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Mediataidot kompassina 
mediavaikuttamisen maailmassa

Nuorten maailma on värittynyt monenlaisella medialla ja 
erilaisten medioiden äärellä vietetään päivittäin runsaasti 
aikaa. Tämän huomioiminen nuorten parissa tehtäväs-
sä työssä on tärkeämpää kuin koskaan. Nuorisotoimijat, 
-järjestöt ja oppilaitokset ovat avainasemassa nuorten 
mediataitojen tukemisessa. Jokaisella nuorella on oikeus 
turvalliseen ja mielekkääseen mediaympäristöön ja laa-
ja-alaiseen mediaosaamiseen, jonka kehittymisessä lä-
hellä nuoren arkea olevilla aikuisilla on merkittävä rooli.

Mediavaikuttamisen perustana ovat monipuoliset ja ak-
tiiviset mediataidot, joiden kehittymiseen tarvitaan me-
diakasvatusta. Mediataidot ovat taitoa ilmaista ja hankkia 
tietoa, kykyä jäsentää ja tulkita medioitunutta maailmaa, 
valmiutta osallistua ja vaikuttaa sekä rohkeutta kyseen-
alaistaa ja luoda uutta. Mediataitoinen ihminen osaa lukea 
rivien välejä, tunnistaa median taustavaikuttimia ja huo-
maa myös niitä ääniä, jotka eivät mediassa kuulu. Media-
kasvatuksella tuetaan näitä ajankohtaisia kansalaistaito-
ja sekä annetaan mahdollisuuksia nuorten oman äänen 
kuulumiselle. Tutkimusten mukaan (esim. EU Kids Online, 
Lasten Mediabarometri 2011) vain osa nuorista toimii ja 
vaikuttaa median kautta oma-aloitteisesti ja -ehtoisesti 
ja mediankäyttö ja tottumukset vaihtelevat. Mediakasva-
tusta suunniteltaessa onkin hyvä muistaa, etteivät nuoret 
ole yhtä ja samanlaista massaa vaan yksilöllisiä mediatot-
tumuksiltaan, -mauiltaan ja -taidoiltaan. Tekniset taidot 
voivat karttua rivakasti, mutta nuoren kasvu aktiiviseksi, 
kriittiseksi ja muut huomioonottavaksi kansalaiseksi vallit-
sevassa mediakulttuurissa etenee askel kerrallaan ja vaatii 
aikuisten tukea, elämänkokemusta ja aikaa. Mediaosaa-
misella on todellista merkitystä myös tulevaisuudessa, 
kun nuoret ottavat askeleita tämän päivän työelämään.

Toiminta median parissa voi alkaa pienin askelin: hah-
mottamalla nuorten omaa mediakulttuuria ja keskus-
telemalla yhdessä median erilaisista ilmiöistä päästään 
jo hyvälle jyvälle mediavaikuttamisen teemoista. Me-
diatoimintaa ohjatessa ei kaikkea tarvitse osata itse. 
Median parissa työskentely on usein ryhmätyötä, jossa 
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jokaiselle löytyy oma, mielekäs tehtävänsä ja mediatoi-
minnassa vertaisoppiminen on keskeisessä roolissa. Nuo-
ria kannattaa osallistaa toimintaan jo varhaisessa suun-
nitteluvaiheessa hyödyntäen kunkin osallistujan omaa 
osaamista. Onnistumisen kokemuksia syntyy, kun medi-
an avulla voidaan vaikuttaa yhdessä ja yhteisiin asioihin.

Moniammatillinen yhteistyö ja paikalliset median ammat-
tilaiset tuovat nuorten parissa toteutettaviin mediaprojek-
teihin oman innostavan lisänsä. Mukaan voidaan sitouttaa 
myös koulujen ja kuntien päättäjiä: paljon on kiinni heidän 
halustaan panostaa nuorten mediaosaamiseen, tulevai-
suuden taitojen turvaamiseen ja nuorten kanssa työsken-
televien kouluttamiseen mediakasvatuksen teemoista.

Netti ja sosiaalinen media ovat tuoneet mukanaan monia 
muutoksia, mutta ennen kaikkea uusia mahdollisuuksia 
osallistua ja vaikuttaa. Tämän päivän mediakulttuuri luo 
erilaisia paikallisia, kansallisia ja globaaleja tiloja ja yleisöjä 
nuorten mediavaikuttamiselle. On hyvä harjoitella viestien 
tuottamista ja vaikuttamista median kautta ensin omassa 
lähiympäristössään ja siirtyä halutessaan laajempien yleisö-
jen ääreen. Mediavaikuttamisen menetelmiä on monia, ku-
ten käsillä olevan oppaan esimerkit ansiokkaasti osoittavat.

Omien mediasisältöjen tekeminen on tärkeä ilmaisukei-
no, mutta mediatoiminnan avulla on mahdollista ottaa 
kantaa jonkin itselleen merkityksellisen asian puolesta tai 
pyrkiä muuttamaan jotakin epäkohtaa. Mediatoiminnasta 
mediavaikuttamisen puolelle hyppääminen edellyttää sy-
säystä tai epäkohdan huomaamista, joka herättää tahdon 
vaikuttaa. Olennaista on, että into muuttaa asioita kum-
puaa nuorista itsestään. Nuorisotyöntekijä tai opettaja 
voi kuitenkin toimia kannustavana kipinän sytyttäjänä tai 
rohkaisijana nuorten mediavaikuttamisessa sekä auttaa 
nuorta löytämään sopivia kanavia vaikuttamiseen. Tukea 
voidaan tarvita myös omien mediasisältöjen muotoilussa 
ja valintojen tekemisessä, jotta nuoren oma viesti erottuu 
ja se ymmärretään kuten on tarkoitus. Ennakkoluulotto-
muus, tasavertaisuus, aito läsnä oleminen ja kiinnostus 
nuorten mediakulttuuriin ovat mediakasvattajan verrat-
tomimpia ominaisuuksia. On myös palkitsevaa huomata, 
että nuorten parissa ja median äärellä toimivan ja keskus-
televan aikuisen omat mediataidot kehittyvät jatkuvasti.

Kiitän lämpimästi Mediavaikuttamisen parhaat euroop-
palaiset käytännöt -hankkeen toimijoita ja tämän op-
paan tekijöitä antoisasta ja vaivattomasta yhteistyöstä. 
On ollut ilo olla mukana Mikkelin ammattikorkeakoulun 
sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun HUMAKin ja 
Otavan Opiston hankkeessa sekä seurata toimijoiden 
monialaista ja rohkeaa matkaa nuorten mediavaikut-
tamisen maailmassa. Tämän inspiroivia ja käytännönlä-
heisiä esimerkkejä tarjoavan oppaan lukijoille toivotan 
hauskoja hetkiä nuorten ja mediavaikuttamisen parissa!

Rauna Rahja, koordinaattori, Mediakasvatusseura 
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1. Mikä käsikirja?
Anna Kapanen

Tässä käsikirjassa esitellään erilaisia mediaperusteisia mene-
telmiä, joilla voidaan edistää nuorten mediavaikuttamista. 
Käsikirja on tarkoitettu nuorisoalan työntekijöille: oppilai-
toksissa, nuorisotyössä ja järjestöissä työskenteleville sekä 
alalle opiskeleville. Käsikirjassa pyritään kertomaan esimerk-
kien valossa, miten nuorten mediaosaamista ja sitä kautta 
vaikuttamista ja osallistumista median avulla voidaan edis-
tää. Kuvatut menetelmät ja pilotit ovat helposti siirrettävissä 
erilaisiin nuorisotiloihin sekä opinnollistettavissa kouluissa.

Käsikirja on tuotettu osana Euroopan sosiaalirahaston ja 
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ra-
hoittamaa Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset 
käytännöt -hanketta. Hankkeessa on mallinnettu nuorten 
mediavaikuttamisen hyviä käytäntöjä neljässä maassa Eu-
roopassa. Kunkin käsikirjaan valitun menetelmän yhteydes-
sä kerrotaan menetelmän käytöstä jossakin eurooppalaises-
sa vierailukohteessa. Tehtyjen matkojen ja niiltä löydettyjen 
hyvien käytäntöjen pohjalta hankkeessa on suunniteltu 
ja toteutettu mediavaikuttamisen pilotteja kolmella paik-
kakunnalla Etelä-Savossa. Näiden pilottien suunnittelu 
ja toteutus kuvataan tässä käsikirjassa vaihe vaiheelta. 

Hankkeessa on pyritty lisäämään ymmärrystä mediaosallis-
tumisesta ja -vaikuttamisesta ja sen pohjalta kehittämään 
nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa aktiivisesti 
median kautta eli mediavaikuttamista. Hanke on rakentu-
nut nuorten mediaosallistumista korostavalle näkökulmalle: 
mediaympäristöjä on pyritty hyödyntämään sekä oppimisen 
välineenä että kohteena. (Mediavaikuttamisen parhaat eu-
rooppalaiset käytännöt -hankkeen hankesuunnitelma  2009.)

Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt 
-hanketta on hallinnoinut Mikkelin ammattikorkeakoulu ja 
hanke on ollut osa Mikkelin ammattikorkeakoulun nuoriso-
alan osaamiskeskittymä Juvenian toimintaa. Hankkeen osa-
toteuttajia ovat olleet Humanistinen ammattikorkeakoulu  
HUMAK ja Otavan Opisto. Hankkeen yhteistyökumppanei-
ta ovat olleet Mikkelin lukio, Mikkelin tuomiokirkkoseura-
kunta, Etelä-Savon maakuntakirjasto, Mannerheimin 

lastensuojeluliitto, Suomen nuorisoseurojen liitto, Mikkelin 
kaupunki, Pieksämäen kaupunki, Diakonia ammattikor-
keakoulu, Mediakasvatusseura ry ja Linnalan Nuoret ry.

Käsikirjan kirjoittamiseen ovat osallistuneet projektipääl-
likkö Anna Kapanen Mikkelin ammattikorkeakoulusta, 
IT-suunnittelija Jere Lauha Otavan Opistolta, kehittäjä-leh-
tori Päivi Timonen Humanistisesta ammattikorkeakoulus-
ta, lehtori Esa Ylikoski Humanistisesta ammattikorkea-
koulusta ja kouluttaja Hanna Mehtonen-Rinne. Pilottien 
kuvaukset perustuvat hankkeen yhteistyökumppaneille ja 
hankkeessa mukana olleille nuorille toteutettuihin kyse-
lyihin (Kapanen, Lauha & Timonen 2011a, 2011b, 2012b).

Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt 
-hankkeen blogi 
http://mediavaikuttaminen.wordpress.com 

Mediavaikuttamisen 
viikko Mikkelissä ja 
Pieksämäellä

Mediapajat Kalen-
vankankaan koululla 
Mikkelissä ja mainospro-
jekti Kalevankankaan 
koulun ja kirjaston 
kanssa

Parakinvaltaajat -lehti
Otavan Sanomat -lehti

Mediapäivät hiihtolomalla 
Savonlinnassa

- Videotyöpaja Pieksämäellä, nuorten video pelaam
isesta 

- Pelit ja nuorten arki -seminaari Pieksäm
äellä

- Osallisuuspäivä Mikkelin lukiolla
- Sosiaalisen median paja Mikkelin työpajojen nuorille  

tupakanvastainen video ja digitarina nuorisotalon kunnosta

Hakan alueen nuorisotalolla:

- Video- ja digitarinapajat Savonlinnan

- Koululaisten mainokset u
udes
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eurooppalaiset käytännöt -hankkeessa 2011−12
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2. Mediavaikuttaminen
Anna Kapanen

Mediavaikuttamisessa median tekeminen yhdistetään si-
sällöllisesti oman mielipiteen muodostamiseen, esimerkik-
si nuorten omasta arjesta tai laajemmin ympäröivästä yh-
teiskunnasta esiin nousevien kysymysten ratkaisemiseksi. 
Nuorten mediavaikuttamisen ja -osaamisen tukeminen on 
siten myös yhteiskunnan jäsenyyden ja osallisuuden tuke-
mista, mikä puolestaan ehkäisee syrjäytymistä. (Mediavai-
kuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt -hankkeen 
hankesuunnitelma 2009.)

Mitä mediavaikuttaminen tarkoittaa?

E t e l ä - s a v o - l a i s i l l e 
nuorille tehdyn k y s e l y n 
mukaan nuoret ym- m ä r t ä v ä t 
mediavaikuttamisella mie- lipiteen il-
maisua, kuvien ja videoiden julkaisua netissä, 
tiedon jakamista median kautta, yhteydenpi-
toa netissä, median avulla ihmisiin vetoamista, 
vaikuttamista Facebookis- sa ja muissa sosiaalisissa 
medioissa ja keskustelufoorumeilla ja ylipäänsä asioihin 
osallistumista ja vaikuttamista. (Kapanen, Lauha & Timonen 
2011b.)

Perustelut mediaosaamisen ja mediavaikuttamisen vahvis-
tamiselle löytyvät ympäröivän maailman muuttumisesta. 
Huimasti lisääntynyt ja muotoaan muuttanut tietoverkko-

välitteinen mediatarjonta korostaa yhä enemmän media-
kasvatuksen ja -osaamisen merkitystä ja tarvetta koulussa 
(Palmgren-Neuvonen, Mikkola & Kumpulainen 2011, 89).

Viime vuosien poliittisten linjausten mukaan yhteiskunnal-
linen osallistuminen edellyttää, että kansalaisilla on riittävä 
kyky käyttää ja tulkita mediaa. EU:ssa on huomioitu, että 
koko 2000-luvun ajan vahvasti esille nostettu digitaalinen 
lukutaito ei pysty varmistamaan riittävää mediakompetens-
sia, ja peräänkuuluttaa samalla uusia tapoja hyödyntää tätä 
informaalia oppimisympäristöä. Useat tutkijat näkevätkin, 
että nykypäivänä informaalin mediaympäristön käyttö sekä 
formaalissa että non-formaalissa opetuskentässä on välttä-
mätöntä. Tämä voisi kaventaa koulukulttuurin ja mediakult-
tuurin välistä kuilua ja vahvistaa oppimista. (Kilpelä 2011, 

132−133.)

Mediakasvatus osana mediavaikuttamista

Mediakasvatus on erottamaton osa mediavaikuttamis-
ta. Mediakasvatus on pääasiassa aikuisten toteuttamaa 
kasvatustyötä, joka kohdistuu lapsiin, nuoriin tai toisiin 

aikuisiin. Tavoitteena on kasvattaa medialukutaitoisia 
kansalaisia (http://www.mediakasvatus.fi/tietopankki/wiki/
mediakasvatus). 2000-luvun alku on merkinnyt suomalaisen 
mediakasvatustoiminnan laajenemista moneen suuntaan. 
2000-luvun alussa uusia kysymyksiä mediakasvatukseen 
ovat tuoneet uudet mediat ja erityisesti lasten ja nuorten 
mediasuhteet. Uuden median ja digitaalisen median myötä 
mediakasvatuksen kiinnostus on yhä enemmän myös las-
ten ja nuorten omissa mediaproduktioissa. (Kupiainen, Sin-
tonen & Suoranta 2007, 15−16.) Omakohtainen sisällöntuo-
tanto käsikirjoitus-, kuvaus- ja editointivaiheineen tarjoaa 
nuorelle tilaisuuden ilmaista itseään ja vahvistaa identiteet-
tiään. Myös julkaisemiseen liittyvät seikat opettavat kriittis-
tä ja vastuullista otetta median käyttöön. (Palmgren-Neuvo-
nen, Mikkola & Kumpulainen 2011, 89.)

Kotilaisen (2007) mukaan median kyllästämässä kulttuuris-
sa ihmisillä tulee olla uusia taitoja hallita omaa elämäänsä. 
Mediataidot kietoutuvatkin oman elämänhallinnan ja yh-
teiskunnallisen osallistumisen taitoihin. Nuorisotyön tehtä-
vänä on tukea nuorten aloitteellisuutta yhteiskunnallisessa 

osallistumisessa, siis myös osallistumisessa median avulla ja 
mediassa samoin kuin nuorten mediataitojen kehittymistä-
kin. 

Mediakasvatus on niin kouluissa kuin nuorisotyössä jatku-
vaa kokeilua ja kehittämistä, koska kyseessä on edelleen 
uusi toiminta-alue: mediakasvatus ei kata kaikkia nuoriso-
työn sektoreita tai toimijoita kuten ei koulujakaan. Oletet-
tavaa kuitenkin on, että yhteiskunta medioituu ja verkottuu 
entistä enemmän. Siksi on hyvä suunnitella mediakasva-
tusta myös pitkällä tähtäimellä ja arvioida toteutuksia, jotta 
toimintoja voi edelleen kehittää vastaamaan nuorten me-
diataitoja ja kiinnostuksen kohteita sekä mediakulttuurin 
muutoksia. (Kotilainen 2007, 156.)

Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt 
-hankkeessa on pyritty tukemaan mediakasvatusta ja me-
diavaikuttamista kouluissa ja nuorisotyössä vahvistamalla 
nuorten ja heidän kanssa työskentelevien mediataitoja. Pyr-
kimyksenä on, että paremmat mediataidot tarjoavat enem-
män vaihtoehtoisia työkaluja vaikuttamiseen ja osallistu-
miseen. Tämä on toteutunut usealla eri tavalla. Hankkeessa 
ilmenneitä eri tapoja vaikuttaa ja osallistua median avulla 
ovat olleet:

•	 Mediassa esillä: Tiedotusvälineiden kautta vaikutta-
minen suureen yleisöön, hankkeen pilottien näkyvyys 
medioissa, tuotosten levittäminen valtamedioihin ja 
niiden välityksellä (esim. Parakinvaltaajat -lehti, Kale-
vankankaan koulun ja kirjaston mainosprojekti)

•	 Median avulla vaikuttaminen asioiden muuttamisek-
si: esim. Nuorisotalon kunnosta tehty digitarina väli-
neenä nuorisotilan kunnon parantamiseksi.

•	 Media yksilötason vaikuttamisessa (voimaantumi-
nen).  

•	 Välillinen nuorten vertaisvaikuttaminen median 
avulla: Nuorisovaltuustojen tai nuorten osallisuusryh-
mien välityksellä asioiden edistäminen.

•	 Median hyödyntäminen ilmaisuvälineenä: mediatai-
tojen saavuttaminen (esim. Mediavaikuttamisen viikko 
Etelä-Savossa, Mikkelin lukion osallisuuspäivä). (Kapa-
nen, Lauha & Timonen 2012a.)

Vaikuttamaan perinteisissä medioissa
Esa Ylikoski
 
Miten mediavaikuttamista voidaan toteuttaa perinteis-
ten isojen medioiden, joukkoviestintävälineiden kautta? 
Niitä ovat perinteiset sanoma- ja aikakauslehdet sekä ra-
dio- ja tv-toiminta. Miten saada ammattitoimittajat, jour-
nalistit tekemään juttuja, jotka edistävät vaikuttamista-
voitettamme? Miten saada asiaamme esille ja eteenpäin?
 
Median lisäksi on myös suoraa vaikuttamista
Mediavaikuttaminen on osa yhteiskuntavaikuttamis-
ta. Kansalaisilla ja kansalaisryhmillä on mahdollisuus 
viedä eteenpäin aloitteitaan myös suoraan, suullisel-
la ja kirjallisella viestinnällä. Samalla alueella asuvia tai 
samaa harrastavia ihmisiä voi tavoittaa suoraan puhu-
malla ja kirjoittamalla. Voidaan järjestää myös tapah-
tumia ja tempauksia, jotka keräävät samanmielisiä. Täl-
löin usein luodaan edellytyksiä laajemmalle toiminnalle.
 
Asioita ja aloitteita voidaan viedä suoraan kunnan ja valtion 
toimielimille, valmisteleville virkamiehille ja poliittisille päät-
täjille. Periaatteessa aina ei tarvita välittävää mediaa. Suo-
rasta, henkilökohtaisesta vaikuttamisesta käytetään joskus 
myös nimitystä lobbaus (ilmaisu tulee engl. sanasta lobby, 
aula, jossa lobbari odottaa päättäjää, jolle kertoa asiaansa.)
 
Mediavaikuttamisesta puhuttaessa onkin hyvä tietää ja tie-
dostaa, että jotkut tahot ja yhteisöt tekevät suunnitelmal-
lista lobbausta ja yhteiskuntavaikuttamista myös ohi me-
dian, joskus jopa piilossa ja salassa julkisuudelta ja median 
uutisoinnilta. Asioita halutaan joskus saada valmisteluun 
ilman kiusallista julkisuutta ja kriittistä julkista keskustelua.
 
Mediavaikuttaminen voikin olla tällaisten jo valmisteil-
la olevien, mutta julkisuudelta piilossa olleiden asioiden 
nostamista julkiseen keskusteluun. Toisaalta mediavai-
kuttaminen voi olla oman, kehitteillä olevan mutta ei vie-
lä julkisuuteen tuodun mielipiteen, aloitteen ja toiminnan 
alkavaa julkistamista. On myös hyvä huomata, että me-
diavaikuttaminen on helpompaa, kun asian taustalla on 
pelkän mediavaikuttamisen lisäksi myös todellista toimin-
taa, oikeita ihmisiä oikeassa elämässä (IRL eli in real life:-).

Mediakasvatuk-

sen ja kansa-

laiskasvatuksen 

yhdistämistä.

Yhte iskunnan 
päätöksiin, arvo-
maailmaan ja ih-
misten valintoihin     
vaikuttamista 
median avulla.

Yksi kanava aktiivi-
sen kansalaisuuden 
toteuttamiselle, 
vahvistettava eri-
tyisesti nuorten 
vaikuttamiskanavana.
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Uutiskynnys ja sen ylittäminen
Isojen mediakanavien uutis- ja ajankohtaistoimituksiin lä-
hetetään paljon erilaisia tiedotteita, juttuvinkkejä ja kutsuja 
tiedotustilaisuuksiin ja erilaisiin tapahtumiin. Vain pieni osa 
niistä johtaa juttuihin eli ylittää uutiskynnyksen. Eri medioil-
la on myös hieman toisistaan poikkeavia uutiskriteereitä ja 
perusteita, joilla valitaan uutiskynnyksen ylittävät aiheet.
 
Ei siis ole mitenkään taattua, että asiaansa saa julkisuuteen 
isoissa medioissa. Uutiskynnyksen ylittäminen vaatii työtä, 
osaamista ja sopivaa ajoitusta. Mitä isompi ja valtakunnalli-
sempi media, sen vaativampaa on saada omaa tiedotettaan 
tai tapahtumaansa ”läpi”, yli uutiskynnysten. Asioita pitää 
osata jalostaa sellaiseksi, että ne kiinnostavat medioita.
 
Media on myös bisnestä ja valtasuhteita
Isoja medioita sanotaan myös joukkotiedotusvälineiksi, 
mutta on paikallaan huomata, että tiedottamisen lisäksi 
kyse on liiketoiminnasta. Tilaajien ja irtonumeron ostaji-
en rinnalla medioissa mitä tärkeimpinä asiakkaina ovat 
mainostilan ostajat - ei mainostajat. Yleisradion radio- ja 
tv-kanavat toteuttavat kuitenkin lakisääteisiä julkisen pal-
velun tehtäviä ilman mainoksilla kerättävää rahoitusta.
 
Isoja mediataloja kutsutaan joskus myös ”valtamediaksi”. 
Tällä ilmaisulla viitataan yhtäältä niiden perinteisesti suu-
reen rooliin mediakentässä. Alueiden ykköslehtien tilaajina 
on yhä enemmistö kotitalouksista. Myös alue- ja paikallis-
radiotoiminta tavoittaa paljon ihmisiä yhdellä kertaa. Mo-
net valtakunnalliset radio- ja tv-kanavat tavoittavat satoja 
tuhansia kuulijoita ja katselijoita. Isojen mediatalojen jut-
tuja on saatavissa myös netistä ensijulkistuksen jälkeen.
 
Toisaalta ilmaisulla ”valtamedia” viitataan joskus kriittises-
ti siihen, että isoilla mediataloilla saattaa olla niin hyvät 
suhteet taloudellisen ja poliittisen valtaeliittiin, että me-
dioiden ei aina koeta täyttävän tehtäväänsä olla kriittinen 
”vallan vahtikoira”. Isoilla mainostajilla saattaa olla ainakin 
toivomuksia sen suhteen, miten media käsittelee jutuis-
saan toimialan asioita tai kyseistä suurta mainostajaa.
  

Tavoitteen asettaminen on tärkeä ja vaativa vaihe
Kansalaisvaikuttaminen on usein spontaania, toimeen 
tartutaan hyvinkin nopeasti. Silti  myös harkinta ja 
suunnittelu on tarpeen. Usein uudistushankkeet esi-
merkiksi kunnissa pitkittyvät niin, että aikaa jatkosuun-
nittelulle jää hyvin. Monia hyviä tavoitteita joudutaan edis-
tämään jopa vuosia, kunnes nytkähdys eteenpäin tapahtuu.
 
Tavoitteen tarkentaminen tulee eteen viimeistään silloin, kun 
asiat eivät heti toteudu. Monesti törmätään siihen, että uudis-
tukseen tarvitaan taloudellisia resursseja; Koululla, kunnalla, 
valtiolla, yhdistyksellä tai yrityksellä on sen päättäjien mie-
lestä liian vähän rahaa, jotta uudistus voisi heti toteutua…
 
Voidaanko tavoitteesta löytää jokin ydinasia, jolla uudistus 
saadaan edes alkuun? Tai jos oikeutettuun asiaan kokonaisuu-
tena liittyy monta eri asiaa, voidaanko niistä valita yksi tai kak-
si tärkeintä, jotka tulisi toteuttaa ensimmäisessä vaiheessa? 
Tällaisia voisi miettiä jo ennen kuin lähdetään edes toimeen.
 
Tavoitteiden tärkeysjärjestykseen asettaminen (priorisoin-
ti) ja kohdentaminen (fokusointi) on aikaa ja taitoa vaa-
tiva laji. Siinä on vaarana ajautua erilaisten painotusten 
yhteen sovittamisen sijaan jopa keskinäiseen riitelyyn. 
Niinpä jo yhdessä liikkeessä tai järjestössä johdon tulee 
käydä vuoropuhelua ”kentän”, peruskannattajien, jäsen-
ten ja aktiivien kanssa. Verkostoissa vaaditaan aitoa vuo-
ropuhelua, ihmissuhde-, neuvottelu- ja johtamistaitoja.
 
Kansalaistoiminta onkin hyvin mukana oleville hyvin opet-
tavaista toimintaa, joka tarjoaa mahdollisuuden itsensä 
kehittämiseen monissa taitolajeissa. Näitä taitoja voi tar-
vita myös työelämässä ja muussa sosiaalisessa elämässä.
  
Esimerkkinä valtakunnallisesta monien tavoitteiden prio-
risoinnista vuonna 2011 oli opiskelijajärjestöjen vaatimus 
opintotuen sitomisesta indeksiin. Vaikka muitakin opinto-
tukeen ja opiskelijoiden sosiaalisiin kysymyksiin liittyviä 
tavoitteita oli olemassa, tuo asia oli kuitenkin selvästi etusi-
jalla. Sitä ajettiin monipuolisin keinoin sekä ennen eduskun-
tavaaleja että voimistuvalla tavalla hallitusohjelmaneuvot-
teluissa loppukeväällä. Tavoite saatiinkin hallitusohjelmaan.

Tiedottamisen lyhyt oppimäärä
 
Lähtökohtana tiedottamisessa on, että on jo-
tain sanottavaa. Mikä on viestimme sisältö, sano-
ma, pääasia, tavoite? Miten muotoilemme sen? Mil-
le mediakanaville pyrimme viestimme saamaan? 
Milloin aloitamme, miten jatkamme? Miten toimimme?
 
Mitä?
Viestinnän, tiedottamisen, mediavaikuttamisen tavoitteen 
asettamisella on hyvin tärkeä merkitys. Tärkeysjärjestyksen 
eli priorisoinnin avulla pyritään saamaan ainakin kärkitavoi-
te esille niin että näkyy ja kuuluu. Tavoitteiden kirkastami-
sessa vaaditaan usein taustatyötä ja keskustelua enemmän 
kuin tuloksena olevaa selkeää esitystä seuratessa arvaakaan.
 
Toinen asia on tiedottamisen suhde reaalimaailmaan. 
Pelkkien mielipiteiden lisäksi tarvitaan faktoja ja uskot-
tavia kuvauksia elävästä elämästä, siitä asiasta jonka 
muuttamiseksi pyritään vaikuttamaan. Haastateltavien, 
asianosaisten ja asiantuntijoiden lisäksi voisi olla ole-
massa liike, joka järjestää konkreettisia toimia ja tapah-
tumia asian edistämiseksi. Jos medialle lähetetty jul-
kilausuma ei aina ylitä uutiskynnystä, ehkä jokin teko, 
tapahtuma, talkoot, tukikonsertti tai mielenosoitus ylittää?
 
Missä?
Mediavaikuttamisessa harvoin kannattaa yrittää ”myydä” 
juttua ”yksinoikeudella” yhdelle medialle tai mediatalolle. 
Perussääntönä on, että asiasta tiedotetaan kaikille alueen 
tiedostusvälineille, sanomalehdille, alue- ja paikallislehdille, 
eri radiokanaville sekä tv-kanaville. Tämän lisäksi tiedotta-
misessa voi kuitenkin olla myös toimittaja- ja mediakohtais-
ta palvelua, kuten haastateltavien etsimistä ja välittämistä.
 
Paikallisten medioiden lisäksi joistakin tapahtumis-
ta voi olla hyvä tiedottaa myös valtakunnallisille me-
dioille, sillä jotkin niistä tekevät juttuja myös paikal-
lisista tapahtumista. Yhden paikkakunnan tilanne 
voi kertoa myös tilanteesta muilla paikkakunnilla.
 
Milloin?
Tiedotettaessa medioille on hyvä huomioida ajoi-
tus. Milloin asia kannattaa esittää? Yleinen ohje on 

ajankohtaisuus. Asian julkistamisen ajankohtaa kan-
nattaa miettiä myös suhteessa siihen mitä muuta tie-
detään tapahtuvan. Toinen ohje on nopeus. Kun tapah-
tuu, siitä pitää kertoa nopeasti tai mieluummin heti.
 
Oma-aloitteisen tiedottamisen ja tekemisen ajankohtaan voi 
itsekin vaikuttaa. Jotkut asiat ovat tavallaan ”ikuisuusasioita”, 
joita on parasta ottaa esille sopivaan vuodenaikaan, sopivan 
asiayhteyden tai sopivan teemapäivän alla. Asia voi nousta 
esille myös yllättäen, ja silloin kannattaa reagoida nopeasti.
 
Kun jotain jo tehdään ja tapahtuu, siitä pitää tiedottaa 
nopeasti. Nopeuden käsite vaihtelee ja elää. Ylen alue-
radion aamu- tai iltapäivän suoraan lähetykseen saattaa 
parhaassa tapauksessa päästä muutamassa sekunnissa 
soittamalla studioon. Isoilla lehdillä on nettiuutissivun-
sa, joita päivitetään pitkin päivää, myös iltaisin ja öisinkin.
 
Silti seuraavan päivän sanomalehden toimittami-
sen aikataulu kannattaa yhä ottaa huomioon. Tiedo-
te ja tiedotustilaisuus voisi olla hyvä järjestää jo kes-
kellä päivää eikä vasta illan suussa. Näin ainakin, 
mikäli tarjolla ei ole mitään todellista uutispommia.
 
Itse suunnitellussa tiedotuksessa, mediavaikuttamises-
sa perinteisten isojen medioiden kautta ennakkotieto 
tapahtumasta tai tiedostustilaisuudesta on hyvä lähet-
tää hyvissä ajoin, ainakin pari viikkoa ennen. Näin se 
saattaa päästä mukaan pidemmän jakson aihekalente-
reihin. Kuitenkin tapahtuman lähestyessä on välttämä-
töntä tehdä uusi tiedotuskierros. Tiedotetta voi myös 
täydentää soittokierroksella tärkeimpiin medioihin.
 
Kuka?
Tiedottaminen on niin olennainen asia, että vaikuttamaan 
pyrkivän liikkeen, ryhmän, yhteisön tai yhdistyksen joh-
don tulee vastata siitä. Niinpä perusvastuu on usein pu-
heenjohtajalla tai toiminnan vetäjällä. Häntä myös ensisi-
jaisesti tarjotaan haastateltavaksi. Tiedottaminen on myös 
käytännön työtä ja erityisosaamista vaativa asia. Sen takia 
olisi suositeltavaa, että tiedottamisesta vastaisi erillinen 
tiedottaja. Tällöin tiedottaja ja johto tekevät yhteistyötä.
 
Haastateltavaksi medialle on hyvä tarjota puheenjohta-
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jan ja tiedottajan lisäksi myös muita ihmisiä, asianosai-
sia, asiantuntijoita ja muita toimijoita. Media on mel-
ko usein kiinnostunut kuulemaan myös ns. tavallisia 
ihmisiä ja nuoriin liittyvässä tiedottamisessa itse nuoria.
 
Miten?
Perinteisiä toimituksiin kohdistuvan tiedottami-
sen välineitä ovat seuraavat: tiedote (mediatiedo-
te, lehdistötiedote), juttuvinkki ja tiedotustilaisuus 
(joko erikseen tai jonkun tapahtuman yhteydessä).
 
Mediatiedote
 
Mediatiedote lähetetään yleensä sähköpostilla. Perusteks-
tin tulee olla sähköpostin viestikentässä. Pelkkää liitetiedos-
toa ei pidä lähettää. Tiedote voi viestikentän tekstin lisäksi 
olla myös liitteenä, jolloin se voidaan tulostaa toimitukses-
sa siististi asetellussa muodossa. Pitää kuitenkin varmis-
taa, että viesti ei joudu liitetiedoston vuoksi roskapostiin.  

Mediatiedote kirjoitetaan uutisjutun muotoon: pää-
asia ensin! Teksti vastaa napakasti seuraaviin kysymyk-
siin: mitä, missä, milloin, mikä/kuka, miten ja miksi.
 
Otsikointi on sähköpostitiedotteessa erittäin tärkeä. Se 
ratkaisee, avataanko viesti. Otsikon pitää herättää kiin-
nostusta ja kuvata, mistä tiedotteessa on kyse. Samal-
la otsikon tulisi olla lyhyt ja iskevä. Otsikon ei silti pidä 
olla liian eksoottinen, jotta se ei joudu roskapostiin.
 
  
Juttuvinkki
 
Juttuvinkin voi antaa puhelimella, sähköpostilla tai hen-
kilökohtaisessa tapaamisessa. Siihen voi liittää myös 
tausta-aineistoa, esimerkiksi kirjallisia dokumentteja, 
valokuvia, ääni- tai videotallenteita. Jossakin tapauk-
sessa voidaan puhua myös “todistusaineistosta”, näy-
töstä, jolla osoitetaan, että vinkissä on todellista asiaa, 
johon kannattaa laajalevikkisessäkin mediassa tarttua.
 

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus kannattaa järjestää vain, kun on sellaista 
asiaa, että tilaisuuteen tulee kiinnostuneita toimittajia. Kut-
su kannattaa lähettää jo pari viikkoa ennen, mutta sen lisäk-
si on hyvä lähettää muistutuskutsu vielä pari kolme päivää 
ennen tilaisuutta. Tilaisuudessa on hyvä olla useampiakin 
haastateltavia eri medioiden toimittajien käytettävissä var-
sinaisen tiedotusosion jälkeen.
 
Joskus voi kuitenkin käydä niin, että tilaisuuteen saa-
puu vain yksi toimittaja. Yhdellekin kannattaa tiedot-
taa. Vasta tiedotustilaisuuden jälkeen on paikallaan 
lähettää tilaisuuteen valmisteltu tiedotusaineisto säh-
köisesti muille medioille. Kannattaa lähettää tiedot muil-
lekin medioille, mutta niin, että tilaisuuteen saapuneilla 
on ollut mahdollisuus saada asiaa koskevat tiedot ensin.
 
 
Miksi?

Tiedottamisella mediassa pyritään vaikuttamaan asioi-
den muuttumiseen parempaan suuntaan. Joskus myös 
vastustetaan ilmiselviä heikennyksiä. Kysymys on siis 
mediavaikuttamisesta, jolla on tarkoitus ja tavoite.

Kysymys ei siten ole julkisuudesta julkisuuden vuoksi eli vain 
mediajulkisuuden tavoittelusta sinänsä. Silti voi käydä niin, 
että tiedottavat toimijat saavat itse asian edistämisen sivu-
tuotteena myös julkisuutta, vaikka eivät sitä tavoittelisikaan. 
Kaikkien tiedottajien ei silti tarvitse näkyä julkisuudessa.

Toinen oheistuote tiedottamiseen ja mediavaikut-
tamiseen osallistumisessa on sen kasvattava ja voi-
mauttava vaikutus. Toiminta on parasta media-
kasvatusta. Ja toimimalla ja tiedottamalla huomaa 
saavansa aikaan asioita, mikä antaa samalla onnistumisen 
kokemuksia riippumatta siitä, miten nopeasti tai hitaasti var-
sinaiset tavoitteet toteutuvat ja vaikka eivät toteutuisikaan.

3. Digitarina   
Hanna Mehtonen-Rinne ja Anna Kapanen

Digitarina menetelmänä

Digitaalisessa tarinankerronnassa (digital storytel-
ling) luodaan henkilökohtaisia tarinoita yhdistelemäl-
lä visuaalista materiaalia, omaa puhetta ja muita ää-
niä. Lopputuloksena syntyy eheä digitaalinen esitys.

Digitaalisen tarinankerronnan menetelmä kehittyi Yhdys-
valloissa 1990-luvulla. Ensimmäiset askeleet ulottuvat tosin 
jo 1970- ja -80-luvuille, jolloin taiteilijat ja (taide)pedagogit 
halusivat taiteen tekemisen kuuluvan kaikille - ja erityises-
ti heille, jotka perinteisesti jäivät kokonaan kaiken taide-
kentän ulkopuolelle - ei vain koulutetuille tai lahjakkaille .

Yhdeksänkymmentäluvulla mediataiteilija Dana Atchley ja 
teatterituottaja Joe Lambert huomasivat jakavansa näke-
myksen kulttuurisesta demokratiasta (cultural democracy) ja 
sosiaalisesta muutoksesta (social change). He alkoivat työs-
kennellä yhdessä Atchleysin “Next Exit” multimediabiogra-
fian parissa ja ymmärsivät nopeasti, että hyvin vähäisellä 
osaamisella tai kokonaan ilman teknistä osaamista pystyy 
hyvin helposti toteuttamaan voimakkaita henkilökohtaisia, 
digitaalisin keinoin kerrottuja tarinoita. Tämän seurauksena 
syntyi voittoa tavoittelematon Center for Digital Storytelling 
-organisaatio, jossa kehitettiin erityinen työpajamenetelmä 
henkilökohtaisten tarinoiden tekemiseksi teknisin apuvä-
linein. Joe Lambert johtaa edelleen organisaatiota, jonka 
tavoitteena on jatkokehittää menetelmää ja tehdä digitaali-
sen tarinankerronnan käyttöä tunnetuksi ympäri maailman.

Taustaa
Kaikilla on tarina kerrottavanaan, sanoo Joe Lam-
bert. Niinpä hän toteaa samalla, että kuka tahan-
sa pystyy tekemään oman digitaalisen tarinansa.

Digitaalisen tarinankerronnan pajan voi järjestää monin 
eri tavoin, mutta Center for Digital Storytellingin kehit-
tämä “standard workshop” kestää 2−3 päivää.  Tärkeintä 
näiden päivien aikana on henkilökohtaisen, itselleen tär-
keän tarinan löytäminen ja kertominen omalla äänellä. 

Sen jälkeen osallistuja luo tai etsii visuaalista materiaalia 
tarinaansa ja editoi ääni- ja kuvamateriaalin lyhyeksi, 1−5 
minuutin mittaiseksi videoksi. Edellä mainittujen materi-
aalien lisäksi voidaan mukaan editoida myös musiikkia tai 
ääniefektejä. Valmista videota voidaan jakaa esimerkiksi 
Youtubessa, Vimeossa tai muulla vastaavalla kanavalla.

Menetelmä sopii kaikille; päiväkotilapsista nuoriin ja se-
nioreihin, sekä melkein mille tahansa ryhmälle. Suurim-
mat onnistumiset ja tulokset ovatkin ryhmiltä ja alueilta, 
joissa ihmisten ääni ei syystä tai toisesta tule kuulluksi: 
kehitysmaista, vankiloista, vastaanottokeskuksista, sairaa-
loista sekä muista vastaavista paikoista. Näissä paikois-
sa olevien ihmisten kohtalot ja tarinat ovat saaneet sekä 
näkyvyyttä että vaikuttavuutta menetelmän avulla.  

Halpaa, helppoa ja demokraattista
Vielä vähän aikaa sitten digitaalisen tarinan tekemiseen tar-
vittiin minimissään kamera ja tietokone internet-yhteydellä. 
Tänään kaiken saman voi toteuttaa älypuhelimella tai vas-
taavalla laitteella, joka tekee työpajojen järjestämisestä yhä 
halvempaa ja teknisesti entistä kevyempää sekä helpompaa. 
Tämä mahdollistaa menetelmän yhä laajemman käyttämisen.

Samaan aikaan valmiiden tarinoiden jakaminen internetis-
sä on tullut myös helpommaksi, mikä mahdollistaa entistä 
paremmin kuulluksi ja nähdyksi tulemisen. Yhä useammat 
saavat näin mahdollisuuden omalle äänelleen. Yksinkertai-
suutensa ja edullisuutensa vuoksi menetelmä onkin erittäin 
käyttökelpoinen työkalu tavoitellessa yhä osallistuvampaa 
ja demokraattisempaa yhteiskuntaa, jossa kaikilla on mah-
dollisuus vaikuttaa ja tulla osaksi ympäröivää todellisuutta.

Digitarina Ruotsissa - Kulturskolan, Media cen-
ter “Unga berättar”

Kulturskolanin Mediakeskus ”Unga berättar” on toiminut 
kuusi vuotta. Keskuksen ideana on, että kaikki on mobiilia ja 
siirrettävissä. 1200 nuorta osallistuu vuosittain keskuksen jär-
jestämään toimintaan. Tukholman kaupunki on toiminnan 
pääasiallinen rahoittaja; tilat ja henkilökunnan palkat tulevat 
kaupungilta. Mediakeskuksen järjestämät työpajat ovat poik-
keuksetta maksullisia. (Mediavaikuttamisen parhaat euroop-
palaiset käytännöt -hankkeen Ruotsin matkaraportti 2011.)
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Yhtenä hyvänä ja mielenkiintoisena esimerkkinä Kulturs-
kolanin mediakeskuksen projekteista ja menetelmistä on 
Digital Storytelling1. Mediakeskus järjestää menetelmästä 
työpajoja kouluissa. Kaksipäiväisen työpajan aikana luo-
kallinen oppilaita tekee videon itsestään ja tuntemuksis-
taan. Digitarina voi koostua kuvista, videoklipeistä, teks-
teistä, äänitehosteista ja äänestä. Ideana on, että oppilas 
tekee itse mahdollisimman paljon; keksii aiheen, tekee 
suunnitelman, kerää materiaalin, kuvaa, editoi ja tieten-
kin katsoo tuotoksen. Projektin tarkoituksena on saada 
nuori pohtimaan itseään ja tuntemuksiaan, kehittymään 
siinä sekä arvioimaan toimintaansa. Itse tekemällä näkee 
heti työnsä tuloksen. Yleensä ne, jotka tekevät parhaat 
videot, eivät ole parhaita oppilaita. Päätöksenteon vah-
vistaminen pedagogisin menetelmin on myös keskiössä, 
ja mediakeskuksen yksi tavoitteista onkin saada aikuiset 
kuuntelemaan nuorten mielipiteitä ja rohkaista nuoria 
mukaan päätöksentekoon. Tehtyjä tarinoita käytetäänkin 
päätöksenteon välineenä viemällä niitä päättäjille. Nuoret 
ovat päässeet vaikuttamaan myös Tukholman kaupungin 
kehittämiseen ja heidän äänensä huomioidaan alueiden 
rakentamisessa. (Mediavaikuttamisen parhaat eurooppa-
laiset käytännöt -hankkeen Ruotsin matkaraportti 2011.)

”Digital Stories are short, personal, multimedia tales, told 
from the heart. Anyone can make them and publish them 
on screens anywhere. They have the potential to be a 
very democratic kind of storytelling.” - Daniel Meadows

Käytännössä

Digitarinapaja nuorille
Osana Mikkelin lukion osallisuuspäivää (ks. luku 7) järjestet-
tiin digitaalisen tarinankerronnan työpaja, jonka tavoitteena 
oli luoda vaikuttavia tarinoita koulun arjesta nuorten omalla 
äänellä. Työpajaa ohjasi digitaalisen tarinankerronnan kou-
luttaja, valokuvaaja Hanna Mehtonen-Rinne apunaan Mik-
kelin ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijoita.

Normaalisti digitarinapaja kestää 2−3 päivää, ja se sisältää 
useita erilaisia työvaiheita. Mikkelin lukion osallisuuspäivä-
nä työpaja oli kuitenkin rajautunut osana muuta ohjelmaa 
ainoastaan neljän oppitunnin kestoiseksi kokonaisuudeksi.

1  Digital Storytelling http://bit.ly/mediaopas_1

Jonkin muun kuin nuorista koostuvan ryhmän kanssa 
olisi ollut lähestulkoon mahdotonta tehdä näin lyhyes-
sä ajassa valmiita tarinoita. Kokemukset nuorten kanssa 
työskentelystä ovat kuitenkin osoittaneet, että heidän 
kanssaan lyhyt työpaja on ylipäätään mahdollinen ja 
mielekäs toteuttaa. Nuoret omaksuvat ennakkoluulot-
tomasti uutta tekniikkaa sekä kokeilevat ja soveltavat 
itsenäisesti opittua. He myös haluavat kertoa mielipi-
teensä, kun tilaisuutta siihen vilpittömästi tarjotaan. Tämä si-
touttaa yhteiseen tekemiseen ja uuteen työskentelymalliin.  

Koska aikaa paikan päällä oli käytettävissä vain näin vähän, 
vaati työpaja kunnollisen etukäteisvalmistautumisen osallis-
tujilta, mahdollisimman varmasti toimivan tekniikan ja riit-
tävän pienen ryhmän. Tämän vuoksi osallistujille laadittiin 
ennakkotietopaketti ja työskentelyyn valmistava tehtävä.

Osallisuuspäivän digitaalisen tarinankerronnan työpajaan 
osallistui kahdeksan lukiolaista. Paja alkoi kokoontumisella 
kirjaston lukusalissa ja ideoiden purkamisella työpareittain. 
Jokainen työpari sai esittää ideansa valmistelemastaan ta-
rinasta koko ryhmälle. Jokaisella työparilla oli vähintään 
idea valmisteltuna ennakkotehtävän mukaisesti, osalla jopa 
valmiiksi käsikirjoitettu tarina. Muiden parien muodostama 
yleisö auttoi löytämään tarinaan tehokkaan ja kiinnosta-
van näkökulman sekä teroittamaan digitarinan premissiä.

Ensimmäinen suullinen tarinasessio on yksi koko menetel-
män ja työpajan tärkeimpiä vaiheita. Osallistujien suhde 
omaan tarinaan syvenee, kun tarinansa saa kertoa koko 
ryhmälle ääneen. Toisten tarinoiden kuunteleminen lisää 
ymmärrystä henkilökohtaisen tarinan tärkeydestä, sitout-
taa tekemiseen ja antaa luovaa inspiraatiota. Samalla ryh-
mään syntyy yhteisöllisyyttä ja se tiivistyy, mikä taas on 
erityisen tärkeää pidemmissä työpajoissa sitoutumisen yl-
läpitämiseksi. Yhteisöllinen työskentelyprosessi ja ryhmäy-
tyminen motivoivat  tarinoiden valmiiksi saattamista, koska 
sen esittäminen muulle ryhmälle tulee erityisen tärkeäksi.

Kun kaikilla oli kiteytynyt idea, käytiin vielä nopeasti läpi 
parien etukäteen keräämän visuaalisen materiaali. Osal-
listujat olivat valokuvanneet ja keränneet muuta visuaa-
lista materiaalia tarinoihinsa, mutta yhteisen läpikäyn-
nin aikana osa  huomasi jonkin erityisen tärkeän kuvan 

puuttuvan ja kävivät kuvaamassa sen. Kun visuaalinen-
kin materiaali oli kunnossa, työparit äänittivät tarinan-
sa ja aloittivat editointyön MovieMaker 2.6:lla. Kolme 
tuntia myöhemmin kaikki tarinat olivat valmiita esitet-
täväksi Osallisuuspäivän yhteisessä loppunäytöksessä.
 
Tarinoista ja tekijöistä näki, että osallistujille oli tär-
keää saada esittää oma tarinansa ja mielipiteensä yh-
teisessä tilaisuudessa kaikille. Tämä oli selkeästi myös 
ohjaava motivaatio intensiiviselle työskentelylle, jonka 
avulla parit saivat tarinansa valmiiksi lyhyessä ajassa.  

Valmiit digitarinat käsittelivät isoja aiheita, kuten 
yksinäisyyttä, kiusaamista ja ystävyyttä. Sisällöis-
sä nousi esiin myös nuorten näkemyksiä siitä, miten 
koulussa pitäisi tai ei pitäisi käyttäytyä, jotta se oli-
si hyvä ja turvallinen sosiaalinen ympäristö kaikille.

Valmis digitarina: http://www.viddler.com/v/de487c31

Digitarinan avulla vaikuttamaan

Vaikuttamiseen tähtäävä sovellus digitarinamenetelmästä 
oli Savonlinnan Hakan alueen nuorisotalolla tehty digitari-
na nuorisotilan kunnosta. Digitarinan työstäminen oli osa 
hiihtolomaviikolla nuorisotalolla järjestettyjä mediapäiviä 
(ks. luku 4). Kahden päivän aikana nuorisotalolla käyvät 
nuoret työstivät yhdessä Mikkelin ammattikorkeakoulun 
yhteisöpedagogiharjoittelijoiden (nuorten ohjaaminen) ja 
Verkkoverstas Oy:n asiantuntijan (tekninen toteutus) kanssa 
tupakanvastaisen videon sekä digitarinan nuorisotalostaan. 
Nuoret saivat aikaan hyvin vaikuttavan ja oman näköisensä 
videon tilan huonosta kunnosta. Tarina on hieman provos-
oiva, mutta näin se herättää paremmin ajatuksia päättäjis-
sä. Nuorten toivoivat, että digitarina näytetään päättäjille 
siinä toivossa, että se herättäisi päättäjät huomaamaan 
nuorisotilan huonon kunnon. Sen lisäksi, että nuorisoti-
lan yleinen kunto on huono, sieltä puuttuu ajanmukaiset 
laitteet mediatoiminnan järjestämiseen tilalla jatkossa.

Nuoret olivat ohjaajansa kanssa esittelemässä tilan kun-
toa digitarinan avulla kaupungin vapaa-aikalautakunnan 
kokouksessa. He saivat hyvää palautetta lautakunnan jäse-
niltä tuotoksestaan, ja sen pohjalta nuorisotilalle luvattiin 
uusi biljardipöytä ja pintaremonttia nuorten työpajoilta. 
Nuoret ja heidän ohjaajansa olivat todella vaikuttuneita!

Ennakkotehtävä (lyhennetty versio):

Miettikää työparin kanssa sitä, millainen kouluympäristösi on. 
Valitkaa yksi seuraavista näkökulmista ja kirjoittakaa lyhyt teks-
ti ( max. 2000 merkkiä) siitä, miten koette kouluympäristöänne. 
Keskittykää mielellään yhteen tai muutamaan yksityiskohtaan, 
kuten esimerkiksi merkittävään paikkaan, tilojen tunnelmaan, 
oppimisen edellytyksiin tai ihmisten merkitykseen.
 
1. Pelko
2. Onni
3. Ahdistus
4. Uskallus
5. Vapaus
 
Tarina voi myös pyrkiä vaikuttamaan esimerkiksi siihen, mil-
laista haluaisit oppimisen tai koulun olevan. Tarina voi siis olla 
myös tavoite tai haave.
 
Tehkää 20 kuvaa tarinaanne. Kuvat voivat olla piirustuksia, 
maalauksia, valokuvia, dokumentteja tai niiden yhdistelmiä. 
Miettikää, miten voitte kuvittaa tarinaanne niin että kuvat 
tukevat, mutta eivät jatkuvasti toista tarinaa. Kuvat voivat 
myös kertoa oman tarinansa kirjoitetun, myöhemmin puhutun 
tarinan rinnalla.
 
Ennakkotehtäviä ei tarvitse palauttaa etukäteen, vaan esitte-
lemme ne toisillemme pajassa. Tuokaa silloin tarina ja kuva-
materiaali mukananne digitaalisessa muodossa, esimerkiksi 
muistitikulla.
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4. Lyhytelokuva
Anna Kapanen, Jere Lauha, Päivi Timonen

Mediakasvatuksen yksi perinteisimmistä menetelmis-
tä on lyhytvideo. Nuorisotyössä videopajatyö laajeni 
vuosien 1985-1990 tienoilla2. Menetelmä on noussut 
retroksi sosiaalisen median myötä, koska kansalaisjour-
nalistien taidetuotosten julkaiseminen on vaivatonta. 
Modernimpaa lyhytvideotyöskentelyä edustaa esimerkik-
si videomielipidekirjoitustyyppinen ilmaisu, jonka avul-
la on pyrkimyksenä vaikuttaa asioihin (Kiesiläinen 2010). 

Mouth That Roars

Mouth That Roars (MTR) on Lontoossa sijaitseva yleishyödyl-
linen yritys, jonka tavoitteena on valmentaa sellaisia nuoria 
videotuotannossa, joilla muuten ei olisi mahdollisuutta me-
dian tuottamiseen. Mouth That Roars on perustettu 1998, ja 
toiminnan tarkoituksena on elokuvan teko nuorilta nuorille 
(film making by young people, for young people). Median ja 
elokuvien välityksellä nuorilla on mahdollisuus tuoda esille 
omia näkemyksiään ja elinolojaan. Nuoret tuottavat lyhyte-
lokuvia omista lähtökohdistaan ja heitä lähellä olevista ai-
hepiireistä. Toiminnan kohderyhmänä ovat 13−19-vuotiaat 
syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat Lontoon lähiöis-
sä asuvat nuoret. MTR on tehnyt paljon yhteistyötä esim. 
Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä asuvien nuorten kanssa.

Sisällön ja aiheen tärkeys ohjaa nuorten lyhytelokuvien ai-
heita, ja pienetkin tuotokset ovat arvostettuja. Mouth That 
Roars (MTR) rohkaisee nuoria ajattelemaan kriittisesti, taus-
talla on yhteiskuntakriittinen työote. Tutkiva elämänasen-
ne ja tietoisuuden lisääminen on läpileikkaavana MTR:n 
toiminnassa. (Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalai-
set käytännöt -hankkeen Lontoon matkaraportti 2011.)

Menetelmäkuvaus 

MTR on mallintanut elokuvatyöpajamenetelmänsä. Kes-
keistä on tukea nuoren osallistumista jokaiseen osaan aina 
suunnittelusta päättämiseen. Lyhytelokuva menetelmä-

2  Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen Itäkeskuksen nuoriso-
taloon avattiin tuolloin videopaja, jossa nuoria opasti videopajaohjaaja. 

nä mahdollistaa vuorovaikutus-, yhteistyö- ja teknisten 
taitojen kehittymisen. Prosessissa tähdätään itsetunnon 
kasvattamiseen ja itsensä kehittämiseen. Lyhytelokuvien 
aiheet ovat lähellä nuorten arkea. Nuoret oppivat näke-
mään positiivisia asioita elämässään ja niitä asioita, jotka 
tarvitsevat muutosta. Elokuvien toteuttamisen yhteydessä 
nuorten kanssa keskustellaan työllistymismahdollisuuksis-
ta tai tarjotaan ohjausta jatkokoulutusmahdollisuuksista. 

Ensiksi nuoret keskustelevat ja päättävät, onko tuotos do-
kumentti vai draama vai molempia. Mikä on elokuvan tavoi-
te? Mitä filmin halutaan kertovan? Kenelle se on suunnattu? 
Nuoret haastattelevat toinen toisiaan, henkilökuntaa tai ketä 
tahansa. Tarkoituksena on tutustua haastattelutilanteeseen 
ja kehittää teknisiä taitoja.  Nuoria opastetaan  haastattelun 
tekemiseen. Harjoitus kasvattaa nuorten itseluottamusta. 
Mikäli elokuvassa käytetään draamaa, tehdään roolileikki-
harjoitteita valitun aiheen mukaisesti.  Tämä auttaa nuoria li-
säämään teknisiä taitoja sekä kehittämään ideoita ja käsikir-
joitusta. Keskusteltaessa sisältötoteutuksen suunnitelmasta 
on nuoria muistettava kehua, innostaa ja vielä kerran kehua. 

Mouth That Roarsin elokuvatyöpajat
•	 Noin 20 nuorta osallistuu pajaan, ja heidät jaetaan 3−4 

pienryhmään; haastattelu, kamerakuvaus, äänet ja joh-
taminen. 

•	 Laitteiston kautta nuoret tutustuvat toisiinsa ja työn-
tekijöihin (nuoret kokoavat laitteet, heillä on käytössä 
yksi kamerasetti). 

•	 Nuoret keskustelevat otoksista, analysoivat niitä yh-
dessä, huomioivat omia taitojaan, päättävät yhdessä 
etenemisestä. 

•	 Nuoret eivät kirjoita käsikirjoitusta vaan etenevät ja op-
pivat filmiä tehdessä. 

•	 Prosessi on tärkeämpi kuin lopputuote.

Nuorten tekemät elokuvat julkaistaan MTR:n verkkosi-
vuilla (http://www.mouththatroars.com/). He välttävät 
julkaisukanavana sosiaalisen median tarjoamia yhtei-
söjä (kuten YouTube) niissä olevien “pakkomainosten” 
vuoksi. MTR suunnittelee perustavansa tulevaisuudessa 
sateliittikanavan yhtenä mahdollisena jakelukanavana.

Lue lisää:
Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käy-
tännöt -hankkeen Lontoon matkaraportti 2012: 
http://bit.ly/mediaopas_2
MTR -lyhytvideomenetelmän prosessikuvaus eng-
lanniksi:
http://bit.ly/mediaopas_3

Käytännössä

Video osoittautui hankkeeseen valikoituneiden 
nuorten keskuudessa suosituimmaksi mediavai-
kuttamisen menetelmäksi. Videon teko on nuorille tänä 
päivänä tuttua. Videotyöpajamenetelmää sovellettiin 
hankkeessa useassa eri pilotissa. Pilottien suunnittelu ja 
toteutus on kuvattu sivun 19 taulukossa. Videopajat olivat:

•	 Musiikkivideotyöpaja Mikkelin lukion Osallisuuspäi-
vässä (osana Mediavaikuttamisen viikkoa)

•	 Videotyöpajat 1 ja 2 Pieksämäellä. Teema: Nuoret ja 
pelaaminen.

•	 Savonlinnan mediapäivät (toinen päivien tuotoksista). 
Teema: Tupakanvastainen video.

Musiikkivideotyöpaja

Osana Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käy-
tännöt -hanketta järjestettiin Mediavaikuttamisen viikko 
(ks. luku 7). Viikolla järjestettiin Osallisuuspäivä Mikkelin 
lukiolla ja sen osana musiikkivideotyöpaja Mikkelin lukion 
oppilaille sekä päivään osallistuneille Otavan Opiston maa-
hanmuuttajalinjan opiskelijoille3. Pajaan osallistui kaikkiaan 
kymmenen nuorta, joista kuusi oli mukana alusta loppuun. 
Pajaa veti Mikkelin ammattikorkeakoulun mediatekniikan 
lehtori. Puitteet pajalle löytyivät Mikkelin ammattikorkea-
koulun Mikpolin studiotiloista  (http://bit.ly/mediaopas_4). 

Toteutus tehtiin alusta loppuun nuorten ajatusten mu-
kaan. Vetäjä oli mukana ohjaamassa ja varmistamassa 
teknisen ja sisällöllisen laadun. Pajaan osallistuneet nuoret 
olivat innokkaita ja ennen työpajaa pidetyt suunnittelu-
palaverit ja valmistelusessiot auttoivat hyvään lopputu-

3  Mediavaikuttamisen viikko pidettiin lokakuussa 2011.

lokseen pilotin varsinaisena 
toteutuspäivänä. Pajaa 
ohjanneen lehtorin mielestä 
onnistunut lopputulos vaatii 
aikaa, osaamista, kärsiväl-
lisyyttä, hyvää ennakkoval-

mistelua sekä osallistujien 
sitoutuneisuutta. (Kapanen & 

Lauha & Timonen 2012b.)

Osallisuuspäivän kokonaisuuden suunnittelusta lisää 
luvussa 7.

Valmis musiikkivideo: http://www.viddler.com/v/5dfaa0eb

Pieksämäen videotyöpaja

Osana Mediavaikuttamisen viikkoa järjestettiin nuor-
ten videotyöpaja Pieksämäellä. Pajaa vetämäs-
sä olivat päätoimittaja ja nuoriso-ohjaaja Cur-
ly ry:stä. Paja toteutettiin yhteistyössä Curly ry:n 
Vaikuta medialla! -hankkeen kanssa. Curly ry on me-
diakasvatuksellinen nuorisoyhdistys, joka tekee moni-
puolisesti mediaa yhdessä nuorten kanssa. Toiminnan 
perusajatuksena on tekemällä oppiminen. Curly ry jär-
jesti syksyn 2011 aikana videopajoja nuorille ja nuorten 
parissa työskenteleville tahoille eri puolilla Suomea.

Pajojen tarkoituksena oli vahvistaa nuorten parissa työs-
kentelevien mediataitoja ja tukea heidän mediakas-
vatustyötään, lisätä nuorten viestintävalmiuksia sekä 
rohkaista heitä yhteiskunnalliseen ja paikalliseen vai-
kuttamiseen. Videopajoissa käytettiin koulutettavien jo 
olemassa olevaa kalustoa sekä tarvittaessa Curlyn omaa 
mediakalustoa. Vaikuta medialla! –projektissa yhteis-
työtahoina olivat Pelastakaa Lapset ry, Mikkelin ammat-
tikorkeakoulun koordinoima hanke eurooppalaisista 
mediavaikuttamisen keinoista (sis. Humanistinen ammat-
tikorkeakoulu, Otavan Opisto, Diak, Pieksämäen nuoriso-
toimi) ja Rovaniemen Rovala Opisto sekä muut alueelliset 
toimijat muun muassa Seinäjoen Kirjasto goes lähiö -hanke.

Videopajojen tavoitteena oli tuottaa ns. matalan kynnyksen 
materiaalia verkkoon, jolla osallistutaan, lisätään viestintä-

Odotin, että projek-

tista tulisi hauska ja 

että saisimme tehdä 

oman näköisemme vide-

on. Odotukset täyttyi-

vät ja olen iloinen siitä.

- Videopajaan osallistunut nuori
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valmiuksia ja tuetaan median eri muotojen turvallista käyt-
töä. Nuoria (ja pajoihin osallistujia) pyrittiin herättämään 
ajattelemaan ja vaikuttamaan paikallisiin sekä yhteiskun-
nallisiin asioihin. Syntyneet ajatukset ja tuotokset julkais-
tiin nähtäväksi verkon kautta valtakunnallisesti. Projektille 
haettiin rahoitusta Liikenne- ja viestintäministeriöstä, ja 
mediapaja oli osallistujille maksuton. (Tervo-Hiltula 2011.)

Suunnittelusta toteutukseen
Videopajan kohderyhmänä olivat 15−18 -vuotiaat pieksä-
mäkeläiset nuoret. Pajan suunnittelu aloitettiin elokuussa 
2011 hankkeen projektipäällikön, Pieksämäen kaupungin 
nuorisosihteerin ja Diakonia ammattikorkeakoulun yli-
opettajan toimesta. Ensimmäisessä tapaamisessa ideoitiin 
mediavaikuttamisen viikon toteutusta Pieksämäen osalta 
yleisellä tasolla. Päädyttiin siihen, että nuoret tuottaisivat 
tuotoksen, joka tullaan julkaisemaan suuremmalle yleisölle; 
opiskelijoille ja vanhemmille viikolla järjestettävissä semi-
naaritilaisuuksissa. Teemaksi kaavailtiin ajankohtaista aihet-
ta, nuorten pelaamista. (Kapanen, Lauha & Timonen 2012b.)

Nuorten rekrytoinnin ja suunnittelutyön heidän kanssaan 
hoiti Pieksämäen nuorisotoimen nuorisotyöntekijä. Hän 
tapasi nuoria nuorisokahvila Cafe76sadassa kolme kertaa 
syys-lokakuun 2011 aikana. Suunnittelutapaamisten jäl-
keen nuoret kuvasivat itsenäisesti materiaalia videotyö-
pajaa varten 2–5 kertaa viikossa kahden viikon ajan. Nuo-
risotyöntekijä piti heihin yhteyttä Facebookin välityksellä.

Videon aiheena oli nuorten pelaaminen. Nuoret halu-
sivat vaikuttaa aikuisten stereotypioihin nuorten pe-
laamisesta ja kertoa, että pelaamisella voi olla myös 
positiivisia vaikutuksia. Pelaamalla voi esimerkik-
si oppia uutta. (Kapanen, Lauha & Timonen 2012b.)

Mitä tarvitaan onnistuneeseen lopputulokseen?
Pajaa vetäneen asiantuntijan mukaan videopajan järjestä-
minen vaatii ensinnäkin tekijät ja idean, kuvaa tallentavan 
laitteen ja tietokoneen, jossa on editointiohjelmisto (ilmai-
nen tai maksullinen). Lisäksi tarvitaan osaamista, jotta tuotos 
voidaan julkaista. Lisäksi onnistuneeseen lopputulokseen 
tarvitaan avointa mieltä, hyvä työryhmä ja innovatiivisia aja-
tuksia. Tärkeää on se, että on jotain sanottavaa. Etukäteen 
kannattaa sopia ja testata käytettävien videokameroiden 

malli ja laatu sekä niille kuvatun aineiston jälkikäyttö- ja  edi-
tointimahdollisuudet. (Kapanen, Lauha & Timonen 2012b.)

Nuorten ennakkoon kuvaama materiaali oli kuvattu ka-
meralle, joka ei toiminut videopajassa olleiden tietokonei-
den kanssa. Ongelma oli yritetty poistaa etukäteen siinä 
kuitenkin täysin onnistumatta. Tämä vaikutti lopputulok-
seen ja vei aikaa sisällön käsittelyltä. Tällaisissa tilanteissa 
on tärkeää, että jollakin pajan vetäjistä on teknisiä taitoja 
videon eri tallennemuotojen muuntoon. Haasteellisis-
sa ja yllättävissä tilanteissa on hyvä sopia työparin kes-
ken, että suunniteltu ohjelma viedään läpi, jolloin toinen 
jää hoitamaan teknistä selvittelyä ja työskentelee ryh-
män  kanssa vieden ryhmäyttämistä eteenpäin suunni-
telman mukaisesti. (Kapanen, Lauha & Timonen 2012b.)

Miten vaikutettiin?
Nuorten video julkistettiin videotyöpajan päätteek-
si Pelit ja nuorten arki -seminaaritilaisuuksissa Diako-
nia ammattikorkeakoululla ja Kulttuurikeskus Polee-
nissa, joissa paikalla oli yhteensä oli 100 katsojaa ja 
kuulijaa (ks. luku 7). Nuorten video huomioitiin laajasti 
eri medioissa; alueellisisssa ja valtakunnan tason TV- ja 
radiouutisissa sekä paikallislehdessä. Esille pääseminen 
medioissa oli merkittävä asia nuorille. Videon tekeminen 
oli nuorille lisäksi hauskaa tekemistä ja uuden oppimista.

Nuorten toiveesta toinen osa Pieksämäen videotyöpa-
jalle järjestettiin maaliskuussa 2012, jolloin samat nuoret 
kuvasivat Making of -tyylisen videon syksyn videotyö-
pajatyöskentelystä ja videon tekemisestä. He kertoi-
vat videonteossa oppimistaan asioista ja eteen tulleista 
haasteista ja arvioivat videotyöpajaa oppimiskokemuk-
sena. Videotyöpajan suunnittelussa mukana olleessa 
ja Pelit ja nuorten arki -seminaaritilaisuuksien järjeste-
lyistä vastanneessa Diakonia ammattikorkeakoulussa 
videota tullaan käyttämään opetusmateriaalina.

Videopajaan osallistuneet nuoret kertoivat saaneensa uu-
sia työkaluja vaikuttamiseen ja oppineensa käytännössä 
uutta videon tekemisestä, editoinnista, tekijänoikeuksista 
jne. Toisessa pajassa nuoret pääsivät syventämään taitojaan 
ja heille tarjoutui mahdollisuus käyttää muun muassa am-
mattikäyttöön tarkoitettuja kameroita. Osittain toinen ker-

ta oli myös kertausta; Sen avulla taidot juurtuvat nuorten 
käyttöön. Nuorten mielestä video on hyvä keino tuo-
da mielipiteensä esiin. Nuoret haluavat syventää 
taitojaan jatkossa oppimalla lisää kuvaamises-
ta ja editoinnista. Videotyöpajaan osallistu-
minen innosti myös hakeutumaan alalle.

Valmis video: http://www.viddler.com/v/
b7a411f7

Savonlinnan mediapäivät

Savonlinnassa järjestettiin hiihtolomaviikol-
la 2012 kaksi mediapäivää, joiden aikana syn-
tyi kaksi tuotosta: digitarina nuorisotilan kun-
nosta (ks. luku 3) ja tupakanvastainen video. Päivien 
toteuttajina olivat Linnalan Nuoret ry, Mikkelin am-
mattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijat sekä 
teknisenä tukena Verkkoverstas Oy:n asiantuntija.

Kohderyhmänä olivat Savonlinnan Ha-
kan alueen nuorisotilalla käyvät 15−16 
-vuotiaat nuoret. Videpajaan osallistui lo-
pulta viisi nuorta. Kyseisellä nuorisotilal-
la käy paljon maahanmuuttajanuoria.

Suunnittelusta toteutukseen
Nuorilla oli suuri rooli suunnittelussa 
ja toteutuksessa. Kaikki ideat ja vide-
oiden toteutustavat lähtivät nuoris-
ta itsestään. Tuotoksista tuli nuorten 
näköisiä ja editointivaiheessakin 
toimittiin nuorten ehdoilla ja vide-
ot muokattiin heidän mieleisiksiin.

Mediapäivien ideointi alkoi aluksi projektitapaamisissa Lin-
nalan Nuoret ry:n kanssa. Tämän jälkeen pidettiin tiedotus-
tilaisuus nuorisotilan nuorille. Tilaisuuden vetivät Mikkelin 
ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijat. Toimin-
taa nuorisotilalla vetävä Linnalan Nuoret ry. oli tiedottanut 
nuorille tilaisuudesta etukäteen. Tiedotustilaisuudessa 
nuorille näytettiin hankkeessa aiemmin tehtyjä tuotoksia: 
videoita ja digitarinoita. Tämän jälkeen ideointia aloitet-
tiin brainstormingtyyppisesti yhdessä nuorten ja ohjaajien 

kanssa ja ideoita kirjat-
tiin paperille. Aiheina 

nuoria kiinnostivat 
tupakanvastainen 
tietoisku, viinan 
juonti, mopolla aja-
minen ja nuoriso-
tilan huono kunto. 

(Kapanen, Lauha 
& Timonen 2012b.)

Tiedotustilaisuuden jäl-
keen nuoret jatkoivat ide-

ointia parin viikon ajan nuo-
risotilalla ohjaajiensa kanssa.

Mitä tarvitaan on- nistuneeseen lopputulokseen?
Savonlinnan mediapäivien järjestäjien mielestä mediavai-
kuttamisen pilotin järjestämiseen tarvitaan nuorten innos-

tusta ja ideoita ja lisäksi sopivat laitteet, 
joiden ei kuitenkaan tarvitse olla kovin 
erikoisia. Erityisesti editointivaiheessa 
tarvitaan ammattiapua opastamaan 
perusasioita editoinnista. Kun lähde-
tään tekemään videota, on hyvä tehdä 
etukäteen käsikirjoitus tai suunnitelma. 
Teknisen avun lisäksi tarvitaan nuorten 
ryhmän koosta riippuen innostavia oh-
jaajia, joilla on homma hallussa. Aikaa 

tekemiseen tulee olla riittävästi ja aikataulujen tulee olla 
joustavia ja nuorten arkeen sopivia. Toiminnan suunnittelu, 
organisointi ja toteutus lähtevät pitkälti siitä, millaisia ohjat-
tavat nuoret ovat ja mitä he haluavat. Tärkeää on myös tie-
dottaminen etukäteen. (Kapanen, Lauha & Timonen 2012b.)

Onnistuneeseen lopputulokseen tarvitaan vain hyvä idea ja 
ajatus, innostuneita tekijöitä ja jonkinlaiset perustiedot sii-
tä, miten kuvataan ja editoidaan sekä tietysti laitteet. Lait-
teet voivat olla hyvinkin vaatimattomia ja saattavat löytyä 
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Jos editointilaitteistoa ja ohjaajia 
on vähän, eivät kaikki nuoret pääse 
editoimaan samaan aikaan. On 
tärkeää järjestää muulle ryhmälle 
toimintaa editointivuorojen välille.

VINKKI
PEUKKU
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jokaisen kotoa! Tarvitaan paljon kärsivällisyyttä ja hyviä 
tyyppejä ja hyvää yhteistyötä ohjaajien ja nuorten välillä, 
väljyyttä aikatauluun. Nuoret eivät jaksa keskittyä pitkäksi 
aikaa yhteen asiaan. Nuoret kaipaavat myös tietoa siitä, että 
tuotos esitetään muille. (Kapanen, Lauha & Timonen 2012b.) 

Miten vaikutettiin?
Hakan alueen nuorisotilalla järjestetyt mediapäivät huomi-
oitiin sanomalehti Itä-Savossa laajasti, millä oli merkittävä 
vaikutus nuoriin. Itä-Savo julkaisi Hakan nuorisotilalla 
järjestetyistä mediapäivistä jutun 1.3.2012. Mukana olleen 
nuoret saivat koulussa opettajilta positiivista palautetta. 
Nuoret aikovat esitellä tehtyjä tuotoksia koulussa. Päivien 
positiivisista vaikutuksista itse nuoriin kertoo myös se, että 
toiminnan jatkuvuutta toivotaan nuorten keskuudessa.

Toinen mediapäivien aikana syntynyt tuotos on kuvattu 
luvussa 3.

Digitarina: http://www.viddler.com/v/de3996a9

Musiikkivideo Nuoret ja 
pelaaminen

Tupakanvas-
tainen video

- Projektiryhmän 
kokoukset (4 kpl 6kk 
aikana)

- Projektikokous (2kk 
aiemmin)
- Nuorisotyöntekijän 
ja nuorten tapaamiset 
(3 tapaamista 2 kk:n 
aikana, yhteydenpito 
facebookissa)
- Nuoret kuvasivat 
materiaalia etukäteen

- Projektitapaamiset
- Tiedotustilaisuus 
nuorisotilalla kolme 
vkoa aiemmin
- Nuoriso-ohjaajien ja 
nuorten ideointi vide-
on aiheesta tiedotus-
tilaisuuden jälkeen

Su
un

ni
tt

el
u

- Studiotila
- Muut kuvauspaikat
- Ammattitason ku-
vauslaitteet

- Nuorisokahvila ja 
muut kuvauspaikat
- Kuvaa tallentava 
laite, tietokone,
editointiohjelmisto
- Osaaminen laittei-
den käyttöön
- Hyvä työryhmä

- Nuorisotila
- Ideat, tekijät ja sopi-
vat laitteet
- Tietoa kuvaamisesta 
ja editoinnista

Ti
la

t j
a 

re
su

rs
si

t

- Pajan vetäjä (media-
tekniikan lehtori)
- Osallistuneet nuoret
- Apuohjaajat (yhtei-
söpedagogiopiske-
lijat)

- Vastaava nuoriso-
työntekijä
- Nuoret
- Pajan vetäjät (Curly 
ry. ja nuorisotyönte-
kijät)

- Yhteisöpedago-
giopiskelijat (vastasi-
vat tiedotuksesta ja 
ohjausapuna pajassa)
- Pajan vetäjä (Verk-
koverstas Oy)
- Nuoriso-ohjaajat 
(Linnalan Nuoret ry)
- Nuoret

Av
ai

nh
en

ki
lö

t

- Kaksi päivää ( 2 x 4h)
- Käsikirjoitus, kuvaus, 
editointi, viimeistely
vetäjien opastuksella

- Kaksi päivää (2 x 5h): 
kaksi tuotosta (video 
ja digitarina)
- Suunnitelma ja 
käsikirjoitus (osin 
etukäteen) ja kuvaa-
minen, editointi

To
te

ut
us

Videopajan toteutus

- Käsikirjoitus ja ide-
ointisessio etukäteen
- Location scouting 
etukäteen
- Toteutus yhtenä 
päivänä (5,5 h)

Huomioitavaa: Kustannukset: ruokatarjoilut, asiantuntijapalkkiot, mahdolliset laitekustannukset

Ymmärrän, kuinka 

paljon editointi vaatii 

työtä ja osaan kuvata 

videota, jolla yritetään 

vaikuttaa johonkin. 

- Videopajaan osallistunut nuori

http://www.viddler.com/v/5dfaa0eb


20 21

5. Fotopikajuoksu
Jere Lauha

Fotopikajuoksun tausta

Fotopikajuoksu on nopeutettu versio fotomaratonista, joka 
on 1980-luvun lopulla kehitetty valokuvauskilpailumuoto. 
Fotomaratonissa kilpailuaika on yleensä 6, 12 tai 24 tuntia ja 
kuvausaiheita on useita. Kuvausaiheet voidaan antaa kerral-
la tai tietyin väliajoin. Voittajaksi selviytyy se, joka on saanut 
eniten “osakilpailuvoittoja”. Kilpailutyöt arvioi tuomaristo. 
Suomessa Ylioppilaskamerat ry järjestää perinteisesti foto-
maraton-valokuvauskilpailun Helsingissä Taiteiden yönä.

Termi “fotopikajuoksu” keksittiin syksyllä 2011, kun 
Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytän-
nöt -hankkeessa järjestettiin osallisuuspäivä Mikke-
lin lukiossa. Tuolloin fotopikajuoksu pidettiin yhtenä 
osallisuuspäivän työpajana ja siihen osallistui yli 20 
nuorta, jotka 4 tunnin aikana kävivät valokuvaamassa 
kuvia 15 annetusta kuva-aiheesta. Fotopikajuoksussa 
ei kilpailtu muita osallistujia vastaan, vaan osallistujat 
(yksin tai ryhmissä) valokuvasivat aihealueet omista 
lähtökohdistaan. Kuvat näytettiin osallisuuspäivän 
loppujuhlassa sekä julkaistiin Flickr-kuvapalvelussa.

Talvella ja keväällä 2012 fotopikajuoksu järjestettiin Ka-
levankankaan koulun mediapajassa sekä Mikkelin tuomio-
kirkkoseurakunnan Kuka vaikutaa -nuortenleirillä (ks. luku 7).

Kuinka fotopikajuoksu järjestetään?

Fotopikajuoksun voi järjestää oikeastaan mis-
sä ja milloin tahansa. Aikaa on hyvä varata muu-
tamia tunteja, kahdesta neljään tuntia on sopi-
va aika, mutta myös lyhyemmässä ajassa voi tehdä 
pikapyrähdyksen, esimerkiksi Kuka vaikuttaa -nuortenlei-
rillä fotopikajuoksu-rastiin käytettiin aikaa 45 minuuttia.

Aluksi osallistujien kanssa voi käydä lyhyesti läpi valokuvauk-
sen perusteita, varsinkin jos joukossa on sellaisia, joille valo-
kuvaus on hieman vieraampi asia. Tekniikkaan ei kuitenkaan 
kannata liikaa panostaa, vaan käydä enemmän läpi valoku-

vausilmaisuun liittyviä asioita, kuten rajaus, sommittelu jne. 
Toki kameran käyttämiseen liittyviä asioita on hyvä käydä 
tarpeen mukaan läpi, jotta kuvan ottaminen teknisesti onnis-
tuu. Näitä osa-alueita ovat esimerkiksi kameran kytkeminen 
päälle, perusasetusten asettaminen, kuvan ottaminen jne.

Kun osallistujat ovat valmiita kuvaamiseen, annetaan heille 
kuvausaiheet. Aiheiden määrän pitää suhteuttaa käytettä-
vissä olevaan aikaan. Kuvausaiheet voi antaa joko kerralla 
tai siten, että uusi aihe annetaan puolen tunnin välein. Jäl-

kimmäinen vaihtoehto muistuttaa enemmän alkupe-
räistä fotomaratonia, mutta tällöin kuvausai-

heita ei voi olla kovin monta ilman, että 
tapahtuman kesto venyy. Neljän 

tunnin fotopikajuoksussa voi 
hyvin olla 10   −15 kuvaus- 
aihetta. Kuvausaiheet kan-
nattaa valita siten, että 
niistä voi kuvata mahdolli-
simman monenlaisia kuvia. 

Osallisuuspäivän fotopika-
juoksussa aiheita olivat esim. 

kulttuuria, rasismi, pariton 
j a patsastelua.  Mieluisia aihealu-
eita voi kysyä myös osallistujilta etukäteen.

Kuville ei tarvitse tehdä välttämättä kuvankäsittelyä tai sää-
töjä, sillä aika ei yleensä riitä kuin kuvien siirtämiseen tie-
tokoneelle tai kuvapalveluun (esim. www.flickr.com). Jos 
osallistuva ryhmä on kohtuullisen pieni ja aikaa käsittelylle 
jää, niin kuvia voi käsitellä kuvankäsittelyohjelmassa Pho-
toshopissa tai Gimpissä. Myös verkkopohjaiset kuvankäsit-
telysovellukset toimivat hyvin. Näitä ovat esim. photoshop.
com ja pixlr.com. Molemmat soveltuvat hyvin perusku-
vankäsittelyyyn. Kuvien siirron yhteydessä kuville kannat-
taa antaa perusmetatiedot: kuvaajan nimi ja kuvan aihe.  

Kuvien ottamisen ja “juoksemisen” jälkeen kuvat voi-
daan siirtää katseltavaksi johonkin kuvapalveluun, 
omalle palvelimelle tai polttaa osallistujille cd-tai 
dvd-levylle. Verkkoon siirtäminen on suositeltavaa, niin 
osallistujat voivat sieltä poimia haluamansa kuvat omaan 
käyttöönsä. Toki tässäkin on syytä muistuttaa tekijänoike-
uksista eli käytetään vain niitä kuvia, joihin on tekijänoik- 

eudet (omat kuvat).Jos aikaa on, niin kuvia voidaan katsel-
la yhdessä osallistujien kesken. Tällöin luultavasti huoma-
taan, että samasta kuva-aiheesta tulee hyvin erilaisia kuvia!

Fotomaratonin jälkeen voidaan kuvista vielä järjestää pe-
rinteinen valokuvanäyttely. Kuvat voidaan vedostaa joko 
omalla valokuvatulostimella, paikallisessa valokuvaus-
liikkeessä tai tilaamalla kuvat verkon kautta (esim. www.
fotonetti.fi). Kun nuori valokuvaaja saa omia kuvia esil-
le, voi tällä olla häneen hyvinkin voimauttava kokemus. 

Jos kuvat on onnis-

tuneita, niillä on vah-

va vaikutus ihmisiin 

ja pysyväkin, jos on 

todella hyvä kuva. 

- Fotopikajuoksuun  osallistunut 

nuori

SOME-SALKKU

Fotopikajuoksun kuvat voi jakaa 
katseltavaksi esim. Flickr-kuvapal-
velussa. Tutustu www.flickr.com

Rikki. Kuvaajat Maria ja Ella. Mikkelin lukion osallisuuspäivän fotopikajuoksun satoa. 
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6. Lehtityö
Anna Kapanen, Jere Lauha 

Lehtityö menetelmänä

Lehtityö nuorten mediavaikuttamisen menetelmänä on 
yksi vanhimmista, sillä nuorten toimittamia ja tekemiä 
lehtiä on ilmestynyt miltei Gutenbergin ajoista lähtien. 
Lehtiä on helppo tehdä ja jakaa eteenpäin, joten vaikut-
tamaan pääsee pienellä panostuksella. Lehtityö on me-
netelmänä edullinen, sillä alkuun pääsee periaattees-
sa perinteisellä kynä-paperi-kopiokone-yhdistelmällä.

Lehtityössä on monta osa-aluetta, joihin esimerkiksi 
lehtityöpajoissa nuoret voivat tutustua. Jutun kirjoitta-
misen lisäksi pajatyöskentely voi kattaa esimerkiksi jut-
tujen ja artikkelien suunnittelua, kartoitustyötä, haastat-
telua, editointia, valokuvaamista ja lehden taittamista.

Eurooppalainen esimerkki

Stampmedia on perustettu vuonna 2007 nuorten uutistoi-
mitus. Stampmedia on nuorten oma paikka (uutistoimisto), 
jossa he pääsevät kirjoittamaan heitä kiinnostavista asioista. 
Ideana on, että tarjotaan nuorille olosuhteet kirjoittaa siitä, 
mistä he ovat kiinnostuneita ja levitetään juttuja jo olemas-
sa oleviin verkostoihin, joista merkittävä osa valtamedioi-
ta. Paikalliset valtamediat julkaisevat 8−15 Stampmedian 
nuorten kirjoittamaa juttua päivässä. Nuoret keksivät itse 
Stampmedian nimen (stamp tarkoittaa flaamiksi “kicking”). 
Stamp haluttiin nimeen koska nuoret halusivat “potkia” 
perinteistä mediaa, joka kirjoittaa usein nuorista negatii-
visessa mielessä. (Mediavaikuttamisen parhaat eurooppa-
laiset käytännöt -hankkeen Belgian matkaraportti 2011.)

Stampmedian toiminnassa on mukana laaja kirjo nuoria aina 
yliopisto-opiskelijoista marginaalissa eläviin nuoriin, joiden 
elämää varjostaa esimerkiksi jokin sairaus. Nuoret tekevät 
portfolion kaikista tekemistään jutuista, jotta voivat hyö-
dyntää uutistoimistokokemusta työnhaussa. Nuorten akti-
viteettitasoa ja itsetuntoa pyritään nostamaan esimerkiksi 
niin, että tehdään muutakin kuin vain lehtijuttuja. Ideana 
on, että opitaan tekemällä ja virheistä oppimalla. Sitä kaut-

ta nuoret motivoituvat huomaamaan, mitä taitoja he tarvit-
sevat. Taitojen kartuttamisella tähdätään siihen, että nuoret 
pääsisivät harjoitteluun oikeisiin toimituksiin. (Mediavaikut-
tamisen parhaat eurooppalai- set 
käytännöt -hankkeen Bel-
gian matkaraportti 2011.) 

Käytännössä 
- Mitä tehtiin lukiolla?

Parakinvaltaajat-lehti  
- Mediataitoja lukiolaisille
Syyskuussa 2010 Mikke-
lin lukion mediaryhmä (10 
opiskelijaa) ideoi yhdessä 
Mikkelin ammattikorkea-
koulun kanssa projektin. 
Tarkoitus oli valita kump-
paniksi jokin sellainen erityisryhmä, jonka ääni ei me-
diassa pääse helposti kuuluville ja joka ei ole itse 
näkyvästi vaikuttamassa ja tuottamassa medioita. Pää-
dyttiin Vanamon koulun 1 EHA 5.−9. luokan ryhmään.

Koska mediaryhmän vahvuudet ovat printtimedian tuotta-
misessa, mediatuotteeksi valittiin printtilehti. Kumppaniryh-
mää ajatellen valintaa puolsi myös se, että ryhmä käyttää 
sanomalehteä jatkuvasti opetuksessa. Haluttiin myös 
ryhmän erityisluonteen vuoksi saada aikaan konk-
reettinen ja toisaalta laajasti lukijoille levittyvä tuote.

Suunnittelusta toteutukseen
Alkuperäisen suunnitelman mukaan oli tarkoitus 
muodostaa pieniä toimitusryhmiä, jotka ideoisivat ja 
toimittaisivat juttuja. Jutut ideoitiinkin yhdessä, mut-
ta juttujen tekeminen olisi vaatinut lukiolaisilta liian 
paljon poissaoloja kouluaikana. Siksi jutut ovat media-
ryhmäläisten tekemiä, kaikki juttujen aiheet yhdessä 
vanamolaisnuorten kanssa ideoituja. Näkökulmaksi 
valittiin vanamolaisnuorten arkisankaruus ja unelmat.

Tavoitteeksi ja pedagogiseksi lähtökohdaksi muo-
dostui vanamolaisnuorten omista vahvuuksistaan 
tietoiseksi tuleminen, itsetunnon kohottaminen ja oman 
äänen löytyminen. Tavoite oli tehdä julkiseksi heidän po-

sitiivista ar-
keaan. Toisaal-
ta tavoitteena 
oli yhtä lailla 
t u t u s t u t t a a 
ja osallistaa 
heitä median 
tuottamispro-
sessiin, tuoda 
esille haasta-
teltavan oi-

keudet, yksityisyyden suoja yms. kysymyksiä.

Toinen tavoitekokonaisuus liittyy lukiolaisten mediatai-
tojen syventämiseen. Koko lehden syntyprosessin lisäksi 
kyse on korostetusti yksilön suojasta, näkökulmien va-
linnoista, tasa-arvoisesta mutta vanamolaisnuorten eri-
tyisaseman huomioon ottaen sensitiivisestä lähestymis-
tavasta. Mistä ja miten voi kirjoittaa, kuvata ja julkaista?

Tutustumista, havainnointia ja haastatteluja varten vie-
railtiin Vanamon koululla neljänä päivänä, eri projekteis-
sa kahtena päivänä.  Toimitustyö tehtiin viikonloppui-
sin ja syys- ja joululomien aikana. Kahdeksansivuinen 
lehti Parakinvaltaajat painettiin helmikuun 2011 puoli-
välissä. Valmiit jutut ovat pieniä uutisia, henkilöhaastat-

teluja ja reportaaseja vanamolaisryhmän teat-
teriprojekteista. Hanke on dokumentoitu noin 5 
minuutin pituiseksi dvd-tallenteeksi englannin-
kielisin tekstein. Lehden taittotyö tehtiin lukiolla 
ja painaminen sanomalehti Länsi-Savon painossa.

Miten vaikutettiin?
Lehti on kerännyt runsaasti myönteistä palautet-
ta Vanamon koulun opettajilta, rehtorilta ja itse 
oppilailta, hieman myös heidän vanhemmiltaan.  
Ehdottomasti suurin palkinto työlle on oppilai-
den varaukseton ilo ja ylpeys omasta lehdestään. 
Kuten Helmi, 11, sanoi, ”Nyt olen kyllä ablodit an-
sainnut!”. Lehteä ja sen toteutusta on esitelty alan 
tilaisuuksissa, kuten Mediakasvatusseuran seminaa-
rissa marraskuussa 2011. Lehtityön avulla lukiolai-

set kartuttivat omaa osaamistaan, mikä poiki esimerkiksi 
kesätöitä vastaavalta alalta ja innosti hakeutumaan alalle.

Käytännössä - Mitä tehtiin Otavassa?

Otavan Sanomat
Otavan Opiston monikulttuurisen peruskoululinjan (MK-lin-
ja) opiskelijat toteuttivat kahtena peräkkäisenä keväänä 
2011−12 Otavan Sanomat -lehden. MK-linjalla opiskelee 
vuosittain noin 30 maahanmuuttajataustaista nuorta aikuis-
ta. Opetus tapahtuu suomeksi ja vuoden päätavoite onkin 
saada opiskelijoiden kielitaitoa parannettua jatko-opiske-
lupaikkaa varten. Yksi opiskeluvuoden päätösprojekti on 
lehden toteuttaminen. Lehden tarkoitus on kannustaa ja 
voimaannuttaa monikulttuurinen peruskoululinjan oppi-
laita sekä muita opiskelijoita ilmaisemaan omia kokemuk-
siaan ja ajatuksiaan oppimisvuodesta sekä yhteiskunnasta.

Suunnittelusta toteutukseen
Lehtiprojektin vetäjän (toimittaja/opettaja) johdolla ryh-
mä jaettiin eri vastuualueisiin. Osa opiskelijoista toimi va-
lokuvaajina, osa toimittajina, ja yhden ryhmän vastuulle 
jäi lehden taittaminen. MK-linjan vetäjä toimi toimitussih-
teerinä ja myös oikoluki opiskelijoiden tuottamat tekstit.

Ryhmä muodosti toimituksen ja juttuja ideoitiin yhdessä. 
Toimittaja ohjasi toimitustyössä ja tekstin tuottamises-
sa.  Osa valokuvista piti ottaa uudelleen, kun joko niiden 
tekninen laatu tai visuaalinen kerronta eivät olleet riit-
täviä. Tämä opetti opiskelijoille myös toimitustyön “raa-
dollisuutta” eli joskus työ piti tehdä kokonaan uudelleen.

Kolmen viikon aikana oppilaat tutustuvat koko leh-
dentekoprosessiin: suunnittelu, haastattelut, ju-
tun ja pääkirjoituksen kirjoittaminen sekä taitto. 
Alussa toimitustyö painottui juttujen tekemiseen, 
lopussa pääpaino oli tekstin stilisoinnissa ja taittamisessa.

Miten vaikutettiin?
Valmista lehteä jaettiin Otavan Opistolla sekä lähikaupoissa. 
Lisäksi lehdestä tehtiin Issuu.com-palvelun kautta sähköinen 
versio (http://bit.ly/mediaopas_5). Vaikuttamista tapahtui 
monella saralla, mm. lehden pääkirjoitus käsitteli maahan-
muuttoa ja pakolaisongelmaa ansiokkaasti. Lehti sai hyvää 
palautetta lukijoiltaan ja myös tekijät olivat tyytyväisiä leh-
teen. Nämä seikat vaikuttivat positiivisesti opiskelijoihin.

SOME-SALKKU

Voit käyttää juttujen kirjoittami-
seen ja editointiin esim. Google 
Docs -ryhmätyökaluja. Dokument-
tien työstäminen onnistuu yhtäai-
kaa ja jakaminen on helppoa! 

Linkkivinkki
http://www.koululehtikone.fi/
http://magazinefactory.edu.fi
http://www2.edu.fi/lehtiverstas/
toimittajakoulu/

VINKKI
PEUKKU
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7. Mediavaikuttaminen mukaan toi-
mintaan
Anna Kapanen

Mediavaikuttamista voidaan yhdistää osaksi olemassa 
olevia toimintamalleja, kuten leirejä, teemaviikkoja ja –
päiviä, näyttelyitä tai messuja. Tämä on ollut tavoitteena 
myös Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytän-
nöt –hankkeen piloteissa. Näin tehtiin järjestämällä Me-
diavaikuttamisen teemaviikko syksyllä 2011, jonka sisälle 
rakentui useita pieniä kokonaisuuksia. Lisäksi järjestettiin 
Kuka vaikuttaa -nuortenleiri Mikkelin tuomiokirkkoseu-
rakunnan kanssa mediavaikuttamisen teemasta, toteu-
tettiin mainosprojekti koulun ja kirjaston yhteistyönä ja 
järjestettiin mediapajoja yläkouluikäisille. Nämä kokonai-
suudet on kuvattu tässä luvussa ja ovat hyviä esimerkkejä 
siitä, mitä monialaisella yhteistyöllä, esimerkiksi koulu-
jen ja nuorisotyön yhteistyöllä voidaan saada aikaiseksi.

Mediavaikuttamisen viikko 
- teemaviikko mediavaikuttamisesta

Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt 
-hankkeessa järjestetylle Mediavaikuttamisen viikolle loka-
kuussa 2011 osallistui 76 nuorta. Kun lisäksi huomioidaan 
Mikkelin lukion osallisuuspäivän kaikkiin työpajoihin osal-
listuneet nuoret, nousee viikolle osallistuneiden nuorten 
määrä yli 300 nuoreen. Viikolle osallistuneet nuoret olivat 
Mikkelin ja Pieksämäen lukioista ja ammattiopistoista, 
Otavan Opistosta ja Mikkelin työpajoilta. Viikon sisältöä 
nuoret ideoivat alusta alkaen yhdessä viikkoa toteuttanei-
den ammattilaisten kanssa. Mikkelin lukion oppilaskun-
nan hallituksen kanssa pidettiin kaksi suunnittelupajaa 
(ks. kuvio s. 25). Pieksämäellä viikon järjestäjät nuorisotoi-
mi ja Diakonia-ammattikorkeakoulu pitivät videopajaan 
osallistuneiden nuorten kanssa kolme suunnittelutapaa-
mista. Suunnittelua tehtiin myös Facebookin välityksellä.

Viikon aikana järjestettiin videotyöpaja nuorille Pieksä-
mäellä yhteistyössä Pieksämäen nuorisotoimen, Diako-
nia-ammattikorkeakoulun ja Curly ry:n kanssa (ks. luku 
4). Nuoret tekivät videon nuorten pelaamisesta ja halusi-

vat sen avulla muuttaa aikuisten stereotypioita nuorten 
pelaamisesta. Video esitettiin Pelit ja nuoren arki -semi-
naaritilaisuuksissa muulle yleisölle ja huomioitiin Itä-Suo-
men alueuutisissa TV:ssä ja radiossa, valtakunnallisissa 
uutisissa ja Pieksämäen lehdessä. Seminaaritilaisuuksissa 
nuorten ja heidän tekemänsä videon julkistamisen lisäk-
si puhuivat kehittäjä-lehtori Päivi Timonen HUMAKista ja 
kouluttaja Timo Vilen Mannerheimin lastensuojeluliitos-
ta. Timonen puhui verkkonuorisotyöstä ja Vilenin aiheena 
oli pelaamisen aiheuttamat riippuvuudet ja vaikutukset. 

Suunnittelusta toteutukseen
Viikon suunnittelu aloitettiin puoli vuotta ennen toteutusta. 
Tavoitteena oli keskittää mediavaikuttamisen kokeiluja yh-
delle viikolle eri puolilla hankkeen toiminta-aluetta. Näin aja-
teltiin viikon saavan näkyvyyttä medioissa. Viikon toteutusta 
ideoitiin kahdessa kokouksessa hankkeen Mikkelin alueen 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Savonlinnassa ja Pieksä-
mäellä ideointia tehtiin paikallisissa tapaamisissa alueiden 
yhteistyötahojen kanssa. Suunnitelman viikon sisällöiksi oli:

•	 Medialeiri Savonlinnassa
•	 Videotyöpaja ja seminaaritilaisuudet Pieksämäellä
•	 Osallisuuspäivä Mikkelin lukiolla (yhdessä Otavan 

Opiston kanssa)
•	 Sosiaalisen median työpaja Mikkelin työpajojen nuoril-

le ja ohjaajille
•	 Medialeiri Mikkelissä

Toteutumatta jäivät medialeirit Savonlinnassa ja Mikkelis-
sä, koska tarpeeksi halukkaita nuoria leireille ei löytynyt.  

Avainhenkilöt
Suunnittelu aloitettiin kunkin organisaation hank-
keen yhteyshenkilön kanssa. Kustakin mukana ole-
vasta organisaatiosta on hyvä olla ainakin yksi henkilö 
mukana suunnittelussa ja vastaamassa toteutuksesta.

6 kk ennen 
tapahtumaa

Suunnittelun aloitta-
minen

- yhteistyökumppa-
neiden tapaaminen
- alustavaa keskus-
telua aikatauluista ja 
sisällöistä  

3 kk ennen 
tapahtumaa

Suunnittelu jatkuu - 
sovitaan sisällöt 

- yhteistyökumppa-
neiden tapaaminen
- alustavaa keskus-
telua aikatauluista ja 
sisällöistä  

2 kk ennen 
tapahtumaa

Tapahtumakohtaiset 
suunnittelutyöpajat 

- suunnittelutyöpaja 
1 ja 2* Mikkelissä: 
osallisuuspäivä ja 
sosiaalisen median 
työpaja
- 2 suunnittelutyöpa-
jaa nuorten kanssa 
Pieksämäellä

2 vkoa ennen 
tapahtumaa

Tapahtumakohtaiset 
suunnittelutyöpajat 

- suunnittelutyöpaja 
3* Mikkelin lukiolla: 
osallisuuspäivä
- suunnittelupäivä 
nuorten kanssa 
Piesämäellä, nuorten 
itsenäistä työsken-
telyä videopajaa 
varten 

Varsinainen
tapahtuma

Toteutus

1. Videotyöpaja ja Pelit ja nuorten arki -tilaisuudet 
Pieksämäellä 

2. Osallisuuspäivä Mikkelin lukiolla

3. Sosiaalisen median paja

*) Lukion osallisuupäivän suunnittelu asiantuntijoiden ja 
lukion oppilaskunnan hallituksen kanssa

Mediavaikuttamisen viikko - suunnittelusta toteutukseen
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Osallisuuspäivä - Teemapäivä mediavaikutta-
misesta ja osallisuudesta

Mikkelin lukiolla järjestettiin Mediavaikuttamisen viikolla 
Osallisuuspäivä, jonka teemoina olivat osallisuus ja me-
diavaikuttaminen. Päivä järjestettiin lukion 2.luokkien 
oppilaille ja Otavan Opiston maahanmuuttajalinjan nuo-
rille. Nuorilla oli mahdollisuus valita noin 15 erilaisesta 
päivän teemaan liittyvästä työpajasta yksi tai muutama, 
joihin he osallistuivat päivän aikana. Työpajoista viisi jär-
jestettiin suoraan mediaosaamisen ja -vaikuttamisen sekä 
osallisuuden teemoista: Osallistu niin et alistu, fotopika-
juoksu, digitarina, sosiaalisen median paja sekä musiik-
kivideopaja. Ensimmäisessä nuoret pohtivat eri keinoin 
osallisuutta ja sitä, miten oma ääni saadaan kuuluviin. Foto-
maratonissa teemana oli kuvata Mikkeliä ”Minun Mikkelini” 
teemalla eri aiheita apua käyttäen. Valokuvia otettiin esi-
merkiksi aiheista: vanhuus, yksinäisyys, vanhanaikainen jne.

Sosiaalisen median pajassa harjoiteltiin konkreettista te-
kemistä sosiaalisen median työkaluilla, joista keskityttiin 
Prezi-yhteisölliseen esityksentekotyövälineen (http://www.
prezi.com) käytön oppimiseen. Lukion osallisuuspäivänä 
Prezi-harjoitteiden sisällöissä oli aiheena nuorten ennak-
koon sopima kouluviihtyisyyden teema. Teeman lukion oppi-
laskunnan hallituksen edustajat olivat valinneet etukäteen. 
Pajaa veti kehittäjä-lehtori HUMAKista.  (Timonen 2012.)

Viikon lopuksi sosiaalisen median paja järjestettiin vielä 
Mikkelin työpajojen nuorille ja heidän ohjaajille. Nuorten 
työpajaohjaajat ja nuoret tekivät prezi-esityksen valitse-
mastaan aiheesta. Osallistujat saivat valita, tekevätkö Prezin 
julkisena kaikille näkyväksi vaiko vain omaan käyttöön.

Musiikkivideopajassa (ks. luku 4) nuoret käsikirjoitti-
vat ja kuvasivat kaksi musiikkivideota, joista toinen teh-
tiin paikalliselle Mytologia-yhtyeelle. Pajaa ohjasi me-
diatekniikan lehtori Mikkelin ammattikorkeakoulusta.  

Avainhenkilöt
Päivän suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi lukion äidin-
kielen lehtori yhdessä toisen lukion äidinkielen lehtorin 
kanssa. Lukion vastuuhenkilön tehtävänä oli kannustaa, 

ideoida, aikatauluttaa, huolehtia toteutuksesta ja yhtey-
denpidosta hankkeeseen. Hankkeen puolesta vastuuhen-
kilönä oli projektipäällikkö, joka koordinoi lukion lehtorin 
kanssa suunnittelutyöpajat ja järjesti mediaosaamisen ja 
-vaikuttamisen työpajojen vetäjät päivään. Hän järjesti lu-
kion lisäksi päivään tarvittavat tilat ja muut resurssit (lait-
teet, oppilaiden ruokailut lukion ulkopuolisissa tiloissa). 
Projektipäällikkö rekrytoi Mikkelin ammattikorkeakoulun 
kansalaistoiminnan- ja nuorisotyön lehtoreiden kautta 
päivään mukaan yhteisöpedagogiopiskelijoita työpajo-
jen vetäjiksi, apuohjaajiksi, valokuvaajiksi ja avustamaan 
järjestelyissä, kuten päivän loppujuhlan järjestelyistä.

Lukion ja ammattikorkeakoulun vastuuhenkilöiden lisäk-
si päivään osallistui lukuisia asiantuntijoita työpajojen 
vetäjinä. Mediaosaamisen ja -vaikuttamisen sekä osalli-
suuden teemoista järjestettyjä työpajoja vetivät Mikkelin 
ammattikorkeakoulun mediatekniikan lehtori, projekti-
asiantuntija, Otavan Opiston IT-suunnittelija (hankkeen 
työntekijä), Humanistisen ammattikorkeakoulun kehit-
täjä-lehtori (hankkeen työntekijä), Mikkelin kau-
pungin nuorisotoimen Nuoret sisällöntuottajina 
-hankkeen projektityöntekijä sekä Osuus-
kunta Glokaalin digitarinakouluttaja.

Kaikkiaan päivään osallistui noin 
300 nuorta, jotka olivat Mikkelin 
lukion kakkosluokkalaisia ja Ota-
van Opiston maahanmuuttaja-
linjan opiskelijoita. Hankkeesta 
järjestettyihin mediaosaamisen 
ja -vaikuttamisen sekä osallisuu-
den työpajoihin osallistui 45 nuorta.

Suunnittelusta toteutukseen
Päivää alettiin ideoida keväällä 2011. Aktiivinen suunnittelu-
vaihe oli elokuusta lokakuuhun. Päivää valmisteltiin yhdessä 
hankkeen yhteistyötahojen kokouksessa elokuussa. Tämän 
jälkeen pidettiin kolme suunnittelutyöpajaa, jossa mukana 
oli Mikkelin lukion oppilaskunnan hallitus edustamassa luki-
olaisia. He pääsivät ideoimaan päivän sisältöjä yhdessä asian-
tuntijoiden kanssa. Suunnittelutyöpajoissa oli mukana myös 
lähes kaikkien hankkeesta järjestettyjen pajojen vetäjät.

Mitä tarvitaan onnistuneeseen lopputulokseen
Ideoita, tahtoa, yhteistyötä, uskallusta. Osaaminen ei ole 
aina ykkösasia, jos löytyy yhteistyökumppaneita ja luottaa 
nuorten osaamiseen. Haasteensa päivän toteuttamiselle 

asetti aikapula ja se, ettei vastuuhenkilöillä itsel-
lään välttämättä ollut heidän omasta mieles-

tään tarvittavia mediataitoja. (Kapa-
nen, Lauha & Timonen 2012b.)

Mediavaikuttamisen viikko 
medioissa
Viikko sai hyvin huomio-
ta eri medioissa. Pieksä-
mäen nuorten video pääsi 

19.10.2011 Itä-Suomen alue-
uutisiin televisiossa ja Etelä-Sa-

von radion uutisiin. Lisäksi Piek-
s ä m ä e n viikon tapahtumista kirjoitettiin 
Pieksämäen lehdessä. Mikkelin lukion Osallisuuspäivä nap-
pasi sanomalehti Länsi-Savon etusivun paikan 21.10.2011. 
Lisäksi päivästä oli juttu Mikkelin Kaupunkilehdessä ja valta-
kunnallisessa Opettaja-lehdessä. Viikosta on kerrottu osana 
hanketta Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisilla 
kehittämispäivillä Oulussa lokakuussa 2011, nuorten tieto- 
ja neuvontapalveluiden verkkolehti Koordinaatin lokakuun 
2011 numerossa sekä Kasvatustieteiden päivillä Joensuus-
sa Mediakasvatuksen teemaryhmässä marraskuussa 2011.

“Kuka vaikuttaa”-nuorten leiri yhteistyössä 
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kanssa

Mitä tehtiin?
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta järjestää säännöllisesti 
15−20 -vuotiaille nuorille suunnattuja nuorten viikonloppu-
leirejä seurakunnan omistamassa Susiniemen leirikeskukses-
sa noin 20 kilometriä Mikkelistä. Seurakunta oli yksi Mediavai-
kuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt -hankkeen 
yhteistyökumppaneista. Yhteistyöneuvotteluissa päädyt-
tiin järjestämään leiri keväällä 2012 yhteistyössä hankkeen 
kanssa niin, että seurakunta vastaa leirin markkinoinnista, ti-
loista, majoituksesta ja muista käytännön järjestelyistä ja yh-
dessä seurakunnan ja hankkeen kesken tuotamme sisältöä 
leirille. Hankkeen periaatteiden mukaisesti media valikoitui 
välineeksi sisältöjen tuottamisessa ja vaikuttaminen varsi-

naiseksi teemaksi. Näin leirin nimeksi tuli “Kuka vaikuttaa”.

Suunnittelusta toteutukseen
Leirin sisältöjen suunnittelu aloitettiin noin 2,5 kuukaut-
ta ennen leiriä ja suunnittelua tehtiin kolmessa kokouk-
sessa, joihin osallistuivat leirin järjestäjät (seurakunnan 
työntekijät, hankkeen projektipäällikkö ja IT-suunnittelija, 
Mikkelin kaupungin Nuoret sisällöntuottajina -hankkeen 
projektityöntekijä). Seurakunnan nuorisotyöntekijät tun-
tevat leireillä käyvät nuoret hyvin, joten he osasivat siten 
kertoa, mitkä mediat ja teemat voisivat kiinnostaa nuoria.

Leiri toteutettiin huhtikuussa 2012 perjantaista sunnun-
taihin kestäneenä viikonloppuleirinä. Lauantai oli varsinai-
nen toimintapäivä, jolloin järjestettiin leirin rastit. Nuoret 
menivät perjantai-iltana leiripaikalle ohjaajiensa kanssa; 
ohjelmassa tuolloin oli majoittuminen, ryhmäytymistä, 
leirin sääntöjen ja turvallisuuden läpikäyntiä sekä seuraa-
van päivän ryhmiin jakautuminen. Leirin rasteja olivat ve-
tämässä hankkeen työntekijä Otavan Opistolta, Mikkelin 
kaupunkin nuorisotoimen Nuoret sisällöntuottajina -hank-
keen projektityöntekijä, Mikkelin anime- ja mangayhdistys 
ry:n jäsen, Mikkelin ammattikorkeakoulun sosionomiopis-
kelijat sekä Tuomiokirkkoseurakunnan kaksi työntekijää. 
He huolehtivat myös leirin käytännön järjestelyistä. Leirin 
toimintapäivä jakaantui viiteen eri rastiin. Jokainen rasti 
oli pituudeltaan 45 minuutin mittainen ja leirille osallis-
tuneet nuoret kiersivät rasteja ensimmäisenä leiri-iltana 
muodostetuissa ryhmissä. Ryhmiä oli viisi. Rasteja olivat

•	 Sarjakuvarasti
•	 Fotopikajuoksu
•	 Draamakasvatus
•	 Medialukutaito
•	 Ulkorasti
•	 Bonus: dokumentointiryhmä joka kiertää päivän eri 

rasteilla ja tekee siitä lyhyen dokumentin.

Päivän päätteeksi pidettiin rastiratojen pur-
ku kaikkien nuorten, ohjaajien ja rastien vetä-
jien kesken. Leiri sai nuorilta positiivista palautetta.

”Verkostoituminen on 

välttämätöntä: erityi-

sen hyvä osoitus täs-

tä on Osallisuuspäivä. 

Oman koulun voimin 

se ei olisi syntynyt.”
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Mainosprojekti kirjaston ja koulun kanssa

Mitä tehtiin?
Hankkeen yhteistyökumppanin Etelä-Savon maakuntakir-
jaston kanssa ideoitiin mainosprojekti, joka toteutettiin yh-
teistyössä Mikkelissä sijaitsevan Kalevankankaan yhtenäis-
koulun ja koulun yhteydessä olevan uuden lasten ja nuorten 
kirjaston kanssa. Koska koulun ja kirjaston sijainti on hieman 
syrjäinen, tuottaa haasteita löytää kirjastolle käyttäjiä kou-
lun ulkopuolelta. Tämä toimi lähtökohtana mainosprojektin 
suunnittelulle ja mainosten kohderyhmien valitsemiselle.

Suunnittelusta toteutukseen
Mainosprojektin toteutuksessa oli mukana lasten ja nuorten 
kirjaston kirjastonhoitaja, koulun kaksi äidinkielenopettajaa, 
kaksi hankkeen työntekijää sekä yksi opiskelijaharjoittelija 
Mikkelin ammattikorkeakoulusta. Projekti toteutettiin syys-
kuun 2011 ja maaliskuun 2012 välillä, jona aikana projektiryh-
mä kokoontui muutaman kerran. Kokouksissa sovittiin pro-
jektin käytännön toteutuksesta ja aikataulusta.  Varsinainen 
mainosten toteutusaika ajoittui tammi-maaliskuulle 2012. 
Toteutus alkoi siten, että hankkeen henkilökunta kävi esitte-
lemässä oppilaille projektin taustaa ja lähtökohtia sekä me-
dioita ja työkaluja, joilla mainoksia on mahdollista toteuttaa.

Avainhenkilöt
Projektin avaintoimijoita olivat koulun kahdeksasluok-
kalaiset, äidinkielen opettajat ja kirjaston henkilökunta. 
Mainosten kohderyhmiä olivat aikuiset, nuoret ja ulko-
maalaiset. Alueella, jossa koulu ja kirjasto sijaitsevat, asuu 
ulkomaalaisia opiskelijoita, joita kirjasto myös voisi palvella.

Opettajan tehtävänä projektissa oli opettaa asioita mainon-
nasta, muun muassa mainonnan tarkoitusta, etiikkaa, vai-
kutuskeinoja, kohderyhmiä. Opettaja jakoi oppilaat ryhmiin 
ja ryhmille arvottiin kohderyhmä, jolle he suunnittelivat ja 
toteuttivat Kalevankankaan kirjaston mainoksen. Opettajan 
tehtävänä oli opastaa oppilaita mainoksien sisältöön liit-
tyvissä ongelmakohdissa. Teknisenä toteutusapuna olivat 
hankkeen puolesta asiantuntija Otavan Opistolta ja Mik-
kelin ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiharjoittelija.

Kirjaston tehtävänä oli faktatiedon tarjoaminen kir-

jastosta (aukioloajat, kirjaston palvelut jne.) ja 
mainosten ideointipalavereihin osallistuminen.

Nuorten rooli
Nuoret ideoivat ja toteuttivat mainoksensa pää-
asiassa itse ja miettivät, minne mainokset pitäi-
si viedä, jotta ne tavoittaisivat kohderyhmänsä.  

Mitä tarvitaan onnistuneeseen lopputulokseen?
Tämänkaltaisen projektin toteuttamiseen tarvitaan 
teknistä osaamista ja laitteistoa. Koulun laitteisto on 
hyvä, mutta osaaminen niiden käyttämiseen todet-
tiin henkilökunnan puolelta puutteelliseksi. Oppi-
laat osaavat monesti käyttää näitä laitteita paremmin.

Opettajan mielestä projektissa parasta oli, että oppilailla oli 
mahdollisuus julkaista tekemiään töitä. Mainokset olivat 
esillä projektin päätteeksi Mikkelin kaupunginkirjaston-
Etelä-Savon maakuntakirjaston Mikkeli-salissa järjestetys-
sä näyttelyssä, jossa oli lisäksi esillä Mediavaikuttamisen 
hankkeen puitteissa pidettyjen mediapajojen tuotoksia. 
Yksi lehtimainos julkaistiin myös mikkeliläisessä sanoma-
lehti Länsi-Savossa. Lisäksi banderollimainos pystytettiin 
koulun edustalle kadun varteen. Koulun opettajan mukaan 
onnistuneeseen lopputulokseen tarvitaan tarpeeksi aikaa 
ja toimivat välineet. Peruskouluikäiset tarvitsevat paljon 
tukea sisällön tuottamisessa. Niin opettajat kuin oppilaat-
kin olivat tyytyväisiä mainosprojektiin ja se aiotaan uu-
sia tulevina vuosina. (Kapanen, Lauha & Timonen 2012b.)

Media harrastuksena 
- mediapajat kouluilla ja nuorisotiloilla

Mikkelin ammattikorkeakoulun kansalaistoiminnan ja 
nuorisotyön opiskelijat suorittivat Mediavaikuttamisen 
parhaat eurooppalaiset käytännöt -hankkeessa opin-
toihinsa kuuluvan moniammatillisen harjoittelun tam-
mi-maaliskuussa 2012. Harjoittelussaan he ideoivat ja to-
teuttivat Mediapajapilotin, jonka puitteissa he järjestivät 
mediapajoja Mikkelin Kalevankankaan koulun 7.−9. -luokka-
laisille sekä pieksämäkeläisille ja savonlinnalaisille nuorille.

Opiskelijat tekivät ennen mediapajojen alkamista kou-
lululaisille kyselyn, jossa kartoitettiin kiinnostuksen koh-
teita sekä halukkuutta osallistua pajoihin kaksi kertaa 
viikossa. Kyselyn pohjalta pajojen teemoiksi valittiin va-
lokuvaus, lyhytelokuva, sarjakuva ja selainpelit.  Pajoihin 
osallistui teemasta riippuen 5−10 nuorta ja toiminta jär-
jestettiin kaksi kertaa viikossa koulun jälkeen klo 15−17.

Mediapajoja vetivät alojen asiantuntijat, mut-
ta pajojen aiheet olivat nuorten itsensä ehdotta-
mia. Pajoilla käsiteltiin mm. valokuvausta, lyhytelo-
kuvan tekoa, selainpelejä sekä manga-sarjakuvia.

Mediapajoilla syntyneistä tuotoksista järjestettiin Mikke-
lin pääkirjastolla näyttely, jonka avajaisissa pajalaiset sai-
vat diplomit, joita voi hyödyntää jatko-opiskeluihin haet-
taessa. Nuorten pajoilla tekemä, kiusaamista käsittelevä 
lyhytelokuva Karhun vaatteissa sai myös paljon huomiota 
ja se pääsi esille mm. kansainväliseen kirjastoalan kon-
ferenssiin. (Jääskeläinen, Nyyssönen & Taivalantti 2012.)

Mediapajoja pidettiin myös päiväleireinä Piek-
sämäellä ja Savonlinnassa, missä nuoret valo-
kuvasivat ja tekivät lyhytelokuvia ja digitarinan.

Mediapajojen yhtenä tarkoituksena oli sekä kehittää 
nuorten mediataitoja että saada heidän äänensä kuulu-
viin, mutta myös tuoda nuorille uusia harrastuksia ja va-
paa-ajanviettomahdollisuuksia turvallisessa ja kehittäväs-
sä ympäristössä. Mediapajat saivat hyvää palautetta niin 
osallistuvien nuorten kuin vanhempien ja opettajien puo-
lelta. Varsinkin näyttelyn avajaisissa pajoihin osallistuneet 

nuoret kokivat voimaantumista, kun omia töitä oli julki-
sesti esillä. (Jääskeläinen, Nyyssönen & Taivalantti 2012.)

Mediapajatyöryhmä on valmistelemassa opasta media-
pajojen vetämisestä kiinnostuneille. Oppaan on tarkoitus 
valmistua viimeistään vuoden 2012 loppuun mennessä ja 
sen toivotaan toimivan matalan kynnyksen kannustime-
na mediapajojen tai vastaavan toiminnan aloittamisek-
si nuorille. (Jääskeläinen, Nyyssönen & Taivalantti 2012.)

Sopii opetusmenetelmäksi!

VINKKI
PEUKKU
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8. Arviointia ja menetelmien juurrutta-
minen
Anna Kapanen

Käsikirjassa esitetyillä kokeiluilla pyrittiin siihen, että mu-
kana olleet organisaatiot, niiden työntekijät sekä nuo-
ret saisivat työhönsä ja toimintaansa uusia menetel-
miä. Kokeilujen avulla onnistuttiin vahvistamaan sekä 
aikuisten että nuorten mediaosaamista opastamalla 
heitä käyttämään mediaperustaisia menetelmiä. Suu-
ri osa kokeiluista on mediaosaamisen ohella linkittynyt 
vaikuttamiseen. On pyritty siis mediataitojen ohella vah-
vistamaan myös vaikuttamistaitoja. Vaikuttamista on ta-
pahtunut monella eri tavalla ja moneen eri suuntaan.

Miten juurruttaa tehtyjä kokeiluja ja uusia menetelmiä? 
Pilotit, joissa mukana on ollut oppilaitoksia, tulevat pilo-
teissa mukana olleiden opettajien mukaan jäämään elä-
mään opetuksessa myös jatkossa. Pilotit ovat poikineet 
uusia opetusmateriaaleja- ja menetelmiä ja tuoneet vaih-
telua opetukseen esimerkiksi teemapäivien muodossa.

Nuorisotyössä pilotit ovat innostaneet alan toimijoi-
ta kehittämään toimintaa siihen suuntaan, että medi-
an tuottaminen nuorisotaloilla olisi entistä paremmin 
mahdollista. Piloteissa tehdyn vaikuttamistoiminnan 
avulla on kiinnitetty päättäjien huomio nuorten näke-
myksiin, toiveisiin ja tarpeisiin liittyen esimerkiksi nuoriso-
tilojen kuntoon. Kotilainen (2007) korostaa, että yhteistyö 
on avainsana mediahankkeissa. Tässä käsikirjassa esitel-
lyt pilotit perustuvatkin eri toimijoiden väliseen tiiviseen 
yhteistyöhön. Ilman sitä kokeilut eivät olisi toteutuneet.

Mediavaikuttamisen pilotteihin osallistuneilta nuorilta ke-
rättiin palaute aina kunkin pilotin jälkeen. Jokainen palaut-
teeseen vastannut nuori kertoi odotustensa täyttyneen 
joko täydellisesti tai lähestulkoon. Kysyimme lisäksi nuoril-
ta, miten heidän media- ja vaikuttamistaitonsa vahvistuivat 
pilotteihin osallistumisen myötä, mitä mediavaikuttaminen 
heidän mielestään tarkoittaa, miten he voisivat parhaiten vai-
kuttaa median avulla sekä mitä mediataitoja he haluaisivat 
oppia tulevaisuudessa. (Kapanen, Lauha & Timonen 2011b.)

Nuorten mediataidot vahvistuivat monipuolisesti: he 

kertoivat oppineensa kuvaamista, esiintymistä, idean 
näkyväksi tekemistä muille, tekijänoikeuksia, editoin-
tia, uutta sosiaalisesta mediasta jne. Moni totesi myös 
vaikuttamistaitojensa vahvistuneen esimerkiksi siten, 
että he tietävät nyt paremmin omat oikeutensa, saivat 
uusia näkökulmia eri aiheisiin, löysivät uusia vaikutta-
miskanavia ja työvälineitä, oppivat osallisuudesta ja 
vaikuttamisesta. (Kapanen, Lauha & Timonen 2011b.)

Nuorilta tiedusteltiin myös, miten he voisivat parhaiten 
vaikuttaa median avulla. He vastasivat  seuraavaa: kuvilla, 
olemalla rehti, blogin pitämisellä, facebookissa, juttujen 
tai mainosten avulla, propagandalla, kirjoittamalla lehteen 
foorumeille ja niin edelleen, sosiaalisessa mediassa, me-
diatapahtumiin osallistumalla, videolla, puheella TV:ssä 
tai radiossa, aloitekanavalla. Nuoret haluaisivat oppia tu-
levaisuudessa lisää valokuvausta, videota, kirjoittamista, 
itseilmaisua, kuvankäsittelyä ja editointia, sosiaalista me-
diaa, mediavaikuttamista älypuhelimilla ja syvällisemmin 
tekemiään asioita. (Kapanen, Lauha & Timonen 2011b.)

Mediavaikuttamisen kokeiluihin osallistuneet nuoret ja 
työntekijät pitivät kokemastaan. Tiedusteluja toiminnan 
jatkuvuudesta on tullut, mikä kertoo tämänkaltaiselle toi-
minnalle olevan tilausta. Ilman haasteita ei tietenkään 
kaikkea toteutettu, mutta haasteetkin voitettiin. Videopa-
joissa kuvaaminen voi erityisesti vilkkaimmille nuorille olla 
keskittymistä vaativaa editointia mieluisampaa. Laitteiden 
yhteensopivuus kannattaa varmistaa siltä varalta, että esi-
merkiksi ennakkoon kuvattu materiaali pysyy tallessa ja 
sopii muiden laitteiden kanssa yhteen. Aika aiheuttaa usein 
haasteita, jotka ovat kuitenkin voitettavissa sitoutuneella 
ja innostuneella työryhmällä. Nuorten motivaatio ja jaksa-
minen tulee varmistaa taukojen ja riittävän ruokatarjoilun 
turvin. Suureksi motivaattoriksi piloteissa osoittautui myös 
tieto siitä, että tuotokset päätyivät suuremman yleisön 
tietoisuuteen. Tämän ei tarvitse tarkoittaa tiedotusvälinei-
tä ja satapäistä yleisöä, joista niistäkin moni nuori pääsi 
tuotoksensa kanssa nauttimaan. Jo omille ikä- ja luokka-
tovereille esiintyminen oman tuotoksen kera osoittautui 
nuorille suureksi ja voimaannuttavaksi kokemukseksi. Me-
diavaikuttamisessa ei näin ollen aina olennaisinta ole yh-
teiskunnallinen vaikuttaminen median välityksellä, vaan 
media ja sen tuottamisesta syntyvät onnistumisen elämyk-
set vaikuttavat merkittävällä tavalla myös itse nuoreen! 

9. Materiaalia ja linkkivinkkejä

Materiaalia mediakasvatukseen. Mediakasvatusseura ry.  
http://www.mediakasvatus.fi/oppimateriaalia

Mediametka, OPH, MLL, Pirkanmaan mediakeskus, Ylen me-
diabussi

Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt 
-hankkeen blogi 
http://mediavaikuttaminen.wordpress.com

http://www.jamendo.com (teostovapaata musiikkia)

MTR Mouth That Roars 
http://mouththatroars.com

Pieni mediakasvatusportaali: menetelmäoppaita. (Kiesiläi-
nen, Ismo 2010)
http://www.mystinenportaali.com/mediakasvatus

Esimerkkejä nuorten kanssa toteutettavasta 
mediapainotteisesta nuorisotyöstä:

Youth Voice Editorial Board 
http://nuortenaani.blogspot.com

Curly ry
http://www.curly.fi

Mediaskooppi
http://www.mediaskooppi.net

Nuorten Tampere
http://www.nuortentampere.fi/index.php/nuoret/toimitus/
toimitusryhma

Oulun Salonki-toimitus
http://www.nettinappi.fi/monimediatoimitus

Painovirhe-nettilehti Jyväskylässä
http://www.painovirhe.fi

Sosiaalisen median linkkilistaa 2012 (Päivi Timonen, HU-
MAK)
http://bit.ly/mediaopas_6
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