askelet

2

1

Kohtaa nuoret avoimesti
äläkä tee oletuksia
esimerkiksi kenenkään
kulttuurista tai sukupuolesta.

Pyri tunnistamaan yhteiskunnan
valtarakenteita ja omia ennakko
luulojasi. Tämä edellyttää jatkuvaa
oppimista ja reflektointia.

3

Kuuntele nuorten näkökulmia ja
ideoita. Rakentakaa käsiteltäviä
aiheita yhdessä kiinnostuksen ja
tarpeen mukaan. Nuoret ovat aktiivisia
toimijoita, ja onnistunut mediatoiminta
lähtee heidän tarpeistaan
ja lähtökohdistaan.

4

Pohtikaa yhdessä median
ilmiöitä. Muista representaation
merkitys: monipuoliset esimerkit ja
puhujat!

6

Varmista, että jokainen saa
äänensä kuuluviin. Varaa
tarpeeksi aikaa tulkkaukselle
ja aiheen ymmärtämiselle, jos
ryhmässä on useita kieliryhmiä.

5

Käy ryhmän kanssa läpi
turvallisemman tilan peri
aatteita, kuten kaikkien ihmisten
kunnioittamista ja kuuntelua. Tämä
on tärkeää varsinkin, jos käsiteltävä
aihe on sensitiivinen.

8

Anna nuorille mahdollisuus
tuottaa itse mediaa omin ehdoin.
Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että
he saavat itse valita käsiteltävän
aiheen ja julkaisutavan.

7

Harjoitelkaa yhdessä median
tuottamista. Anna nuorille tilaa,
aikaa ja mahdollisuus käyttää omaa
äidinkieltään.

9

10

Pohtikaa yhdessä julkaisemiseen
liittyviä ajatuksia ja tuntemuksia. Jos
materiaalin julkaisuun liittyy mahdollisuus
nettihäirintään tai muuta haittaa nuorelle,
kerro mahdollisuuksista julkaista materiaalia
pelkällä etunimellä, nimimerkillä tai niin, että
nuorta ei voi kuvista tunnistaa.

Käy läpi julkaisemiseen
liittyviä tekijänoikeuksia.

11

Kerro monipuolisesti eri media-alan (ura)mahdollisuuksista. Käykää yhdessä
tutustumassa niihin. Jos joku esittelee opinahjoa tai työpaikkaa, pyri tässä
myönteiseen representaatioon. Kuuntele nuoren omia intohimoja ja muista
kannustaa ja auttaa saavuttamaan niitä!

8

Kohti turvallisempaa tilaa

AVOIMUUS

TILA

Älä tee ennakko-oletuksia. Ole valmiina oppimaan
ja kehittymään itse. Anna jokaiselle mahdollisuus
itse määritellä itsensä. Älä esimerkiksi oleta
synnyinmaata, sukupuolta tai seksuaalisuutta.

Varmista, että toimintatila on esteetön ja turvallinen.
Seinässä voi olla Syrjinnästä vapaa alue -kyltti.
Kerro yhteiset säännöt ääneen ja korosta
keskustelun olevan luottamuksellista. Onko kaikilla
yhtäläinen mahdollisuus osallistua?

ANNA TILAA

PUUTU

Jos kuulet tai näet syrjintää,
puutu siihen.

Varmista, että kaikilla nuorilla on
mahdollisuus päästä ääneen tai tulla
kuulluksi muulla tavoin.

KANNUSTA

OPI

Ota vastuuta toisten kokemuksista.
Kuuntele ja kannusta.

Kysy ja kuuntele. Kukaan ei ole seppä
syntyessään, joten ole valmis oppimaan.
Muista, että erehtyminen on inhimillistä ja
tärkeintä on tunnistaa erheensä ja kehittyä.

Lähteet: Allianssi ry ja Rauhankasvatusinstituutti
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Maailma hahmottuu
kuvien kautta
Huoneessa kuuluu lehtien kahinaa ja saksien kalsketta. Käynnissä on Muiden mediasta meidän mediaksi -työpaja, ja nuoret etsivät keskittyneesti kuvia ja otsikoita oman unelmalehtensä kanteen. Eräs nuori huokaa: miksi maahanmuuttajat esitetään aina lehdissä niin yksipuolisesti ja otsikoita paisutellaan vain klikkien toivossa?
Toinen toteaa, että sadan vuoden päästä ihmiset katsovat tätä aikaa ja ihmettelevät, miten näin on voinut olla.
Elämme visuaalisessa maailmassa ja mediarepresentaatio muokkaa maailmankuvaamme. Sosiaalinen media nojaa vahvasti visuaalisuuteen, ja valokuvan ja videon tuottaminen on nuorille osa arkea. Kuvan äärelle on kuitenkin
hyvä pysähtyä. Mitä sillä halutaan viestiä? Mitä kuvalla tavoitellaan? Kuvaa voi
tarkastella kriittisin silmin ja haastaa vallalla olevia “totuuksia”. Olemme oppineet tulkitsemaan kuvaa kulttuurisen ympäristön kautta. Lapset ja nuoret voivat haastaa näitä käytäntöjä, mikä tarjoaa hedelmällisen lähtökohdan visuaalisen kuvaston pohdintaan. 11

Mediarepresentaatio
tarkoittaa tapaa, jolla media
esittää tietyt ryhmät ja
yhteisöt. Mediarepresentaatio
vaikuttaa voimakkaasti
käsityksiimme eri
vähemmistöryhmistä.

Mediarepresentaatio tarkoittaa tapaa, jolla media esittää tietyt ryhmät ja yhteisöt. Mediarepresentaatio vaikuttaa voimakkaasti käsityksiimme eri vähemmistöryhmistä.
Räppäri Yeboyah eli Rebekka Aili Kuukka nousi tunnetuksi haastamalla suomalaisuuden symbolin ja valkoisen Elovena-hahmon ensimmäisellä EP-levyllään. Ruskea Yeboyah räppää ja tanssii Elovena-kappaleen musiikkivideolla pellolla monimuotoisen tanssiryhmän kanssa. Ylen haastattelussa 2019 Yeboyah totesi: “Me
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olemme jo täällä. Tältä Suomi näyttää oikeasti.”12 Yeboyahilla on Instagramissa 21 tuhatta seuraajaa. Hän on
esimerkki uudesta sukupolvesta, joka haluaa muuttaa käsityksiä yhteiskunnasta.
Valo- ja videokuvilla vaikutetaan yhteiskunnallisesti, tehdään päätöksiä ja tulkintoja.13 Tämä edellyttää moni
lukutaitoa. Kulttuurisensitiivisen mediakasvatuksen oppaassa käytetään paljon visuaalisia menetelmiä, koska visuaalisuus madaltaa kynnystä osallistua silloinkin kun suomen kielen taito on vielä heikko. Medianvalinnoista ja rooleista voidaan jutella kuvajournalismia hyödyntäen (ks. menetelmät Lehdistön kuvat ja Oma
unelmalehti).
Visuaalisissa menetelmissä näkyvät esitysten toteuttamisen lähtökohdat, kohteiden valinta ja toimijuus sekä
se, miten kuvausten kohteet voivat vaikuttaa näkyvyyteensä. Visuaalisessa materiaalissa voidaan pureutua näihin aiheisiin ja kyseenalaistaa median ahtaita roolimalleja. Tutkijoiden mukaan tämä keskustelu on erityisen
tärkeää vähemmistöryhmien kanssa.14
Osallistavilla menetelmillä voidaan käsitellä niitä tapoja, joilla nuoret hahmottavat maailmaa. Osallistavan
valokuvauksen juuret ovat yhteisökuvauksessa. Sen pohjana toimii Paulo Freiren kriittinen pedagogiikka, jonka tavoitteena oli vahvistaa marginalisoitujen ryhmien ääntä. Ajatuksena on, että kriittisyys lähtee ihmisen
omasta yhteisöstä.

Kulttuurisensitiivinen
työote edellyttää, että
työntekijä itse reflektoi
arvojaan ja asenteitaan
muita kulttuureja kohtaan.

Toiminta perustuu aidolle dialogille ja kohtaamiselle. Kulttuurisensitiivinen
työote edellyttää, että työntekijä itse reflektoi arvojaan ja asenteitaan muita
kulttuureja kohtaan. Lähtökohtana on, ettei aseta omaa kulttuuriaan normiksi ja muita arvokkaammaksi. Marginalisoidut nuoret kohdataan samalla asenteella: avoimesti ja yksilöinä, lyömättä heihin minkäänlaista leimaa etukäteen.
Seuraavissa menetelmissä annetaan valta ja toimijuus nuorille ja pohditaan
valokuvalla vaikuttamista.

11 Mustola ym. 2015.
12 Yle 2019.
13 Pienimäki 2013.
14 Mustola ym. 2015.
15 Grönholm 2017.
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MENETELMÄT:

Lehdistön kuvat
Tavoite: medialukutaito, oppia hahmottamaan,
miten kuvilla voidaan tehdä valtarakenteita
näkyvämmäksi
Menetelmä: kuvien tulkinta kuvajournalismia
hyödyntäen
Tarvikkeet: kuvia, joissa esiintyy eritaustaisia
ihmisiä
Aika: 45–60 min
Asettele lehdistä leikatut tai tulostetut kuvat
esille. Anna osallistujien valita kolme kuvaa, jotka
herättävät heidän mielenkiintonsa.
Käykää kierros, jossa kaikki saavat kertoa, miksi
valitsivat kuvansa.
Keskustelkaa sen jälkeen kuvista. Apuna voi
käyttää kysymyksiä:
•

Millaisissa rooleissa ihmiset ovat kuvissa?
Miten kuvan tulkintaan vaikuttaa kuvassa olevan sukupuoli, ikä tai asema yhteiskunnassa?

•

Jos kuvassa ei ole ihmistä, mikä siinä kiinnitti
erityisesti huomion?

•

Mistä juttu kuvan perusteella kertoo?

•

Onko juttuaihe entuudestaan tuttu? Heräsikö
kuvan kautta kiinnostus lukea kuvaan
liittyvä juttu?
Kaikki kuvat
sanoma- ja aikakauslehdissä ovat
kuvajournalismia.
Myös mediatalojen
Instagram-tilit ovat
kuvien aarreaittoja!

Katso myös menetelmät Oma unelmalehti sekä
Valokuvalla vaikuttaminen. Voit yhdistellä menetelmiä pidempää työpajaa tai useampaa tapaamista varten.
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MENETELMÄT:

Valokuvalla vaikuttaminen

Kenen olisi hyvä
nähdä teos? HaluatKerää esimerkkejä
teko näyttää sen
vaikuttavista
valokunnan tai kaupunkuvista,
kuten
kuva
gin päättäjille tai
Greta
Thunbergista
kenties jollekulle
koululakossa valtio
tietylle poliitikolle?
talon
edessä tai kuvia
Voiko asiaan vaikutBlack
lives matter
taa jokin kolmannen
-protesteista.
sektorin toimija (esimerkiksi järjestö tai
seurakunta) tai yritys, jonka edustajalle voitte esitellä teoksen? Vai
pyrittekö saamaan aikaan laajempaa keskustelua
ja muutosta?

Tavoite: median tuottaminen, voimaantumisen ja
vaikuttamisen kokemus valokuvaamalla
Menetelmä: epäkohdan tai mielipiteen
valokuvaaminen.
Tarvikkeet: paperia ja kyniä suunnitteluun,
muutama kamera tai puhelimia kuvaamiseen
Aika: 1–2 t
Keskustelkaa aiheista, joihin osallistujat haluaisivat muutosta. Keskittykää nuorten arkeen.
Muutoksen tarve ja motivaatio lähtevät usein
läheltä, omasta arjesta. Jos nuoret eivät keksi
keskustelunaiheita, voitte keskustella esimerkiksi seuraavista aiheista: nuorille ei ole riittävästi
kesätöitä, asuinalueeni on roskainen tai ilmastonmuutos huolettaa. Minkä tahansa kokoinen asia
kelpaa.

Miten saatte näkyvyyttä? Voitteko pyytää paikallislehden tai -radion toimittajan tekemään juttua kuvausprojektistanne ja sen aiheesta? Muistakaa myös sosiaalisen median voima! Iskevillä
kuvilla, teksteillä ja aihetunnisteilla sekä haastamalla muita mukaan toimintaan voitte saada lisää
tukea asiallenne.

Varatkaa riittävästi aikaa keskustelulle ja toteutuksen pohtimiselle. Ideoinnin voi aloittaa muutaman minuutin pariporinalla vierustoverin
kanssa. Miettikää, voiko valitusta keskustelunaiheesta tuottaa kuvia tai lyhyen videon. Millaisella
teoksella asiasta voi kertoa vaikuttavasti?

Kuvaus itsenäisesti vai ryhmänä? Osallistavan valokuvaustuokion voi järjestää ryhmänä tai
antaa nuorille itsenäiseksi tehtäväksi. Sopikaa
kuvien katsomiseen ja analysoimiseen erillinen
tapaaminen, jossa voitte pohtia myös kuvien julkaisemista tarkemmin. Vaikuttamisen tarkoituksena on saada aikaan jonkinlainen muutos.

Suunnitelkaa kuvaus etukäteen. Miettikää
tapoja, joilla kuvan tunnelmaan voidaan vaikuttaa. Esimerkiksi valaistuksella, kuvakulmilla ja
rekvisiitalla kuviin voidaan luoda erilaisia tunnelmia. Pohtikaa, onko kuvia tarpeen editoida
ja kuka sen tekee. Suunnitelkaa myös kuvien
julkaisutavat.

HUOM! Tämä on menetelmä, joka voi vaatia useamman tapaamiskerran nuorten kanssa.
Tehtävänanto ei ole helppo vaan vaatii luovuutta
ja rohkeutta, joka syntyy luottamuksesta ryhmään. Tutun ja turvallisen ryhmän kanssa harjoite
on helpompi ja nopeampi toteuttaa.
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Esikuvia ja uranuurtajia
omilla aloillaan
Noustessaan Yhdysvaltojen varapresidentiksi Kamala Harris piti tunteikkaan puheen siitä, miten on ensimmäinen nainen tehtävässä, mutta ei suinkaan viimeinen. Nämä sanat ja kuvat jäävät varmasti elämään tuleville
jälkipolville ympäri maailmaa. Mediarepresentaatio vaikuttaa vahvasti siihen, kuinka kuvittelemme, tunnemme ja ajattelemme itsestämme ja maailmasta. 16
Muiden mediasta meidän mediaksi -hankkeessa tärkeää on ollut tarkentaa katse representaatioon – siihen,
että mentorit ovat samastuttavia ja voivat antaa esimerkin siitä, että nuori itse voi olla vastaavassa asemassa
jonakin päivänä. Hankkeen työpajoissa media-alan ammattilaisista koostuvina mentoreina toimivat räppäritubettaja Hassan Maikal, sarjakuvataiteilija Warda Ahmed, toimittaja Yagmur Özberkan, Mitä vittua? -podcastin toinen perustaja Pazilaiti Simayijiang ja tuottaja Miia Laine, valokuvaaja Dilan Rauhala, somevaikuttaja
Sakarie Ahmed Nuur, videotuottaja Jayson Rohde sekä puhevaikuttajat Noor Assad ja Gurmann Saini.
Rodullistettu tarkoittaa sitä, että ihmiseen liitetään ominaisuuksia ja odotuksia etnisyyden ja ihonvärin perusteella. Ruskea ihminen -termi on itsemäärittelyn tulos. Se on syntynyt tarpeesta löytää saman tyylinen termi
kuin englannin kielessä POC (person of color).
Keskustelua mediarepresentaatioiden monipuolistamisen tarpeesta
Rodullistettu tarkoittaa sitä, että
on Suomessa käyty esimerkiksi Ruskeat Tytöt -sivustolla. Se on Suoihmiseen liitetään ominaisuuksia ja
men ensimmäinen verkkomedia ruskeilta ihmisiltä ruskeille ihmiodotuksia etnisyyden ja ihonvärin
sille. Toimittaja Koko Hubaran Ruskeat Tytöt -blogista vuonna 2015
perusteella. Ruskea ihminen -termi
alkunsa saanut Ruskeat Tytöt Media tuottaa sisältöä, joka ravistelee
on itsemäärittelyn tulos. Se on
syntynyt
tarpeesta löytää saman
suomalaista mediakenttää. Ruskeat Tytöt Mediaa tekee iso joukko rotyylinen
termi
kuin englannin kielessä
dullistettuja toimittajia. Mediakollektiivin käyttämä ruskea ihminen
POC
(person
of color).
-termi ei viittaa suoraan ihmisen ihonväriin vaan rodullistettuun asemaan yhteiskunnassa. 17
Suomalainen mediakenttä on edelleen hyvin valkoinen, ja marginalisoidut ihmiset ovat poikkeuksellinen näky
mediassa. Ruskeat Tytöt Median lisäksi edelläkävijöiksi voidaan nostaa Susani Mahaduran ja Yagmur Özberkanin Ylelle tekemä radio-ohjelma Mahadura & Özberkan, jonka tavoitteena on ravistella ja laajentaa yhteiskunnallista keskustelua. Mahadura avasi Telma-lehden haastattelussa 2020 representaation merkitystä: ”Meidän nuoruudessamme ei ole ollut esikuvia eikä roolimalleja ruskeille tytöille. Viime vuosina olemme saaneet
erityisen hyvää palautetta, ja on hienoa huomata, että valtaväestöstä poikkeavia roolimalleja alkaa esiintyä mediassa yhä enemmän.” 18
Näiden uranuurtajien lisäksi on useita ruohonjuuritason toimijoita, jotka ovat pyrkineet omalla toiminnallaan lisäämään median moninaisuutta. Moni heistä on toiminut tässä hankkeessa mediamentorina ruskeille ja
maahanmuuttaja- tai pakolaistaustaisille nuorille.
Roolimallit ja mediakentän valkoisuus nousivat esille hankkeen asiantuntijahaastatteluissa.
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”Jos tähän vielä lisätään representaatio, ketä meidän valtamedia nostaa näkyville. Nuoret kattoo ketä kuunnellaan netissä. Mitä oon itse tehnyt vapaa-ajalla, että oon ihan tietoisesti alkanut seuraamaan erilaisia ihmisiä ja esimerkkejä. Että itsellä on myös vapaa-ajalla tieto sosiaalisesta mediasta ja ketkä siellä saavat äänensä kuuluviin. Ja jos näitä tietoisia valintoja ei tee, niin silloin uupuu se näkemys, että miten se moninainen
nuoriso voi sitten osallistua?” – Jenni Haapamäki, Tampereen Tyttöjen Talo
Jos nuorten parissa työskentelevä aikuinen ei tee tietoisia valintoja, jää lopValinnoilla tarkoitetaan sitä,
putulema hyvin kapeaksi. Valinnoilla tarkoitetaan sitä, että työntekijä huo- että työntekijä huomioi repremioi representaation pyytäessään asiantuntijoita puhumaan, valitessaan
sentaation pyytäessään asianmateriaalia toimintaa varten ja käyttäessään esimerkkejä nuorten kanssa. tuntijoita puhumaan, valitessaan
Seuraavan osion menetelmiä voi hyödyntää tutustumiseen ja osallistavan
valokuvaustyöpajan valmisteluun.

materiaalia toimintaa varten ja
käyttäessään esimerkkejä
nuorten kanssa.

Mediamentori:

Dilan Rauhala
Dilan Rauhala on 28-vuotias tamperelainen valokuvaaja. Hänen työtään on ihmisten kuvaaminen; esimerkiksi muotokuvien
ja perhekuvien ottaminen sekä hääkuvaukset. Lemmikit ovat lähellä Dilanin sydäntä
ja päätyvät myös usein kuvattaviksi. Hän on
alun perin Turkin kurdi ja asunut Suomessa
16 vuotta. Dilan tunnetaan hersyvästä naurusta ja sosiaalisuudesta, joista on hyötyä valokuvaajan ammatissa. Päättäväisyys auttaa
yrittäjyydessä. Hän uskoo oman historiansa
vuoksi, että kuka tahansa voi tehdä mitä haluaa elämällään. Dilan kertoo, että hän olisi
nauranut, jos joku olisi sanonut hänelle alle
kolme vuotta sitten, että hän työllistää itsensä yrittäjänä. Tällä hetkellä hän haaveilee
pienestä sivuyrityksestä tai täysin uudesta
harrastuksesta – edellisestä luovasta harrastuksesta kun sattui tulemaan työ.
16 Mustola ym. 2015.
17 Elonen 2020.
18 Telma 2020.
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”Työpajassa parasta oli
tyttöjen valokuvapaja
Tampereen Tallipihalla,
jossa pienellä porukalla
kuvailimme toisiamme. Oli mahtavaa
huomata, kuinka moni innostui kuvaamisesta ja kaiken lisäksi halusi toimia
mallina. Uskon, että tiimityöllä ja ilmapiirillä oli osuutensa asiaan. Olen
myös kovasti ihaillut muita Meidän
mediaksi -työpajoja ja muun muassa
podcast-työpaja vaikutti mahtavalta.”
- Dilan Rauhala

MENETELMÄT:

Valokuva minusta -esittelykierros
Tavoite: medialukutaito, luottamuksen ja turvallisemman tilan rakentaminen tutustumisen kautta
Menetelmä: esittelykierros käyttäen osallistujien
omia valokuvia. Soveltuu pienryhmälle. Kuvien
esittelyn pohjalta voi viritellä laajempaa
keskustelua kuvien muokkauksesta mainoksissa
ja aikakauslehdissä.
Tarvikkeet: tietokone ja videotykki tai puhelimet
kuvien jakamiseen, jos niin halutaan
Aika: 20–30 min
Jokainen työpaja kannattaa aloittaa esittely
kierroksella. Tutustuminen luo turvallisuutta ja
luottamusta ryhmään.
Nuorille kuvat ovat luonteva osa sosiaalisen median kulttuuria ja ne kulkevat puhelimessa mukana. Harjoituksessa nuoret esittelevät itseään valitsemiensa kuvien avulla. Valittujen
kuvien näyttämistä toisille ei vaadita, mutta sen
voi halutessaan tehdä esimerkiksi puhelinten
avulla. Kuvat voi myös heijastaa tietokoneen ja
videotykin avulla seinälle. Kuvan valinnan voi
antaa etukäteen tehtäväksi nuorille työpajaan
kutsuttaessa.

•

Menetelmän tarkoitus on antaa pieni pala itsestään muille – omilla ehdoilla. Samalla voidaan
käydä keskustelua kuvista ja itsensä hyväksymisestä juuri sellaisena kuin on.

Pyydä jokaista osallistujaa valitsemaan
omista kuvistaan sellainen
valokuva, joka kuvaa parhaiten hänen luonnettaan.
Myös ohjaajat
• Käykää kierros, jossa
ja mentori esitjokainen kertoo valitsetelevät oman
mastaan valokuvasta.
kuvansa.
Mikä puoli itsestä kuvassa
välittyy?

Muista
lämmin, hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri.

•

Kuva voi olla vanha,
esimerkiksi omasta
lapsuudesta, tai ihan tuore selfie tai jonkun
toisen ottama onnistunut otos. Kuvan voi
halutessaan näyttää muille, mutta myös
pelkkä kuvasta kertominen riittää.

•

Aloita kierros kertomalla omasta kuvastasi
– näin rohkaiset osallistujia. Pidä kertomus
lyhyenä.

Tehtävänanto:
•

Anna ryhmälle kaksi
minuuttia aikaa
miettiä vastausta
ja muistuta, että
tehtävänanto on
leikkimielinen.

Katso myös menetelmät Lehdistön kuvat, Unelmien lehti ja Suunnitelmasta valokuvatyöpajaksi.
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MENETELMÄT:

Suunnitelmasta valokuvatyöpajaksi

Aikataulu ja olosuhteet

Tavoite: Median tuottaminen, osallistavan
valokuvatyöpajan toteuttaminen

•

Mihin vuodenaikaan kuvaus toteutetaan?
Miten vuodenaika vaikuttaa kuvaukseen?

Menetelmä: Osallistava tapa suunnitella oma
ehtoinen valokuvatyöpaja nuorten kanssa.
Soveltuu pienryhmälle.

•

Mihin aikaan päivästä kuvaus toteutetaan? Miten kellonaika vaikuttaa
kuvausolosuhteisiin?

Tarvikkeet: Neljä kartonkia tai fläppipaperia,
tusseja tai liimalappuja ja kynät

•

Millainen sää kuvauspäivänä on?
Miten säähän varaudutaan?

Aika: 45–60 min

Kuvauspaikan valinta

Jos mukana on valokuvaajamentori, on tärkeää,
että hän osallistuu työpajan suunnitteluun ja
tulee tutuksi nuorten kanssa. Työpajaa voi suunnitella pieni nuorten ydinryhmä, joka edustaa
työpajan kohderyhmää. Kuvaaja osaa antaa vinkkejä siihen, mikä on mahdollista ja miten kellonaika, sää ja miljöö vaikuttavat kuviin. Hän osaa
myös antaa vinkkejä rekvisiittaan ja innostaa
nuoria kuvauksen teeman keksimisessä.

Käytä seuraavia apukysymyksiä kuvauksen suunnittelun tukena. Kirjaa kaikki aivoriihen vastaukset
muistiin!

•

Onko mukana esineitä tai muita lavasteita?

•

Miten kuvattavien persoona näkyy kuvissa?

•

Onko kuvissa jotain maagista vai tavoitellaanko realistista näkökulmaa?

•

Kuinka paljon satsataan kuvien editointiin?

•

Jos kuvaus toteutetaan kaupungissa,
millainen kuvauspaikka valitaan? Haetaanko
tietynlaista tunnelmaa?

•

Miten kuvauspaikalle liikutaan? Onko
osallistujien helppo saapua paikalle?

•

Ovatko kuvat jossain nähtävissä kuvauksen jälkeen? Järjestetäänkö näyttely? Missä?
Onko näyttely kaikille avoin vai vain kutsutuille suunnattu?

•

Saako kuvia julkaista somessa? Kuvaajalla on
aina oikeudet omaan kuvaansa, mutta myös
kuvattavalta ja alaikäisen huoltajalta pitää
kysyä lupa kuvan julkaisemiseen.

Käykää aivoriihen jälkeen ideat läpi ja päättäkää,
miten kuvaukset järjestetään.

Kuvauksen teema
Näkyykö kuvissa ihmisiä? Onko kuvassa liikettä vai keskitytäänkö poseeraamaan?

Toteutetaanko kuvaus luonnon helmassa –
rannalla, metsässä tai niityllä?

Kuvien julkaisu

Osallistavan valokuvauksen idea on, että nuoret
saavat vaikuttaa kuvausaiheen valintaan ja kuvaavat itse. Kuvaus toteutetaan ulkona luonnon
valossa, joten miljöö kannattaa valita huolella.

•

•

Sopikaa yhdessä, miten valokuvatyöpajaa markkinoidaan muille nuorille: Onko työpajalla nimi?
Toimivatko suunnittelussa mukana olevat nuoret
puskaradiona mainostaen tulevaa työpajaa?
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Työpajan rautalankamalli
IDEOI! Tarkista toiminnan tarve ja into aina
nuorilta itseltään. Tässä kannattaa olla herkät
antennit – et välttämättä saa vastauksia suoraan
kysymykseen. Kuuntele tarkalla korvalla esimerkiksi
avoimen nuorisotoiminnan kävijöitä: Mitkä ilmiöt
puhuttavat? Mikä aihe on nyt pinnalla? Keitä nuoret
seuraavat eri medioiden kautta?

SUUNNITTELE! Kun työpajan teema on päätetty,
ota aiheeseen sopivaan ja nuorten ehdottomaan mediaalan asiantuntijaan yhteyttä. Ota hänet ja nuoret jo tässä
vaiheessa mukaan suunnitteluun! Se sitouttaa osallistujia,
ja työpajasta tulee houkuttelevampi myös muille nuorille.
Päättäkää työpajan toteutustapa, ajankohta ja aikataulu.
Sopikaa yhdessä, miten työpajaa markkinoidaan
kohderyhmälle.
MARKKINOI! Kohderyhmää kannattaa
tavoitella suunnittelussa mukana olevien nuorten
ja puskaradion kautta. Jos kyse on kohdennetusta
toiminnasta, voit kutsua nuoria mukaan
henkilökohtaisesti. Keksi jokin porkkana, miksi
työpajaan kannattaa osallistua. Nuoria aidosti
kiinnostava mentori on yksi hyvä syy osallistua!

TOTEUTA! Varaa hyvää mieltä ja syötävää.
Anna estradi mentorille ja nuorille, mutta huolehdi
aikataulusta ja palautteenkeruusta. Muista pyytää
palautetta sekä nuorilta että mentorilta!

ARVIOI! Työpajan jälkeen voit vielä pyytää
erikseen palautetta nuorilta. Jos työpajassa
tuotettiin mediaa, voitte sopia nuorten kanssa
tapaamisen, jossa katselette tai kuuntelette
tuotoksia sekä keskustelette siitä, mitä työpajoissa
opittiin. Muista myös kysyä, mitä toiveita nuorilla on
jatkolle!
18

Podcast mediakasvatuksen
välineenä
Podcast-osio: Radiojuontaja ja tuottaja Miia Laine

Podcast syntyi sanoista iPod ja broadcast ja tarkoittaa äänitettä, jota voi kuunnella netissä. Se voi olla esimerkiksi radio-ohjelma, haastattelu, keskustelu tai äänitaideteos.
Podcastit ovat viime vuosina olleet nopeimmin kasvava mediamuoto. Ne ovat suosittuja ympäri maailmaa –
ihmiset tykkäävät kuunnella podcasteja työmatkalla, ruoanlaiton aikana tai kävelyllä. Tiedon välittämiseen ei
tarvita kuvaruutua, ja podcasteja pystyy kuuntelemaan helposti kännykän kautta. Kuten Youtube-videoita tai
blogikirjoituksia, kuka tahansa voi julkaista podcasteja eri alustoilla, kuten Soundcloudissa, iTunesissa tai Spotifyssa. Media-alustojen portinvartijat ovat vielä vähissä verrattuna printtimediaan tai televisioon, minkä takia
podcastit antavat myös enemmän tilaa vähemmistöille julkaista sisältöjä. Nuoret pystyvät puhumaan asioista
suoraan ja omalla tavallaan sekä saavuttamaan kuuntelijoita ilman välittäjiä.
Näin syntyi myös Mitä vittua? -podcast, jossa poliittisesti aktiiviset nuoret Brigita Krasniqi ja Pazilaiti Simayijiang juttelivat aiheista kuten vähemmistöstressistä, lähiöiden demonisoinnista ja islam-myyteistä. Podcast oli
aktiivinen vuosina 2018–2020 ja tavoitti tuhansia kuuntelijoita ympäri Suomea. Pazilaiti ja Brigita huomasivat,
että mediaa, jota he halusivat nähdä ja kuulla, ei ollut olemassa, joten he tekivät sitä itse. Pazilaiti ja minä, podcastin tuottaja Miia Laine, järjestimme kaksi podcast-työpajaa Muiden mediasta meidän mediaksi -hankkeelle. Työpajoihin osallistunut Dalmar kertoi, miksi piti erityisesti podcastista median tuottamisen välineenä:
Mun kohdalla se podcast kyllä vie voiton. Siinä oli aika hyvää meininkiä. Kun ei tarvii olla siinä kameran
edessä… niin ettei kasvot näy ja käyttää sitä ääntä. Se on ollut mulla sellainen vahvuus ja tykkäsin aika lailla
ja eniten onnistumisia on tullut siellä podcastin puolella. Kyllä se eka kerta aina jännittää, mutta kun se tulee
sillä lailla tutuksi, niin se tulee tutuks. – Dalmar 21 v.
Podcastien tekeminen on helppoa eikä vaadi kallista teknologiaa tai studiota. Mediakasvatuksen välineenä se
on kiinnostava ja saavutettava harjoitus, joka yhdistää projektityötä medialukutaitoon ja -tuotantoon. Nuoret
oppivat rakentamaan tarinan kaaren ja sanoittamaan ideoitaan. Vaikka radiotoimittajan työ ei välttämättä kiinnostaisi, podcastien tekemisen kautta oppii myös organisointitaitoa, kommunikaatiota ja ryhmätyöskentelyä.19
On myös tutkittu, että podcasteja tehdessään nuoret oppivat sisältöjä ja syventävät tietämystään podcastin teemoista.20
Itse olen järjestänyt ja tehnyt podcast- ja radiotoimintaa nuorten kanssa kohta kahdeksan vuotta. Hienointa
ja minulle tärkeintä on ollut nähdä, miten podcastin tekeminen vahvistaa itsetuntoa, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja, mahdollistaa sosiaalisen kanssakäymisen harjoittelun ja inklusiivisuuden. Podcastin tai radion tekemisessä jokaiselle löytyy sopiva tehtävä – kaikkien ei tarvitse olla juontajia. Tarvitaan myös leikkaajia
ja haastattelijoita, joiden ääni ei välttämättä kuulu lopputeoksessa, mutta jotka ovat yhtä tärkeitä prosessissa. Podcastin avulla on mahdollista tehdä näkyväksi erilaisia valta- ja ryhmädynamiikkoja. Se on hyvä väline
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 yseenalaistaa hierarkioita – haastattelijalla on valtaa, koska hän päättää, mitä kysyy haastateltavalta. Tämä
k
rooli voi sopia ja tuottaa onnistumisen kokemuksia esimerkiksi ujommille nuorille.
Oman äänen nauhoittaminen voi olla myös symbolisesti tärkeää. Se osoittaa, että omalla tarinalla on merkitystä ja että se on kuulemisen arvoinen. Vaikka oman äänen kuuleminen nauhalta voi olla epämukavaa ja asia,
johon ammattilaistenkin pitää tottua, se voi olla helpompaa kuin kameran edessä seisominen ja puhuminen.

Mediamentori:

Pazilaiti Simayijiang
Pazilaiti Simayijiang on 22-vuotias helsinkiläinen uiguuri, joka työskentelee vegaanihampurilaisten paistajana ja vaikuttaa monilla eri areenoilla. Hän on toiminut useissa
järjestöissä ja nuorisopolitiikassa sekä ollut
mukana perustamassa Feminististä puoluetta. Pazilaiti on toiminut myös puolueen
varapuheenjohtajana. Tällä hetkellä Pazilaiti priorisoi opintojaan ja nauttii elämästä. Brigita Krasniqin kanssa perustettu Mitä
Vittua? -podcast on osoittautunut Pazilaitille mielekkääksi tavaksi saada onnistumisen
ja kuulluksi tulemisen kokemuksia. Podcastissa kaksi nuorta rodullistettua musliminaista kertoo ajatuksiaan ympäröivästä
maailmasta. Lisäksi Pazilaiti tuottaa harrastuksen tavoin sisältöä henkilökohtaisiin
somekanaviinsa. Hän jakaa usein hauskoja otteita arjestaan, mutta saattaa välillä pitää monologin siitä, millaista on olla uiguuri
tässä ajassa.

19 Fraser 2015.
20 Drew 2017.
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“Oli upeaa nähdä miten
nopeasti tapahtuu muutos
nuorissa, kun he tajuavat,
että heidän äänelleen on
sijaa. Olemme jokaisessa työpajassa
korostaneet sitä, että podcast on monille saavutettava ja hyvin joustava ja
demokraattinen alusta. Vaikka alkuun
jotkut ovat suhtautuneet oman podcastin tekemiseen vähän epäröiden,
mutta antoisinta työpajan vetäjille
on toki se hetki, kun näkee miten työpajan aikana kaikista kuoriutuu into
himoisia sisällöntuottajia.”
- Pazilaiti Simayijiang

MENETELMÄT:

Podcast-haastattelu
Tavoite: median tuottaminen, oman äänen
vahvistaminen
Menetelmä: tutustuminen podcastiin ja omaan
ääneen
Tarvikkeet: nauhuri ja kuulokkeet tai älypuhelin
jokaiselle parille
Aika: 1–2 t
Esittelykierros ja turvallisemman tilan luominen.
Ovatko osallistujat kuunnelleet podcasteja tai
radiota? Ovatko he ikinä kuulleet omaa ääntään?
Näytetään, miten nauhuri toimii. Jos ryhmällä on
nauhuri, on jännää antaa kaikkien laittaa kuulokkeet päälle ja kuunnella, miltä ympäristö kuulostaa nauhurin kautta.
Kerätkää seuraavaksi kysymyksiä haastatteluja
varten. Jokainen osallistuja kirjoittaa mahdollisimman paljon kysymyksiä muistilapuille, jotka
laitetaan seinään. Yhdessä päätetään podcastin nimi. Ryhmä jaetaan pareihin, ja jokainen pari
saa yhden nauhurin tai älypuhelimen. Pari valitsee
vapaasti kysymyksiä, joita haluaa käsitellä haastatteluissa. Haastattelija tekee intron: “Hei, kuuntelet x Podcastia, minun nimeni on x ja tänään
minä haastattelen vierasta x aiheesta x”. Haastattelija pitää nauhuria ja osoittaa sillä kohti henkilöä, joka puhuu (10 cm suusta). Lopuksi haastattelija lukee lopun: “Tämä oli x Podcast, minun
nimi on x ja haastattelin vierasta x, kiitos kuuntelusta!” Haastattelut kestävät 2-5 minuuttia, sitten
vaihdetaan roolia. Lopuksi kaikki tulevat takaisin
yhteen, ja ryhmä kuuntelee yhdessä haastatteluita, mielellään kaiuttimien kautta. Nuoret kertovat omista kokemuksistaan.
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MENETELMÄT:

Tavoite: median tuottaminen, podcastin
nauhoittaminen, oman äänen vahvistaminen

äänitiedostot siirretään tietokoneelle. Podcastin eri osat yhdistetään äänieditointiohjelmalla.
Mukaan voi myös liittää netistä vapaasti käytettävissä olevaa musiikkia (ks. esim. www.royalty
free-music.com). Lopuksi ryhmä kuuntelee
yhdessä valmiit podcastit.

Menetelmä: tuotetaan ja äänitetään 10–20
minuutin pituinen teemapodcast ryhmässä.

Muistilista ohjaajalle: ota nämä viisi asiaa
huomioon podcast-työpajan järjestämisessä!

Tarvikkeet: nauhuri ja kuulokkeet tai älypuhelin
jokaiselle ryhmälle, yhteinen tietokone jossa on
äänieditointiohjelma

•

Hiljainen ympäristö on tärkeä. Ette tarvitse
varsinaista studiota, kunhan käytössä on
huone, jossa ei ole taustamelua.

Aika: 3–6 t

•

Varmista, että osallistujilla on toimivat ja
ladatut puhelimet tai nauhoituslaitteet.

•

Mukaan tarvitaan myös kuulokkeet äänen
kuuntelemiseen ja tietokone editoimiseen.

•

Jos podcast julkaistaan, varmista että äänitteessä on käytetty pelkästään omia nauhoitteita tai rojaltivapaata musiikkia.

Käsikirjoitettu podcast

Esittelykierros ja turvallisemman tilan luominen.
Ovatko osallistujat kuunnelleet podcasteja tai
radiota? Ovatko he ikinä kuulleet omaa ääntään?
Näytetään, miten nauhuri toimii. Jos ryhmällä on
nauhuri, on jännää antaa kaikkien laittaa kuulokkeet päälle ja kuunnella, miltä ympäristö kuulostaa nauhurin kautta.

Vinkkejä osallistujille:

Kerätkää seuraavaksi aiheita, joita osallistujat
haluavat käsitellä podcastissa. Jokainen osallistuja kirjoittaa mahdollisimman paljon aiheita
muistilapuille, jotka laitetaan seinään.
Osallistujat miettivät, mikä podcastin nimi on,
kenelle se on suunnattu ja kuinka pitkä se voisi
olla. He päättävät myös aiheesta: onko podcast
keskustelu, uutisohjelma vai iltasatu? Mitä eri
ääniä ja rooleja äänitteeseen tarvitaan? Uutisohjelmaan voidaan tarvita esimerkiksi uutisankkuria,
haastattelijaa, haastateltavaa tai meteorologia.
Riippuen podcastin aiheesta ja roolien määrästä
osallistujat voidaan jakaa pienryhmiin tai kaikki
voivat tehdä yhdessä samaa podcastia. Ryhmät
kirjaavat muistiin podcastin rakenteen ja käsikirjoituksen. OsallistuTyöskentely on
jat miettivät myös, mitä
sujuvampaa, jos
muita ääniä podcastia
joku ryhmänjäsen
tai ohjaaja osaa käyt- varten täytyy tallentaa.
tää äänieditointi
Ryhmät lähetetään ulos
ohjelmaa.
tai omiin nurkkiin nauhoittamaan. Valmiit

•

Hymyile! Kuuntelija huomaa eron.

•

Rakenna mukava ja turvallinen tila haastateltavalle. Mitä rennompi haastateltava, sitä
parempia juttuja hän kertoo!

•

Kuvittele kuuntelijaksi joku tuttu ihminen,
esimerkiksi perheenjäsen tai ystävä, ja puhu
hänelle.

•

Olet kuuntelijan silmät ja korvat: Esittele selkeästi itsesi ja podcastin aihe. Kerro, mitä
tapahtuu ja missä olette. Sano ääneen kaikki,
mitä kuulijan on hyvä tietää.

•

Pidä mikrofonia tai nauhuria tarpeeksi lähellä
(n. 5–10 cm:n päässä) suutasi kun puhut ja
aseta se myös yhtä lähelle haastateltavan
suuta hänen ollessaan äänessä. Näin varmistat hyvän äänenlaadun.

Lyhyitä esimerkkitehtäviä:
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•

Äänitä esittelykierros ympäristöstäsi: kerro
kuulijalle, mitä kaikkea näet! (1–2 min)

•

Nauhoita sääraportti. (1 min)

•

Kuvaile koulu- tai työmatkaasi. (1–2 min)

Vastapuhetta ja
vaikuttamista
Vuonna 2017 Miss Helsingiksi kruunattiin Sephora Ikalaba. Hyvin pian sosiaalinen media täyttyi asiattomista
kommenteista. Yle Kioski tarttui aiheeseen ja tuotti videon, jossa satunnaiset ihmiset istuivat Sephora Ikalaban eteen ja lukivat ääneen hänestä kirjoitettuja nettikommentteja. Video on vaikuttava esimerkki vihapuheestasosiaalisessa mediassa ja siitä, miten vaikeaa loukkaavia kommentteja on sanoa ääneen ja suoraan niiden
kohteelle. Epämukavuus tarttuu videon katsojaan. Tarkoituksena on herättää tunteita ja saada katsoja ajattelemaan sanojen merkitystä.
Visuaalinen kulttuuri on maailman tekemistä. Tämä pohjautuu vastavisuaalisuuden käsitteeseen, jonka tarkoituksena on purkaa visuaalisia valtarakenteita.21 Kyse ei ole vain takaisin katsomisesta, vaan myös visuaalisesti välitettyjen maailmankatsomusten kyseenalaistamisesta ja muokkaamisesta. Maahanmuuttajataustaiset
nuoret ovat usein kipeän tietoisia stereotypioista ja disinformaatiosta, joita rasistit ja kansallismieliset vahvistavat ja levittävät verkossa usein loukkaavan visuaalisen representaation kautta. Tämä on yksi vihapuheen
muoto, ja osa nuorista on alkanut tuottaa mediassa vastapuhetta vihapuheen purkamiseen.22
Vastapuhe on vastaamista stereotyyppiseen ja loukkaavaan ilmaisuun. Se
voi olla esimerkiksi nettimeemi, jossa tuodaan epäkohtia esille. Sillä pyritään vaikuttamaan kuulijan ja katsojan asenteisiin ja tunteisiin sekä purkamaan ennakkoluuloja. Vastapuheen voi pilkkoa kysymyksiksi: Miten asiat
ovat? Miten ne voisivat olla? Miten niiden pitäisi olla? Vastapuhe voi tarjota
useita ratkaisuja yhden sijaan. Vastapuhe perustuu ihmisoikeuksille, ja sen
tarkoituksena on vahvistaa yhdenvertaisuutta ja tarjota vapautta yksilöille. 23

Vastapuheen voi
pilkkoa kysymyksiksi:
Miten asiat ovat?
Miten ne voisivat olla?
Miten niiden pitäisi olla?

Vihapuhe jakaa ihmiset “meihin ja heihin”. Sen tarkoitus on hiljentää ja alentaa vastapuoli. Vihapuhe voi olla
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suorasukaista tai hillitympää; usein se pyritään naamioimaan huumoriksi. Vihapuhe perustuu valtarakenteille ja liittyy läheisesti disinformaatioon. Disinformaatio on valheellista tietoa, jota levitetään vahingoittamistarkoituksessa.24
Kuinka tuottaa vastapuhetta?25
•

Älä vastaa suoraan vihapuheeseen. Ota askel taaksepäin ja kysy itseltäsi: Mitä me haluaisimme
nähdä tapahtuvan? Mikä olisi meidän vaihtoehtomme?

•

Ole itsevarma – pyri herättämään yleisö.

•

Ole voimauttava ja positiivinen.

•

Pyri tiivistämään asiasi yksinkertaiseksi viestiksi.

•

Älä uhriudu tai uhriuta! Näe ihmiset yksilöinä ja toimijoina.

•

Älä tuota lisää vihapuhetta – valitse näkökulmasi tarkoin.

Visuaalisen materiaalin avulla voi käsitellä monenlaisia teemoja. Kuten osallistavassa valokuvauksessa, liikkuvalla kuvalla voidaan tallentaa maailmaa nuoren itsensä silmin. Toiminnan tulee tällöin olla aidosti osallistavaa.
Visuaalista materiaalia julkaistaessa varsinkin vähemmistöjen kanssa tulee tiedostaa representaatioiden historiallinen tausta. Visuaalinen materiaali ei ole arvovapaata, vaan sitä arvottaa kulttuurisen kontekstin taakka.
Tämä on syytä tunnistaa ja ottaa huomioon, kun käsitellään vihapuhetta ja tuotetaan vastapuhetta nuorten
kanssa. Työntekijän on tärkeää tunnistaa oma kulttuurinen näkökulmansa ja pysähtyä pohtimaan, mistä näkö
kulmat kumpuavat. Nuorten kanssa voi myös keskustella, mistä tietynlaiset roolit ja odotukset visuaalisessa
materiaalissa syntyvät.
Seuraavissa menetelmissä käsitellään vastapuhetta videon kautta ja nuoren toimijuutta haastattelumenetelmän avulla.

21 Mirzoeff 2011.
22 Mustola ym. 2015.
23 Latour ym. 2017.
24 Plan International Suomi 2017.
25 Latour ym. 2017.
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MENETELMÄT:
Vihapuheesta ja
vastapuheesta
keskustelu voi
toimia pohjana
oman videon
tuottamiselle.

Vastapuhe videolla
Tavoite: mediakriittisyys, vastapuheeseen
tutustuminen
Menetelmä: tutustutaan vastapuheen
tavoitteisiin esimerkkivideon katselun ja
apukysymysten kautta.
Tarvikkeet: tietokone ja nettiyhteys videon
katseluun, mahdollisesti videotykki
Aika: 1–1,5 t
Tutustu turvallisemman tilan periaatteisiin ennen
työpajaa. Anna tilaa nuorten omille kokemuksille
ja muista sensitiivinen työote.
Kerro lyhyesti ryhmälle vastapuheen periaatteet.
Ne löytyvät menetelmän taustoituksesta.
Katsokaa esimerkkejä Youtubesta löytyvistä
vastapuhevideoista:
Näe mut samoin kuin muut -video
Amnesty International: Look beyond the borders
Kansalaiset Medborgare: Olen suomalainen
Kysymyksiä vastapuhevideoiden katsomisen
jälkeen:
•

Millaisia tunteita video herätti?

•

Miksi on tärkeää, että ihmiset tuovat omia
kokemuksiaan esiin?

•

Kenen olisi tärkeää nähdä video?

•

Mikä on vastapuhevideon tarkoitus?

•

Millaisen videon tekisit itse?

Tutustu Näe mut
samoin kuin muut!
-videoon*. Voit
käyttää sitä vastapuheen esimerkkinä työpajassa.

*https://www.youtube.com/watch?v=3mpOnpiJewM
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MENETELMÄT:

Haastattelu nuoren toimijuutta
vahvistamassa

Ennen haastattelukysymysten muotoilua on
hyvä käydä läpi:

Tavoite: median tuottaminen, nuorten äänen
voimistaminen siirtämällä kysymyksen asettamisen valta nuorelle

•

Ketä haastatellaan?

•

Miksi haastattelu tehdään?

•

Miten haastattelu aloitetaan ja lopetetaan?

•

Missä kanavassa haastattelu julkaistaan?

•

Leikataanko haastattelijan kuva ja ääni pois?

Menetelmä: menetelmää voidaan käyttää silloin,
kun halutaan siirtää katse julkaisussa muualle kuin
nuoreen itseensä, mutta samalla kuitenkin korostaen nuoren roolia.
Tarvikkeet: liimalappuja ja kyniä

Haastattelukysymysten valinta:

Aika: 1–2 t

Jaa jokaiselle osallistujalle kolme liimalappua.
Pyydä keksimään jokaiselle lapulle aiheita, kuten
lempiruoka, elokuvat ja matkustaminen – huomioiden haastateltava ja haastattelun tarkoitus.
Kun jokainen on saanut omat aiheensa kirjoitettua, laput asetetaan näkyville ja aiheista valitaan
parhaat haastattelukysymysten pohjaksi. Teemojen ympärille on helppo keksiä kolmesta viiteen
kysymystä.

Haastattelu on oiva menetelmä antaa nuorille valta päättää kysymykset. Katse visuaalisessa materiaalissa kääntyy nuoresta haastateltavaan. Haastattelumenetelmää voidaan käyttää
esimerkiksi vaalitentissä tai kun halutaan selvittää jonkun henkilön mielipiteitä, asenteita
ja ajatuksia. Haastatteluita voidaan hyödyntää
videoprojekteissa ja niiden kautta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Haastattelua voi käyttää myös podcastin teossa (ks.
Podcast-haastattelu-menetelmä).

Vinkkejä haastattelun tekoon:
Haastattelua kannattaa harjoitella ääneen muutaman kerran, jotta haastattelutilanteesta tulee
rennompi ja luontevampi. Jutustelu haastateltavan kanssa ennen varsinaista haastattelua rentouttaa tilannetta. Haastattelussa saa näkyä ja
kuulua ihmisen oma luonne ja tyyli. Pienet mokat
eivät haittaa, ne tuovat vain persoonallisen ja
hauskan otteen.
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Kenellä on
ääni ja valtaa?
Muiden mediasta meidän mediaksi -hankkeessa Helsingin
Kivikon nuorisotalolla käydyissä keskusteluissa on kysytty,
keitä nuoret seuraavat lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa. Monet mainitsevat muusikoita, tubettajia, koomikoita ja
monenlaisia somevaikuttajia. Esiin nousee myös yhteiskunnallisia aiheita, kuten rasismi ja sitä vastustava #BlackLivesMatter-liike.
Yhdysvalloissa syntynyt antirasistinen liike on levinnyt paitsi kaduille miljoonien ihmisten mielenosoitusten muodossa myös sosiaaliseen mediaan valtavalla voimalla. Myös Suomessa järjestettiin kesällä 2020 tuhansien ihmisten rasisminvastainen mielenosoitus.
Tietoa tavoista puuttua syrjintään levitettiin esimerkiksi Instagramin ja Snapchatin kaltaisia sosiaalisia medioita hyödyntämällä.27
Sosiaalista mediaa on hyödynnetty valtarakenteiden näkyväksi tekemisessä ja haastamisessa eri tavoin maailmanlaajuisesti. Somesta on muodostunut merkittävä paikka yhteiskunnallisille keskusteluille, ja myös maahanmuuttoon liittyvät aiheet puhuttavat siellä.28 Mielikuvat verkkokeskusteluista ovat usein varsin negatiivisia.
Sosiaalinen media on kuitenkin mahdollistanut jo mainitun Black Lives Matter -liikehdinnän lisäksi monia
muita antirasistisia ja yhdenvertaisuutta ajavia yhteiskunnallisia liikkeitä ja solidaarisuuskampanjoita. Yksi
tällainen oli muista Pohjoismaista Suomeen levinnyt Ennen olin pakolainen -kampanja, joka toi entisten pakolaisten omaa ääntä yhteiskunnallisiin keskusteluihin, keräsi nopeasti tuhansia tykkäyksiä sosiaalisessa mediassa ja johti samannimisen kirjan julkaisuun.29
Maahanmuuttajista ja maahanmuutosta puhutaan julkisuudessa usein kuitenkin leimaavaan ja kielteiseen sävyyn sekä ongelmalähtöisesti. Hankkeen työpajoihin osallistunut nuori kertoo omia havaintojaan siitä, miten
maahanmuuttajista puhutaan suomalaisessa mediassa:
No jos katsoo uutisia, niin yleensä ne on niitä negatiivisia puolia. Että harvoin, harvoin näkee mitään positiivista maahanmuuttajista. Onhan se toki parempi mitä on joskus aiemmin ollut. Joskus ei kerrottu mitään
hyvää, mutta nykyään voi jopa näkyä juttu jos joku maahanmuuttaja menestyy jossain asiassa niin mutta ne
on aika harvinaisia, mutta parempaa suuntaan menee. Koko ajan tulee lisää vuosi vuodelta kun menee eteenpäin niin tää menee eteenpäin. – Dalmar 21v
Tutkija Reetta Pöyhtäri löysi väitöstutkimuksessaan suomalaisista uutis- ja ajankohtaislehdistä neljä eri puhetapaa käsitellä maahanmuuttoa ja etnistä moninaisuutta: uhka, hyödyke, uhri tai juhlinnan kohde.30 Fiona
Elosen opinnäytetyön mukaan etnisiä vähemmistöjä koskevat representaatiot ovat sekä vähäisiä että vääristyneitä, ja vähemmistöjen edustajat kuvataan suhteettoman usein passiivisina kohteina, tilanteiden uhreina,
vähäosaisina tai rikollisina. Elosen mukaan “negatiiviset ja yksipuoliset representaatiot vaikuttavat marginalisoituihin ryhmiin haitallisesti monella tasolla. Ne luovat leimaavia mielikuvia, jotka luonnollisesti vaikuttavat
negatiivisesti marginalisoitujen ihmisryhmien asemaan yhteiskunnassa.” 31 Median representaatioita on syytä
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lähestyä mediakritiikin näkökulmasta kysymällä, ketkä pääsevät esiin suomalaisessa mediassa, ja missä rooleissa eri ihmisryhmät esitetään?
Mediajulkisuus voi vaikuttaa monilla, keskenään ristiriitaisilla tavoilla nuoriin. Milka Myllynen pohtii mediakasvatuksen opinnäytetyössään, että ”mahdollisuuksien verkosto on hyvin laaja, mutta osataanko sitä käyttää,
ja näkeekö esimerkiksi monikulttuurinen nuori itse omia mahdollisuuksiaan vaikuttajana? Mediakulttuurin
ja avoimen nuorisotyön luodessa sosiaalisia tiloja, joissa nuori rakentaa identiteettiään, olisi tärkeä huomioida mediajulkisuuden vaikutus siihen.”32 Yksi tapa tähän on antaa nuorille työvälineitä, joilla harjoitella omien
mediatuotosten tekemistä sekä luoda näihin kannustavaa ja tukevaa ilmapiiriä. Median vallitsevia kuvastoja
on mahdollista haastaa ruohonjuuritasolta. Seuraavissa menetelmissä harjoitellaan omasta arjesta kertomista
digitarinaa hyödyntämällä sekä kuvitellaan, miltä unelmien lehti voisi näyttää.

27 Yle 2020.
28 Kivikuru, Maasilta & Nikunen 2018.
29 Radio Nova 2015.
30 Pöyhtäri 2014.
31 Elonen 2020.
32 Myllynen 2016.

Tarinan voi
koostaa myös Instagramtarinaksi, joka on näkyvissä
24 tuntia. Videon voi myös
tallentaa Instagram-sivun
kohokohtiin. Valitkaa
sovellus nuorten
toiveiden ja tarpeiden
mukaan.

MENETELMÄT:

Digitarina päivästäni
Tavoite: median tuottaminen digitarinan
muodossa.
Menetelmä: kuvan ja tarinan yhdistäminen
editointiohjelmalla tai sosiaalisen median alustalla. Digitarinan kautta voi harjoitella visuaalista
kerrontaa.

tään 20 parasta. Tämän jälkeen kuvista suunnitellaan kuvakäsikirjoitus, jonka voi koostaa paperille
piirtäen ja kirjoittaen. Tähän valitaan mahdolliset
selittävät tekstit ja vapaasti käytettävä musiikki,
joka säestää päivän tapahtumia.

Tarvikkeet: puhelin, nettiyhteys, paperia ja kyniä
suunnitteluun.
Aika: 2 t

Digitarinan kokoamiseen käytetään maksuttomia työkaluja, kuten Adobe Premium Clip-, Viva
Video- tai iMovie-sovelluksia. Jos tarinaa kootaan
Instagram-tarinaksi, tekstit, filtterit ja musiikit voi
lisätä tarinaan suoraan Instagramissa.

(LÄHTEET)
Pyydä nuoria kuvaamaan yhden vuorokauden
ajan omaa arkipäiväänsä valokuvin. Kuvia voi
olla paljon, mutta lopuksi niistä valitaan enin-
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MENETELMÄT:
Valmiit tuotokset esitellään koko ryhmälle. Jokainen saa kertoa omasta unelmalehdestään.

Oma unelmien lehti
Tavoite: medialukutaito, mediakriittisyys, median
valintojen käsittely ja lehtien tutkiminen

Kysymyksiä:

Menetelmä: antaa valta nuorille tehdä omat
valintansa askartelemalla oma lehden kansi.

•

Mitä tapahtuu, jos henkilöiden ja otsikoiden
paikat vaihtuvat?

Tarvikkeet: erilaisia aikakauslehtiä ja sanomalehtiä (muista moninaisuus!), kartonkia, sakset ja
liimaa

•

Muuttuuko sisältö, kun puhujana on
toisenlainen henkilö kuin olemme tottuneet
näkemään?

Aika: 90-120 min

•

Millainen olisi sinun unelmiesi lehti?

Selatkaa yhdessä lehtiä läpi keskittyen pääasiassa valokuviin. Nuoret leikkaavat lehdistä
puhuttelevia kuvia ja otsikoita ja luovat niistä
oman unelmalehtensä kannen. Nuori on tässä
harjoitteessa oman lehtensä päätoimittaja. Hän
päättää, mitä aiheita omassa lehdessä käsitellään
ja ketkä pääsevät kanteen.

•

Kenellä olisi valtaa tehdä päätöksiä?
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Nuorten rinnalla mediassa
Opasta varten haastateltiin kahta nuorta naista median ilmiöstä. Yksi haastattelukysymys kuului: onko heillä
esikuvia sosiaalisessa mediassa. Tyttöjen silmät kirkastuivat tämän kysymyksen kohdalla. Selvisi, että heitä
inspiroivat rohkeat somalinaiset.
“--tyttö Facebookissa, mä aina seuraan häntä. Hän puhuu seksuaalisuudesta ja somaliaksi. Hän asuu Euroopassa. Hänellä on YouTube. Hänellä on tosi hyvä aihe, kun hän puhuu seksuaalisuudesta. Monet kiroaa hänet
ja kysyy häneltä, miksi sinä puhut näistä? Mutta hän puhuu totta! Ja muut puhuu hänestä, miksi sinulla ei ole
huivia ja miksi sä puhut tällaista? Mutta hän on rohkea tyttö! Ja hän on nuori!
Haastattelija: Onko sulla haave tehdä itse jotain samanlaista? Vai haluatko vaan seurata?
Nuori: En. Minä en ole rohkea -- Se johtuu meidän kulttuurista. Ei uskonnosta, vaan kulttuurista. Meillä ei
puhuta seksuaalisuudesta. Meillä sanotaan vaan että älä puhu näistä.” – Ruum 21 v
Nuori on vahvasti toimija mediaympäristössä, mutta media-alan mentori tai toiminnasta vastaavaa ohjaaja voi
kulkea rinnalla, auttaa ja tukea. Sosiaalisessa mediassa on paljon ilmiöitä, jotka pohdituttavat niin nuoria kuin
nuorten kanssa toimivia aikuisia. Tässä osiossa pureudutaan nettihäirintään sekä valemediaan ja disinfomaatioon. Lisäksi pohditaan, miten aikuiset voivat tukea nuorten mahdollisuuksia ilmaista mielipiteitään julkisesti ja etsiä tietoa turvallisista lähteistä. Nämä ovat keskeisiä aiheita, kun on kyse nuoren tasavertaisesta osallisuudesta yhteiskuntaan.
Nettihäirintä, verkkoviha ja verkkoväkivalta. Sosiaalisessa mediassa tapahtuvalle häirinnälle on monta nimeä,
ja kansalaisjärjestöt kuten Plan International ja UN Women ovat kampanjoineet näkyvästi naisiin kohdistuvaa
nettihäirintää vastaan. Häirintä kaventaa varsinkin naisten ja vähemmistöjen mahdollisuuksia osallistua julkiseen keskusteluun.33
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Sensitiivisessä työotteessa ei jätetä nuorta yksin isojen ilmiöiden äärelle. On tärkeää kuunnella nuoren kokemuksia ja ottaa myös pelon tunteet
vastaan. Voiko mediajulkaisun tuottaa turvallisesti niin, että nuoren ääni ja mielipiteet tulevat esiin, mutta häntä ei voi tunnistaa? Menetelmistä podcast antaa mahdollisuuden käyttää vain ääntä. Haastattelussa
taas voidaan kääntää asetelma niin, ettei haastattelijaa näy, mutta hänellä on valta kysyä. Kuvissa ja videolla ei tarvitse näkyä kasvoja.

Menetelmistä podcast antaa mahdollisuuden käyttää vain ääntä.
Haastattelussa taas voidaan
kääntää asetelma niin, ettei
haastattelijaa näy, mutta hänellä
on valta kysyä. Kuvissa ja videolla
ei tarvitse näkyä kasvoja.

Jos häirintää kuitenkin ilmenee, on tärkeää, että nuori ei joudu yksin
vastaanottamaan törkyä vaan hänellä on ihmisiä tukenaan. Nuoren kanssa on hyvä käsitellä häirinnän taustalla olevaa isompaa ilmiötä, jonka tarkoituksena on hiljentää ja nujertaa vastapuoli. On tärkeää ettei nuori jää ilmiön kanssa yksin (ks. Vastapuhetta ja vaikuttamista -osio, jossa käsitellään vihapuhetta ja vastapuhetta). Lähtökohtana ei ole uhriuttaa nuoria vaan käydä avointa keskustelua ja pohtia yhdessä ratkaisuja.
Disinformaatiota ja valemediaa on ollut olemassa niin kauan kuin mediaa on ollut olemassa. Sosiaalinen media
on tarjonnut kasvualustan väärän tiedon levittämiselle. Se leviää eritoten nuorten suosimilla somealustoilla ja
on usein verhottu huumoriin ja meemeihin. Mitä kiinnostavampi otsikko tai kuva, sitä nopeammin se leviää.
Tämän ovat huomanneet myös nuorisotyön kentällä toimivat työntekijät. Hankkeen asiantuntijahaastattelussa
Kölvi-toiminnan poikatyöntekijä tuo esille kulttuuriset näkökulmat:
Kun mä mietin omaa itseäni, kun tulee tällaisesta yhteiskunnasta jossa tieto ei ole tieteellistä, koska tieto perustuu vain johonkin auktoriteetteihin. Että joku on sanonut, joku viisas ihminen on sanonut näin. Ja kaikki
tekee näin. Niin siitä kulttuurista kun tulee niin ei osaa kyseenalaistaa. Ei osata sanoa, että ai niin, mihin tää
perustuu? Niin ei ole tällaista, ei ole tällaista tapaa ajatella! Joka tuntuu tosi kaukaiselta ajatukselta länsimaalaisesta. – Hasan Khademi, Kölvi-toiminnan poikatyöntekijä
On tärkeää käsitellä niin perinteisen median kuin sosiaalisen median todenperäisyyttä ja periaatteita. Toimittaja Johanna Vehkoon mukaan paras tapa suojautua väärältä tiedolta ja valheilta mediassa on medialukutaito
ja lähdekriittisyys. Meitä kaikkia ohjaa vahvistusharha, jonka vuoksi uskomme herkemmin aiheita, jotka vastaavat ennakkokäsityksiämme.
Seuraavissa menetelmissä tutustutaan, miten nuoren kanssa voi valmistautua mediahaastattelua varten ja siihen, miten valemedian voi tunnistaa.

33 Plan International 2020.
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Mediamentori:

Gurmann Saini
Gurmann ”Guru” Saini on 24-vuotias intialaistaustaiseen perheeseen Suomessa syntynyt pääkaupunkiseudun kasvatti.
Lukiossa vaikuttamistyöstä kiinnostunut
Gurmann lähti mukaan opiskelijakunnan
toimintaan ja on sitä kautta päätynyt johtotehtäviin erilaisiin nuoriso- ja opiskelija
järjestöihin. Järjestötoiminnassa hän on
oppinut paljon hyödyllisiä taitoja, kuten vaikuttamista, esiintymistä ja hallintoa. Kulttuurituottajaksi opiskellut Gurmann jatkaa
tällä hetkellä maisteriopintojaan ja työskentelee nuorisovaltuuston koordinaattorina
Vantaalla, jossa vaikuttaa myös paikallispolitiikassa. Gurmann lukee uutisensa monista
lehdistä – pääasiallisesti digitaalisena. Hän
käyttää itse aktiivisesti sosiaalista mediaa
yhteydenpitoon ja pyrkii osallistumaan keskusteluihin asiapitoisesti.

“Nuoret olivat ujoja,
mutta pari yksilöä taas
todella aktiivisia. Pikkusen
kesti saada nuoret innostumaan, mutta lopulta se menikin hyvin. Piti vain olla oma itseni ja vetää
setti nuorekkaasti ja kohderyhmä
huomioon ottaen. Joskus se unohtuu
kaltaiseltani hallintoihmiseltä, vaikka nuori olenkin. Korostan myös sitä,
kuinka tärkeät elämäntaidot eivät
välttämättä tule koulupenkillä vaan
tämänkaltaisissa työpajoissa.
- Gurmann Saini

32

MENETELMÄT:

Nuoret median parrasvaloissa

kustella nuorten kanssa heidän kokemuksistaan ja valmistautua näin jatkokysymyksiin.

Tavoite: medialukutaito, nuoren äänen
vahvistaminen
Menetelmä: nuoren valmistautumista
mediahaastattelua varten turvallisesti ja
kulttuurisensitiivisesti

•

Tarkista jutun näkökulma.

•

Sovi, että haastattelu tehdään nuorille
tutussa paikassa ja tilanteessa.

•

Älä jätä nuorta yksin haastattelutilanteeseen
vaan huolehdi, että paikalla on tuttu aikuinen
ja mahdollisesti muita nuoria.

•

Huolehdi, että kielitaito ei ole este osallistumiselle. Pyydä paikalle henkilö, joka voi tarvittaessa tulkata kysymykset.

•

Valmistele nuoret siihen, että jutussa julkaistaan vain osa heidän kommenteistaan. Pohtikaa yhdessä, mistä haastateltavat ainakin
haluaisivat puhua. Tämän voi kertoa myös
toimittajalle etukäteen.

•

Pyydä juttu tarkistettavaksi ja kommentoitavaksi ennen julkaisua. Varmista, että sille on
tarpeeksi aikaa.

Tarvikkeet: tuttu ja turvallinen tila ja ohjaaja,
tarvittaessa tulkki ja nauhuri
Aika: 0,5–1 t
Nuorten kanssa työskennellessä voi tulla vastaan
tilanne, jossa nuoria halutaan haastatella lehteen
tai toiminnasta halutaan tehdä nuorten kommentteja sisältävä juttu. Silloin on tärkeää, että
nuorten kanssa valmistaudutaan yhdessä haastatteluun tai lehtijuttuun.
Huomioi nämä:
•

Selvitä, mihin julkaisu on tulossa ja miksi
juttu tehdään.

•

Varmista, että kysymykset lähetetään etukäteen, ja käy ne nuorten kanssa läpi ennen
haastattelua. Kysymysten pohjalta voitte kes-
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MENETELMÄT:

Totta vai tarua – valemedian
tunnistaminen

Seitsemän vihjettä disinformaation ja valheiden
tunnistamiseen:34

Tavoite: medialukutaito ja lähdekriittisyys.

1.

Ristiriitainen sisältö. Kun otsikko tai kuva
eivät vastaa varsinaista sisältöä.

Menetelmä: disinformaation tunnistaminen
visuaalisten esimerkkien kautta.

2.

Väärä konteksti. Oikeaa tietoa levitetään väärällä saatteella sosiaalisessa mediassa.

3.

Manipuloitu sisältö. Oikeaa tietoa kuten
kuvia on muokattu harhaanjohtavasti
tarkoituksella.

4.

Satiiri ja parodia. Kun valhe saattaa jekuttaa, mutta sitä ei ole tehty
vahingoittamistarkoituksella.

5.

Harhaanjohtava sisältö. Harhaanjohtavaa
infoa käytetään tarkoituksenmukaisesti jotain
asiaa tai henkilöä vastaan.

6.

Huijarisisältö. Kun lähteitä tai sitaatteja on
väärennetty.

7.

Väärennetty sisältö. Kaikki sisältö on valetta.
Sen tarkoitus on johtaa harhaan ja tuottaa
vahinkoa.

Tarvikkeet: etsi kaksi visuaalista esimerkkiä
samasta aiheesta: toinen mediasta, joka on
sitoutunut journalismin periaatteisiin, toinen
taas vahvasti mielipiteisiin tai disiniformaatioon
nojaava samasta aiheesta. Sosiaalisesta mediasta on helppo löytää esimerkkejä mm. ilmaston
muutokseen tai terveysväittämiin liitttyvissä valheellisesta tiedosta. Uutiskanavat, ministeriöt
ja muut viralliset tahot taas käyttävät visuaalista
materiaalia sosiaalisen median kanavillaan.
Aika: 1–2 t
Tutkikaa visuaalisia esimerkkejä erilaisista
medioista. Jos esimerkit sisältävät tekstiä, lue ne
ääneen ja anna tarpeeksi aikaa pohdinnalle.
Pohtikaa,
miten esimerkit eroavat toiTutustu Ylen
sistaan. Mistä
oppimateriaalien
voi tietää, kuka
Valheenpaljastaja-videoihin.
puhuu totta?
Voit käyttää niitä esiMitkä ovat tyymerkkeinä työpajassa.
pillisiä piirteitä
https://yle.fi/aihe/
valemedialle
kategoria/oppiminen/
tai sosiaalivalheenpaljastaja
sessa mediassa liikkuville
valheille? Mihin
valesisällöillä
pyritään? Voitte käydä läpi seuraavia listattuja
disinformaation piirteitä esimerkkiuutisen kautta.

Jutelkaa siitä, miten oikea media toimii ja korjaa itseään. Mitkä säännöt velvoittavat luotettavaa mediaa (kts. Journalistin ohjeet http://www.
jsn.fi/journalistin_ohjeet/)? Keskustelkaa, ovatko
nuoret törmänneet väärään informaatioon sosiaalisessa mediassa. Mikä oli aihe ja mistä selvisi, ettei tarina ole totta? Houkutteleeko tunteisiin vetoava tarina helpommin jakamaan valetta
eteenpäin?
Muodostakaa tämän jälkeen tilaan kuvitteellinen
jana. Janan toisessa päässä on mielipide/vale ja
toisessa perusteltu tieto/totuus. Mihin kohtaan
janaa esimerkkijutut asettuvat ja miksi?

34 Yle 2021.
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Muiden
mediasta
meidän
mediaksi

Kulttuurisensitiivisen
mediakasvatuksen opas

Muiden mediasta meidän mediaksi -opas vastaa aitoon tarpeeseen saada nuorten parissa toimivien ammattilaisten tueksi mediakasvatusmateriaalia ja menetelmiä, jotka edistävät nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta tuorein ja tärkein tavoin. Kulttuurisensitiivisyys
on toimintatapa, jonka jokaisen mediakasvattajan ja ammattilaisen soisi ottavan omakseen. Käsillä oleva opas on yksi kaivattu askel kohti tätä tavoitetta ja
inklusiivisempaa mediakasvatusta. Käytännön toimintamallien ohella se auttaa ammattilaisia pohtimaan omia tiedostettuja ja tiedostamattomia arvoja,
ennakkoluuloja ja asenteita, joita jokainen kantaa työhönsä nuorten pariin.
Miten sinä tuet työssäsi nuorten mediataitoja, toimijuutta ja moninaista ääntä
mediassa?
– Mediakasvatuksen asiantuntija Rauna Rahja, MLL
Muiden mediasta meidän mediaksi on käytännönläheinen media
kasvatusopas nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille.
Mediakasvatusasiantuntijan näkökulmasta oppaan harjoitukset ja
niihin liittyvät ohjeet ovat selkeitä ja pedagogisesti toimivia. Opas tukee
nuorten yhteiskunnallista aktiivisuutta ja osallisuutta. Ammattilaiselle se avaa
seikkaperäisesti, mitä kulttuurisensitiivisyys tarkoittaa ja miksi se on tärkeää,
kun työskennellään maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa. Heti ensi
lukemalta innostuin tehtävistä ja halusin päästä testailemaan niitä. Käytännöllisyyden lisäksi pidin siitä, että käytetyt käsitteet on määritelty ja että ohjaajille
on annettu välineitä käsitellä omia ennakkoasenteitaan niitä tuomitsematta.
Oppaasta jää positiivinen tunne. Sellainen, että se on tarkoitettu ihan kaikille
asiasta kiinnostuneille.
– Mediakasvatusasiantuntija Susanna Ahonen, Uutismedian liitto
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