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Oppaan toteuttamiseen on saatu avustusta
opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

MISTÄ OPPAASSA ON KYSE?
Tämä nuorisotyötä tekeville ja muille nuorten
kanssa toimiville suunnattu opas on kokoelma
harjoituksia, joiden avulla voidaan lisätä nuorten
osaamista ja uskallusta tuottaa kantaaottavia
mediaesityksiä julkiseen mediaan. Samalla harjoitetaan demokraattista päätöksentekoa, ryhmässä toimimista ja erilaisten roolien ottamista.
Harjoitusten ohjaajalta vaaditaan ryhmänohjaustaitoja ja halua kannustaa nuoria toisinaan
ylittämään itsensä. Erityisiä teknisiä mediataitoja
ohjaaminen ei vaadi, joskin perustaidoista on
paljon hyötyä työskentelyn aikana.
Oppaan harjoitukset perustuvat Nuorten Ääni
-toimituksen (NÄT) toiminnassa hyväksi havaittuihin menetelmiin. NÄT on vuonna 2006
perustettu, 13–20-vuotiaiden nuorten vapaaehtoisuuteen perustuva toimintamuoto Helsingin
kaupungin nuorisoasiainkeskuksessa. Toimin-

nan tavoitteena on saada nuoret mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun medioissa, tuoda
esiin nuorille tärkeitä yhteiskunnallisia teemoja ja
muuttaa valtamedioiden antamaa kuvaa nuorista positiivisemmaksi. Toiminta on sikäli poikkeuksellista, että mukana olevat nuoret tuottavat
sisältöjä valtamedioihin; artikkeleja Helsingin
Sanomiin ja televisiotuotantoja Ylen ajankohtaisohjelmiin. Tällainen mediayhteistyö vaatii nuorilta erityisiä valmiuksia muun muassa median
tekemiseen, tuottamiseen ja toimittamiseen.
Mitään ennakkotaitoja osallistuvilta nuorilta ei
kuitenkaan edellytetä, vaan nuoren oma innostus ja aktiivisuus riittävät. Kaikkia tarpeellisiksi
koettuja taitoja opetetaan ja niitä harjoitetaan
säännöllisesti kokoontuvassa nuorten ryhmässä, jonka toimintaa ohjaavat media-alan
ammattilaiset.

Nuorten Ääni -toimituksessa yhdistellään osallistavan nuorisotyön sekä demokratia- ja mediakasvatuksen menetelmiä eri tavoin. Tavoitteena
ei ole kouluttaa nuoria toimittajan ammattiin,
vaan tukea nuorten osallisuutta, oman äänen
kuulumista, itseilmaisua ja rohkeutta julkaista
ajatuksiaan median kautta. Tähän oppaaseen
on koottu valikoima harjoituksia, joiden avulla
näistä tavoitteista tehdään totta. NÄT-toiminnan
lisäksi tehtävien toimivuutta on testattu Painovirhe.fi-verkkolehteä tuottavien nuorten parissa Jyväskylässä sekä sisäministeriön järjestämässä
nuorten mediavaikuttamisen koulutuspäivässä
Helsingissä. Tehtävien tueksi on kerätty myös
ohjaajien ja toiminnassa mukana olevien nuorten kommentteja.

Mediakasvatus nuorisotyössä
tekijä olla nuorelle se henkilö, jonka kanssa keskustella mediaan liittyvistä asioista. Nuorisotyöntekijä voi myös auttaa nuorta hahmottamaan
tekijänoikeuksien ja eettisten mediavalintojen merkityksiä. Aikuisen tuella
nuori löytää oikeat kanavat itsensä ilmaisemiseen, välineet omien ajatusten esille tuomiseen sekä rohkeutta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Nuorisotyötä tekeville on tarjolla tukea, koulutusta ja tietolähteitä, joiden
avulla omaa mediakasvattajuutta voi lähteä kehittämään. Keskeisiä tiedonlähteitä on kerätty tämän oppaan lähdeluetteloon.

Mediakasvatus on nykyään merkittävä osa nuorisotyötä tekevien ammattilaisten arkea. Mediakasvatus on aikuisen tarjoamaa tukea, aktiiviseen
kansalaisuuteen kannustamista ja keskusteluyhteyttä mediaan liittyvissä
asioissa. Tavoitteena on hyvä medialukutaito. Se on jokaisen nuoren oikeus. Medialukutaitoinen on vahvoilla opiskelu- ja työelämässä ja hänellä on terve, monipuolinen suhde medioihin. Mediataitojen kehittymisessä
nuorisotyöntekijällä on tärkeä rooli. Koska kouluissa ja kotona mediaan
liittyviä asioita ei välttämättä ehditä tai osata käsitellä, voi nuorisotyön-
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harjoitusten hyödyntäminen
Opasta voi käyttää monella tavalla. Opas toimii
nuorten toimitusten työn kehittämisen välineenä ja tarjoaa uusia tapoja juttuaiheiden ideointiin. Toisaalta oppaan menetelmiä voi käyttää
ryhmäytymisen välineenä tai silloin, kun kerätään nuorilta mielipiteitä ja ajatuksia eri teemoista. Ohjaaja voi poimia oppaan tehtävistä
kokonaisuuden, jonka avulla voi vetää toiminnallista kokopäiväkoulutusta nuorille tai napata

vain yhden harjoituksen esimerkiksi toimituskokouksen rytmittämiseksi. Kokonaisuutta pohtiessa kannattaa huomioida useissa tehtävissä
mainitut Jatka työskentelyä -vinkit, joihin kukin
tehtävä luontevasti kytkeytyy. Harjoituksia voi
hyödyntää mediaa tuottavien nuorten ryhmien
kanssa, medialeireillä ja muussa nuorten toiminnassa. Harjoitukset sopivat myös opettajien
ja muiden pedagogien hyödynnettäväksi kou-

luissa. Niitä kannattaakin kokeilla esimerkiksi
Sanomalehti- tai Mediataitoviikoilla.
Jotta sopivat harjoitukset löytyisivät helposti,
on eri taitoja harjoittavat menetelmät ryhmitelty
sisällön ja tavoitteiden mukaisesti eri ryhmiin.
Kullekin ryhmälle on annettu symboli, joita seuraamalla voi helposti valita sopivia harjoituksia
eri tarkoituksiin.

1. Vuorovaikutustaidot ja
ryhmäytyminen
Nämä tehtävät soveltuvat vuorovaikutuksen,
osallistumisen ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun. Monet tehtävistä ovat erityisen hyviä lämmittely- ja keskusteluharjoituksiksi, joiden avulla ryhmän jäsenet tutustuvat toisiinsa ja ryhmän
jatkotyöskentely helpottuu.

2. Oman ilmaisun ja rohkeuden
har joittelu
Näiden tehtävien tavoitteena on lisätä nuorten
rohkeutta kohdata erilaisia ihmisiä, ilmaista
omia mielipiteitään ja tuoda esille itselleen tärkeitä näkökulmia. Tähän ryhmään on koottu
tehtäviä, jotka vähentävät ”valkoisen paperin
kammoa” ja auttavat saamaan kiinni vaikeistakin juttuaiheista.

3. Toimitustyöhön ja median
tekemiseen liittyvien taitojen
har joittelu
Nämä ovat toiminnallisia harjoituksia, joiden toteuttamiseksi tarvitaan erilaisia mediavälineitä.
Näiden tehtävien avulla voidaan myös tuottaa
mediaesityksiä, jotka ovat luonteeltaan luonnosmaisia harjoitelmia.

4. Osallistamisen, kuulemisen ja
arvioinnin työmenetelmät
Näitä harjoituksia voi hyödyntää silloin, kun
tarvitaan ryhmän ideoita ja mielipiteitä kehitettävään asiaan, halutaan arvioida työskentelyä
tai toivotaan päätöksenteon tueksi näkökulmia
nuorilta. Harjoitukset toimivat siis sytykkeinä
jatkotyöskentelylle tai palautteenannon toiminnallisena tukena. Useimmat menetelmät
sopivat myös säännöllisesti hyödynnettäviksi
kuulemisen ja osallistamisen työmenetelmiksi
esimerkiksi nuorisotiloissa.
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VALMISTELUT
Tehtävien valmisteluun kannattaa varata hieman aikaa. Osa tehtävistä vaatii myös ennakkotehtävien antamista nuorille ennen varsinaista koulutusta tai kokousta. Nämä valmistelutyöt
on hyvä ottaa huomioon aikataulutettaessa
työskentelyä, valitessa työskentelytiloja sekä
määriteltäessä tilojen varustelutasoa. Useimpiin harjoituksiin tarvitaan muistiinpanovälineistöä. Joissakin tehtävissä tarvitaan myös muita
tarvikkeita kuten kartonkia, liimaa ja tusseja.
Osa tehtävistä vaatii toteutuakseen mediavälineistöä kuten kameroita, kännyköitä ja videokameroita. Valittaessa tehtäviä ryhmälle
kannattaa varmistaa, että tarvittavat välineet,
esimerkiksi videokamerat ovat käyttökunnossa. Voit hyödyntää myös nuorten omia
mediavälineitä.

naamaan ja aikatauluttamaan uudelleen. Jos
tehtävässä vaaditaan tietynkokoista ryhmää,
on se ilmoitettu tehtävän yhteydessä.
Nuorten Ääni -ryhmä kokoontuu pääkaupungissa, mikä tarkoittaa että tehtävien alkuperäiset
toteutuspaikat ovat olleet urbaaneja kaupunkitiloja. Oppaassa on kuitenkin pyritty ottamaan
mahdollisimman hyvin huomioon se, että nuorten toimituksia ja työpajoja pidetään myös taajama-, maalais- ja leiriympäristöissä. Harjoituksia valitessa ohjaajan on hyvä huomioida, että
toteutukseen saatetaan tarvita myös ryhmän ulkopuolisia ihmisiä esimerkiksi haastateltaviksi.

toiminnasta vastuussa. Aikuisen sijaan nuoret
toimivat yleensä kokousten (kts. liite 6) ja tapaamisten puheenjohtajina. Mutta toki, tilanteen niin vaatiessa, aikuinen ohjaaja voi tarvittaessa ottaa vetäjän roolin. Riippuu kuitenkin
toiminnasta ja nuorista, sopiiko tällainen toimintamalli kaikkiin tilanteisiin. Toisinaan aikuisen
ohjauspanosta tarvitaan enemmän, toisinaan
vähemmän. Tavoitteena kuitenkin on, että toiminta perustuu nuorten itsensä oivallukseen
ja ryhmän omaehtoiseen toimintaan – tästä tulee ohjaajan olla erityisen tarkka ja antaa tilaa
nuorille.

NÄT-ryhmässä nuoret ovat toiminnan kehittäjiä ja vetäjiä, joten erityisen tärkeää on, että
ryhmässä olevat nuoret kokevat olevansa itse

Harjoitukset soveltuvat hyvin erikokoisille ryhmille. Ryhmän ideaalikoko on 10–20 nuorta,
mutta yhtä hyvin monet harjoituksista soveltuvat pienryhmätyöskentelyyn tai suuremman
ryhmän kanssa toteutettavaksi. Erikokoisten
ryhmien kanssa tehtäviä voi joutua hieman tuu-

HARJ
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1. MITEN SINUSTA TULI SINÄ?
Tehtävässä otetaan selvää parin elämästä
ja tiivistetään se postikorttiin.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Nuoret tutustuvat toisiinsa ryhmän jäseninä ja
harjoittavat haastattelutaitojaan.

Aluksi keräännytään rinkiin tehtävänantoa varten. Jokainen valitsee itselleen parin, jota ei
tunne vielä niin hyvin. Tehtävänä on selvittää,
miten toisesta on tullut sellainen kuin hän nyt
on. Se tiivistetään yhteen ratkaisevaan hetkeen
tai tapahtumaan, joka kirjoitetaan postikorttiin.
Pareilla on aikaa yhteensä 20 minuuttia selvittää asiaa. Kumpikin on vuorollaan toimittaja ja
haastateltava.

Valmistelu
Etsi pino tyhjiä postikortteja, joita riittää
jokaiselle osallistujalle.

Kesto
Noin 60–85 minuuttia riippuen ryhmän koosta.

Tila ja välineet
Rauhallinen keskustelutila, pino postikortteja.

Kun haastattelut on tehty, kumpikin palaa toimittajan rooliin. Pöydälle on levitetty erilaisia

postikortteja. Toimittajan tehtävänä on valita
sopiva kortti ja kirjoittaa haastateltavan puolesta terveiset siitä hetkestä, joka muutti hänen
elämäänsä. Toimittaja saa valita mistä, milloin
ja kenelle kortti on lähetetty.
Teksti voi alkaa esimerkiksi näin: ”17.3.2010
Lohja. Hei! Aloitin lukion viime vuonna ja siitä
lähtien olen ollut todella innostunut näyttelemisestä…” Allekirjoitukseksi tulee tietysti haastateltavan nimi. Korttien kirjoittamiseen varataan
noin kymmenen minuuttia aikaa.
Kun kortit ovat valmiit, keräännytään taas rinkiin. Toimittajat lukevat kirjoittamansa kortit ääneen. Purkukierroksella voidaan nostaa esiin
myös toimittamiseen liittyviä perusasioita: Toimittaja kirjoittaa aina toisten ihmisten elämästä.
Millaisen vastuun se tuo mukanaan? Haastateltavat saavat kertoa, miltä oman tarinan kuuleminen tuntui. Oliko se kerrottu “oikein”?
"Aluksi oli vähän epätoivoinen olo kun täytyi
alkaa haravoimaan puolitutun elämästä merkittäviä asioita, mutta oli ihana fiilis löytää niitä lopulta! Harjoituksena tämä oli loistava, sillä juuri
tuollaisista anekdooteista monet henkilökuvatkin usein koostuu. Haastattelu oli antoisa myös
haastateltavan näkökulmasta." (nuori)
”Harjoitus opettaa haastattelemaan ja kokeilemaan rajoja, mitä toiselta kehtaa kysyä, missä
menee raja? Lisäksi se tutustuttaa ryhmäläisiä
toisiinsa. Toimituskokouksessa tykättiin harjoituksesta paljon!” (ohjaaja)
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2. SALAISUUDET SEKAISIN
Tehtävässä paljastetaan omia salaisuuksia ja
tutustutaan muiden salaisuuksiin.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Nuoret tutustuvat toisiinsa ja orientoituvat
yhteistä päivää varten.

Jaa jokaiselle osallistujalle puolikas A4, joka
leikataan kolmeen osaan. Kullekin lapulle kirjoitetaan sellainen asia, joita muut osallistujat
eivät hänestä tiedä. Lappuun ei kirjoiteta omaa
nimeä. Tämän jälkeen laput kerätään kulhoon
ja jokaiselle jaetaan kulhosta kolme lappua. Jos
nostaa itse kirjoittamansa lapun, sen saa vaihtaa toiseen.

Kesto
30 minuuttia.

Tila ja välineet
Rauhallinen työskentelytila, jossa on tilaa kulkea ympäriinsä. Paperia, saksia ja kyniä.

”Harjoituksen aikana paljastui tosi erilaisia
asioita, kaikkea arkisten hauskojen juttujen
ja henkilökohtaisuuksien väliltä. Se juuri
harjoituksessa olikin hienoa: jokainen sai
itse päättää, mitä haluaa kertoa itsestään.
Harjoitus ryhmäytti, loi avointa tunnelmaa
ja muistutti taas siitä, kuinka ennakkoluulot
ovat tarpeettomia. Ne osoittautuvat aina
vääriksi.” (nuori)

Tehtävän idea on, että ryhmän jäsenten salaisuudet ovat menneet sekaisin ja ne pitää palauttaa takaisin oikeille omistajilleen. Tehtävänä
on lappuja vaihtamalla saada jokaista ryhmän
jäsentä koskevat faktat kulkemaan oikeisiin
käsiin. Tehtävän aikana ei puhuta ollenkaan.
Jokainen kädessä oleva lappu viedään sille
ryhmän jäsenelle, jota sen arvelee koskevan.
Lapun saaja antaa tilalle omista lapuistaan sen,
joka parhaiten saattaisi sopia lapun antajaan.
Jos käteen tullut faktalappu ei olekaan oma,
sen voi laittaa taas kiertämään.
Kun kädessä on pelkästään itseä koskevia
faktoja, voi astua syrjään. Tehtävä loppuu, kun
kaikki laput ovat löytäneet kohteensa tai sovittu
aika tulee täyteen. Harjoituksessa ei ole voittajia ja häviäjiä, vaan ryhmän pitää yhdessä löytää lapuille oikeat omistajat.
Huomaathan, että harjoituksessa saatetaan jakaa hyvin henkilökohtaisia salaisuuksia. Siksi
on hyvä olla huomaavainen, eikä pilailla toisten
kustannuksella. Osallistujia kannattaa pyytää
varautumaan siihen, että he saavat välillä käteensä lappuja, jotka omasta mielestä eivät sovi itselle ollenkaan.
Lopuksi käydään kierros, jossa jokainen kertoo
omat faktansa. Samalla voi kertoa, mikä harjoituksen aikana oli vaikeaa tai vaikkapa yllätti.
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3. TIEDÄN MITÄ TEET ENSI KESÄNÄ
Tehtävässä tulkitaan kuvakorteista toisten
lomasuunnitelmia.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Nuoret harjoittelevat kuvilla kertomista ja niiden tulkitsemista. Samalla tutustutaan toisiin
paremmin.

Keräännytään rinkiin, jonka keskelle levitetään
kuvakortteja. Jokainen valitsee itselleen kuvan,
joka kertoo jotain omista lomasuunnitelmista.
Vieressä istuvan tehtävä on kuvan perusteella
tulkita, mitä toisen lomasuunnitelmiin kuuluu ja
kertoa se muulle ryhmällä parilla lauseella: ”Tänä kesänä Leena matkustaa majakkasaarelle.
Siellä hän seikkailee kallioilla ja uittaa varpaitaan merivedessä.” Tai: ”Simo aikoo lukea sateisina iltoina fantasiakirjoja ja uppoutua niiden
jännittäviin maisemiin. Ehkä taistella lohikäärmeen kanssa.”

Valmistelu
Etsi erilaisia valokuvia, postikortteja tai muita
kuvia.

Tila ja välineet
Rauhallinen keskustelutila, kuvia.

Kierros etenee myötäpäivään. Jokainen vuorollaan esittelee ja tulkitsee vierustoverinsa valitsemaa kuvaa muille. Jos halutaan, voi vierustoveri lopuksi kertoa, mitä hänellä oikeasti on
suunnitelmissa.
Menetelmä sopii hyvin myös muiden tulevaisuudensuunnitelmien tai menneiden tapahtumien esittelemiseen. Tilanteeseen kannattaa
luoda rento ilmapiiri, jossa kuitenkin yritetään
tosissaan ymmärtää toisen ajatuksia.
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”Mietimme kevään viimeiseen kokoukseen lämmittelyharjoitusta. Eräs nuorista toivoi jotain,
jossa saisi kuulla toisten lomasuunnitelmista.
Ehdotin, että apuna voisi käyttää postikortteja.
Keksimme yhdessä, että tehtävästä tulisi hauskempi, jos suunnitelmat pitäisikin arvata kuvien
perusteella. Niin tulikin! Osa keksi tahallaan selostuksia, jotka ovat ristiriidassa kuvan kanssa.
Näin hauskalla tavalla voi käsitellä kuvien tulkintaa, ohimennen.” (ohjaaja)

4. kymmenen vuoden päästä
tehtävässä nuoret tuottavat itsestään oman
elämänkertomuksen kartongille.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Nuori tutustuu itseensä ja toisiin nuoriin, tarinoi
ja harjoittelee tiivistämistä.

Tehtävässä kuvitellaan oman elämän kulku
kymmenen vuoden päähän ja kerrotaan se tarinana yksittäisten tapahtumien kautta. Tarina
alkaa nykyhetkestä ja sisältää yhden dramaattisen käänteen. Tehtävä aloitetaan mielikuvaharjoituksella. Lue tarina rauhallisesti ja anna
mielikuvan syntymiselle aikaa:

Kesto
Noin kaksi tuntia.

Tila ja välineet
Rauhallinen työskentelytila. Iso kartonki jokaiselle osallistujalle, aikakauslehtiä, saksia, liimaa ja kyniä.

”Erityisesti mieleen jäi purkuprosessi. Harjoituksessa oppi tuntemaan muita ryhmän
jäseniä ja tutustui myös paremmin itseensä. Harjoitus lähensi koko ryhmää, ja muista oppi vaikka mitä uutta ja yllättävää. Pidin
harjoituksesta hirveästi!” (nuori)

”Ota mukava asento tuolissa. Aseta jalat maahan ja kädet mukavasti syliin. Anna silmiesi sulkeutua. Anna kehosi painua tuolia vasten ja jalkojen painautua maahan. Hengitä rauhallisesti
ja tasaisesti. Luo eteesi mielikuva sellaisesta
tiestä, joka vie sinut turvalliseen paikkaan. Tie
voi olla sinulle ennestään tuttu, tai itse keksitty.
Lähde kulkemaan tietä pitkin. Samalla kun kuljet tiellä, rauhallisuus sisälläsi kasvaa. Jossakin
kohtaa tietä pysähdyt, sillä juuri siinä avautuu
sinulle tärkeä, turvallinen paikka. Pysähdy. Katsele paikkaa rauhassa. Olet saattanut käydä
siellä aikaisemminkin tai sitten se on sinulle aivan uusi paikka. Tunne kuinka hyvä olo lisääntyy. Sinun on helppo hengittää. Olet paikassa,
johon liität turvallisuuden, onnellisuuden ja ilon
tunteita. Olet nyt aivan rento. Palaa nyt takaisin
tielle ja lähde kulkemaan takaisin päin. Jokaisella askeleella virkistyt. Jokaisella askeleella
normaalit tuntemukset palaavat. Uneliaisuus,
rentous ja velttous katoavat. Kun palaat lähtöpisteeseen, avaa silmäsi kun lasken kolmeen.
Yksi. Kaksi. Kolme.”
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Kun nuoret avaavat silmänsä, anna hetki aikaa
palautua. Tämän jälkeen pyydä heitä jälleen
ottamaan mukava asento ja palaamaan äskeisestä mielikuvaharjoituksesta tuttuun rentoon
tilaan ja avaamaan eteensä mielikuvan paikasta, jossa he haluaisivat olla kymmenen vuoden
päästä. Millainen paikka se on? Onko se Suomessa vai jossain muualla? Mitä näet ympärilläsi? Millaisia ääniä kuulet? Keitä kanssasi on
siellä? Mitä teet siellä elääksesi? Paina nämä
kuva mieleesi. Avaa silmät.
Jaa jokaiselle oma kartonki ja pyydä kertomaan
tarina siitä, miten he ovat päätyneet tähän äsken kuviteltuun paikkaan. Tarina kulkee nykyhetkestä eteenpäin vuosi kerrallaan niin, että
jokaiselle vuodelle tulee yksi tapahtuma. Jossain kohdassa tarinaa pitää tapahtua dramaattinen käänne, joka muuttaa tarinan suunnan
kohti unelmatulevaisuutta. Jokaiselle vuodelle
annetaan vuosiluku, leikataan lehdestä sopiva
kuvituskuva ja kirjoitetaan kuvateksti. Lopuksi
koko tarina otsikoidaan.
Kartongit laitetaan esiin niin, että jokainen voi
tutustua niihin. Jos aikaa on, jokainen osallistuja voi myös kertoa oman tarinansa lukemalla
kuvatekstit kuvien alta.

5. GALLUP-HARJOITUS
Tehtävässä nuoret tekevät ryhmän sisäisiä
gallupeja ja uutisoivat tuloksista.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Nuori tutustuu ryhmän jäseniin, opettelee tekemään pikagallupeja, keräämään tietoa nopeasti
eri ihmisiltä ja koostamaan tietoa uutiseksi.

Ryhmä jaetaan 3–4 hengen pienryhmiin. Jos
ryhmä on pieni, tehtävä voidaan tehdä myös
yksin tai pareittain. Jokainen pienryhmä valitsee aiheen, josta he haluavat tehdä gallupin eli
mielipidetiedustelun. Aihe valitaan siten, että se
liittyy johonkin ajankohtaiseen uutiseen tai keskusteluun. Aiheesta mietitään monivalintakysymys vastausvaihtoehtoineen.

Kesto
Noin 30–45 minuuttia.

Valmistelut
Tee jokaiselle pienryhmälle lista harjoitukseen
osallistujista.

Tila ja välineet
Muistiinpanovälineet. Tulostettuna muutama
lista paikallaolijoista.

Ryhmän suositeltu koko
Vähintään kymmenen henkilöä.

Tuloksen perusteella pienryhmä tuottaa lyhyen
tiedotteen, jossa on otsikko sekä teksti, jossa
kuvaillaan gallupin tulokset. Tiedotteessa tulos
yhdistetään myös siihen liittyvään ajankohtaiseen keskusteluun tai uutiseen. Ryhmä lukee
tai muuten esittelee tulokset muille ja kustakin
gallupteemasta voidaan keskustella lyhyesti.
Tulokset voi esittää myös videolle kuvattuna
uutisinserttinä.

Pienryhmät haastattelevat kaikkia ryhmän jäseniä (myös omia jäseniään) ja kirjaavat ylös
vastaukset. Apuna on lista kaikista harjoitukseen osallistujista. Kun haastattelut on tehty,
palataan pienryhmiin ja lasketaan gallupien
tulokset. Lisäksi voi tehdä laskelmia siitä, miten erilaisten vastaajien, esimerkiksi poikien ja
tyttöjen, äänet eroavat toisistaan.

”Koin gallupharjoituksen todella hyväksi ryhmäytymisharjoitukseksi. Oli mielenkiintoista
kuulla, mitä toimituslaiset ajattelevat eri asioista. Olen tehnyt harjoitusta sekä videokameran
että fläppitaulun avulla. Itse pidin enemmän
videoharjoituksesta, koska siinä oppi samalla
kuvaamisesta, joka on tärkeä osa esimerkiksi inserttien tekemistä. Hankalinta oli keksiä
gallupkysymys, johon kaikki osaavat vastata.
Esimerkiksi ”Millainen mielikuvituseläin olisit,
jos saisit päättää?” tuotti monelle aika paljon
vaikeuksia.” (nuori)
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”Tehtävä oli yllättävän haastava, sillä nuoret
ajautuivat helposti tuottamaan kysymyksiä ja
vastauksia, jotka ovat heidän mielensä mukaisia. Ajankohtaisteemat, kuten kristilliset arvot
tai sukupuolisensitiivinen avioliittolaki olivat
omiaan kiihdyttämään vastaajien tunteita etenkin kun vastausvaihtoehdot olivat valmiiksi annettuja. Palautetta annettaessa he huomasivat
itsekin, että vaikka itse on jotakin mieltä, on
toimittajan oltava kyselytilanteessa avoin myös
muiden mielipiteille.” (ohjaaja)

6. JOS MINÄ SAISIN PÄÄTTÄÄ...
Tehtävässä kerätään ja perustellaan mielipiteitä
ennalta valituista aiheista.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Nuori ideoi ja pohtii asioita, joihin haluaa vaikuttaa, rohkaistuu oman mielipiteen esittämiseen
ja harjoittelee oman mielipiteen perustelua.

Ryhmä asettuu rinkiin seisomaan. Kukin ryhmän jäsen kertoo, millaisella teolla muuttaisi
maailmaa, jos saisi itse päättää. Ideat myös
perustellaan. Aluksi sovitaan, mitä ideat koskevat. Aiheena voi olla esimerkiksi oma lähiympäristö, koulu tai nuorten toiminta omalla
paikkakunnalla.

Kesto
Noin 15–30 minuuttia, riippuen ryhmän koosta.

Tila ja välineet
Rauhallinen keskustelutila ja heitettävä esine,
esimerkiksi pallo tai lankakerä.

Ryhmän suositeltu koko
Vähintään kuusi henkilöä.

Puheenjohtaja heittää pallon jollekulle osallistujalle, joka saa ensimmäisen kierroksen aloitusvuoron. Puheenvuoro alkaa aina sanoilla:
Jos minä saisin päättää... Esimerkiksi: Jos
minä saisin päättää, kaupoista ei saisi muovikasseja. Puheenvuoron jälkeen pallo heitetään
seuraavalle.
Voit varioida tehtävää, jos haluat syventää
tiettyä aihetta. Ensimmäinen aloittaa puheenvuoronsa sanoilla ”Jos minä saisin päättää...”
Seuraavaksi pallon saanut jatkaa sanoilla ”Joo,
mutta..” tai ”Joo, ja..” ja keksii uuden näkökulman aiheeseen. Aluksi kannattaa sopia, kumpaa mallia harjoituksessa käytetään. Esimerkiksi: ”Jos minä saisin päättää, nuorisotaloilla
tarjoiltaisiin välipalaa.” -> ”Joo, ja viikonloppuisin järjestettäisiin myös kokkikursseja.” -> ”Joo,
ja myös muuta kurssitoimintaa voitaisiin lisätä.”
Kun kaikki ovat esittäneet ideansa, alkaa toinen
kierros. Ryhmän jäsenet perustelevat äsken
esitettyjä ideoita: miksi näin pitäisi tehdä ja mitä hyvää siitä seuraisi. Harjoituksessa voidaan
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käyttää pallon asemesta lankakerää, jolloin
ensimmäisellä kierroksella ryhmän jäsenten
välille muodostuu seitti, joka puretaan toisella
kierroksella.
Jos halutaan, voidaan käydä vielä kolmas kierros, jossa ryhmän jäsenet kertovat, mitä ehdotusta itse äänestäisivät ja millä perusteella.

Jatka työskentelyä
Jokainen kirjoittaa lyhyen ehdokkaan puheen
kuvitteellisia vaaleja varten. Teemasta riippuen
ne voivat olla esimerkiksi oppilaskunnan, kunnanvaltuuston tai eduskunnan vaalit. Tai miksi
ei vaikkapa Maailman johtajan vaalit! Puheessa kerrotaan yksi tai kaksi asiaa, jotka haluaisi
muuttaa, jos tulisi valituksi. Puhe alkaa sanoilla: Jos minut valitaan... Harjoituksen avulla on
helppo hahmottaa asioita, joita pitää itselleen
tärkeänä ja joihin haluaisi vaikuttaa. Jatkotehtäväksi soveltuu erityisen hyvin myös Ihmisten
puolue -tehtävä (s. 18).
”Ensimmäisellä kerralla oman idean sanominen
pelotti, mutta muutaman kierroksen jälkeen se
oli huomattavasti helpompaa. Oli mukava kuulla muiden mielipiteitä ja saada muilta rohkaisua
omiinsa. Harjoitus hyödytti paljon myös juttuideoita keksiessä, kun jatkoimme aikaisemmin
tehtyä harjoitusta uudella esitettyjen mielipiteiden pohjalta.” (nuori)

7. MIELIPIDEMITTARI
Tehtävässä muodostetaan mielipidejana, jonka avulla käydään
keskustelua ennalta päätetyistä aiheista.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Jatka työskentelyä

Nuori muodostaa mielipiteitään valmiista väitteistä, harjoittelee keskustelun vetämistä ja valmistautuu perustelemaan oman mielipiteensä.
Tehtävä sopii erityisen hyvin, jos käsittelyssä
on tietty teema tai aihe, josta halutaan herättää
keskustelua.

Muodostetaan työskentelytilaan kuvitteellinen
jana. Tarvittaessa jana voidaan merkitä lattiaan
maalarinteipillä. Vasemmassa janan päässä on
”aivan samaa mieltä”-alue, ja oikeassa päässä
ollaan ”aivan eri mieltä”. Keskustelun vetäjänä
toimii etukäteen valittu nuori. Keskustelunvetäjä kertoo väittämän, jonka jälkeen nuoret asettuvat janalle sen mukaan mitä ajattelevat käsiteltävästä asiasta. Ryhmän jäseniä pyydetään
perustelemaan paikkansa janalla ja kertomaan,
mitä mieltä he asiasta ovat.

Ryhmä jakaantuu pareiksi. Parit istuvat vierekkäin. Anna tehtäväksi keskustella mielipidemittauksessa esiin nousseista ajatuksista
parin kanssa. Aikaa on kaksi minuuttia. Ohjaaja
huolehtii kellotuksesta. Kun kaksi minuuttia on
kulunut, keskeytä puhe ja pyydä oikealla istuvaa parin jäsentä siirtymään seuraavan oikealla
istuvan henkilön pariksi ja keskustelemaan uuden parin kanssa pari minuuttia.

Valmistelut
Pyydä etukäteen yhtä nuorta valmistelemaan
tehtävää varten yksi tai useampi väite, joka liittyy käsiteltävään teemaan.

Kesto
Noin 5–15 minuuttia väitettä kohden.

Tila ja välineet
Rauhallinen keskustelutila, maalarinteippiä, jatkotehtävässä myös kello ajanottoa varten.

Ryhmän suositeltu koko
Vähintään kuusi henkilöä.

”Mittauksissa huomaa, mikä puhututtaa ja
mistä voisi lähteä tekemään juttua.” (nuori)
”On mukava päästä keskustelemaan yhteiskunnallisista aiheista. Pidän siitä, että
harjoituksessa joutuu myös perustelemaan
oman mielipiteensä kunnolla ja argumentoimaan vastapuolta vastaan.” (nuori)

Puheenvuorojen jakamisen lisäksi keskustelunvetäjä voi esittää tarkempia kysymyksiä:

Parin minuutin keskustelukierrosta voidaan jatkaa niin pitkään kuin tarve vaatii. Tämä harjoitus sopii erityisen hyvin tutustumisharjoitukseksi uudelle ryhmälle.

• Miksi olet valinnut sen paikan janalla?
• Janan toisessa päässä väitettiin näin, miten
vastaat?
• Mitä haluaisit kysyä janan toisessa päässä
olevalta?
• Mitä asialle pitäisi tehdä? Mikä saisi sinut siirtymään toiseen päähän?

”Harjoitus toimii hyvin sekä keskustelu- että
tutustumistehtävänä. Kahdenvälisissä keskusteluissa ujommatkin uskaltavat sanoa mielipiteensä ja keskustelua syntyy helpommin
ennestään tuntemattomien välille, kun aihe on
pohjustettu ennakkoon.” (ohjaaja)
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”Meillä tätä käytetään jokaisen toimituskokouksen alussa lämmittelynä, jotta kokoukseen syntyy keskusteleva ilmapiiri
heti alusta asti.” (ohjaaja)

”Harjoitus selittää omalla tavallaan, miksi
nykyiset puolueet ovat niin samanmielisiä
tietyissä asioissa. Oli pakko tehdä kompromisseja, kun puolueita alettiin yhdistämään. Se havainnollisti käytännössä, miksi puolueet ovat usein pienempiä.” (nuori)

8. IHMISTEN PUOLUE
Tehtävässä nuoret yrittävät perustaa mahdollisimman suuria
puolueita itselleen tärkeiden a jatusten taakse. Syntyneiden
puolueohjelmien pohjalta voidaan työstää juttuideoita.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Nuori tutustuu ryhmän jäseniin, kehittelee ideoita ja harjoittaa ryhmätyö- ja neuvottelutaitojaan
yhdessä ryhmän kanssa.

Päätetään aluksi yhdessä, mikä on se ympäristö, jossa halutaan vaikuttaa. Se voi olla esimerkiksi oma ryhmä, koulu tai koko yhteiskunta.
Tehtävän tavoitteena on löytää aitoja ideoita,
jotka hyödyttävät valittua ympäristöä – siksi
työstöön on syytä suhtautua tosissaan.

Kesto
Noin 60–90 minuuttia riippuen ryhmän koosta.

Tila ja välineet
Rauhallinen keskustelutila. Muistiinpanovälineet, fläppitaulu tai kartonkeja, tusseja sekä
pallo tai muu heitettävä esine.

Ryhmän suositeltu koko
Vähintään 15 henkilöä.

Tehdään lämmittelyksi Jos minä saisin päättää
-harjoitus (s. 13), joka päättyy yhden kierroksen jälkeen. Kierroksen jälkeen istutaan alas
ja otetaan muistiinpanovälineet esiin. Jokainen
miettii kolme ”Jos minä saisin päättää” -asiaa,
jotka liittyvät valittuun vaikuttamisympäristöön.
Kun ajatukset on kirjattu ylös, ryhmä lähtee liikkumaan tilassa. Tehtävänä on etsiä samanmielisiä aatetovereita ja muodostaa kolmen hengen pienryhmiä, puolueita. Kaikilla ei tarvitse
olla samoja ideoita, mutta tavoitteiden pitää olla
riittävän samansuuntaisia. Työskentelyyn varataan noin 20 minuuttia.
Kun oma pienryhmä eli puolue on löytynyt, valitaan kolme yhteistä asiaa puolueohjelmaksi,
joka alkaa: ”Jos me saisimme päättää...”. Ohjelma ja puolueelle keksitty nimi kirjoitetaan
fläpille ja kiinnitetään seinälle. Tähän työhön
varataan kymmenen minuuttia.
Seuraavaksi puolueilla on mahdollisuus tutustua muihin puolueisiin ja heidän puolueohjelmiinsa. Jos on aikaa, kaikki puolueohjelmat on
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hyvä lukea ääneen. Pienryhmien tehtävänä on
yrittää laajentua mahdollisimman suuriksi puolueiksi yhdistymällä toisten ryhmien kanssa tai
houkuttelemalla niistä jäseniä puolelleen. Seinällä olevia puolueohjelmia voidaan samalla
päivittää. Puolueeseen on jäätävä vähintään
kaksi jäsentä. Lopuksi ilman puoluetta jääneet
jäsenet liittyvät haluamaansa puolueeseen. Tähän menee aikaa noin 15 minuuttia.
Lopuksi jäljelle jääneet puolueet viimeistelevät puolueohjelmansa esiteltävään kuntoon,
esimerkiksi uudelle fläpille. Fläppiin merkitään
puolueen nimi ja jäsenmäärä. Puolueet esittelevät tavoitteensa. Puolueohjelmat kerätään
ryhmän käyttämän tilan seinälle. Myöhemmin
tavoitteisiin palataan ja mietitään, miten niitä
voisi edistää. Esimerkiksi toimitusryhmässä
voidaan pohtia, millaisia juttuja tavoitteiden
pohjalta syntyisi.

Jatka työskentelyä
Puolueiden keskeisimmät teemat kirjoitetaan
eri fläpeille ja sijoitetaan huoneen eri nurkkiin.
Sen jälkeen ryhmän jäsenet saavat valita haluamansa aiheen menemällä fläpin luokse. Jos
jokin aihe jää ilman kannatusta, se voidaan tarvittaessa yhdistää toisiin ryhmiin. Näin muodostuville pienryhmille annetaan tehtäväksi pitää
teemaan liittyvä havaintokierros (s. 20).

9. HAVAINTOKIERROS
Tehtävässä jaetaan omia havaintoja ryhmän kanssa ja
kehitetään niistä yhdessä juttuaiheita.

Tavoitteet
Nuori kehittää havaintokykyään, löytää juttuideoita arjestaan ja innostuu keskustelemaan
muiden kanssa.

huolehtia, että kierros etenee aikataulun mukaan, ja että kaikille jää aikaa oman havainnon
kertomiseen.

Valmistelut

Pohtikaa havaintojen kohdalla, millaisia juttuja
niistä voisi tehdä ja miten havainnoista nouseviin asioihin/ongelmiin pitäisi reagoida. Rönsyilyä ei kannata väheksyä, sillä välillä keskustelun uusille urille lähtemisestä voi syntyä hyviä
juttuideoita. Myös keskusteleminen itsessään
on hauskaa ja tärkeää.

Anna ryhmän jäsenille ennakkotehtävä:
”Tee havaintoja omasta lähiympäristöstäsi.
Nosta esiin asioita, joita haluat jakaa muille. Havainto voi olla yksinkertainen, omaan elämään
liittyvä huomio (esimerkiksi aikaiset aamuherätykset) tai yhteiskunnallinen, kansalaisia
puhuttava ilmiö (esimerkiksi opiskelijalippujen
hinnat). Havainnoista keskustellaan seuraavan
kerran kun tapaamme.”
Havaintokierroksella voi olla myös teema, esimerkiksi ympäristö, koulu tai nuorten oikeudet.

Kesto
Noin 3–5 minuuttia osallistujaa kohti.

Tila ja välineet
Rauhallinen keskustelutila.

Tehtävän kuvaus
Valitkaa ryhmästä puheenjohtaja, joka vetää
havaintokierrosta ja huolehtii aikatauluista.
Ryhmässä kannattaa olla myös sihteeri, joka
kirjoittaa kaikkien havaintojen ydinajatukset
näkyville esimerkiksi fläppitaululle. Järjestäkää
havaintokierros, jonka aikana jokainen kertoo vuorollaan oman havaintonsa. Kunkin havainnosta keskustellaan, sitä kommentoidaan
ja muut ryhmän jäsenet voivat kertoa omia
kokemuksiaan. Puheenjohtajan tehtävä on

Jos havaintoja on vähän tai niistä ei synny
keskustelua, ryhmä voi lähteä hetkeksi ulos
havainnoimaan. Myös pelkkä ikkunasta ulos
katsominen voi auttaa!
Menetelmää voi käyttää myös muuhun kuin
juttuaiheiden keksimiseen. Havainnointi voi esimerkiksi olla osa nuorisotalojen talokokousta,
jolloin se toimii keskustelun välineenä ja kehittää mielipiteen ilmaisussa. Havainnoinnilla voi
myös kerätä tietoa esimerkiksi koulu- tai työyhteisöstä kysymällä, millaisia havaintoja osallistujat ovat tehneet lähiympäristöstään viikon
aikana.
Jokaisen havainnon jälkeen tai koko kierroksen
lopuksi päätetään, miten havaintoja viedään
eteenpäin. Kuka tekee jutun, millaisen, milloin?
Lopuksi voidaan myös äänestää (esimerkiksi
tussilla fläpille) siitä, mitkä havainnot ovat ryhmäläisten mielestä sellaisia, joita pitäisi viedä
eteenpäin. Äänestyksessä kierrokselta saattaa
nousta esiin myös sellaisia havaintoja, jotka ei-
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vät herättäneet paljon keskustelua, mutta olivat
ryhmälle tärkeitä.
”Paras yksittäinen tapa keksiä ideoita! Helppo
harjoitus, jonka voi toteuttaa missä vain. Harjoituksen avulla saa rutiinin keksiä ideoita.” (nuori)
”Pidän siitä, että harjoitus tehdään lähes joka toimituskokouksessa. Rutiini kannustaa
tarkkailemaan ympäristöä uusin silmin, koska
haluan tuoda jonkun hyvän havainnon seuraavalle kierrokselle. Toisaalta on myös mukava
kuunnella toisten havaintoa ja ajautua kiihkeisiin keskusteluihin!” (nuori)
”Yksi nuorista oli huomannut, että arpajaisissa
ei enää ole palkintona silitysrautoja kuten ennen. Hän pohti huomiotaan ja tuli siihen tulokseen, että yhteiskunnan arvot ovat muuttuneet:
silitysraudat eivät ole ylellisyystavaroita eivätkä
siksi erityisen haluttuja palkintoja. Nyt arpajaisvoittoina arvostetaan luksusta, isoja telkkareita
ja äänentoistoa.” (ohjaaja)

Jatka työskentelyä
Havaintojen jalostamista voi jatkaa Etusivu uusiksi -harjoituksella (s. 44), jossa pienryhmien
tehtävänä on ideoida havaintojen perusteella
lehden etusivuja esimerkiksi iltapäivälehteen.
Voitte myös lähteä kirjoittamaan juttuja aiheiden pohjalta. Jutun suunnittelun tueksi voitte
ottaa lehtikirjoituksen juttusuunnitelmarungon
(liite 4).

Apukysymyksiä havainnointiin
Mihin asiaan olet kiinnittänyt erityisesti huomiota viime aikoina?

Mikä on ällistyttänyt, innostanut tai innoittanut
sinua tai muita?

Mihin uutiseen kiinnitit huomiota? Miksi? Mitä
uusia ajatuksia se herätti?

Mikä sinua on ärsyttänyt? Mikä on saanut sinut
ärsyyntymään?

Mikä on hämmentänyt sinua?

Mistä on puhuttu paljon?

Millaisia tuntemuksia sinulla on ollut? Mistä ne
ovat johtuneet?

Mistä on puhutaan liian vähän? Mistä ei puhuta
tarpeeksi? Mistä ei puhuta olleenkaan?

Millaisia tarinoita olet kuullut muilta?

Mitkä asiat olisi tärkeä nostaa esille?

Onko joku sanonut jotain niin osuvasti, että se
jäi mieleen? Mitä? Miksi?

Mistä asiasta haluaisit tietää lisää?

Mitkä asiat eivät toimi? Mitkä asiat ovat
huonosti?
Mitä ongelmia olet havainnut?
Mitkä asiat ovat mielestäsi hyvin, mutta niistä
ei puhuta? Miksi asiat ovat hyvin? Mikä saa ne
toimimaan?
Mihin asiaan pitäisi saada muutos? Miksi? Millainen muutos?

Mikä kokemus on jäänyt mieleen? Miksi?
Mitä tavallisesta poikkeavaa on tapahtunut?

Mitä asiaa
enemmän?

pitäisi

tai

haluaisit

selvittää

Mistä sinä haluaisit tehdä jutun? Millainen se
olisi? Mistä näkökulmasta?

10. MÄ EN TA JUU!
Tehtävässä nuoret keskustelevat aiheista,
joita eivät ymmärrä.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Nuori oppii ymmärtämään yhteiskuntaa ja sen
tapahtumista syntyviä uutisia, harjoittelee tiedon jakamisen ja hankkimisen käytänteitä.

Varmista, että osallistujat ovat tehneet ennakkotehtävän. Käykää läpi viiden minuutin kierros, jossa jokainen osallistuja esittelee lyhyesti
itseään mietityttävän asian. Aiheet kirjataan
fläppitaululle. Jos useammalla on mielessä sama aihe, se kirjataan vain kerran ylös.

Valmistelut
Anna nuorille ennakkotehtävä:
Mieti joku ajankohtainen yhteiskunnallinen
asia, jota et ymmärrä. Jos mahdollista, tuo mukanasi siihen liittyvä uutinen tai muu esimerkki.
Valmistaudu esittelemään asiaa ryhmässä.

Kesto
20–30 minuuttia tai halutessanne enemmän.

Tila ja välineet
Rauhallinen keskustelutila, fläppitaulu ja tussi.

Tämän jälkeen kukin voi käydä äänestämässä
fläppitaululle esimerkiksi tukkimiehen kirjanpidolla, mitä esillä olevaa aihetta ryhdytään
käsittelemään. Jokainen antaa kolme ääntä.
Seuraavaksi käsitellään äänestyksen tuloksen
perusteella 3–5 eniten ääntä saanutta aihetta.
Esittelijät kertovat tarkemmin aiheistaan ja kertovat, mikä niissä tuntuu vaikeasti ymmärrettävältä. Yhdessä keskustellen pohditaan ja selvitetään, mistä oikein voi olla kysymys. Jos aihe
jää edelleen epäselväksi, pohditaan yhdessä:
• Mitä haluamme vielä tietää? Mietitään yksi
kysymys.
• Keneltä asiantuntijalta aiheesta voisi kysyä?
• Kuka tekisi lyhyen haastattelun, joka selventäisi asiaa? Vai kysytäänkö asiasta useammalta asiantuntijalta? Jos asiaa ei ole mahdollista
selvittää asiaa heti, päätetään, miten tieto tuodaan julki ryhmälle myöhemmin.

22

”Olen nauttinut tästä harjoituksesta suuresti!
Minusta harjoitus on ideana nerokas, sillä mediassa ei yleensä esitetä asioita kokonaisuuksia,
vaan esimerkiksi kriiseistä saa yleensä tietoa
ripotellen ja pienissä osissa, jolloin voi helposti
jäädä koko asia älyämättä.” (nuori)

11. TUOTTA JAHARJOITUS
Tehtävässä nuoret esittelevät toisilleen juttuaiheita
etukäteen määriteltyjen kysymysten mukaisesti.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Nuori saa palautetta omasta juttuaiheestaan ja
harjoittelee idean jalostamista sekä palautteen
vastaanottamista. Tehtävä sopii erityisesti siinä
vaiheessa, kun nuoret ovat valinneet haastavia
aiheita, mutta ovat epävarmoja siitä kuinka viedä juttua eteenpäin.

Tehtävän ideana on esitellä oma juttuaihe kahdelle tuottajalle ja saada siitä palautetta. Puheenjohtaja valitsee tuottajat, jotka valmistautuvat kuuntelemaan esitykset. Tuottajille jaetaan
kysymyskorttipino. Kun esittelijä on valmis,
hänellä on yksi minuutti aikaa esitellä juttuaiheensa tuottajille. Ohjaaja voi kellottaa aikaa.
Esittelyn jälkeen tuottajat esittävät kysymyksiä kysymyskorttien avulla. Lopuksi tuottajat
antavat minuutin mittaisen arvion juttuaiheen
toimivuudesta.

Valmistelut
Tulosta kysymyskortit (liite 1).

Kesto
Noin 60 minuuttia.

Tila ja välineet
Rauhallinen keskustelutila. Kello ajanottoa
varten.

Ryhmän suositeltu koko
Vähintään kuusi henkilöä.

Täsmennä nuorille, että kyseessä ei ole piinapenkki, jossa saadaan tuomio omasta aiheesta vaan tavoitteena on auttaa jutun tekijää
saamaan aiheesta mahdollisimman paljon irti.
Tehtävän lopuksi jalostuneet juttuideat voidaan
nostaa fläpille esimerkiksi seuraavaa lehteä
varten.
Tuottajaharjoituksen avulla voi kehittää myös
yhteistä aihetta. Kun aihe on valittu, asetutaan
rinkiin ja nostetaan kortti kerrallaan. Kuka tahansa ringissä istujista saa vastata kysymykseen. Toinen vaihtoehto on, että kortin nostaja
sanoo kysymyksen ääneen ja vastaa siihen.
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12. KOLMEN KYSYMYKSEN HAASTATTELU
Tehtävässä nuoret tekevät toisistaan
asiantuntijahaastattelu ja.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Esimerkki

Nuori harjoittelee haastattelutekniikoita ja nopeaa reagointia. Samalla tutustutaan ryhmän
jäseniin.

Ryhmä jaetaan pareiksi. Toinen on toimittaja
ja toinen on asiantuntija. Pari asettuu yleisön
eli muun ryhmän eteen vastakkain. Asiantuntija kertoo, minkä alan asiantuntija hän on. Aiheen voi itse päättää. Asiantuntemuksen alue
voi olla vaikkapa oma harrastus. Haastattelija
saa tehtäväksi tehdä haastattelun kolmella kysymyksellä, joita ei saa suunnitella etukäteen.
Ensimmäinen kysymys on sisällöltään ajankohtainen, toinen syventävä ja kolmas tulevaisuuteen liittyvä tai henkilökohtainen kysymys.
Nämä ohjeet kannattaa kirjata näkyville esimerkiksi fläppitaululle. Haastattelijan tavoitteena
on, että haastattelu etenee luontevasti ja on
mielenkiintoinen.

Haastateltavana kirpputorien asiantuntija

Valmistelut
Vaativampaan tehtävävariaatioon tarvitaan
osallistujamäärän verran paperilappuja, joihin on kirjattu ajankohtaisia yhteiskunnallisia
puheenaiheita.

Kesto
Noin viisi minuuttia per osallistuja.

Tila ja välineet
Rauhallinen keskustelutila, ajanottovälineeksi
esimerkiksi kännykän ajastin.

Kolmen kysymyksen jälkeen osat vaihtuvat ja
haastateltavasta tulee haastattelija. Lopuksi
keskustellaan yhdessä: Mikä haastattelemisessa oli helppoa ja mikä vaikeaa? Miltä kysymyksiin vastaaminen tuntui? Mikä oli hyvä kysymys? Mitä olisi voinut kysyä toisin?
Kolmen kysymyksen kaava auttaa myös pidemmän haastattelun suunnittelussa. Kysymykset
eivät etene vain yhdestä asiasta toiseen vaan
haastattelussa on myös vaihteleva rytmi ja tunnelma. Tätä viestinnän kouluttaja Raimo Ahosen esittelemää rakennetta voi käyttää yhtenä
vaihtoehtona.
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• Ajankohtainen kysymys. Haastattelun alusta saa kiinnostavan, kun aloittaa kysymällä
jostain juuri sillä hetkellä ajankohtaisesta, kiinnostavasta asiasta. Sellaiseen kysymykseen
haastateltavankin on helppoa ja turvallista vastata. Silti mennään suoraan asiaan.
Esimerkiksi: Millaisen kirpputorilöydön teit
viimeksi?
• Syventävä kysymys. Lämmittelyn jälkeen
syvennytään asiaan perusteellisemmin. Pidemmässä haastattelussa keskikohta on kolmesta
osiosta pisin.
Esimerkiksi: Minkä takia ostit esimerkiksi sen
mieluummin juuri kirpputorilta kuin kaupasta?
TAI: Haluaisin ostaa itselleni jonkun hienon
laukun. Anna kolme vinkkiä: mihin minun pitäisi
kiinnittää huomiota, kun menen ostamaan sellaista kirpputorilta?
• Henkilökohtainen tai tulevaisuuteen liittyvä kysymys. Lopussa palataan syvältä asiasta
takaisin maan pinnalle, ihmisiin. Haastateltavalta voi kysyä jotain henkilökohtaista tai pohtia
yhdessä, mitä tapahtuu haastattelun jälkeen.
Esimerkiksi: Jos menisit nyt kirpputorille myymään sen omaisuuden, mitä sinulla on mukanasi, mistä et luopuisi – ja miksi?

Jos nuoret haluavat syventää haastattelutaitojaan, voidaan tehtävää vaikeuttaa. Tällä kertaa
kysymysten määrä on vapaa ja aikaa on viisi
minuuttia. Haastattelija aloittaa samalla tavalla, mutta saa kahden ensimmäisen kysymyksen jälkeen lapulla jonkun ohjaajan arpoman
ajankohtaisen aiheen – se voi olla esimerkiksi
jääkiekko, euroviisut tai talouskriisi. Keskustelu
pitää haastattelun aikana luontevasti kääntää
uuteen aiheeseen. Harjoituksessa treenataan
kuuntelemista: miten toimittaja samaan aikaan
kuuntelee haastateltavaa ja vie keskustelua haluamaansa suuntaan? Purkakaa harjoituksen
jälkeen ryhmän kokemukset ja tunteet, joita
haastattelun aikana herää.

Vinkkejä hyvien
haastattelukysymysten
tekemiseen
• Kysy yksinkertaisia, lyhyitä kysymyksiä.
• Käytä kysymyssanoja: mitä, miten, milloin,
miksi... Vältä kysymyksiä, joihin voi vastata
vain ”kyllä” tai ”ei”. Huomaa, että tällaiset kysymykset alkavat aina verbillä: oletko, aiotko,
tiedätkö...
• Vältä valmiiden väitteiden tekemistä, esimerkiksi: ”Eikö niin, että tämä lakimuutosesitys on
ihan typerä?”

”Aluksi jännitti, keksinkö tarpeeksi hyviä
kysymyksiä, mutta koska harjoituskertoja
ehtii harjoituksen lyhyyden takia tulla monta, rutiini kehittyy. On kiva huomata, että
kysymyksiä pystyy keksimään yllättävistäkin aiheista! Käytän taktiikkaa edelleen,
kun teen oikeita toimittajan töitä.” (nuori)

• Älä pelkää tyhmiä kysymyksiä – ne ovat usein
parhaita kysymyksiä!
• Jos et ymmärrä vastausta, kysy uudelleen toisella tavalla, kunnes ymmärrät asian.

Jatka työskentelyä
Haastattelutekniikkaharjoituksen perään voi
ottaa Tuntematon asiantuntija -harjoituksen (s.
26), jossa opitut taidot viedään käytäntöön.
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• Kuuntele haastateltavaa. Käytä nauhuria, jos
muistiinpanojen kirjoittaminen haastattelun aikana tuntuu vaikealta.

13. TUNTEMATON ASIANTUNTIJA
Tehtävässä nuoret hakevat tuntemattomia ihmisiä
haastateltavaksi yleisön eteen.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Nuori kokeilee oppimiaan haastattelutekniikoita
ja rohkaistuu kohtaamaan toimittajana tuntemattomia ihmisiä.

Nuoret lähtevät lähiympäristöön hakemaan tavallisia ihmisiä työskentelytilaan haastateltaviksi. Tavoitteena on, että jokainen löytää yhden
vapaaehtoisen, mutta on hyvä varautua myös
siihen, että kaikille ei löydy omaa haastateltavaa. Jos vapaaehtoisen etsiminen yksin tuntuu liian jännittävältä, voidaan lähteä liikkeelle
pareina. Haastateltavat voi hakea paikalle
kaikki kerralla tai etsiä yksi kerrallaan haastatteluiden välissä. Voidaan myös tehdä niin, että
kun yksi löytää vapaaehtoisen ja aloittaa haastattelun, toinen lähtee jo etsimään seuraavaa
haastateltavaa.

”Opin keksimään kysymyksiä nopeasti ja tiivistämään olennaisen kysymyksiin. Myös muiden
tekemistä seuraamalla oppi paljon, ehkä jopa
enemmän kuin omasta haastattelusta, koska
silloin sai uutta perspektiiviä kysymysten tekemiseen.” (nuori)

Nuoria voi muistuttaa itsensä esittelyn tärkeydestä sekä ohjeistaa, että toimintaan osallistuminen vie haastateltavalta noin 15 minuuttia
aikaa. Kun nuori on löytänyt sopivan haastateltavan, hänet tuodaan työskentelytilaan ja muut
paikallaolijat asettautuvat yleisöön. Nuoret esittävät haastateltaville ilman ennakkovalmistautumista neljä kysymystä, joista ensimmäinen
on: Minkä alan asiantuntija olet? Seuraavat
kolme kysymystä improvisoidaan sen mukaan,
millaisen vastauksen ensimmäiseen kysymykseen sai. Kolmen kysymyksen haastattelu -tehtävän runko toimii hyvänä apuna haastattelijalle. Lopuksi kiitetään haastateltavaa ja otetaan
seuraava vapaaehtoinen yleisön eteen.

”Nuorten ilmeet olivat näkemisen arvoisia, kun
kerroimme heille, että vieraat piti hakea itse kaduilta ja kaupoista. Olimme varautuneet siihen,
että nuoret saavat houkuteltua mukaansa korkeintaan kaksi ohikulkijaa. Oli meidän ohjaajien
vuoro yllättyä, kun reilussa puolessa tunnissa
toimituksessa ehdittiin tehdä kuusi haastattelua. Mukana oli niin teinityttöjä (asiantuntijuus:
Malmin nuorisotalo), lapsia (juokseminen),
vanhempi nainen (auto-cad-ohjelma), nuorempi nainen (opettajuus) sekä mies ja lapsi
(perhokalastus). Tehtävä oli menestys. Nuoret
nauttivat vieraiden etsimisestä ja haastattelujen
tekemisestä.” (ohjaaja)

Valmistelut
Varmista, että työskentelytilanne on sellainen,
jonka lähistöllä liikkuu ihmisiä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että joudut siirtämään ryhmää lähemmäksi ihmisten kokoontumispaikkoja, esimerkiksi ostoskeskuksen tai torin lähelle. Huolehdi,
että nuoret ovat harjoitelleet haastattelun tekemistä (s. 24).

Kesto
30–60 minuuttia.

Tila ja välineet
Keskustelutila, jossa on ”lavalla” kaksi tuolia sekä katsomo yleisöä varten.

Haastatteluiden jälkeen keskustellaan, millainen kokemus harjoitus oli, ja mitä se opetti
haastattelun tekemisestä.
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”Tuntemattomalle puhuminen pelotti, ja tehtävä
tuntui aluksi lähes mahdottomalta. Tuntemattoman mukaansa saaminen oli vaikeaa! Olen kuitenkin ylpeä, että uskalsin lähestyä ohikulkijoita
ja sain haastattelun tehtyä. Seuraavalla kerralla
se oli jo paljon helpompaa.” (nuori)

Näin teet hyvän puhelinhaastattelun
• Esittele itsesi ja kerro mistä soitat.

• Puhu selkeästi ja kuuluvasti.

• Kerro, mistä puhelussa on kysymys. Jos
haluat, voit kirjoittaa itsellesi avainsanat, joiden mukaan esittelet itsesi ja asiasi.

• Kysy kysymykset, odota rauhassa vastauksia ja kirjaa vastaukset ylös. Älä hoputa haastateltavaa äläkä johdattele kysymyksilläsi.

• Varmista, että vastaajalla on aikaa haastatteluun. Jos ei ole, sovi toinen aika, jolloin
soitat uudelleen.

• Hymyile, vaikka haastateltava ei näe sinua
– hymy kuuluu äänestä!

• Lopuksi kiitä haastattelusta ja toivota esimerkiksi hyvää päivänjatkoa.
Lähde: Haasteena haastattelu -oppimateriaali, Jyväskylän yliopisto.

14. PUHELINHAASTATTELUHARJOITUS
Tehtävässä nuoret soittavat asiantuntijoille
ja tekevät haastattelun.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Nuori kokeilee oppimiaan haastattelutekniikoita, ylittää tuntemattomalle soittamisen
kynnyksen ja kehittää kykyä valmistautua
haastatteluun lyhyessä ajassa. Oikeiden haastattelutilanteiden tulisi tuntua tämän harjoituksen jälkeen helpoilta.

Käydään aluksi yhdessä läpi puhelinhaastattelun
tekemiseen liittyviä seikkoja: miten esittäydytään,
kuinka esitetään kysymykset, miten tehdään
muistiinpanoja ja miten päätetään haastattelu.
Osallistujat jaetaan pareihin. Toinen pareista voi
olla kokeneempi haastattelija, joka rohkaisee vasta-alkajaa. Parit saavat itse päättää, kumpi tekee
haastattelun. On myös mahdollista tehdä haastattelu yhdessä kysymällä vuorotellen.

”Oli älyttömän hienoa, että langan toisessa
päässä oli oikeasti tärkeitä tyyppejä, ei ohjaajan mummoa. Tuli olo, että meihin luotetaan. Oli
hyödyllistä kuulla, miten eri lailla muut hoitavat
puhelinhaastattelut, mutta vielä tärkeämpää oli
tajuta ensimmäistä kertaa, että homma ei ole
kuolemanvakavaa. Sen jälkeen soittelustani tuli
paljon rennompaa, mikä on toimittajalle elintärkeää.” (nuori)

Pareille arvotaan haastateltava ja he saavat kymmenen minuuttia aikaa valmistautua haastatteluun. Pari voi pohtia esimerkiksi neljä kysymystä
valmiiksi. Haastattelun aikana haastattelija kuuntelee tarkasti ja tarvittaessa kysyy lisäkysymyksiä.
Pari kerrallaan soittaa haastateltavalle niin, että
muut ryhmän jäsenet kuuntelevat keskustelua
puhelimen kaiuttimen kautta. Puhelun kesto on
noin viisi minuuttia.

”Haastateltaviksi valitsimme ministerin avustajan, mediatutkijan, koulusovittelijan, radiojuontajan ja valtakunnan ”virallisen” kommentaattorin, joka toimii myös kolumnistina ja
historiantutkijana. Eniten ongelmia haastattelujen aikana tuotti ajan hallinta, haastateltavien
puheisiin tarttuminen sekä jaarittelun keskeyttäminen.” (ohjaaja)

Valmistelut
Harjoituksen vetäjä kerää etukäteen puhelimen
ääreen eri alojen asiantuntijoita tai vaikuttajia.
Jokaisesta haastateltavasta tehdään lyhyt taustatietolomake, jossa kerrotaan nimen ja puhelinnumeron lisäksi esimerkiksi ammatti, asiantuntemuksen ala tai saavutuksia elämässä.
Lisäksi mukana voi olla asiaan liittyvä uutinen.
Näitä asiantuntijoita tarvitaan yksi paria kohti.

Kesto
Valmistautuminen 10 minuuttia, puheluaika viisi
minuuttia paria kohden ja purkuaikaa noin 15
minuuttia.

Tila ja välineet
Rauhallinen keskustelutila. Kännykkä, jossa on
kaiutintoiminto. Muistiinpanovälineet kysymysten tekemiseen. Mahdollisuus päästä nettiin
taustatiedon etsimistä varten.

Puhelun jälkeen haastattelija kertoo tuntemuksistaan ja muut analysoivat haastattelun kulkua: mikä oli kiinnostavaa, mistä olisi voinut kysyä lisää,
miten haastattelija selviytyi tehtävästä ja millainen
haastateltava oli kyseessä. Harjoitusta voi vaikeuttaa esimerkiksi rajaamalla kysymysten määrää, puhelun kestoa tai vaikka niin, että puhelussa
harjoitellaan suoran radiolähetyksen tekemistä.
Ryhmän pitää jo etukäteen varautua siihen, ettei
haastateltavaa ehkä saadakaan juuri sillä hetkellä kiinni, vaikka puhelusta on sovittu. Tällainenkin
kuuluu toimittajan työhön. Jos useampi yritys
ei auta, haastattelu voidaan siirtää seuraavalle
kerralle.
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15. HENKILÖKUVA HAHMOTTUU
Tehtävässä tehdään henkilökuvia haastattelemalla ihmisiä,
jotka tuntevat päähenkilön eri näkökulmista.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Nuori oppii uudenlaisia tiedonhankintamenetelmiä ja pohtii henkilökuvan rakentamista. Hän
myös rohkaistuu ottamaan yhteyttä tuntemattomiin ihmisiin.

Jakaudutaan pienryhmiin. Jokainen ryhmä saa
saman tunnetun henkilön kuvan ja nimen katsottavakseen. Pyydä ryhmää kirjaamaan mindmap-tekniikalla ylös tietoja, joita he tietävät
henkilöstä jo ennestään.

Valmistelut
Valitse etukäteen yksi tunnettu henkilö. Helpoimpia ovat oman kylän/kunnan julkisuuden
henkilöt tai poliitikot. Henkilö voi olla myös joku
toimitusryhmän entisistä jäsenistä. Ota muutama kopio hänen valokuvastaan jaettavaksi
työryhmille. Sovi etukäteen haastatteluajat 4–5
kyseisen henkilön tuntevan henkilön (työkaveri,
sukulainen, alainen) kanssa.

Kesto
60 minuuttia.

Tila ja välineet
Kännykät, muistiinpanovälineet ja oma tila jokaiselle pienryhmälle.

Henkilökuvaa lähdetään rakentamaan haastattelemalla esimerkiksi sukulaisia ja työkavereita,
jotka tuntevat tehtävän ”päähenkilön”. Jokaiselle ryhmälle annetaan yhden haastateltavan
nimi ja puhelinnumero. Haastateltava tietää
etukäteen, että hänelle soitetaan, mutta nuorten on silti hyvä miettiä, miten asia esitellään.
Ennen soittamista pohditaan tietysti myös, mitä
haastateltavalta kysytään. Millaisilla kysymyksillä saa kiinnostavaa tietoa? Millaisen jutun
haluamme tehdä? Kysymyksiä voi tehdä 3–5.
Puhelun kesto on maksimissaan viisi minuuttia.
Yksi pienryhmän jäsenistä nimetään haastattelijaksi. Puhelinhaastattelu on hyvä tehdä kännykällä, jossa on kautintoiminto. Näin koko ryhmä
kuulee haastateltavan vastaukset. Muistuta
varautumaan myös niin sanottuihin vaikeisiin
haastateltaviin.
Haastattelun perusteella ryhmän jäsenet kirjoittavat lyhyen henkilökuvan, jossa kerrotaan
päähenkilöstä ne tiedot, jotka paljastuivat
mindmapin sekä haastattelun perusteella. Aikaa tekemiseen on tarkoituksella vähän. Jutun
ei tarvitse olla hieno ja viimeistelty, vaan juuri
sellainen kuin tässä ajassa syntyy. Yksi hyvä
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tarina voi olla kiinnostavampi kuin kymmenen
jo ennestään tunnettua tai tavanomaista yksityiskohtaa. Kun jutut ovat valmiit, ne luetaan
ääneen yhdessä. Nuoret vertailevat, millaisia
henkilökuvia samasta henkilöstä saadaan kun
tiedon lähteenä ovat eri ihmiset. Pohtikaa mitä
saimme tietää henkilöstä näiden haastattelujen
perusteella ja mitkä asiat jäivät toistaiseksi pimentoon. Samalla pidetään kierros, jonka aikana jokainen saa kommentoida, miltä tehtävän
tekeminen tuntui ja mikä jutun tekemisessä jäi
erityisesti mieleen.

Variaatio
Tehtävää voi muokata siten, että jokainen
ryhmä soittaa jokaiselle tietolähteelle. Tällöin
useampi ryhmän jäsen pääsee kokeilemaan
soittamista. Tehtävän toteuttaminen vie enemmän aikaa, mutta samalla se osoittaa havainnollisesti miten eri ihmisiltä saatuja tietoja voi
yhdistellä ja miten käsitys ihmisestä muuttuu,
kun tietoa saa useammalta taholta.

”Tämä tuntui vähän juoruilulta, mutta oli ehkä
myös juuri siksi niin hauska. Oli kiva kuulla,
miten erilaisia mielikuvia eri ihmisillä on samoista ihmisistä. Kokonaiskuvan muodostaminen osoittautui aika haastavaksi touhuksi,
sillä osa muisti vain ihan pieniä ja hassuja
juttuja, kuten millaisia karkkeja toinen söi.”
(nuori)

Näin selviät vaikeista haastateltavista
• Määräilevät haastateltavat yrittävät päättää
mihin suuntaan haastattelu menee, eivätkä
anna toimittajan esittää kysymyksiä. Rauhallinen kuuntelu ja lopuksi asiallinen pyyntö
”Toivoisin sinun kertovan minulle nyt näistä
tietyistä asioista” voivat auttaa.
• Rönsyilevät haastateltavat pomppivat asiasta toiseen ja haastattelijalla on vaikeuksia
kaivaa puhetulvan joukosta tarvitsemansa
faktat. Yksinkertaiset kysymyksenasettelut
voivat auttaa.

• Yhteistyöhaluton haastateltava suhtautuu
tilanteeseen negatiivisesti eikä halua puhua
toimittajan kanssa. Ratkaisuna voi olla haastateltavan vaihto, sillä ketään ei voi pakottaa
puhumaan toimittajalle. Voit myös yrittää vedota haastateltavaan: ”Kukaan ei tunne asiaa
samasta näkökulmasta kuin sinä ja olisi tärkeää
kuulla mielipiteesi asiasta.”

• Olipa haastateltava millainen tahansa, valitse
jo etukäteen kaikista tärkein kysymys, johon
haluat vastauksen. Pidä haastattelun aikana
huolta, että saat sen.
Lähde: Haasteena haastattelu -oppimateriaali,
Jyväskylän yliopisto.

16. YKSI TOIMITTA JA – MONTA PÄÄTÄ
Tehtävässä ryhmä haastattelee vierasta yhdessä.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Nuori harjoittelee yhteistyön tekemistä, kuuntelemista ja kysymysten esittämistä.

Ryhmä jaetaan haastattelijoihin ja yleisöön. Jos
ryhmän koko on pieni ja aikaa riittävästi, kaikki
voivat olla haastattelijoita. Haastattelijat istuvat
riviin vierasta vastapäätä. Jos ryhmä ei ole etukäteen tehnyt taustatyötä, vieras esittelee itsensä ja asiantuntemuksensa alueen lyhyesti.

Valmistelut
Sovi kiinnostavan henkilön kanssa haastatteluaika, jolloin hän pääsee nuorten haasteltavaksi. Voit myös antaa haastatteluajan sopimisen tehtäväksi nuorille etukäteen.

Kesto
Noin 45 minuuttia.

Tila ja välineet
Rauhallinen työskentelytila, kiinnostava vieras
ja tuoleja.

Rivin ensimmäinen haastattelija aloittaa kysymällä haluamansa kysymyksen. Kun vieras on vastannut, muut jatkavat haastattelua
omalla vuorollaan. Kysymysvaihtoehtoja on
kolmenlaisia:
• Tarkentava kysymys edelliseen vastaukseen. Eikö kysymykseen tullut kunnon vastausta? Löytyikö vastauksesta kiinnostava yksityiskohta, josta olisi hyvä tietää lisää? Joskus voi olla
tarpeen jopa kysyä sama kysymys uudestaan.
• Syventävä kysymys samaan aiheeseen. Jos
edellisen kysymyksen aihepiiri on kiinnostava,
siitä keskustelemista kannattaa jatkaa. Syventävä kysymys vie asiaa eteenpäin.
• Kysymys, joka aloittaa kokonaan uuden aiheen. Kun asiasta on puhuttu riittävän pitkään,
voidaan kysymyksellä vaihtaa kokonaan uuteen
aihepiiriin.
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Tavoitteena on tuottaa yhdessä kiinnostava ja
luontevasti etenevä haastattelu. Koska kaikki
riippuu edellisestä kysymyksestä, pitää vastauksia kuunnella tarkkaan eikä miettiä omaa kysymystään liian paljon etukäteen. Jos vieras vastaa
liian pitkästi tai aiheen vierestä, toimittajan kannattaa keskeyttää hänet ja esittää uusi kysymys.
Lopuksi voidaan keskustella haastattelusta kokemuksena. Mikä oli helppoa, mikä vaikeaa?
Yleisöltä voidaan kysyä, millaista keskustelun
seuraaminen oli.
Vauhdin ja hauskuuden lisäämiseksi voidaan
ottaa käyttöön munakello tai muu ajastin. Jokaiselle kysymykselle ja vastaukselle varataan
yhteensä minuutti. Kun aika tulee täyteen,
äänimerkki antaa vuoron seuraavalle kysyjälle
– vaikka vastaus olisi vielä kesken!

”Harjoituksen alussa minua jännitti paljon. Pelkäsin, että jos mokaan yhden kysymyksen, mokaan koko toimituksen yhteisen haastattelun.
Kävi kuitenkin päinvastoin! Koko toimitus teki
töitä yhdessä, eivätkä mokat haitanneet ollenkaan.” (nuori)

17. MITÄ MIETIT TÄNÄÄN?
Tehtävässä nuoret kohtaavat tuntemattomia ihmisiä ja tekevät
lyhyen galluphaastattelun.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Jatka työskentelyä

Nuori saa rohkeutta lähestyä vieraita ihmisiä ja
huomaa, mikä merkitys arjen kohtaamisilla on
toimitustyön näkökulmasta. Tavoitteena voi olla
myös juttuideoiden kerääminen.

Kerro nuorille, että teette galluphaastatteluja
tuntemattomien ihmisten parissa. Nuoret voivat ensin pohtia, miten tuntemattomia ihmisiä
voi lähestyä. Näistä ajatuksista voidaan myös
keskustella yhdessä. Osallistujat lähtevät yksin
tai pareittain lähiympäristöön muistiinpanovälineiden kanssa. Pyydä kutakin heistä pysäyttämään ohikulkija ja kysymään kolme asiaa, jotka
ilahduttavat ja kolme asiaa, jotka ottavat päähän juuri tänään. Takaisin palataan viimeistään
15 minuutin päästä. Kun ryhmä on palannut
takaisin, puretaan vastauksia ja kokemuksia.
Nuoret voivat kertoa, miltä kohtaaminen tuntui,
miten se sujui ja mitä olisi voinut tehdä toisin.

Kerätkää haastateltujen ihmisten kertomia ilon
ja ärsytyksen aiheita fläpille ja pohtikaa millaisia
juttuja niistä syntyisi. Työstäkää aiheiden pohjalta esimerkiksi mielipidekirjoituksia, kolumneja tai videoita. Voit hyödyntää tekemisen tukena
lehtijutun suunnitelmarunkoa (liite 4) sekä videoinserttien tekemiseen tarkoitettua suunnitelmapohjaa (liite 5).

Kesto
Noin 30 minuuttia, riippuen ryhmän koosta.

Tila ja välineet
Tilan tulee olla sellainen, josta pääsee helposti
tapaamaan tuntemattomia ihmisiä, esimerkiksi
ostoskeskuksen tai torin lähellä. Muistiinpanovälineet jokaiselle.

”Harjoitus oli nuorten mielestä hauska. Eräs
tyttö valitsi kohteekseen mahdollisimman pelottavan näköisen ihmisen, nahkatakkisen ja
mustahiuksisen miehen. Yllätys oli suuri, kun
mies alkoi kertoa päättyneestä parisuhteestaan
ja liikuttui melkein kyyneliin, kun sai purkaa tuntonsa jollekin.” (ohjaaja)
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18. TUNTEMATON OPETTA JA
Tehtävässä etsitään tuntematon henkilö, joka opettaa
jonkin taidon.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Nuori harjoittaa kuuntelu- ja keskittymistaitojaan, rohkaistuu kohtaamaan tuntemattomia
ihmisiä ja kokeilee oppimansa välittämistä
eteenpäin.

Lähetä nuoret pareittain lähiympäristöön. Parin tehtävänä on löytää tuntematon ihminen, ja
pyytää häntä opettamaan heille jokin uusi tieto
tai taito. Se voi olla esimerkiksi vieraan kielen
sana, fyysinen liikesarja tai vaikkapa runo. Kun
pari on oppinut uuden asian, palataan takaisin
työskentelytilaan. Kukin pari kerrallaan välittää
oppimansa taidon muulle ryhmälle. Pohditaan
yhdessä, mitä hyötyä tehtävästä on toimittajan
työn näkökulmasta.

Kesto
Noin 30 minuuttia.

Valmistelu
Varmista, että työskentelytila on sellainen, jonka lähistöllä liikkuu ihmisiä. Tämä voi tarkoittaa
sitä, että joudut siirtämään ryhmää lähemmäksi
ihmisten kokoontumispaikkoja, esimerkiksi ostoskeskuksen tai torin lähelle.

Tila ja välineet
Rauhallinen keskustila purkua varten.
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”Ohikulkijat eivät meinanneet aluksi uskoa,
että kaikilla on jotain opettamisen tai jakamisen arvoista ja suhtautuivat koko juttuun
yllättävän kyynisesti. Kun lopulta sai jonkun
puhumaan asiasta, hän innostui kuitenkin
kovasti. Ihan mahtava ihmistenkäsittelyharjoitus!” (nuori)

19. YHDYS SANA KISA
Tehtävässä jalkaudutaan kadulle tutkimaan, mistä kaikkialta
kir joitusvirheitä löytyy.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Nuori huomaa kielenhuollon ja oikeakielisyyden
merkityksen toimitustyössä ja huomioi kirjoitusvirheiden vaikutuksen viestin vaikuttavuuteen.
Lisäksi pidetään hauskaa!

Mainokset, yrityksien nimet, paikkojen nimet –
kaupungin mediamaisema on usein täynnä yhdyssanavirheitä. Nuorten tehtävänä on löytää
niitä mahdollisimman paljon. Nuoret lähtevät
pareittain lähialueelle etsimään virheitä. Aikaa
on 15 minuuttia. Kun nuoret ovat palanneet
takaisin, löydökset esitellään ja eniten virheitä
löytäneelle voittajaparille tietysti taputetaan.
Pohditaan yhdessä, miten oikeinkirjoitus vaikuttaa esimerkiksi yrityksen uskottavuuteen
kaupallisena toimijana.

Kesto
Noin 30 minuuttia.

Tila ja välineet
Tehtävä toteutuu parhaiten kaupallisessa ympäristössä, jossa on paljon mediaviestejä (esimerkiksi ostoskeskus, tori, kadut). Jokainen
pari tarvitsee muistiinpanovälineet. Myös kännykkäkamera soveltuu visuaalisten muistiinpanojen tekemiseen.

”Oli jännää huomata, miten paljon yhdyssanavirheitä katukuvassa näkyy. Kisa vauhditti virheiden etsimistä ja teki harjoituksesta
myös paljon hauskemman! Oli huojentavaa
huomata, että kirjoitusvirheet ovat myös arkipäivää. Silti huomaan miettiväni yhdyssanoja
nykyään paljon tarkemmin.” (nuori)
”Tehtävä oli paitsi hauska, myös opettavainen. Purkuvaiheessa käytiin pitkään keskustelua esimerkiksi vierasperäisiä sanoja sisältävien yhdyssanojen kirjoitusasusta. Lähes
kaikki parit löysivät lyhyessä ajassa yli kymmenen virhettä, voittajat jopa 16!” (ohjaaja)

ryhmän suositeltu koko
Vähintään kuusi henkilöä.

Välineitä suomen kielen ja kielenhuollon tueksi
• Kirjoittajan ABC-kortti on sivusto, johon on
koottu laajasti suomen kielen kirjoittamiseen
liittyviä neuvoja.
http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/kielenhuolto
• Toisinaan tarvitaan apua oikeiden sanojen löytämisessä. Yleinen suomalainen asiasanasto
auttaa. http://vesa.lib.helsinki.fi/ysa.

• Suomisanakirja.fi ylläpitää synonyymi-, riimija määritelmäsanakirjoja.
www.suomisanakirja.fi
• Erityisesti asiantuntijoita haastateltaessa tarvitaan toisinaan ymmärrystä tiettyihin aloihin
liittyvistä sanoista. Tällöin avuksi tulee Sanastokeskus, joka tuottaa kaikille kansalaisille
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suunnattuja yleishyödyllisiä terminologisia palveluita sekä yritys- ja toimialakohtaisia sanastohankkeita. www.tsk.fi

20. HAVAINNOINTIREPORTAASI
Tehtävässä yksi nuorista selostaa näkemäänsä ja selostuksen
pohjalta ryhmä pohtii objektiivisen raportoinnin merkitystä.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Nuori harjoittelee havaintojen tekemistä ja
niiden jakamista muille. Samalla harjaantuvat taidot, joita vaaditaan hyvän selostuksen
tekemiseen.

Ympäristön havainnointi on kuin urheilun selostamista! Yksi toimittajan tehtävistä on tehdä
tarkkoja, kiinnostavia havaintoja ympäristöstään ja kertoa niistä yleisölle mahdollisimman
taitavasti. Selostajan täytyy siis sekä nähdä että myös ymmärtää näkemänsä.

Kesto
Noin 20 minuuttia.

Tila ja välineet
Rauhallinen keskustelutila. Kaksi kännykkää,
joista toisessa on kaiutintoiminto. Kello tai
ajastin.

Yksi nuorista nimetään selostajaksi, joka saa
mukaansa puhelimen ja lähtee lähiympäristöön. Löydettyään sopivan paikan hän soittaa
ryhmälle ja kaiutinominaisuus laitetaan päälle.
Selostajan tehtävänä on kertoa kaksi minuuttia ympäristössä tapahtuvia asioita puhelimen
toisessa päässä olevalle muulle ryhmälle. Ryhmän puheenjohtaja toimii kellottajana. Havainnoija voi kertoa esimerkiksi viisi asiaa ihmisistä
ja viisi ympäristöstä (esimerkiksi äänet, hajut,
tunnelma). Kun kaksi minuuttia on kulunut, selostaja palaa takaisin ja tehtävä puretaan:
• Missä selostaja oli?
• Millaisia asioita ryhmä sai selostajan havaintojen perusteella selville?
• Mikä jäi epäselväksi?
• Millaisiin asioihin selostaja oli kiinnittänyt
huomionsa?
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Pohtikaa, miten ikä-, kulttuuri- ja sukupuolierot
vaikuttavat tulkintaan, kun katsomme lähiympäristöämme. Riippuu esimerkiksi omasta
kulttuurista, huomioiko massasta poikkeavan
ihonvärin tai vaatekappaleen vai jättääkö sen
huomiotta. Ihmisellä on myös taipumus toivoa
näkevänsä asioita tai tehdä liian nopeita johtopäätöksiä. Pohtikaa yhdessä, miten näitä
toimittajan sudenkuoppia voidaan välttää. Miettikää, syntyisikö havainnoista hyviä juttuaiheita.

Jatka työskentelyä
Seuraavaa kokoontumista varten pyydä nuoria
kantamaan mukanaan muistiinpanovälineitä ja
havainnoimaan arkisia keskusteluja lähiympäristössään. Tehtävänä on ”varastaa” esimerkiksi viisi hyvää repliikkiä kuulemistaan keskusteluista. Kun kokoonnutte, nämä repliikit voidaan
kirjata ylös ja miettiä, syntyisikö niistä juttuaiheita, otsikoita tai muuta työstettävä sisältöä.

21. NAPSI OLENNAINEN
Tehtävässä tiivistetään sanomalehdestä uutinen ja pohditaan
tiivistämisen merkitystä.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Jatka työskentelyä

Nuori harjoittelee olennaisen tiedon löytämistä
isosta tekstimassasta ja huomioi uutiskriteereiden sekä uutisen rakenteen idean.

Harjoitus tehdään yksin tai pareittain. Jaa nuorille artikkeli sekä musta tussi. Pyydä nuoria
tiivistämään teksti niin, että mustalla tussilla
peitetään kaikki sellainen, joka ei ole välttämätöntä uutisen ytimen ymmärtämiseksi. Esimerkiksi kaikki täytesanat, kuvailevat sanat sekä
johdattelut voidaan yleensä poistaa. Artikkelista
etsitään vastauksia erityisesti kysymyksiin mitä,
miksi, miten, milloin ja kuka. Jäljelle jää lopuksi
vain muutama lause, joiden perusteella lukija
voi sanoa, mikä on jutun ydin. Jokainen lukee
lopuksi tiivistämänsä uutisen ääneen.

Tästä tehtävästä on hyvä jatkaa vaativampaan
Tiedotteesta uutiseksi -harjoitukseen (s. 39),
jossa vaaditaan olennaisen löytämistä ja koostamista oikeaksi uutisjutuksi.

Kesto
Noin 20–30 minuuttia.

valmistelut
Etsi sanomalehdistä monimutkaisia ja haastavia uutisjuttuja, esimerkiksi talousuutisia. Tuo
artikkelit käsiteltäväksi.

Tila ja välineet
Rauhallinen tila, jossa ryhmän käytössä on
pöytiä ja mustia, ohuita tusseja.

Pohtikaa tiivistämisen problematiikkaa. Miksi juttua voi olla vaikea tiivistää? Puhutaanko
vaikkapa talousuutisessa asioista abstraktilla
tasolla, minkä vuoksi sitä on vaikea ymmärtää
ja näin ollen tiivistää olennaiseksi? Voitte myös
vertailla eri juttuja, esimerkiksi pääkirjoitus voi
olla vaikea tiivistää, koska siinä ei ole selkeää
näkökulmaa. Kokeilkaa tehtävää myös niin, että kaikki tiivistävät saman uutisen.
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”Harjoitus opetti ensinnäkin ymmärtämään, kuinka paljon ylimääräistä saattaa
yhdessä uutisessa tai jutussa olla, mutta
myös käsittämään sen, kuinka tärkeää esimerkiksi kuvaileva kieli on juttua kirjoittaessa. Opin myös lukemaan ja tajuamaan
lehtijuttujen sisältöä paremmin.” (nuori)

22. TIEDOTTEESTA UUTISEKSI
Tehtävässä nuoret työstävät pareittain tiedotteen pohjalta
uutisen maakuntalehteen.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Nuori opettelee jalostamaan tiedotteista yleisöä
kiinnostavia uutisia.

Jaa ryhmä pareiksi. Kerro, että pari saa luettavaksi tiedotteen, josta pitää saada aikaan
uutinen tunnin päästä julkaistavaan maakuntalehteen. Jutun pituus, haastateltavat ja rakenne
on täysin parin käsissä. Pyydä paria ottamaan
muistiinpanovälineet esiin ja jaa kullekin parille tiedote. Parin tehtävänä on hahmotella juttu
hyödyntämällä juttusuunnitelmapohjaa (liite 4).
Voitte myös kirjoittaa lyhyitä sähkemäisiä uutisia tai esitellä jutun otsikolla ja kolmella ranskalaisella viivalla.

Kesto
Noin 30 minuuttia.

valmistelut
Tulosta STT:n tiedotepalvelusta valikoima tiedotteita nuorten ryhmälle (www.sttinfo.fi/?0).
Myös kunnallisvaltuuston kokousten pöytäkirjat
ovat hyviä lähdeaineistoja.

Tila ja välineet
Rauhallinen keskustelutila.
Muistiinpanovälineet.

Purkakaa jutut ryhmässä. Pohtikaa jutun arvoa
ja painavuutta. Mikä jutuista nousisi etusivulle?
Entä mikä jäisi julkaisematta todennäköisesti
kokonaan? Miten haastateltava vaikuttaa jutun
julkaisun mahdollisuuksiin? Kuka juttua lukisi?
Mitä vaikutuksia julkaistulla jutulla olisi?
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23. TIIVISTÄ UUTINEN RUNOKSI
Tehtävässä tiivistetään uutinen haiku- tai tanka-runomuotoon.

MIKSI?

Tavoitteet
Nuori harjoittelee tekstin tiivistämistä ja kielen
monipuolista käyttöä.

Kannustavatko koululaisvierailut
makeistensyöntiin?
Tarmo Ylhävuori

Kesto
Noin 20–30 minuuttia.

valmistelut
Hanki pinkka sanomalehtiä.

Tila ja välineet
Rauhallinen tila ja muistiinpanovälineet.

Tehtävän kuvaus
Jaa ryhmän jäsenille tai pareille sanomalehtiaukeamat ja pyydä valitsemaan joku uutinen
tai artikkeli. Anna hetki aikaa lukea ja tutustua
artikkeliin. Kun artikkelit on valittu ja luettu,
tehtävänä on tiivistää uutisen sisältö haikurunoksi. Haiku on japanilainen, kolmerivinen
runomuoto, jossa ensimmäisellä rivillä on viisi
tavua, toisella seitsemän ja kolmannella jälleen
viisi tavua. Myös tankarunon mittaa voi kokeilla (5-7-5-7-7). Runot voidaan kirjoittaa omiin
muistiinpanoihin ja lukea ääneen ryhmälle, tai
kirjoittaa erilliselle paperille ja muodostaa hauska runonäyttely työskentelytilaan.

”Päällimmäisenä muistona harjoituksesta on
jäänyt nauru. Muistan nauraneeni vedet silmissä, kun harjoitusta purettiin yhdessä. Se myös
opetti tiivistämään ja löytämään olennaisia
asioita uutisista. Aina kaikkea ei tarvitse selittää
niin pitkästi. Tai vakavasti.” (nuori)

Helsingin Sanomat 5.5.2013

SYKSYLLÄ 2010 Helsingin kau-

punginvaltuusto kielsi helsinkiläisistä peruskouluista makeis- ja
virvoitusjuoma-automaatit. Kuitenkin peruskouluista tehdään
yhä luokkaretkiä makeistehtaille.
Helsingin kaupungin opetusviraston opetuspäällikkö Marjo
Kyllönen, miksi Helsingin kaupungin peruskouluista tehdään
retkiä makeistehtaille?
”Luokka- ja opintoretkistä päätetään koulun tasolla. Opetusvirasto ei anna ohjeita siitä, minne
retkien pitäisi suuntautua. Opintokäyntien täytyy liittyä opetukseen, eli edistää opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista.”
”Vierailukäynti makeistehtaalle voi liittyä moneenkin oppiaineeseen, mutta ainakin alaluokilla se liittyy luontevasti yrittäjyyskasvatukseen. Oppilaat pääsevät tutustumaan teollisuuslaitokseen ja näkevät koko tuotan-

Tanka: (5-7-5-7-7)
Retki tehtaalla
maha täynnä karkkia
Mikä tarkoitus?
Virkamies selittelee:
Kasvatusta tietysti!
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toprosessin. Vierailu luo parhaimmillaan positiivista kuvaa
teollisuustyöstä. Karkkien maistelu ei ole pääasia.”
Voisiko yrityselämään tutustua
muulla tavoin?
”Yrityselämään voi tutustua Helsingissä monipuolisesti. Yrittäjyyskasvatusta on edistetty monin tavoin. Opetusvirastolla on
hyvät yhteistyöverkostot eri yritysten kanssa.”
Entä jos lapsi ei saa syödä karkkia?
”Koulun tehtävänä ei ole kannustaa oppilaita makeisten syöntiin. Huoltajille kerrotaan opintokäyntikohteesta normaaliin tapaan esimerkiksi vanhempainillassa. Huoltajia pitää pyytää ilmoittamaan, jos lapsi ei saa syödä makeisia.”
q Kirjoittaja on Pääkaupunkiseudun Nuorten ääni -toimituksen
toimittaja. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan esille
mediassa.

Haiku (5-7-5)
Miksi koulussa
vieraillaan makeistehtaalla?
Outo selitys.

24. AASINSILTAHARJOITUS
Tehtävässä suunnitellaan kolumneja, joissa yhdistetään
toisiinsa yllättäviä aiheita ja ilmiöitä.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Nuori oppii yhdistämään käsittelemiään aiheita
laajempiin ajankohtaisiin ilmiöihin.

Osallistujat voivat työskennellä yksin tai
pareittain. Jokaiselle osallistujalle/parille
arvotaan yksi ilmiö, kuten ”maahanmuutto”
tai ”ilmaston lämpeneminen”, sekä yksi
ajankohtainen uutinen, kuten ”pääministerin
ero”. Tehtävänä on suunnitella kolumni, joka
alkaa uutisesta ja etenee luontevasti ilmiöön
- tai toisinpäin. Kolumnille keksitään otsikko
sekä ensimmäinen ja viimeinen lause. Muuta
tekstiä ei tarvitse kirjoittaa kokonaan, vaan se
suunnitellaan ranskalaisilla viivoilla.

Kesto
Noin 30–40 minuuttia.

valmistelut
Kirjaa paperilapuille ylös ajankohtaisia ilmiöitä
ja tuoreita uutisotsikoita. Jokaiselle osallistujalle tarvitaan sekä ilmiö- että uutisotsikko-lappu.

Tila ja välineet
Muistiinpanovälineet.

Lopuksi suunnitelmat esitellään ryhmälle. Muut
voivat arvioida, miten luontevasti arvotut aiheet saatiin liitettyä yhteen. Harjoituksessa on
tarkoituksena käyttää mielikuvitusta ja tehdä
ennalta-arvaamattomia, ehkä mahdottomiakin
yhdistelmiä. Harjoitus toimii sitä paremmin, mitä vähemmän uutiset ja ilmiöt näyttävät ensivilkaisulla liittyvän toisiinsa.
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”Tämä oli yksi lempiharjoituksistani. Oli huikeaa
tajuta, miten suuri voima omassa päässä on,
kun kahden täysin kummallisen asian välille on
mahdollista keksiä järkevä selitys. Itse sain laput, joissa toinen koski varusmiesten ylipainoa,
toinen jotain byrokratiankatkuista, kuten kuntaliitoksia tai lakkoja.” (nuori)

25. BLOGIPALIKAT SEKAISIN
Tehtävässä nuoret jär jestävät irtileikattu ja blogitekstejä
loogisiin jär jestyksiin

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Jatka työskentelyä

Nuori kokeilee erilaisia rakenneratkaisuja ja
pohtii niiden merkitystä tekstin ymmärrettäväksi
tekemisessä.

Jaa pareille/pienryhmille blogiteksti irrotettuna
kappaleiksi. Aluksi kappaleet levitellään pöydälle ja luetaan. Sen jälkeen ne järjestetään peräkkäin siten, että syntyy mahdollisimman hyvä
teksti. Lopuksi verrataan alkuperäistä versiota
parin päättämään järjestykseen ja pohditaan,
millaisin perustein rakenne valittiin. Miten lopputulos erosi alkuperäisestä?

Liitteestä 3 löytyy oman blogikirjoituksen
suunnittelua varten kysymyslista, jonka avulla
lukijoita kiinnostavaa blogikirjoitusta voi työstää eri teemoista. Kysymyslista toimii hyvänä tukena myös muiden mielipidekirjoitusten
suunnittelussa.

Kesto
Noin 30–45 minuuttia.

valmistelut
Valitse sopivan mittaisia blogitekstejä tai kolumneja. Tulosta ne ja leikkaa kappaleet toisistaan
irti. Blogitekstejä pitää olla yhtä monta kuin on
pareja/pienryhmiä. Kaikilla voi myös olla sama
teksti, jolloin toteutuksia voidaan vertailla.

Tila ja välineet
Rauhallinen työskentelytila, jossa on riittävästi
pöytätilaa.
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”Tehtävä oli aluksi yllättävän haastava. Mutta
kun logiikan tajusi, tuli loppujen palikoiden paikalleen laittamisesta helpompaa. Lopulta tuntui, kuin olisi pelannut hankalaa pala- tai päättelypeliä!” (nuori)

26. MILTÄ MAAILMA NÄYTTÄÄ?
Tehtävässä nuoret tuottavat pienryhmissä omista
mielikuvistaan pieniä videotarinoita.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Nuori harjoittelee omien mielikuvien esittämistä
muille videokameran avulla.

”Elokuvallinen kuva rakentuu taidolle esittää
oma mielikuva kohteesta havaintona siitä”, ajatteli elokuvaohjaaja Andrei Tarkovski. Elokuvan
kuvaaja yrittää kuvata kohdettaan niin, että kameran kuva vastaa hänen omaa mielikuvaansa. Tämä on tärkeä taito myös toimittajalle ja
sitä harjoitellaan tässä tehtävässä.

Kesto
90 minuuttia.

valmistelut
Huolehdi, että kuvauskalusto on käyttövalmiina.

Tila ja välineet
Videokameroita, televisio tai videotykki,
fläppitaulu, tusseja, kyniä, paperia.

Nuoret jakautuvat 2–4 hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä miettii, miltä kokoontumispaikan
lähiympäristössä heidän mielestään näyttää.
Paperille listataan kolme adjektiivia, joita ei
kerrota muille ryhmille. Jokainen ryhmä saa videokameran. Tehtävänä on kuvata 1–2 minuutin mittainen video, joka vastaa kysymykseen
”Miltä lähiympäristömme näyttää?” Apuna käytetään paperille listattuja adjektiiveja. Videolla
ei saa lavastaa tilanteita, näytellä eikä selostaa,
vaan sen pitää koostua aidoista dokumentaarisista havainnoista. Otokset voivat olla hyvinkin
lyhyitä, vaikka muutaman sekunnin mittaisia.
Videosta tulee elävämpi, kun jokaisessa otoksessa tapahtuu jotain. Tapahtuma voi olla hyvin
pienikin, esimerkiksi lehtien liike tuulessa tai liikennevalojen vaihtuminen.
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Kun videoita katsotaan yhdessä, muut ryhmät
kirjoittavat ylös adjektiiveja, joita nähdystä tulee
mieleen. Ne kerätään näkyville fläppitaululle.
Lopuksi videon tehnyt ryhmä kertoo mitä adjektiiveja heillä itsellään oli alun perin mielessä.
Pohditaan yhdessä, miten mielikuvia onnistuttiin välittämään videon avulla. Jos katsojille tuli
mieleen eri asioita kuin videon tekijät tarkoittivat, mistä se johtui? Videot voidaan katsoa
myös ilman ääniä, jolloin on helpompaa keskittyä pelkkiin kuviin.

Jatka työskentelyä
Kokeilkaa seuraavaksi tehdä video, joka esittää, miltä lähiympäristössä näyttää 50 vuoden
päästä. Mitä tuossa ajassa on tapahtunut? Miten se näkyy ympäristössä? Mitä asioita pitää
kuvata – ja mitä jättää kuvaamatta – jotta oikea
mielikuva välittyy katsojalle?

”Harjoitus tuntui tosi intensiiviseltä! Nautin siitä,
kuinka upposin videokuvauksen ja mielikuvien
maailmaan. Ennen aloittamista harjoitus kuulosti tosi pitkältä, mutta aika kului nopeasti, kun
päästiin vauhtiin. Hurjaa oli myös huomata, että
tulevaisuutta kuvatessa lähes kaikkien ryhmien
maailmat olivat synkkiä.” (nuori)

27. ETUSIVU UUSIKSI
Tehtävässä nuoret tuottavat paikallislehden etusivun
ra jatussa a jassa.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Nuori tutustuu toimittajan työn perusteisiin sekä
harjoittaa ryhmätyötaitojaan.

Nuoret jakaantuvat 4–6 hengen pienryhmiin.
Ryhmät nimeävät keskuudestaan päätoimittajan, joka huolehtii, että ryhmän jäsenet tietävät
tehtävänsä ja pysyvät aikataulussa. Lisäksi ryhmä valitsee taittajan, joka huolehtii lehden ulkoasun valmistumisesta. Muut ovat toimittajia.

Kesto
Noin kaksi tuntia.

Tila ja välineet
Rauhallinen keskustila, johon pienryhmät voivat perustaa omat toimituksensa. Etusivun
toteutustavasta riippuen tarvittavia välineitä,
esimerkiksi valkotauluja, tyhjiä kopiopapereita,
magneetteja, kartonkia ja tusseja/kyniä sekä liimaa. Muistiinpanovälineet kaikille osallistujille.

Ryhmän suositeltu koko
Vähintään kymmenen henkilöä.

Kunkin toimituksen tehtävänä on täyttää lehtensä etusivu (iso valkotaulu tai kartonki) oikeilla
uutisilla, jotka hankitaan tehtävän aikana lähiympäristöstä. Etusivut toteutetaan joko valkotauluille magneeteilla kiinnitettyjä kopiopapereita käyttämällä tai kartongeille kopiopapereita
liimaamalla.
Sivu koostuu otsikoista, lyhyistä ingresseistä
ja kuvista. Etusivulla ei tarvitse olla kokonaisia
uutisia – nehän olisivat tietysti sisäsivuilla. Toki
mukaan mahtuu pari pientä juttuakin. Lisäksi
lehdellä on nimi, jonka ryhmä päättää itse.
Päätoimittaja organisoi ryhmänsä kanssa uutisten etsimisen, ideoinnin, kirjoittamisen ja
lehden etusivun taittamisen. Aikaa on yhteensä
60 minuuttia. Sen jälkeen lehti lähtee kuvitteelliseen painoon!
Kaikkien uutisten pitää perustua oikeisiin, lähiympäristössä tehtyihin havaintoihin ja hankittuihin tietoihin. Pienistäkin havainnoista voi
syntyä kiinnostavia uutisia. Tiivis työskentelyaika pakottaa kirjoittamaan nopeasti ja työskentelemään tehokkaasti. Tavoitteena ei ole
visuaalisesti upea painotuote, vaan tyyli saa on
luonnosmainen ja lennokas.
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Lopuksi etusivut ”julkaistaan” koko porukalle ja
pohditaan yhdessä mitä uutta prosessi opetti
ja millaisia asioita tulee ottaa huomioon uutisia
tehdessä.

Näin syntyy uutinen
• Uutinen vastaa kysymyksiin mitä, missä, milloin, miten, miksi.
• Asiat kirjataan uutiseen tärkeysjärjestyksessä
eli tärkein asia ensin.
• Mene suoraan asiaan.
• Uutisessa ei ole toimittajan mielipiteitä.
• Uutiseen voi haastatella ihmisiä, jotka tuovat
uutiseen eri näkökulmia.

etusivu uusiksi -variaatio

Tehtävään saa lisää hauskuutta ja haastetta ylimääräisillä säännöillä, jotka määrittelevät, mitä
aiheita etusivulla pitää olla ja millaisilla tavoilla
tietoa hankitaan.
Variaation valmis tehtävänanto löytyy liitteenä
(liite 2).

”Etusivu uusiksi oli minulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä harjoitus. Pääsin ensimmäistä
kertaa kokeilemaan inDesing-ohjelmaa, jonka
kautta kiinnostuin taittamisesta ja lopulta päädyin nykyiseen opiskelupaikkaani muotoilualalla.” (nuori)
”Kummassakin toimituksessa oli 10 jäsentä.
Toinen toimituksista organisoitui varsin ammattimaisesti, kun päätoimittaja jäi toimitukseen ja

otti vastaan puheluita ja juttuehdotuksia keikoilla olevilta toimittajilta. Toinen toimitus oli
hajanaisempi, mutta päätti heti aluksi panostaa
pitkien juttujen asemesta visuaaliseen ilmeeseen. Lehdistä tulikin varsin erilaiset: toiseen
oli löydetty oikeita uutisia, tehty katugallup ja
ruokapaikkavertailu. Toinen lehdistä oli selvästi
viihteellisempi, ja siinä keskityttiin sensaatioihin, paljastuksiin ja kohuraportteihin (”Lehti testasi: alaikäiselle myytiin tupakkaa”).” (ohjaaja)

”Oli tosi siistiä päästä kokonaisvaltaisesti tekemään lehteä! Yllättävintä oli kiire: melkein kaikilla jäi jutut hieman puolitiehen. Nyt ymmärrän,
mitä deadline oikeasti tarkoittaa.” (nuori)

28. KUVA PUUTTUU
Tehtävässä nuoret kuvaavat videoinserttejä valmiiden
uutistekstien pohjalta.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Nuori harjoittelee kuvakerrontaa, videotyöskentelyä ja uutiskuvaamisen perusteita.

Nuoret jakaantuvat 3–5 hengen ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle jaetaan ajankohtainen uutisteksti. Ennen aloittamista ryhmä valitsee itselleen
tuottajan, joka pitää huolta tehtävän aikatauluista ja ohjeista. Tuottaja voi muuten osallistua
työskentelyyn samalla tavalla kuin muutkin.

Kesto
90 minuuttia.

valmistelut
Kerää esimerkiksi Ylen Selkouutisista (http://
yle.fi/selkouutiset/) tai tuoreesta sanomalehdestä uutistekstejä, joiden pituus on ääneen
luettuna 1–2 minuuttia. Poista tekstistä suorat
sitaatit. Varmista kuvauskaluston toimivuus ja
riittävyys. Huolehdi myös, että purkuvaiheessa
videot voidaan katsoa suoraan kamerasta esimerkiksi videotykin kautta.

Tila ja välineet
Videokameroita, televisio/tykki,
muistiinpanovälineet. Monipuolinen
kuvausympäristö.

Ryhmän tehtävänä on suunnitella ja kuvata
uutisinsertti eli ajankohtaista asiaa käsittelevä
uutispätkä, jossa juontona käytetään valmista
uutistekstiä. Kuvitus kerätään lähiympäristöstä mielikuvitusta ja videokameraa käyttämällä.
Jos kuvausympäristö on monipuolinen, voi tilanteiden lavastaminen ja näytteleminen olla
kokonaan kiellettyä. Silloin otokset pitää kuvata
dokumentaarisesti kuten oikeissakin uutisissa.
Se tekee harjoituksesta hieman vaikeamman –
ja hauskemman! Uutisteksti jaetaan 6–8 osaan,
jotka kuvataan kameralle peräkkäisinä otoksina
oikeassa järjestyksessä. Ääniraita äänitetään
kuvaushetkellä. Uutisia ei tarvitse siis erikseen
leikata!
Isossa ryhmässä kannattaa erikseen sopia, miten kaikki pääsevät osallistumaan. Esimerkiksi
jokainen ryhmän jäsen voi kuvata vuorollaan
yhden kuvista. Myös spiikkaajaa (eli uutisen
lukijaa) voi vaihtaa kesken uutisen. Ryhmä voi
itse päättää, näkyykö spiikkaava toimittaja jossain kuvassa.
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Harjoitus tehdään kolmessa vaiheessa:
1) Taustatyö. Ryhmä kiertää kuvausympäristöä uutistekstin kanssa ja etsii kiinnostavia
asioita kuvattavaksi. Ideat listataan paperille.
2) Kuvasuunnitelma. Uutinen jaetaan kuviin
esimerkiksi merkitsemällä leikkauskohdat tekstin sekaan. Kuvat voidaan piirtää tai niiden sisältö kirjoittaa lyhyesti.
3) Kuvaus. Kun kuvasuunnitelma on tehty,
ryhmä saa kameran ja lähtee kuvaamaan.
Otokset kuvataan kameralle suoraan oikeassa
järjestyksessä. Spiikkaus tehdään kuvaustilanteessa mahdollisimman lähellä kameran mikrofonia. Epäonnistuneet otokset voi tarvittaessa
poistaa heti kuvaustilanteessa tai sen jälkeen.
Kuvasuunnitelmaa ei ole pakko noudattaa, jos
kuvaustilanteessa syntyy parempia ideoita.
Lopuksi insertit katsotaan yhdessä ja puretaan
prosessi keskustellen. Mikä oli haastavaa, mikä
helppoa? Mitä tehtävä opetti kuvituskuvan merkityksestä videossa?

”Harjoitus oli todella hauska! En ollut ennen
ymmärtänyt, miten paljon kuvalla on merkitystä. Surullisesta uutisesta saa hauskan hyvinkin
nopeasti vain vaihtamalla kuvaustapaa.” (nuori)

29. VANHEMPAINILTA-MALLI
Nuoret tuottavat toiminnallisen vanhempainillan.

Tavoitteet

Tehtävän kuvaus

Nuoret välittävät oppimaansa ja kokemaansa
vanhemmille mediakasvatuksen keinoin.

Järjestäkää infoilta vanhemmille ja muille toiminnasta kiinnostuneille aikuisille. Perinteisen
vanhempainillan sijaan toimintatapoja hahmotetaan sanojen sijaan teoilla. Vanhemmat
voivat tutustumiskäynnillä kokeilla nuorten
ohjaamina samoja harjoituksia, joita toimitusryhmässä tehdään, heitä voidaan haastatella
ja laittaa haastattelemaan muita. Vanhemmille
voi olla tarjolla esimerkiksi tutustumispisteitä,
joissa kierretään. Nuoret voivat esitellä myös
vanhemmilleen tekemiään mediaesityksiä.

Kesto
Vanhempainillan kesto noin yksi tunti, valmistelut 3–4 tuntia.

Tila ja välineet
Rauhallinen keskustelutila. Jos mahdollista,
valitkaa tila, jossa voidaan keskustella rennosti
(ei auditorio), av-välineet mediaesitysten
esittämistä varten.

Samaa mallia voi käyttää myös, kun toimintaa
esitellään nuorten tapahtumissa ja uusia toimittajia rekrytoidaan.
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”Oli mukavaa näyttää läheisille ihmisille mitä
me toimituksessa teemme. Kummitätini tuli paikalle, ja tykkäsi kovasti!” (nuori)
”Vanhempainilta oli menestys. Vanhemmat
asettuivat mielipidejanalle keskustelemaan yhteisen perheillallisen tärkeydestä, tutustuivat
toisiinsa ja nuoriin kolmen kysymyksen haastatteluilla (minkä alan asiantuntija olet?), tekivät
viikon havaintoja (nuoret ja vanhemmat olivat
aika tavalla eri mieltä siitä, onko bensan hinnan
nousu hyvä vai huono asia!), esittelivät omien
tietojensa pohjalta Nuorten Ääni -toimitusta,
keskustelivat pienryhmissä nuorista ja aikuisista ja katsoivat toimituksen tekemiä ohjelmia.”
(ohjaaja)

LINKKEJÄ JA LISÄMATERIAALEJA
Nuorten Ääni -toimituksen blogi
http://nuortenaani.blogspot.fi/

www.mediakasvatus.fi

Mielipidekirjoitus videon avulla

Nuorten Ääni -toimituksen blogissa julkaistaan nuorten toimituksen jäsenten tuottamia sisältöjä ja kerrotaan niiden tekemisestä. Juttuarkistosta löytyvät useimmat
Helsingin Sanomien, Suomen Kuvalehden
ja Ylen julkaisemat jutut.

Mediakasvatusseuran ylläpitämä verkkopalvelu
tarjoaa ilmaiseksi mediakasvatukseen sopivat
materiaalit nuorisotyöhön. Lisäksi voit selata
kalenterista sopivia täydennyskoulutuksia sekä
seurata aktiivista uutisvirtaa.

Ismo Kiesiläisen ja Mikko Toiviaisen tuottamassa
työpajassa tehdään videomielipidekirjoituksia,
joilla pyritään vaikuttamaan yhteisiin asioihin.
Tavoitteena on oppia ilmaisemaan ja perustelemaan omia mielipiteitä julkisessa keskustelussa,
jossa videokuva on nykyään tärkeä väline.

Luettavaa

Kaikki tällä sivulla luetellut oppaat
ja sivustot löydät mediakasvatus.fi:n
materiaalipankista:
www.mediakasvatus.fi/oppimateriaalia

Alasilta, Anja. Verkkokirjoittajan käsikirja.
Inforviestintä 2002.
Alasilta, Anja. Kirjoituskoulun vuosikirja 1.
Scriptio 2012.

Käsikirjoituskortit
Käsikirjoituskorttien avulla on helppo suunnitella dokumenttielokuva, videomielipidekirjoitus
tai muu asiapohjainen video. Korttien avulla
työskentelyn ohjaaminen on helppoa, vaikka
audiovisuaalinen kerronta ei olisikaan omaa
alaa.

”Me tehdään mediaa!” Ideoita ja käytänteitä nuorten toimituksiin nuorten tieto- ja
neuvontatyössä

Mediaa vaikuttavasti - käsikirja nuorten
mediavaikuttamiseen -opas

Karlsson, Ylva ja Kuick, Katarina.
Kirjoittamisen ihanuus - Nuoren kirjoittajan
opas. Karisto 2010.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin tuottama opas, jossa selvitetään mitä nuorten toimituksissa tapahtuu, miten
niitä perustetaan, ohjataan ja kehitetään työntekijänä. Opas tukee myös nuorisotyöntekijän
omaa kasvua ja kriittisen, henkilökohtaisen mediasuhteen kehittämistä

Opas on julkaistu osana Mikkelin ammattikorkeakoulun koordinoimaa Mediavaikuttamisen
parhaat eurooppalaiset käytännöt -hanketta, ja
se sisältää hyviksi havaittuja nuorten mediavaikuttamisen käytäntöjä.

Kotilainen, Lauri. Hyvä lehtijuttu kirjoittajan opas. Minneapress 1991.

Matkaopas toimittamiseen

Elokuvakerronnan kolme perusasiaa

Nuorten Ääni -toimituksen lehtitoiminnan ohjaajan Elisa Miininin kirjoittama opas on tarkoitettu
matkansa alussa oleville toimittajille, jotka haluavat muuttaa maailmaa ja kysyä yhä uudestaan: "Miksi?".

Ismo Kiesiläisen kirjoittama pieni opas opettajalle ja opiskelijalle kertoo yksinkertaisesti ja
havainnollisesti, miten elokuvakerronta toimii.
Opas sisältää myös yksinkertaisia harjoituksia.

Herkman, Juha; Vainikka, Eliisa.
Lukemisen tavat : lukeminen sosiaalisen
median aikakaudella. Tampereen yliopisto
2012. Saatavilla: http://tampub.uta.fi/
handle/10024/66381

Lehtinen, Kenneth. Kuvaa asenteella! vauhtia ja fiilistä. Docendo 2011.
Punkari, Pekka ja Saiha, Markku.
Digijärkkärikoulu 1. Docenco 2010.
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liit

t e et

liite 1: kysymyskortit tuottajille

Mikä on jutun näkökulma?

Miksi aiheesta pitäisi tehdä juttu?

Miksi aihe on juuri nyt ajankohtainen?

Millaisia havaintoja sinulla on aiheesta?

Milloin aihetta on viimeksi käsitelty
mediassa? Miten?

Minkä takia muut mediat eivät ole
käsitelleet aihetta?

Minkä takia juuri sinä tekisit aiheesta
hyvän jutun?

Keitä jutussa pitäisi haastatella?

Mikä aiheen käsittelyssä voi olla vaikeaa?

Millaisiin ongelmiin pitää varautua
juttuaihetta kehitellessä?

Voisitko rajata aiheen tiukemmaksi?

Mitä eri näkökulmia saat juttuun
haastateltavia valitsemalla?

Voiko juttuun ottaa jonkun eri
näkökulman?

Mihin ajankohtaiseen ilmiöön
aiheen voisi liittää?

Millaisia seurauksia tai vaikutuksia tällä
jutulla mielestäsi on?

LIITE 2: ETUSIVU UUSIKSI -VARIAATIO

Valmis tehtävänanto ryhmille
Toimituksen tehtävänä on toimittaa fläppitaulun
kokoinen lehden uutis-etusivu. Sivun ulkoasu
voi koostua otsikoista, muusta tekstistä, vähintään yhdestä kuvasta ja muista graafisista
elementeistä. Sisällön pitää koostua oikeista toimituksen itse hankkimista uutisista ja
uutisotsikoista.
Kaikkea ei tarvitse kirjoittaa kokonaan – onhan
lehdessä myös kuvitteellisia sisäsivuja.
Tekstit kirjoitetaan suoraan fläpille. Kuvat piirretään itse. Toimitus valitsee lisäksi lehdelleen
nimen, joka näkyy etusivulla. Aikaa tehtävän
tekemiseen on 60 minuuttia. Sivun pitää olla
valmiina (esimerkiksi) klo 18:30.
Toimituksen pitää ennen tehtävää valita keskuudestaan päätoimittaja, taittaja ja toimittajia.
Myös muita vastuutehtäviä voi määritellä.

• Päätoimittaja vastaa sivun valmistumisesta
ja siitä, että julkaistut uutiset pitävät paikkansa. Päätoimittajalla pitää olla käytössään koko
toimituksen yhteystiedot, jotta heihin saa yhteyden kesken harjoituksen.
• Taittaja huolehtii etusivun ulkoasusta. Hän
voi olla myös se, joka kirjoittaa ja piirtää
lopputuloksen.
• Toimittajat etsivät ja kirjoittavat uutisia.
Uutis-etusivulla pitää olla uutisia ainakin seuraavista teemoista:
1.
2.
3.
4.

Maahanmuutto
Talouskriisi
Ensi vuosi
Oma kylä/kaupunginosa
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Lisäksi uutisia pitää hankkia ainakin seuraavilla
tavoilla:
1. Tehtävän aikana toimitukseen saattaa saapua tiedote tai muuta materiaalia, jonka pohjalta pitää uutisoida. (Ohjaaja valmistelee tämän
etukäteen. Materiaali voi olla esimerkiksi kunnanvaltuuston pöytäkirja.)
2. Tekemällä gallup, jossa on ainakin kymmenen vastaajaa.
3. Tekemällä puhelinhaastattelu. (Haastateltava nimetään etukäteen ja ryhmälle annetaan
nimi, titteli ja yhteystiedot.)
Teemoja ja tiedonhankintatapoja saa yhdistellä
vapaasti. Toimitusryhmän nuoria tai työntekijöitä ei saa haastatella.

liite 3: blogikirjoituksen
juttusuunnitelma
Blogikirjoitusta tai videblogia voi suunnitella tämän kysymyslistan avulla. Yritä vastata kaikkiin kysymyksiin. Mieti jokaiseen kohtaan useampia vaihtoehtoja ja valitse niistä sinusta kiinnostavin. Valmiissa kirjoituksessa tai videossa ei tietenkään tarvitse käyttää näitä kaikkia.

			

Oma havaintosi tärkeäksi kokemastasi aiheesta

			

Mihin yhteiskunnalliseen ilmiöön tai keskusteluun havainto liittyy?

			

Mihin uutiseen tai a jankohtaiseen asiaan havainto liittyy?

			

Mitä omia kokemuksiasi aiheeseen liittyy?

			

Mitä tunteita havainto herättää sinussa?

			

Keitä asia koskee suoraan tai välillisesti? Ketkä ovat siitä vastuussa?

			

Mitä ongelmia asiassa on / se aiheuttaa?

			Mikä on ratkaisuehdotuksesi?
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LIITE 4: LEHTIKIRJOITUKSEN TEKEMISEN
VAIHEET
Tämän juttusuunnitelmarungon avulla voit työstää lehtikirjoituksia eri medioihin. Runko auttaa pysymään asiassa ja aikataulussa.

jutun työnimi:

_______________________

jutun tekemisen aikataulu

_____________________________________

Mieti näitä ja kir jaa ylös a jatuksiasi
Juttusuunnitelman tekemisestä puhuttu
kokouksessa
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Teetkö jutun yksin vai yhdessä toisen toimittajan kanssa?
Mikä on jutun aihe? Mistä jutussa on kysymys? Mitä haluat 		
jutulla kertoa?
Minkä tyyppisestä jutusta on kysymys? Onko se henkilöhaastattelu, reportaasi, uutinen, kolumni, mielipidekirjoitus vai jotakin muuta?
Mikä on jutun näkökulma / näkökulmat? Suunnitteluvaiheessa
vaihtoehtoisia näkökulmia voi olla useampia.
Ketä jutussa voisi haastatella? Kuka osaisi kertoa aiheesta 		
parhaiten? Mitä hänet löytää?
Alustavat haastattelukysymykset. Suunnitteluvaiheessa riittää
jo parikin kysymystä.
Millaista taustatietoa tarvitset? Mihin pitää perehtyä ennen 		
haastatteluista sopimista?
Minkä pituinen juttu on? Kaikkien uutisten ei tarvitse täyttää 		
koko sivua, joskus asian voi tiivistää myös puoleen liuskaan.
Miten juttua on tarkoitus kuvittaa? Kuvasuunnitelmassa on
syytä miettiä, mikä kuva tai graafi havainnollistaisi 		
aihetta parhaiten?
Avoinna olevat asiat. Mitä asioita pitäisi vielä pohtia ja työstää
ennen työhön ryhtymistä?
Mikä on juttusuunnitelman ja jutun työstön aikataulu? Kirjaa 		
aikatauluun tarkat päivämäärät. Mikäli juttu tehdään 		
julkaistavaksi ammattilaismediassa, tehdään aikataulu yhdessä heidän kanssaan.

Näkökulma rajattuna ja haastateltava
mietittynä
Taustatyö tehty

Juttusuunnitelma valmis

Juttu kirjoitettu

Juttu kommentoitavana ja editoitavana

Juttuun on tehty korjaukset

Juttu on valmis

Juttu julkaistaan
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päivämäärä

LIITE 5: TV-OHJELMAN TAI INSERTIN
TYÖSTÄMISEN SUUNNITELMA
Tämän juttusuunnitelmarungon avulla voit työstää TV-ohjelmien tai inserttien suunnitelmaa. Runko auttaa pysymään asiassa ja ottamaan huomioon
monipuolisesti insertin tekemisen näkökulmia. Pohtikaa ryhmässä vastaukset kaikkiin kysymyksiin.

aihe

Mitä juttu käsittelee? Esimerkiksi "Vanhojen polkupyörien yllättävä
suosio".

näkökulma/pääväite

Mikä on jutun näkökulma tai pääväite? Pääväite on kysymys, slogan tai
lause, esimerkiksi "Halvan vanhan pyörän löytäminen on vaikeaa". Hyvä
pääväite sisältää tai synnyttää toimintaa.

pituus

Jutun suunniteltu pituus minuutteina.

toteutustapa

Kuvaile mitä valmiissa jutussa tapahtuu. Esimerkiksi "Toimittaja etsii erilaisia paikkoja, joista voi saada halvalla vanhan pyörän". Selostus voi olla
paljon pidempikin.

havainto

Millaisesta havainnosta juttuidea syntyi? Mitä muita havaintoja tai huomioita sinulla on aiheesta?

henkilöt

Keitä asia koskee suoraan tai välillisesti? Ketkä ovat siitä vastuussa?
Merkitkää lopuksi lihavoidulla ne, jotka haluaisitte mukaan juttuun.

kuvauspaikat

Mitä paikkoja aiheeseen liittyy? Merkitkää lopuksi lihavoidulla ne, jotka
haluaisitte mukaan juttuun.

a jankohtaisuus

Miksi aihe on nyt ajankohtainen? Onko asiasta tietoa, jolla on uutisarvoa?

taustatiedot

Millaista taustatietoa juttuun tarvitaan?
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liite 6: toimituskokouksen runko
Nuorten Ääni-toimituksen kokousrunko havainnollistaa, miten toimituskunta toimii ja miten toimituskokoukset organisoidaan. Mallia voi vapaasti hyödyntää ja soveltaa erilaisten toimitusryhmien työskentelyn organisoimiseksi.
Paikka
Aika 				
(noin kaksi tuntia)
Puheenjohtaja 			
(Joku toimituksen neljästä puheenjohtajasta on suunnitellut kokouksen yhdessä aikuisen ohjaajan kanssa.)
Sihteeri 				
(Joku nuorista toimii sihteerinä.)
Läsnä 				(Keitä on paikalla?)

1. Jär jestäytyminen 10 min.
Esittäytyminen. Onko uusia jäseniä? Pitääkö
jonkun lähteä kesken kokouksen?

3. Tiedotus- ja kokousasiat
30 min.

Pohditaan, millaisia juttuja havainnoista voisi
syntyä.

Kerrataan tarvittaessa kokouskäytäntöjä.
Havainnot ja juttuideat kirjoitetaan fläpille.

Ketkä järjestivät kokouksen tarjoilut?
Valitaan huoltojoukko, joka jää kokouksen jälkeen siivoamaan.
Esitellään
aikataulu.

lyhyesti

kokouksen

ohjelma

ja

2. Mielipidemittari 10 min.
Edellisessä kokouksessa valittu henkilö vetää
mielipidemittarin haluamastaan kysymyksestä.
(Puheenjohtajan täytyy muistaa varmistaa viimeistään edellisenä päivänä, että ko. henkilö
muistaa tämän tehdä.)
Kuka pitää mielipidemittauksen seuraavassa
kokouksessa?

Katsotaan tai luetaan toimituksen uudet jutut.
Juttuja voi lukea ääneen ja keskustella niiden
pohjalta pareittain. Tämän jälkeen annetaan
suullista palautetta.
Paikallismedia on ehdottanut yhteistyötä.
Olemmeko kiinnostuneita? Ketkä lähtevät
neuvottelemaan?
Liisa on ehdottanut uuden valokuvauskameran
hankkimista toimituksen rahoilla.

4. Tauko 10 min.
5. Havaintokierros 50 min.
Jokainen kertoo jonkun tekemänsä havainnon.
Puheenjohtaja vetää keskustelua.
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Lopuksi fläpille kirjoitetuista ideoista äänestetään. Mistä aiheista toimituksen pitäisi tehdä
juttu?

6. Fiiliskierros ja
aikataulut 10 min.
Käydään läpi tulevien viikkojen aikatauluja ja
esimerkiksi kouluttautumismahdollisuuksia
Fiiliskierros:
Miltä nyt tuntuu?
Mitä hyvää ja/tai huonoa kokouksessa oli? Kirjoitetaan ylös.

7. Kokous päättyy, siivous
alkaa.

Maailma on täynnä epäkohtia, ilonaiheita ja ihmeitä, joista pitäisi kertoa muille.
Mutta miten pienen äänen saisi kuulumaan suuressa mediassa? Avuksi tarvitaan
hieman uteliaisuutta, vähän rohkeutta ja hyvä ryhmä.

Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin! on kokoelma
työmenetelmiä, jotka kutsuvat muuttamaan mediaa ja maailmaa. Harjoituksissa
opitaan toimittajan työtä: ajattelemista, havainnointia, haastattelemista,
kirjoittamista ja kuvaamista. Samalla tutustutaan ryhmän jäseniin ja tehdään
päätöksiä yhdessä.
Opas on tarkoitettu nuorten ryhmille ja niiden ohjaajille. Se sopii media- ja demokratiakasvatuksen tueksi opetukseen ja nuorisotyöhön. Harjoitukset on kehitetty
pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimituksessa yhdessä nuorten kanssa.
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