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Median maailma ei saa olla vain aikuisten maailma. Lapsilla ja nuorilla on myös 
oikeus olla osa mediaa. Media-alan ammattilaisilla on siinä iso rooli.

Media on muodossa tai toisessa osa lasten ja nuorten jokapäiväistä elämää. Sitä kautta 
myös lapset ja nuoret ovat osa media-ammattilaisten jokapäiväistä työtä. 

Olipa sitten kyseessä sitten mainosgraafikko, elokuvakäsiohjaaja tai journalisti, jokainen 
heistä on työnsä kautta lähes varmuudella jossain vaiheessa työuraansa tavalla tai 
toisella, suoraan tai välillisesti, tekemisissä lasten ja nuorten kanssa.

Mediakasvatukseen perehtyneet journalistit ja muut media-ammattilaiset ovat siten 
ammatillisessaan osaamisessaan vahvoilla. He ymmärtävät vastuunsa 
mediakasvatuskumppaneina ja ottavat huomioon lapset ja nuoret mediaosallistujina, 
median kuluttajina ja tuottajina.

He toteuttavat alueellista yhteistyötä koulujen ja nuorisotyön kanssa ja kannustavat 
yleisöään entistä vahvemmin kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen. He myös 
huomioivat lasten oikeudet ja eettisen vastuunsa lapsiin ja nuoriin liittyvässä 
uutisoinnissa.

Nykyisiin medianomi- ja journalistikoulutuksiin mediakasvatus kuuluu kuitenkin vain 
satunnaisesti. Alan koulutuksessa onkin selkeä tarve lisätä opiskelijoiden 
mahdollisuuksia tutustua mediakasvatukseen jo opiskeluaikana ja näin kehittää 
ammattilaisuuttaan.

JOHDANTO

Tämän materiaalin tavoitteena on tarjota media-alan opiskelijoille ja ammattilaisille 
käytännöllistä tietoa mediakasvatuksesta sekä lisätä opiskelijoiden mahdollisuuksia
tutustua mediakasvatukseen jo opiskeluaikana ja näin kehittää ammattilaisuuttaan.

Kyseessä ei ole varsinainen oppimateriaali tehtävineen, vaan tarkoituksena tarjota 
perustiedot mediakasvatuksesta sekä tuoda erilaisia näkökulmia käytännön 
soveltamiseen.

Ensimmäinen osa tutustuttaa lukijansa mediakasvatukseen liittyviin peruskäsitteisiin 
sekä arvopohjaan sekä lasten oikeuksiin sopimukseen.

Toisessa osassa alan ammattilaiset kertovat oman näkökulmansa mediakasvatukseen 
käytännössä. Millaiset asiat tulee ottaa huomioon elokuvatuotannossa, jos 
kuvausryhmässä on mukana lapsia? Entä mitä journalistin pitäisi pohtia lapsia ja nuoria 
haastatellessaan? 

Mediakasvatuksen parissa työskentelevä opettaja kertoo koulun 
näkökulman asiaan. Lisäksi nuori haastateltava kertoo, millaisia seurauksia 
julkisuudessa esiintymisestä seuraa.

Tavoitteena on, että tämän luettuaan tulevilla media-alan ammattilaisilla on:

 Perustietoa lasten mediakulttuurista sekä siitä, millaisia lukijoita ja median kuluttajia 
 Lapset ovat.
     Ymmärrys mediakasvatusvastuusta sekä lasten oikeuksiin liittyvistä näkökulmista 
 osana omaa ammattilaisuutta.
     Käytännön malleja ja esimerkkejä lasten ja nuorten kohtaamiseen. 
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Haluatko tietää lisää?
Mikäli olet kiinnostunut materiaalista ja siihen liittyvistä koulutuksista, ota yhteyttä 
Mediakasvatusseuraan 
mediakasvatus@mediakasvatus.fi
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Materiaali on osa alan oppilaitoksiin suuntautunutta koulutuskiertuetta, jonka 
Mediakasvatusseura toteuttaa syksyllä 2014. 

Kiertue ja materiaali on tuotettu yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n, Nuorten tieto- ja 
neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin, Kelaamon, Yleisradion sekä 
Aikakausmedian kanssa. Materiaali on tuettu opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Aineisto on julkaistu mediakasvatus.fi-sivustolla.



OSA 1 
MIKSI MEDIAKASVATUS 
ON TÄRKEÄÄ

Tässä osassa kerrotaan, mitä 
mediakasvatus on sekä 
tutustutaan keskeisimpiin 
käsitteisiin ja lapsen oikeuksien 
sopimukseen.



Monella media-alan ammattilaisella on ennakkoluuloja mediakasvatusta kohtaan tai se 
koetaan vaikeaksi. Listaamme seitsemän ennakkoluuloa ja perustelemme, miksi ne 
eivät pidä paikkaansa.

1.  Kasvatus, eikö se ole jotain mikä tapahtuu koulussa?

Suurin osa lasten ja nuorten mediankäytöstä tapahtuu vapaa-ajalla kouluajan 
ulkopuolella. Se ei silti tarkoita, etteikö mediaa pitäisi opettaa myös koulussa. Koulu ei 
kuitenkaan voi yksin kantaa kaikkea vastuuta mediakasvatuksesta, vaan se kuuluu yhtä 
lailla koululle, kodille kuin median tekijöille, eli sinulle ja minulle.

2. Lapset ja nuoret eivät kiinnosta minua

Ei tarvitsekaan. Ei kukaan olekaan pyytänyt sinua ryhtymään kenenkään kaveriksi. Kyse 
onkin ammatillisesta kehittymisestä. Mediakasvatus on osa media-ammattilaisen 
ammattitaitoa.Sitä paitsi lapset ja nuoret eivät ole mikään yhtenäinen ryhmä, kuten eivät 
ole aikuisetkaan.

3. Enhän minä tee lapsille ja nuorille juttuja tai ohjelmaa, miksi tämä koskee minua?

Lapset ja nuoret kuluttavat ja käyttävä mediaa. Tekemilläsi valinnoilla on kuitenkin 
todennäköisesti suoria tai epäsuoria vaikutuksia tai yhteyksiä lapsiin ja nuoriin. 

Joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin uraasi todennäköisesti olet tekemissä näiden 
kysymysten kanssa, vaikka tekisitkin sisältöjä,  jotka eivät suoraan ole lapsille ja nuorille 
tarkoitettu.

SEITSEMÄN MYYTTIÄ 
MEDIAKASVATUKSESTA  

4. Mediasisältöjen tekeminen kuuluu ammattilaisille, ei lapsille ja nuorille.

Väärin. Media ei kuulu vain aikuisille. Lapset ja nuoret tekevät ja tuottavat koko ajan 
mediasisältöjä omissa kanavissaan. Mediakasvatus on itseisarvo, ei vain pelkkä väline.

5. Eiväthän lapset tai nuoret osaa vielä tarpeeksi

Jotkut nuoret osaavat paljon enemmän kuin monet aikuiset. Toiset taas eivät. Ja miksi 
heidän pitäisikään? Ethän sinäkään osaa kaikkea. Kukaan ei ole seppä syntyessään. 
Ammattilaiset voivat tukea omalla osaamisellaan nuoria saamaan näkökulmansa 
esitettyä.

Tästä on hyvänä esimerkkinä Ylen Uutisluokan uutiskummien toiminta 
(vrt. vaikka vinkit toimittajalle lasten haastattelemiseen sivulla 21) Nuoret ovat 
asiantuntijoita omassa asiassaan ja heiltä voi myös oppia. Fiksu media-ammattilainen 
ymmärtää sen. Mediakasvatuksesta parhaimpia onnistumisen elämyksiä tuo juuri 
tällainen kaksisuuntainen vuorovaikutus.

6. Tämä on tosi tärkeää, mutta en minä osaa. Mediakasvatus on vaikeaa.

Höpsistä. Mediakasvatus on ennen kaikkea hoksaamista ja lapsilähtöisen ajattelun 
opettelemista. Toimittajat ja media-alan ammattilaiset tekevät erilaisia valintoja joka 
päivä sekä pähkivät niihin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Lasten ja nuorten näkökulman 
huomioiminen on osa sitä prosessia siinä missä mikä tahansa muukin. Tätä ajattelua voi 
myös opetella.
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Haluatko tietää lisää?
Aikakausmedian ja Sanomalehtien Liiton mediakasvatusaiheinen pamfletti Lehdet 
mediakasvattajina ilmestyy 1. lokakuuta 2014. Julkaisu on saatavissa osoitteessa 
www.aikakauslehdet.fi/opetus
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7. Mediakasvatus olisi kyllä kivaa, mutta ei siihen ole aikaa, rahaa ja resursseja?

Mediakasvatusta voi tehdä monella tasolla. Sitä voi olla ihan yhtä hyvin jokin iso projekti 
tai sitä voi olla jokin pieni kohtaaminen vaikka nuoren kanssa. Pelkkä haastattelutilanteen 
voi nähdä mediakasvatustilanteena. (vrt. vaikka sivu vinkit toimittajalle lasten 
haastattelemiseen sivu 21)  



Mediataidot ovat tärkeitä kansalaistaitoja, joita tuetaan ja kehitetään 
mediakasvatuksella.

Mediataidoilla tarkoitetaan nykypäivänä välttämättömiä kriittisen ajattelun taitoja, 
yhteistyön ja vuorovaikutuksen taitoja sekä kykyä jäsentää, arvottaa ja hallita tietoa. 
Teknologian käyttötaidot ovat osa mediataitoja, mutta ne pitävät sisällään myös 
itsetuntemuksen ja rohkeuden ilmaista itseään sekä kyvyn vaikuttaa.

Mediakasvatus on ohjausta ja opetusta mediasta ja median avulla. Se on keino valtauttaa 
lapset ja nuoret hallitsemaan oman elämänsä keskeistä osa-aluetta, mediaa. 
Mediakasvatuksella tuetaan eettisyyttä sekä oman mediasuhteen kehittymistä 
kokonaisvaltaisesti.

Mediasuhde on jatkuvasti käynnissä oleva prosessi, jossa yksilö tuntee, tulkitsee ja 
merkityksel listää mediasisältöjä yhä uudelleen. Mediasuhteella tarkoitetaan yksilön 
tapaa asettua havainnoimaan mediasisältöjä ja -kulttuuria. Oma mediasuhde on 
keskeinen lähtökohta myös mediakasvattajan työlle.

Mediakasvatuksen avulla taataan tasa-arvoisia mahdollisuuksia median turvalliseen 
käyttöön ja kohtaamiseen, omaehtoiseen itseilmaisuun ja yhteiskunnalliseen 
mediaosallistumiseen.

Luovilla ja esteettisillä mediataidoilla tarkoitetaan yksilön kykyä katsoa, kuunnella, luoda 
ja tulkita mediasisältöjä. Ne ovat taitoa tehdä valintoja ja rajauksia. Mediataitoinen löytää 
itselleen sopivia ilmaisumuotoja mediasta ja osaa hyödyntää niitä oman äänen 
esiintuomiseksi.

Kriittiset tulkintataidot tarkoittavat kykyä analysoida ja ymmärtää erilaisia mediasisältöjä. 
Kriittisyys on peruskysymysten esittämistä mediasisällöille: kuka viestii, mitä, kenelle ja 

MEDIAKASVATUS 
PÄHKINÄNKUORESSA

Haluatko tietää lisää?
Mediakasvatuseuran ylläpitämä portaali Mediakasvatus.fi
www.mediakasvatus.fi

Kehittämiskeskus Opinkirjo: Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa
http://tinyurl.com/opinkirjo

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Hyvä medialukutaito. Suuntaviivat 2013–2016
http://tinyurl.com/medialukutaidonsuuntaviivat

Mediakasvatus on tietoista, tavoitteellista ja suunnitelmallista 
toimintaa, kasvatusta, opetusta, ohjausta, sisällöntuottamista, jolla 
edistetään ja vahvistetaan yhteiskunnan jäsenten, niin lasten kuin 
aikuistenkin,valmiuksia ja taitoja mediakulttuurissa elämiseen.

miksi tai mitä jätetään sanomatta.

Vuorovaikutus ja oman toiminnan kautta syntyvä osallisuus ovat tärkeä osa mediataitoja. 
Mediakasvatuksen avulla kehittyvät taidot kommunikoida kunnioittavasti muiden kanssa 
median avulla. Mediataitoisella on kykyä ymmärtää erilaisia mediassa viestittyjä 
näkökulmia sekä taitoa samastua erilaisiin mediassa toimimisen rooleihin.

Turvataitojen tähtäimessä ovat turvallinen, tarkoituksenmukainen ja tilannekohtainen 
median sisältöjen ja palveluiden käyttö. Yksilö tarvitsee turvataitoja ehkäistäkseen ja 
ratkaistakseen ongelmatilanteita sekä välttyäkseen ikäviltä mediakokemuksilta.
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Mediakasvatuksen periaatteet rakentuvat YK:n lapsen oikeuksien sopimukselle.

Lapsen oikeuksien sopimus on lasten ja nuorten kasvua ja hyvinvointia 
aaja-alaisesti tukeva arvopohja mediakasvatukselle.

Lapsen oikeuksien sopimuksessa on yhteensä 54 artiklaa, joista monet määrittävät 
myös lapsen oikeuksia suhteessa mediaan ja mediakulttuurissa elämiseen.

Lasten oikeuksien periaatteita ovat seuraavat:

 Kaikessa lasta koskevassa päätöksenteossa on ensisijaisesti otettava huomioon 
 lapsen etu.

 Lapsella on syntymästään lähtien oikeus nimeen ja kansalaisuuteen.

 Lapsella on oikeus kasvuun ja kehitykseen omaan yksilölliseen tahtiinsa.

 Lapsella on oikeus vapaasti ilmaista näkemyksensä kaikissa itseään koskevissa 
 asioissa, ja nämä näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason 
 mukaisesti.

 Lapsella on oikeus hakea, vastaanottaa ja levittää tietoa ja ajatuksia 
 valitsemassaan muodossa voidakseen vapaasti ilmaista itseään, kunhan se ei 
 loukkaa muiden oikeuksia tai lakia.

 Lapsella on oikeus kokoontua ja liittyä ryhmiin toisten ihmisten kanssa.

 Lapsella on oikeus yksityisyyteen ja yksityiseen viestintään. Lapsen yksityisyyttä 

LAPSEN OIKEUDET, 
MEDIA JA MEDIAKASVATUS

 ei saa vaarantaa eikä hänen mainettaan tai kunniaansa laittomasta halventaa.

 Lapsella on oikeus saada median välityksellä lapsen kehitystä, sivistystä ja 
 hyvinvointia edistävää tietoa. Lasta tulee kuitenkin suojella hänen hyvinvointinsa 
 kannalta vahingolliselta tiedolta ja aineistolta.

 Lasta on suojeltava kaikenlaiselta väkivallalta, vahingoittamiselta, hyväksikäytöltä 
 ja kaltoin kohtelulta. Lasta on suojeltava kaikilta seksuaalisen riiston ja 
 hyväksikäytön muodoilta.

 Lapsella on oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, leikkiin ja virkistykseen sekä 
 vapaaseen osallistumiseen kulttuurielämään ja taiteeseen.

 Lasta ei saa kiduttaa, kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai 
 halventavasti.

 Hyväksikäytön, kaltoin kohtelun tai muun laiminlyönnin kohteeksi joutunutta lasta 
 on autettava toipumaan ja edistettävä hänen sopeutumistaan yhteiskuntaan.

 Lakia rikkonutta tai siitä epäiltyä lasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan 
 kunnioittaen ja hänen ikänsä huomioon ottaen.

Lapsen oikeuksien sopimuksessa painottuu tasapaino lapsen oman sanan- ja 
ilmaisunvapauden sekä suojelun välillä. Mediakasvatuksessa on tärkeää huomioida 
lasten ja nuorten erilaiset lähtökohdat ja tarpeet. Eri ikävaiheissa kaivataan erilaista 
tukea mediataitojensa kehittämiseksi. Pienen lapsen ja murrosikäisen nuoren 
mediaympäristöt ovat omanlaisiaan ja heitä kiinnostavat erilaiset mediasisällöt.
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Tiviistetysti mediakasvatuksen suhteen lapsella on sopimuksen mukaan oikeus:

1. saada tietoa

2. tuottaa itse tietoa ja ilmaista itseään

3. tutustua kulttuurielämään ja taiteisiin sekä

4. tulla suojelluksi

Lapsella on myös oikeus saada tiedotusvälineiden kautta sellaista tietoa, joka edistää 
hänen kehitystään ja hyvinvointiaan.

Lapsen oikeuksiin perustuva mediakasvatuksen näkökulmasta lapsi on aktiivinen toimija 
myös mediassa. Lapset ja nuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoita ja heillä on paljon 
sanottavaa itseään koskevista asioista.

Mediakasvatuksen menetelmin ja välinein voidaan paitsi antaa tilaa lasten ajatuksille, 
kokemuksille ja mielipiteille myös tehdä lapsia ja nuoria näkyväksi.

Se tarkoittaa enemmän kuin pelkkää lapsen ja nuoren mielipiteen kysymistä. Se on tapa 
toimia, työskennellä ja kohdata lapsia ja nuoria. Tästä näkökulmasta lapset ja nuoret 
tulisi huomioida kaikissa vaiheissa, heidän tarpeensa ja oikeutensa huomioida sekä ottaa 
lapset ja nuoret mukaan  häntä koskevien asioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja 
arviointiin.

Lapset ja nuoret tulisi siis mediassa nähdä tämän näkökulman mukaan paitsi yleisönä tai 
kuluttajina myös itse tuottajina, osallistujina ja vaikuttajina.

Haluatko tietää lisää?
Lapsen oikeuksien sopimukseen voi tutustua kokonaisuudessaan esimerkiksi 
Lapsiasiainvaltuutetun verkkosivuilla.
www.lapsiasia.fi/lapsen_oikeudet/sopimusteksti

Muita sivustoja lapsen oikeuksien yleissopimuksesta:

Pelastakaa Lapset ry:n sivut: 
www.pelastakaalapset.fi
Mannerheimin lastensuojeluliiton sivut:  
www.mll.fi
Suomen Unicefin sivut: 
www.unicef.fi

YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista vuodelta 1989 on lapsen 
ihmisoikeudet määrittävä sopimus, joka sitoo ja velvoittaa valtioita 
huolehtimaan niiden toteutumisesta. Sen ovat allekirjoittaneet lähes 
kaikki maailman maat.

Sopimuksen mukaan lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat. Lapsen oikeudet 
kuuluvat kaikille maailman lapsille, ja lapsia tulee kohdella 
yhdenvertaisesti heidän taustastaan huolimatta. Suomessa lapsen 
oikeuksien sopimus tuli voimaan vuonna 1991.
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OSA 2 
MEDIAKASVATUSTA 
KÄYTÄNNÖSSÄ

Tässä osassa tutustutaan eri 
näkökulmien kautta 
mediakasvatukseen 
käytännössä. 



Vuosaaren yläasteella on alkamassa Yle Uutisluokan mainosspotin kuvaukset. Liibaan, 
Teve, Joona ja Milana harjoittelevat spiikkejä, Samppa on vielä puuteroitavana ja 
Dominga avaa ääntään ständäriä varten. Kohta mennään taas, vuorossa on 9. 
kameraotto, mutta nuoret jaksavat keskittyä aina uudelleen, yhtä täysillä ja innoissaan.

Kun aloitin työn Ylen mediakasvatushankkeen vetäjänä, yhtälö Yle, nuoret ja uutiset ei 
kuulostanut ihan siltä helpoimmalta toteutukselta. Miten saada nuoret kiinnostumaan 
uutisista ja ympäröivästä maailmasta, jos teinin omassa älypuhelimessa tärkein 
uutislähde on WhatsApp, Ask.fm, Instagram tai kavereiden linkit Facebookissa.
 
Toisaalta se, että nuoret käyttävät täysin itsenäisesti mediaa, herätti halun päästä sisälle 
tähän maailmaan, ei vain neuvoa, vaan antaa nuorten tuoda itse omat näkemyksensä 
esille uutisten ymmärtämisessä.

Ryhdyimme toteuttamaan hanketta seitsemän pilottikoulun kanssa. Nuoret lähtivät 
yllättävän innokkaasti mukaan ja äänestivät lopulta itse hankkeen nimeksi Yle 
Uutisluokka. Perusteluina oli muun muassa ”oikeita uutisiahan tässä ollaan tekemässä”. 

YLE 
UUTISLUOKKA: Nuoret uutistoimittajina

Moni oli sitä mieltä, että nimen pitää olla uskottava. Se, että nuoret lähtivät niin tosissaan 
mukaan ja ottivat Yle Uutisluokan omakseen oli yllätys, mutta toisaalta selvä merkki siitä, 
että tällaiselle hankkeelle oli olemassa kysyntä.

Yle Uutisluokan tuottajana olen ollut etuoikeutettu tutustumaan näihin upeisiin nuoriin. 
Nyt uutisluokkalaisia on jo 2500.

Uutisten aiheet ovat syntyneet suoraan nuorten omasta elämästä: ulkonäköpaineet, 
pelaaminen, some, kesätyöt, rasismi, koulustressi, liikunta, toiveammatit, nuorten vapaa
-ajan tilat, hammashoito, kouluruuan roskiin heittäminen, mutta myös olympialaiset, 
ilmastonmuutos ja varsinkin Ukrainan tilanne ovat olleet tärkeiden aiheiden joukossa. 
Uutisaiheita pulppuaa ja juttuja syntyy tiuhaan tahtiin.

Nuorten itsetunto on hankkeen aikana kasvanut ja oppilaat saavat toteuttaa itseään 
kouluissa. Onnistumisia ja itsensä ylittämisiä ovat olleet haastattelun saaminen, hyvä 
juttuidea, näkökulman löytäminen tai kuvauslupien hoitaminen.

Myös uutiskummeina toimivat Ylen ammattitoimittajat ovat lähteneet innolla mukaan 
mediakasvatustyöhön. Aito kohtaaminen nuorten kanssa ei todellakaan jätä kylmäksi.

15.

Teksti: 
Hanna Visala 
Yle Uutisluokan tuottaja



Yle Uutisluokka on 6.–9.-luokkien oppilaille suunnattu mediakasvatushanke, 
jonka tavoitteena on edistää nuorten medialukutaitoa ja lisätä koululaisten 
kiinnostusta ajankohtaisia asioita ja yhteiskuntaa kohtaan. 

Nuorten tekemiä uutisia julkaistaan koulujen verkkosivuilla sekä Ylen 
kanavilla ja verkossa. Ylen journalistit toimivat koulujen uutiskummeina ja 
auttavat oppilaita toimitustyössä.

Yle Uutisluokka huipentuu vuosittain huhtikuussa järjestettävään 
valtakunnalliseen uutispäivään, jolloin koululaisten juttuja näkyy erityisesti 
Ylen verkkosivuilla, televisiossa ja radiossa.

Idea on peräisin BBC:n suositusta School Report -hankkeesta, jossa on mukana 
jo yli 1000 koulua.

16.

Haluatko tietää lisää?
Katso nuorten tekemiä juttuja Uutisluokan sivuilta 
http://yle.fi/uutiset/uutisluokka



Media on monimerkityksinen ja laaja käsite, jonka kaikkien ulottuvuuksien luetteleminen 
lienee tänä päivänä lähes mahdotonta. Nuorille tutuimpia median osa-alueita lienevät 
nykyään kuitenkin erilaiset verkkopohjaiset välineet, kuten internetjulkaisut ja varsinkin 
sosiaalinen media.

Erityisesti näitä jo tuttuja verkkopohjaisia välineitä, kuten blogialustaa käyttäen Adapterin 
puitteissa on mahdollista päästää syventämään omaa osaamistaan ja vähitellen 
tutustumaan uusiin ja tuntemattomimpiin median muotoihin, kuten valokuvaamiseen, 
videointiin ja radiotoimitukseen.

Nykypäivänä täytyy osata hyödyntää erilaisia mediavälineitä entistä enemmän eri tavoin 
ja erilaisissa tilanteissa. Siksipä onkin tärkeää, että nuorilla on mahdollisuus osallistua 
mediatoimintaan ja siten päästä itse tuottamaan omannäköistään sisältöä, jolloin näitä 
taitoja oppii mielekkäästi tekemisen kautta.

TORNION
ADAPTERI: Itse tekeminen palkitsee

Itse tekeminen paitsi opettaa käytännön taitoja, myös mahdollistaa kokemuksia, joista 
sivuta seuraamalla ei monestikaan ole mahdollista päästä nauttimaan. Monelle 
radiotoimittajalle onkin jäänyt lähtemättömästi mieleen esimerkiksi haastattelun 
merkeissä tapahtunut ensimmäinen kohtaaminen oman idolinsa kanssa.

Minkä tahansa harrastuksen parissa on tärkeää, että tekeminen on mielekästä ja 
palkitsevaa. Aina onnistumisienkaan ei silti tarvitse tarkoittaa viikkojen ajan valmisteltuja 
tähtihaastatteluja, vaan joskus on mukavaa vain ottaa kavereiden kesken hauskoja 
studiokuvia ja lopuksi vaikkapa jakaa parhaat otokset Facebookissa.

Adapteri tarjoaa mahdollisuuden myös juuri tällaiseen tekemiseen, sillä harvallapa 
meistä on esimerkiksi salamalaitteistoa tai studiotiloja omasta takaa - tarvittavaa ohjausta 
ja tietotaitoa tietenkään unohtamatta.

Mediatoiminta tarjoaa myös monenlaisia varsinaisesti mediaan liittymättömiä hyötyjä. 
Suurimpia näistä ovat varmaankin nuorten yhteisissä kohtaamisissa, mediailloissa 
syntyvät kaverisuhteet, jotka eri-ikäisten nuorten parissa monesti ylittävät esimerkiksi
kouluissa usein vallitsevan tiukan luokkajaon.

Mediatoimintaan osallistuminen antaa myös mahdollisuuden löytää suunnan vaikkapa 
tuleviin opintoihin ja sitä kautta mahdollisesti jopa ammattiin. Totta kai on hienoa myös 
huomata pärjäävänsä uudessa harrastuksessa ja saada sitä kautta rohkaisua edelleen 
muuhunkin tekemiseen.
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Teksti: 
Jesse Juopperi 
Pitkäaikainen radiokerholainen Tornion Adapterissa



Haluatko tietää lisää?
Adapterin sivut

adapteritornio.blogspot.com sekä hankkeen youtube –kanava 
http://tinyurl.com/adapteriyoutube

Suorat lähetykset ja podcastit Nuorisokanava Hertzilän nettiradiossa
www.hertzila.com

Me tehdään mediaa. Ideoita ja käytänteitä nuorten toimituksiin. Nuorten tieto- ja 
neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti.
www.koordinaatti.fi/fi/me-tehdaan-mediaa

Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin. Pääkaupunkiseudun Nuorten ääni-toimituksen 
osallistavia mediakasvatusmenetelmiä opetukseen ja nuorisotyöhön.
http://nuortenaani.blogspot.fi/p/uteliaammin.html
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Nuorten tieto- ja neuvontatyössä medioiden hyödyntämisellä vertaistiedotuksen 
ja kansalaisaktiivisuuden välineenä on pitkät perinteet. Nuorten toimituksissa 
tehdään vertaistiedotusta mediakasvatuksellisella otteella.

Adapteri on Tornion Nuorisotiedotuspiste Aaltosessa toimiva nuorten toimitus. 
Sen tarkoituksena on lisätä nuorten tietoisuutta vaikuttamismahdollisuuksista 
medianavulla sekä tutustua uusiin yhteisöllisiin digitaalisen kulttuurin 
tuottamisen muotoihin ja työkaluihin.

Adapteriin kuuluu kahdeksan erilaista luovan toiminnan pajaa: videopaja, 
kuunnelmapaja, Nuorisokanava Hertzilä, Kino Aaltonen, valokuvauspaja, 
kirjoittajapaja, lukupiiri sekä demopaja. Avoimiin mediailtoihin voi tulla kuka 
tahansa yli 13-vuotias.



Kouluillani on opettajavuosieni aikana tehty useita juttuja eri lehtiin, televisioon ja radioon. 
Käytännöt ovat vaihdelleet varsin paljon. Joskus pyyntö on tullut rehtorille reilusti 
etukäteen ja on tarjottu selkeät tiedot huoltajille, toisinaan joku oppilas on tullut 
kertomaan toimittajan jo poistuttua, että joku on käynyt kyselemässä jotain, ja juttu on 
sitten luettu seuraavasta lehdestä. Lopultakaan koululla ei kuitenkaan käy kovin usein 
toimittajia, ja tilanne on usein uusi molemmille osapuolille, kun se tulee eteen.

Kun koulu saa pyynnön haastattelusta, jossa oppilaat esiintyvät, alkaa ensimmäisenä 
sopivien ja halukkaiden oppilaiden etsiminen. Se on käytännössä aina tehty ennen 
haastattelua. Siksi kannattaa kertoa selkeästi millaisia haastateltavia halutaan.

Halukkaiden oppilaiden löydyttyä otetaan yhteys kotiin ja pyydetään vanhempien 
suostumus. Mitä selkeämmin on tiedossa, mihin haastattelu tulee, sitä parempi. 
Huoltajan lupa haetaan yleensä joko Wilma-järjestelmän viestillä tai kotiin vietävällä 
paperilapulla. Se ei siis tapahdu hetkessä. Kannattaakin välttää tilannetta, jossa kouluun 
pitäisi päästä tunnin-parin varoitusajalla.

Kun huoltajien lupa on saatu, pitää vielä sopia haastattelun aika niin, että paikalla on 
myös joku koulun aikuinen – yleensä se, johon on haastattelun saamiseksi muutenkin 
otettu yhteyttä. Oppilas kokee tilanteen turvallisemmaksi, kun tuttu aikuinen seuraa 
vierestä, eikä koulu muutenkaan voi jättää oppilaita valvomatta koulupäivän aikana.

Useimmat ongelmat koulun ja median välillä syntyvät oppilaiden haastattelemisesta. 
Siksi hyvän toimittajan kannattaa selvittää itselleen lasten kanssa toimimisen 
perusperiaatteet. Yleisesti ottaen opettajille ei useinkaan ole kovin selvää, miten 
tiedotusvälineisiin pitäisi virallisesti koulussa suhtautua, ja useimmat improvisoivat 
tilanteen tullessa eteen. Jos osaa kertoa epävarmalle opettajalle, mikä on sallittua ja 
mikä ei, voi saada haastattelun tai kuvan jota ei muuten olisi saanut.

Koulun virallisissa asioissa ensisijainen kommenttien ja lausuntojen antaja on rehtori,
 joka muutenkin kantaa vastuun koulun virallisissa asioissa lähes kaikesta. Tämä 
korostuu silloin, kun kyseessä on kriisi tai koulun kannalta negatiivisista asioista 
viestiminen. Silloin yleensä halutaan pitää yhtenäistä linjaa ja esimerkiksi 
sisäilmaongelmista viestimisessä onkin usein ohjeistettu, että kyselyt ohjataan rehtorille.

Peruslinjana voi kuitenkin sanoa, että ainakin Helsingissä koulut mielellään näkyvät 
mediassa, koska julkikuva on entistä tärkeämpi asia oppilaista kilpaileville kouluille. 
Myös kaupungin viestintäohjeet ainakin Helsingissä korostavat entistä enemmän 
avoimuutta tiedotusvälineiden suuntaan. Myös lasten ja nuorten näkemyksiä asioista 
toivoisi kuulevansa vielä enemmän, joten tervetuloa kouluille – kunhan yhdessä sovitaan.

TOIMITTAJA 
KOULULLA: Juhlavieras vai vihollinen?
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Teksti: 
Arto Alho
Opettaja, Vuosaaren peruskoulu



Haluatko tietää lisää?
Lastensuojelun Keskusliitto: Lapset mediassa
www.lskl.fi/lapsetmediassa

Esimerkiksi Lastensuojelun Keskusliitto on julkaissut verkkosivuillaan 
hyvät ohjeet tiedotusvälineille lasten haastattelemisesta ja kuvaamista. 
Periaatteessa esimerkiksi koulu on julkinen tila, jossa saa kuvata. 
Käytännössä kuitenkin kuvausluvan hankkiminen usein paitsi hyvä 
tapa ja kohteliasta myös käytännön kannalta välttämätöntä. 
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LAPSI 
HAASTATELTAVANA: Vinkkejä toimittajalle 

 

Sananvapaus kuuluu myös lapsille. Siten myös lasten ja nuorten äänen ja elämänpiirin 
tulisi saada tilaa ja näkyä mediassa siinä missä aikuistenkin. 

Lasten ja nuorten 
mielipiteen kuulemista kannattaa harkita myös jutuissa, joiden yhteydessä lasten ääni 
tulee harvoin kuuluville tai joissa se ei ole aivan ilmeistä.

Ei kuitenkaan voida olettaa, että lapsilla ja nuorilla olisi vastaavat taidot kuin aikuisella 
miettiä omaa mediaesiintymistään, joten lasten haastatteleminen vaatii toimittajalta 
suurempaa vastuuta. 

Siksi on tärkeää, että toimittaja huolehtii siitä, että lapsi tai nuori 
ymmärtää myös median  toimintatavat. Jokainen haastattelutilanne on samalla myös 
mediakasvatustilanne.

Pohdi siten ainakin näitä asioita lapsia haastatellessasi:

Ennen haastattelua

 Selitä aina tarkasti, mitä artikkeli koskee, mikä rooli lapsella jutussa on. Onko hän 
 vain kuvassa vai miten aiot hänen sanomaansa käyttää?

 Valmistaudu haastatteluun. Kysymysten lähettäminen esimerkiksi edellisenä 
 päivänä voi auttaa orientoitumaan aiheeseen etukäteen.

 Lasten ja nuorten haastattelemiseen ei ole alalla ei yhtenäistä käytäntöä, minkä 
 ikäisten vanhemmilta pitää pyytää lupa haastatteluun. Mitä nuoremmasta lapsesta 
 on kyse ja mitä lähempänä aihe on hänen arkeaan (vrt. esimerkiksi koulu tai koti), 
 sitä suurempaa harkintaa on käytettävä.

 

Haastatteleminen

 Haastattele tavalla, jonka lapsi ymmärtää. Lasten ja nuorten tulee saada puhua 
 jutuissa itse, ilman että heidän suuhunsa laitetaan sanoja.  

 Kysymykset tulee asetella ymmärrettävällä tavalla. Ei ole reilua pyytää 7-vuotiasta 
 selittämään itselleen liian vaikeita sanoja, joita hän ei mitenkään voisi vielä itse 
 ymmärtää.

 Mieti haastattelutilanne ja paikka, onko se lapselle turvallinen?
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Teksti: 
Pauliina Grönholm 
Toimittaja



 Anna lapselle aikaa. Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sen kauemmin 
 häneltä voi kestää vastata kysymyksiin. Kysy samaa asiaa monta kertaa eri tavoin.

 Kuvattaessa mieti kuvakulmia. Jos kuvaat ylhäältä alas, se saattaa antaa 
 väheksyvän, aliarvioivan vaikutuksen.

 

Haastattelun jälkeen

 Valitse oikeat ja relevantit sitaatit, älä sorru “lässyttämään” tekstissä, vaikka 
 haastateltava onkin nuori.
 Myös lapsille on oikeus tarkastaa omat lausumansa ennen julkaisemista.

 Lapsella on oikeus nimeen. Siten myös lasten tulisi esiintyä jutuissa omalla 
 nimellään kuten aikuisetkin.

 Mieti, millaisen kuvan juttusi lapsista ja nuorista antaa. Lapsia ja nuoria yhdistää 
 oikeastaan vain ikä. Vältä lokeroimista ja yleistämistä yhden haastateltavan perusteella.

 Lähdesuoja kuuluu myös lapselle.

 Soita tai viestitä jutun julkaisun jälkeen. Lapsi ei silti välttämättä ymmärrä 
 medianäkyvyyden vaikutuksia. Koulussa voi monet tutut kommentoida. Kysy 
 lapselta jutun ilmestymisen jälkeen, mikä fiilis jutusta jäi.

Haluatko tietää lisää?
Journalistin ohjeet
www.journalistiliitto.fi/pelisaannot/journalistinohjeet/

Julkisen sanan neuvosto
www.jsn.fi/

Unicef: Eettiset ohjeet lapsista raportointiin
www.unicefshop.fi/eettiset-ohjeet-lapsista-raportointiin

Lastensuojelun Keskusliitto: Lapset mediassa
www.lskl.fi/lapsetmediassa
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Suurin osa suomalaisista tiedotusvälineistä julkaisee pääsääntöisesti juttujen ja 
kuvien yhteydessä sekä lapsen etu- että sukunimen (vrt. Lasten oikeuksien 
sopimuksen artikla 7, jonka mukaan lapsella on oikeus nimeen).  

Lapsi voi esiintyä nimettömänä poikkeustapauksissa. Tällöin ratkaisu pohjautuu 
journalistiseen harkintaan ja haluun suojella lasta julkisuuden kielteisiltä 
vaikutuksilta. Tällaisia poikkeuksia ovat muun muassa rikosjutut, seksuaalinen 
häirintä, päihteiden käyttö, huoltajuusriidat.

Pelkän etunimen puolestaan käyttöä kannattaa harkita, jos on pelättävissä, että 
esimerkiksi kuvissa rannalla esiintyvät uima-asuiset lapset alkaisivat saada 
seksuaalisväritteisiä viestejä.
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UUTISEN
KOHTEENA: Lassista tehtiin lehtijuttu

Toimittajana jää aina välillä miettimään, mitä lehtijutussa esiintyneille ihmisille kuuluu 
paljon myöhemmin.  Sitä saattaa pohtia, missä hän on nyt tai toteutuiko joku heidän 
mainitsemansa unelmansa tai toiveensa. Jotkut ihmiset jäävät mieleen paremmin kuin 
toiset. Lassi Hämäläinen, 16, oli yksi heistä.

Autoin Helsingin Sanomissa kollegaani  löytämään haastateltavaa juttuun, joka käsitteli 
sisäasiainministeriön teettämää selvitystä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön 
kuuluvien nuorten kokemasta syrjinnästä. Juttuun haluttiin löytää nuori kertomaan 
kokemuksistaan. Usein toimitustyö on tällaista tiimityötä. En itse tehnyt varsinaista 
haastattelua, vaan sen teki kyseinen kollegani.  Siksi emme tavanneet Lassin kanssa 
kasvokkain, mutta puhuimme usein puhelimessa ja hän jäi mieleeni.

Kolme vuotta myöhemmin istun helsinkiläisessä kahvilassa vastapäätä nauravaista 
Lassi Ejantia, 19, (ent. Hämäläinen). Tarkoituksena on kuulla, miten lehtijuttu ja julkisuus 
vaikuttavat. Hän on vaihtanut sukunimensä, mutta se ei kuulemma johtunut lehtijutusta 
tai sen tuomasta julkisuudesta. “Ei jäänyt traumoja”, hän sanoo nauraen.

Miksi muuten suostuit haastatteluun?

“En oikein tiedä, kai siinä oli osittain uteliaisuutta. Täytyy myöntää, että siihen aikaan 
taisin olla myös aika pikkuvanha ja luulin tietäväni kaiken. Setan nuorisotyön 
koordinaattori kertoi, että häneen oli otettu lehdestä yhteyttä ja kysytty jotakuta nuorta 
haastateltavaksi. Hän tiesi, että olin ulospäin suuntautunut ja tykkäsin olla esillä. Olin 
aiemmin ollut haastateltavana Suosikissa, joten se ei tuntunut niin pelottavalta.”

Tiesivätkö vanhempasi haastattelusta?

“Kyllä, kuten juttua tekevä toimittaja taisi pyytää, puhuin heidän kanssaan ennen ja he 
kannustivat tekemään niin kuin minusta tuntui.”  

Mitä tapahtui ennen haastattelua?

“Puhuimme juttua toimittajan kanssa pariin otteeseen puhelimessa ja sovimme 
kuvauspaikan. He halusivat kuvata minut koulussa. Se vähän jännitti.”

Miksi?

“Se nolotti, sillä kuvaus tehtiin koulussa ja muut oppilaat näkivät. Se tutui oudolta. 
Kuvaaja halusi myös tulla luokkaan, joten se nolotti, että oli kaikkien keskipisteenä.”

Millainen jutunteko muuten oli? Tuliko sinulle tunne, että sait oman näkökulmasi 
esiin?

“Haastattelu sujui hyvin. Toimittaja mielestäni ymmärsi, mitä tarkoitin ja sain mielestäni 
omat mielipiteeni sellaisena kuin ne ajattelin.”
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Teksti: 
Pauliina Grönholm
Toimittaja



Entä itse ulospano? Mitä mieltä olit lopputuloksesta?

“Se oli ihan hyvä juttu. Sain tarkastaa mutta otsikko oli muuttunut. Otsikko oli vähän outo. 
Tuntui hassulta, että siinä korostettiin niin paljon Helsinkiin muuttamista. Se tuntui siksi 
vähän kärjistetyltä. Ehkä se johtui siitä, että juttu julkaistiin toisella osastolla kuin alun 
perin oli tarkoitettu.”*

Millaisia vaikutuksia lehtijutulla oli?

“Ei oikeastaan muuten mitään, mutta olimme julkaisupäivänä teatterissa ja joku 
tuntematon nainen tuli kysymään, olenko sama henkilö kuin lehtijutussa ja kehui minua 
rohkeudesta. Se tuntui hienolta ja oudolta samaan aikaan.”

Kommentoivatko läheiset?

“Jotkut koulukaverit kommentoiva ja jotkut, joiden luulin olevan ahdasmielisempiä, tulivat 
kehumaan rohkeaksi. Muuten esimerkiksi koulussa oli aika normaalia. Opettajat eivät 
oikein reagoineet mitenkään. Vanhemmat pitivät peukkuja. Minulla on lehtijuttu tallella. 
Se on ihan kiva muisto.”

Puhuitteko toimittajan kanssa jutunteon jälkeen?

““Kyllä, muistaakseni pari kertaa puhelimessa hän kyseli, olinko saanut palautetta ja välitti 
joidenkin HS:n pomojen terveiset, että olin ollu todella rohkea.”

Jutunteko keskustelutti toimituksessa paljon. Mietittiin, voitko esiintyä jutussa 
nimellä ja kuvalla. Mitä mieltä itse olet itse nyt aikuisena?

“Olisin ollut hyvin loukkaantunut, jos minun ei olisi annettu puhua jutussa omalla 
nimelläni ja kasvoillani. Olisin kokenut minun ylitseni olisi kävelty. Olin itse siinä 
vaiheessa sinut itseni kanssa ja tiesin mitä tein. Olin Setan kouluttajakoulutuksessa ja 
tehnyt siitä asti kouluttanut nuoria ja opiskelijoita seksuaalisen suuntautumisen ja 
sukupuolen moninaisuudesta.”

Voisitko suostua uudelleen haastateltavaksi johonkin lehtijuttuun tai vastaavaan?

“Miksipä ei. Riippuen tietysti aiheesta.”

Millaisia neuvoja antaisit nuorille haastateltaville?

“Jos se yhtään tuntuu omalta ja tietää, mitä mieltä on niin, kannattaa ilman muuta 
suostua. Ei se haittaakaan ole. Jos mahdollista, kannattaa pyytää aina pyytää lehtijuttu 
katsottavaksi ennen julkaisua ja tarkastaa omat sanomisensa.”

*Juttu julkaistiin kotimaan sivujen sijaan kaupunkisivuilla, jossa näkökulma on usein 
paikallinen.
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Haluatko tietää lisää?
Journalistin ohjeet
www.journalistiliitto.fi/pelisaannot/journalistinohjeet/

Lastensuojelun Keskusliitto: Lapset mediassa
www.lskl.fi/lapsetmediassa

Sananvapaus kuuluu myös lapsille ja nuorille. Mitään yleispätevää sääntöä siitä, 
minkä ikäisten nuoren vanhemmilta pitää pyytää hänen itsensä lisäksi lupa 
haastatteluun. JSN korostaa tapauskohtaista harkintaa. Osalla lehdistä, kuten 
Helsingin Sanomilla, on karkea sisäinen ohjeistus siitä, että yli 15-vuotiaat voivat 
pääsääntöisesti itse päättää sanomisistaan ellei kyseessä ole arkaluontoinen aihe. 
Esimerkiksi seksuaalisuus voi olla sellainen. Toimittajan tulee aina miettiä  myös 
julkisuuden seurauksia nuorelle.
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INNEHÅLL 
FÖR DE UNGA: Låt dem komma fram

Att göra relevant innehåll för en ung publik är både lätt och svårt, helt beroende på hur 
man väljer att se på saken.

Den lättare vägen är att se på ungdomen som en bred massa som inte riktigt vet vad s
om är bäst för dem själva. Dessa borttappade får bör få en bred dos allmänbildande 
innehåll serverat för sig, så att de sedan kan växa upp och bli ansvarstagande 
medborgare. Kännetecknande för den här metoden är att det sällan är unga människor 
som själva är med och skapar innehållet.

Den andra, svårare, modellen är uppbyggd precis tvärtom. Där låter man de unga själva 
vara med och skapa innehållet och man bygger upp innehållet kring dem. Som exempel 
kan nämnas förslaget på att slopa arvsskatten.

I den första modellen intervjuar man en skatteexpert som berättar vilka följder slopandet 
skulle ha på nationalekonomin. I den andra modellen pratar man med unga personer 
som eventuellt någon gång kommer att ärva familjens sommarstuga eller sitt 
barndomshem. Vilka tankar väcker det, hur känns det att kanske bli tvungen att sälja 
stället för att betala skatten och så vidare.

Skillnaden mellan de här två modellerna kan egentligen komprimeras till en enda mening. 
Prata med och om ungdomar istället för till dem. Med den enkla regeln når man betydligt 
fler ur den ”svåra målgruppen ungdomar” som så många mediehus har svårt att nå. Om 
man dessutom tar med publiken i en diskussion på sociala medier blir det en guldstjärna 
till.

Så kan man förstås ställa sig frågan om modell nummer 2 är så väldigt svår egentligen. 
På Yle X3M har vi redan i flera år arbetat med den modellen och det har gett gott resultat. 
Men tydligen är det svårt eftersom så många andra väljer modell nummer 1.

Vill du veta mer?
Radio X3M 
http://svenska.yle.fi/x3m

Radio X3M är Svenska Yles radiokanal för unga vuxna som sedan sin start år 1997 
strävat efter att tilltala unga på deras egna villkor. Radiokanalen utvecklade under 
tidigt 2000-tal en community på nätet som kom att samla över 25 000 unga och 
var en av de första i Finland som började sända sina program på nätet.
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Text: 
Johan Aaltonen 
Programchef på Yle X3M



LAPSET 
KUVAUSPAIKALLA: Iloa ja pitkää pinnaa

Lasten vilpittömyys ja eläytymiskyky esiintyjinä herättää vahvoja tunteita ja voi luoda 
lumoavia hetkiä valkokankaalla tai televisioruudussa. Lapsinäyttelijöiden kanssa 
työskenneltäessä tiimiltä vaaditaan erityistä skarppaamista.

Yle Draaman tuottaja Anna-Maija Halonen muistuttaa, että lasten perustarpeista eli 
levosta ja ruokailusta on aina huolehdittava – vaikka aikuisilla ei taukoja olisikaan. 
Oli kyseessä sitten leffan tai tv-sarjan kuvaukset, kuvauksissa kannattaa olla 
vastuuhenkilö huolehtimassa lasten tarpeista. Tutummin ilmaistuna lastenvahti.

"Tärkeintä on, että lapselle jää kuvausten jälkeen hyvä mieli. Lasta ei saa pakottaa 
tekemään asioita mitä hän ei halua tehdä – mitä pienempi lapsi on kyseessä, sen 
tarkempaa tämä on."

Pienimmät lapset eivät välttämättä kuvauksissa ymmärrä missä he ovat mukana, 
mutta 6–7-vuotias ymmärtää myös kuvauksen jonkinlaisena leikkinä johon hän osallistuu, 
kertoo Yle Draaman tuottaja Hilkka Salo.

"Tuottajana tehtäväni on pitää huolta siitä, että lapsen kohtaukset sijoittuvat niihin 
aikarajoihin, jolloin lapsi lain mukaan saa tehdä työtä, ja että kohtaukset sijoittuvat 
toistensa läheisyyteen, joka vähentää odotteluaikaa. "

Ella ja kaverit -elokuvat tuottaneen ja Joulutarina-elokuvan ohjanneen Juha Wuolijoen 
mukaan lapset tarvitsevat enemmän aikaa niin valmistautumiseen kuin itse kuvauksiin. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuvauksia edeltäviä harjoituksia sekä itse kuvauksissa 
ottoja ja taukoja on enemmän. Työpäivien pituuden rajoitukset voivat mutkistaa 
kuvausaikatauluja.

Vaikka lapset asettavatkin tuotannolle omat haasteensa, heidän panoksensa on sen 
arvoista.

"He tuovat usein myös uutta energiaa kuvauspaikalle ja saattavat haastaa 
ammattinäyttelijänkin ylittämään itsensä heidän yhteisissä kohtauksissa", Wuolijoki kehuu.

Ohjaaja Saara Cantell näkee harjoitusjakson myös työryhmän tutustumisen kannalta 
tärkeänä – tuolloin lapset tutustuvat tärkeimpiin aikuisnäyttelijöihin ja toisiinsa.

"Kunnon tutustumis- ja harjoitteluvaihe antaa turvaverkon ja pohjan kuvauksiin – ja sitä 
kautta oppii myös ohjaajana tuntemaan lapsinäyttelijät, heidän luonteensa, vahvuutensa 
ja heikkoutensa."

Lasten on saatava olla lapsia myös kuvauksissa, mikä tarkoittaa leikkien sallimista 
kuvaustauoilla. Lasten viihtyvyyteen voi varautua varaamalla heille taukoja varten 
viihdykettä, kuten kirjoja ja lautapelejä.
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Sekä Cantell että ohjaaja-käsikirjoittaja Elin Grönblom vinkkaavat, että roolitus on 
erityisen tärkeää lasten kanssa työskenneltäessä. "Kannattaa tarkkailla myös millainen 
lapsi on varsinaisen koekuvaustilanteen ulkopuolella, miten jaksaa pitkää päivää, kuinka 
suhtautuu muihin lapsiin."

Grönblom kertoo, että nuoret eivät ole vielä niin itsetietoisia, että he suhtautuisivat 
työhönsä itsekriittisesti. Toisaalta he elävät tässä hetkessä, omassa todellisuudessaan.

"Lapset eläytyvät enemmän tai vähemmän epätietoisesti hahmojensa tilanteeseen, 
jolloin heiltä voi saada upean todenmukaisia reaktioita. Toisaalta kypsemmät vanhemmat 
lapset jaksavat keskittyä. He ymmärtävät perusteluja ja heidän kanssaan voi keskustella."

Vaikka eläytyminen rooliin on tärkeää, lasta kannattaa muistuttaa myös siitä, että 
elokuvan käänteet tapahtuvat hänen roolihahmolleen eivätkä lapselle itselleen. 

Haluatko tietää lisää?
Työsuojeluhallinnon sivu lasten ja nuorten työnteosta
www.tyosuojelu.fi/fi/nuoret_tyontekijat

Selvitä ainakin nämä lapsiesiintyjien kohdalla

Luvat: Elokuvan tai televisiosarjan lapsiesiintyjistä tehdään etukäteen 
aluehallintoviraston työsuojeluosastolle hakemus, jossa kerrotaan lapsen 
työmääräst ja -ajoista. AVI voi myös kieltää työnteon.

Työsopimus: 15-vuotiaana nuori voi tehdä oman työsopimuksensa, mutta 
nuorempien kohdalla esiintymisestä sopivat vanhemmat.

Palkka: Palkoista ja palkkioista etukäteen sopiminen on tärkeää. Esimerkiksi 
Ylellä yleensä sovitaan lapsen huoltajan kanssa sopiva könttäsumma.

Työajan pituus: Työaika riippuu lapsiesiintyjän iästä. Kouluvuoden aikana alle 
15-vuotiaiden lasten työskentely saa olla lyhytaikaisia ja tilapäistä. Työn tulee 
sijoittua aamukahdeksan ja iltakahdeksan välillä. Viisitoista vuotta täyttäneiden 
työaika voisijoittua klo 06.-22.00 välille, ja he voivat tehdä ylitöitä 80 tuntia 
vuodessa.
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LOPPUSANAT

Mediakasvatusta voi tehdä monista lähtökohdista, sillä siihen ei ole vain yhtä 
tapaa.

Moni karaistunut media-alan ammattilainen pitää lapsia ja nuoria vaativana 
kohdeyleisönä, vaikeina haastateltavina tai muuten pelkäävät kohtaamista lasten ja 
nuorten kanssa. Turhaan! Monille lapsia ja nuoria kohtaavalle ammattilaisella sopii 
parhaiten simppeli neuvo: Ole oma itsesi.

Kuten myöskään media ei ole yhtenäinen, ei myöskään ole vain yhtä tapaa toteuttaa 
mediakasvatusta. Malleja ja keinoja on monenlaisia. Jokainen media-alan ammattilainen 
voi siten löytää juuri itselle sopivat tavat. Mediakasvatus vaatii ennen kaikkea 
innostumista. Mediakasvatus ei ole vain velvollisuus, vaan myös mahdollisuus.

Sitä paitsi mediakasvatus on hauskaa! Kuten eräs media-alan ammattilainen totesi 
työskenneltyään ensimmäistä kertaa erään koululuokan kanssa: “Upeaa nähdä, kun 
jonkun nuoren silmissä syttyy se sama innostus, mikä on itsen saanut hakeutumaan 
alalle aikoinaan. Se on se paras palkkio näissä.” 
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Koordinaatti

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti on opetus- ja 
kulttuuriministeriön nimeämä ja rahoittama nuorisotyön valtakunnallinen palvelu- ja 
kehittämiskeskus. Se tarjoaa nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöille kunnissa ja 
järjestöissä asiantuntija-, tuki- ja koulutuspalveluita.

www.koordinaatti.fi

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 
perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja 
maailmalla.

www.pelastakaalapset.fi/

Yleisradio

Yleisradio on julkisen palvelun tehtäviä toteuttava mediayhtiö. Uutisluokka on Ylen 
mediakasvatushanke, jonka tavoitteena on edistää nuorten medialukutaitoa ja lisätä 
koululaisten kiinnostusta ajankohtaisia asioita ja yhteiskuntaa kohtaan.

www.yle.fi/uutisluokka

Julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön tuella
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Tätä julkaisua ovat olleet tekemässä ja tukeneet

Mediakasvatusseura

Mediakasvatusseura ry on valtakunnallinen, kaksikielinen yhdistys, joka edistää 
mediakasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa.

www.mediakasvatus.fi/seura

Aikakausmedia 

Aikakausmedia on aikakauslehtijulkaisijoiden yhteistyöfoorumi, jonka jäseninä ovat 
kaikki merkittävät aikakauslehtikustantajat Suomessa. Aikakausmedia tukee lasten ja 
nuorten medialukutaidon kehittymistä ja aikakauslehtien opetuskäyttöä.

www.aikakauslehdet.fi/opetus

Kelaamo

Kelaamo on valtakunnallinen yhteisö ja julkaisualusta nuorille  elokuvantekijöille. 
Kelaamo Edu on tarkoitettu kaikille jotka tekevät  elokuvia yhdessä lasten ja nuorten 
kanssa. Sivustoa tuottaa Koulukino  - Skolbio.

www.kelaamo.fi


