Haluaisitko tietää millaisia neuvoja Flora Fittinen ja KV Valio
antavat meille kasvattajille somen ja netin pelisäännöistä?
Entä millaisia median käyttäjiä ovat Liisi Heppala tai Tapani
Elämäntapa-Intiaani? Tutustu oheisen materiaalin avulla tamperelaisten 8.-luokkalaisten ja sanataiteilijoiden yhdessä luomiin kuvitteellisiin hahmoihin. Kuusi värikästä persoonaa
ovat syntyneet Sanataideyhdistys Yöstäjän vetämissä työpajoissa. Työskentelyyn kuului vierailu Mediamuseo Rupriikkiin, jossa oppilaat tutustuivat viestinnän historiaan ja median
rooliin arjessa eri aikoina.
Internet ja sosiaalinen media ovat mullistaneet viestintäämme.
Verkossa oleminen on luonnollinen osa arkea. Nykyisin identiteetti rakentuu osin median välityksellä: toisia kuunnellen ja
seuraten, mutta yhä enemmän myös aktiivisesti osallistuen.
Hahmojen avulla voi pohtia, millainen rooli sosiaalisella medialla on identiteettimme rakennusvälineenä.
Aineistoa voi käyttää opetuksessa. Luokassa voi suunnitella
uusia hahmoja, joita keksiessä syntyy monenlaista keskustelua median käytöstä. Tekemisen ohessa opettaja voi saada
paljon arvokasta tietoa siitä, millaisina vaikkapa pelaaminen
ja sosiaalinen media näyttäytyvät nuorten näkökulmasta.
Materiaalia voi käyttää myös vanhempainillan keskustelun
herättelijänä.

Mediamuseo Rupriikki esittelee kokoelmiensa ja näyttelyidensä kautta viestinnän historiaa ja median ilmiöitä. Ainutlaatuinen museo toimii erinomaisena oppimisympäristönä erilaisille asiakasryhmille. Näyttelytoiminnan ohella museo
toteuttaa erilaisia työpajoja ja tapahtumia.
Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE on osa Tampereen kaupungin museopalveluja.
TAITEssa tuotetaan Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelmaa tamperelaisille lapsille ja nuorille. TAITE myös toteuttaa vauvojen värikylpyjä lapsiperheille, kehittää
Konkarit-toimintoja ikäihmisille, järjestää vapaaehtoistoimintaa Tampereen museoissa sekä suunnittelee monikulttuurisia tapahtumia ja kotouttavia museopalveluita.
Sanataideyhdistys Yöstäjä on tamperelainen sanataiteen ammattilaisten yhdistys. Yöstäjän painopisteenä on lasten ja nuorten sanataidekasvatus, erityisesti
kouluissa pidettävät työpajat ja perheille suunnattu tapahtumatoiminta. Yhdistys
kehittää toiminnallisia ja innostavia tapoja lähestyä lukemista, kirjoittamista ja
sanallista ilmaisua.
Kiitokset:
8E, Takahuhdin koulu, opettaja Tiina Flyktman-Myllymäki
8D Linnainmaan koulu, opettaja Mari Latvala
Linnainmaan koulun ilmaisutaidon ryhmä,
opettaja Eva Humalamäki
Mediaviikko

Toteutus:
Tutkija Outi Penninkangas
Sanataidekasvattajat Minttu Tervaharju ja Pia Krutsin
Museolehtori Mari Jalkanen
Kuvittaja Jani Ikonen
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KV Valio, 15
käyttäjänimi
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KV on semipropelaaja, jonka suurin unelma on voittaa
tiiminsä kanssa majorit. Hän tähtää isona e-urheilun ammattilaiseksi CS:GO:ssa. KV pelaa Steamissa ja striimaa
Twitchissa. Kotona ollessaan hän poistuu harvoin huoneestaan, jonka lattialla ajelehtii käytettyjä Paysafe-kortteja. Hän häviää harvoin yksi vastaan yksi -tilanteessa ja
inhoaa huonoja pelaajia. KV ei koskaan jaa henkilökohtaisiaan tietojaan netissä.
KV:n kommentti aikuisille:
”Jos joku kirjoittaa tyhmiä juttuja netissä anonyymisti,
niihin kannattaa myös suhtautua anonyymisti.
Älkää ottako liian vakavasti.”

Flora Fittinen, 16
käyttäjänimi

fitflora

#mätänään #nomakeup #nofilter
#sportygirl #fitness #sports
#girlpower #suomityttö
#urheilijatyttö #treeni #lovemylife
Flora käy lukion urheilulinjaa ja harrastaa jääkiekkoa. Jääkiekkotreenien lisäksi hän käy salilla vähintään viisi kertaa viikossa ja juoksee kouluun. Flora laittaa päivittäin
Snäppiin treenivideoita ja Instaan treeniselfieitä sekä
kuvia ruuista, mutta muunlaisia kuvia ei hänen profiilistaan löydy. Hän pitää treeniblogia Tumblrissa ja käyttää
Sports Trackeria. Hänen mielestään somessa ei koskaan
kannata antaa itsestään todenmukaista kuvaa.
Floran kommentti aikuisille:
”Miehet, lopettakaa ällöttävien kuvienne lähettely
alaikäisille tytöille!”

Liisi Heppala, 8
käyttäjänimi

liisipliisi123

M oi, en pelaa K-18

pelejä.

Pokémon go on surkea!

Liisille kaikki on koulussa aika helppoa, vaikka häntä monesti väsyttääkin. Koulun jälkeen hän on yleensä yksin
kotona ja tabletilla niin kauan, että joku käskee lopettaa,
sillä se on hänen mielestään kaikkein kivointa tekemistä.
Hän pelaa Minecraftia creativella ja Toca Bocaa, piirtää
omia taustakuvia ja katsoo YouTubesta askarteluvideoita.
Hänellä on ollut oma älypuhelin 6-vuotiaasta saakka.
Yleensä Liisillä ei käy kavereita, vaan hän näkee heitä koulussa ja juttelee heidän kanssaan WhatsApp-ryhmissä.
Liisi harrastaa uintia kerran viikossa ja keppihevosia
silloin tällöin.
Liisin kommentti aikuisille:
”Aikuiset, miksi olette aina niin kriittisiä?
Kokeilkaa pelata enemmän!”

Thomas Anderzen, 15
käyttäjänimi

thomasjonathan

Thomas on koululainen, joka unelmoi tähteydestä. Hänen
suurin unelmansa on olla musical.ly–tähti ja oikea laulaja,
yhtä hyvä kuin Justin Bieber. Hän on supercool ja käyttää somea erittäin aktiivisesti. Hän vloggaa päivittäin,
hänellä on oma Youtube-kanava, ja hän käyttää myös
paljon Twitteriä, Musical.ly:a, Instagramia ja Snapchatia.
Hän postaa someen erityisesti selfieitä ja videoita itsestään laulamassa. Hän haluaisi jo muuttaa pois kotoa, ja
hänen mielestään nolointa, mitä aikuinen voi tehdä netissä, on olla siellä ylipäätään.
Thomasin kommentti aikuisille:
”Olen huolissani lasten pelaamisesta.
Mielestäni älypuhelimet pitäisi kieltää kokonaan alle
12-vuotiailta.”

Z umba-ohjaaja,
hyvinvointivalmentaja
ja terveysblogisti.
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Tapani
Elämäntapa-Intiaani, 37
käyttäjänimi

@spreadinglove247

Tapani on terveysbloggaaja, zumbaohjaaja ja kahden lapsen yksinhuoltajaisä. Hän rakastaa tanssia, urheilua ja terveitä elämäntapoja. Hänen mielestään pahinta, mitä voi
netissä tehdä, on laittaa sinne kuvia roskaruoasta. Hän
itse pitää netissä blogia terveellisistä elämäntavoista ja
ruokavaliosta. Hänen pahin pelkonsa on, että kaupasta
loppuu lehtikaali. Hän on aktiivinen Facebook-käyttäjä
ja lataa sinne paljon fitness-kuvia ja -videoita itsestään.
Hänen suuri unelmansa on saada kaksi tuhatta Facebook-seuraajaa.
Tapanin kommentti muille aikuisille:
”Netissä olen erityisen huolissani väärän tiedon ja
vihapuheen leviämisestä. Pelkään, että ihmiset eivät
tunnista tutkittua faktatietoa valeuutisista.”

14 /genderfluid /pan /vegan entiaalinen kriisi
Ikuinen eksist
MCRmy 22. 3. 2013 :(
My Chemical Romance on elämä ja fredard on otp omg

Ashley McRomance, 14
käyttäjänimi

@trashgoddess_ofdarkness
Ash on 14-vuotias My Chemical Romance -fani. Hän viihtyy
kaikista parhaiten omassa rauhassaan kuunnellen lempibändiään ja kirjoittamalla Tumblr-blogiaan. Hän unelmoi runoilijan ammatista, mutta ei ole ikinä tyytyväinen
omiin runoihinsa ja heittää ne roskiin. Vuoden kohokohtia
Ashille ovat cosplay-tapahtumat, joihin hän suunnittelee
asuja pitkin vuotta. Hän pitää netissä yhteyttä muiden
cossaajien kanssa ja on saanut sitä kautta monia uusia
ystäviä. Parasta netissä onkin hänen mielestään yhteisöllisyys, mutta hän on kokenut netissä myös kiusaamista.
Ashleyn kommentti aikuisille:
”Haluan, että nettikiusaaminen tulisi isompien
ihmismassojen tietoon, koska se oikeasti satuttaa.”

