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This study is based on the idea of course of University of Arizona (Places in the media) which critically ex-
amines how places are represented in the media. Particularly, in geography education, it is important to en-
courage students to consider how the media shapes a geographical information, such as the perception of
spaces, places and society. The purpose of this study is to implement an educational experiment of cultural
geography to high school students where students critically analyze how Vuosaari (district in Helsinki) is
represented in the media. The aim of the study is to examine how students perceive that the media shapes
images of Vuosaari. The purpose of the study is also to give an example of how critical media literacy can be
applied to teaching of place images in high school cultural geography lesson.

Teaching experiment followed the principles of critical pedagogy and dialogical education. The study imple-
mented in the Viikin Normaalikoulu and Helsingin Normaalilyseon lukio in human geography course (n =
42). Teaching experiment was carried out the initial and final survey. Students analyzed in groups media ma-
terials and statistical information of Vuosaari and they also filled the assigment form on the basis of the analy-
sis. Learning cafe method was utilized during the lesson where students work with both home and media
groups. In this way they were able to discuss their perspectives in different groups and share knowledge be-
tween the groups. Media materials were chosen so that they gave very different perspectives from Vuosaari. A
conversation was held at the end of the lesson where students told their thoughts.

Students analyzed media materials in different ways during the lesson. They compared the images provided
by the media and the statistical information of Vuosaari with each other. Students analyzed media materials
critically and analytically. Students' perceptions of Vuosaari did not change significantly after the teaching
experiment. However, this was expected on the basis of the theoretical background, the changes in the re-
gion's reputation and image usually takes time. Nevertheless, the students got new knowledge and perspec-
tives on the region. Pupils who had experience in the region had more positive image of Vuosaari than other
pupils. Students' critical thinking and media literacy developed to some extent. However, students' media
literacy was at a good level, even before lesson, so there were no major developments in the media literacy.
Although the students did not experience before lesson that the media has a major impact on their image of
the Vuosaari, after the teaching experiment, they were in general of the view that the image represented in the
media has an impact on operators, development and reputation of Vuosaari. Pupils' critical thinking developed
after exercise, because pupils' confidence in the media sources declined with the exception of Helsingin
Sanomat. Final discussion was very rewarding and there was a real interaction between students and between
students and a teacher. However, there were differences between these two schools related to the experience
of the usefulness and the meaningfulness and written feedback. Second lesson was more successful than the
first, as could learn for the first time through the experience.

The teaching experiment developed students' perceptions of the differences between the real world and the
world shaped by media, which is especially important when analyzing geographic information.
The study can therefore be considered as a successful example of the application of critical media
literacy in the teaching of place images in geography education. The teaching experiment can serve as an
inspiration to other geography teachers on how critical pedagogy and media literacy, at best, inspire pupils in
the learning process and to challenge their own beliefs, and to critically examine the world around them.
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1 Johdanto

Tutkimuksen aihe syntyi kandidaatin tutkielmani pohjalta, jossa käsittelin kriittistä pedago-

giikkaa maantieteen opetuksen näkökulmasta. Halusin syventää kriittisen pedagogiikan näkö-

kulmaa ja kiinnostuin kriittisestä medialukutaidosta. Tutkimuksen lähtökohtana toimii Arizo-

nan yliopistossa toteutettu Places in the media -kurssi, jossa tarkastellaan kriittisesti, kuinka

paikat esiintyvät mediassa (Conover & Miller 2013). Oma kiinnostukseni kiinnittyi erityisesti

median välittämiin mielikuviin paikoista. Alueellisia mielikuvia kutsutaan mielenmaisemiksi,

jotka syntyvät henkilökohtaisten ja jaettujen käsitysten perusteella (Haarni ym. 1997: 18; Tani

1996: 103). Tämän tutkimuksen kannalta on keskeistä, että medialla ja kulttuurilla on suuri

merkitys epäsuorien mielikuvien syntymiseen (Tani 1996: 106). Viimeisimpinä vuosikymme-

ninä kaupunkien päättäjät ja kaupunkisuunnittelijat ovat yhä kasvavassa määrin pyrkineet

rakentamaan suotuisan imagon kaupungilleen rahoittajia, alueelle muuttajia ja turisteja silmäl-

lä pitäen (Avraham 2004: 471).  Media toimii myös negatiivisten mielikuvien vahvistajana.

Kun alueelle syntyy huono maine, kuvan muuttuminen positiivisemmaksi ei tapahdu hetkessä.

(Nelson 2015; Tani 1998: 110.)

Lukinbealin ja Crainen (2009: 176) mukaan maantieteellisen tiedon lukutaito on keskeisesti

sidoksissa medialukutaitoon. Maantieteen opetuksessa on tärkeää kannustaa oppilaita pohti-

maan, kuinka media rakentaa maantieteellistä tietoa, kuten käsitystä tiloista, paikoista ja yh-

teiskunnasta (Lukinbeal 2014: 44). Ballin ja Healeyn (1994) mukaan mediamateriaalien käsit-

teleminen maantieteen oppitunnilla tuo mukaan ajankohtaisuutta ja erilaisia näkökulmia sekä

edistää rikkaamman oppimiskokemuksen syntymistä. Gruenewald (2008) yhdistää paikkaan

perustuvan opetuksen ja kriittisen kasvatuksen toisiinsa. Hän puhuu paikkojen kriittisestä

kasvatuksesta (critical pedagogy of place). Paikkoihin liittyvää opetusta tarvitaan, jotta oppi-

laat osaisivat yhdistää sosiaalisen ja ekologisen hyvinvoinnin tasot eri alueille. Hänen mu-

kaansa kriittinen kasvatus on tärkeää, jotta oppilaat pystyisivät haastamaan oletuksia, käytän-

teitä ja käsityksiä, joita pidetään itsestään selvinä valtakulttuurissa ja perinteisessä kasvatuk-

sessa. (Gruenewald 2008: 308.)

Kellnerin ja Sharen (2005: 370) mukaan mediaesitykset vaikuttavat siihen, kuinka ympäröivä

maailma nähdään ja ymmärretään. Kellner ja Share (2005:370) toteavat, että nykyisessä mul-

timedian valloittamassa yhteiskunnassa kriittinen mediakasvatus on tärkeämpää kuin koskaan.

Heidän mukaansa (2005:370) opettaja on keskeisessä roolissa kasvattaessaan oppilaistaan
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medialukutaitoisia kansalaisia, jotka tiedostavat mediaesitysten taustalla olevat valtasuhteet ja

sosiaaliset epäoikeudenmukaisuudet. Brownin (1998: 47) mielestä mediakasvatus on tärkeää,

sillä media on nykypäivänä keskeinen osa vapaa-aikaa ja se vaikuttaa käsityksiin yhteiskun-

nasta sekä sosiaalisesta, taloudellisesta ja poliittisesta ympäristöstä. Salokosken ja Mustosen

(2007: 35) mukaan media välittää yhtenäisiä asenteita ja käsityksiä, joita nuoret omaksuvat.

Shrumin (1999) mukaan mediasisällön välittämien käsitysten omaksumiseen vaikuttaa se,

kuinka pysyviä ja voimakkaita median välittämät asenteet ovat. Median vaikutus asenteisiin

vähenee, jos kriittistä medialukutaitoa harjoitetaan säännöllisesti (Shrum 2001). Tämän tut-

kimuksen kannalta on oleellista, että nämä median luomat yhtenäiset käsitykset liittyvät myös

yleistyksiin, joita tehdään alueista. Tutkimuksessa toteutetun opetuskokeilun tarkoituksena

on, että nuoret suhtautuisivat kriittisesti median luomaan kuvaan Vuosaaresta.

Kriittisen kasvatuksen teoria pohjautuu ajatukselle siitä, että tieto muodostuu sosiaalisen vuo-

rovaikutuksen kautta (Niemi 2008: 122). Kasvatus on dialogia, jossa oppilaat ja opettaja neu-

vottelevat käsiteltävien aiheiden merkityksestä ja erilaisista näkökulmista (Suoranta 2005:

224). Nykyinen koulujärjestelmä voidaan nähdä tuotantolaitoksena, joka tavoittelee mahdolli-

simman suurta tehokkuutta toiminnassaan. Siirrytään yhä isompiin tuotantoyksiköihin, koska

pienet nähdään kalliina ja tehottomina. Dialoginen kasvatus on inhimillisempi vaihtoehto ny-

kyisen koulutusajattelun rinnalla. Sen avulla kunnioitetaan paremmin jokaisen oppijan kasvu-

potentiaalia ja kasvatetaan yhteisöllisyyteen. (Vuorikoski & Kiilakoski 2005: 310–314, 321.)

Tämän tutkimuksen opetuskokeilu noudattaa dialogisen kasvatuksen periaatteita.

1.1 Tutkimuskysymykset

Tutkimuksen tarkoituksena on toteuttaa opetuskokeilu lukion kulttuurimaantieteen opiskeli-

joille, jossa analysoidaan kriittisesti median antamaan kuvaa Helsingin Vuosaaresta. Tutki-

muksen tavoitteena on selvittää, miten oppilaiden mielestä media muokkaa mielikuvia Vuo-

saaresta. Tutkimuksen tavoitteena on antaa esimerkki siitä, kuinka kriittistä medialukutaitoa

voidaan soveltaa mielikuvien opetuksessa lukion kulttuurimaantieteen oppitunnilla. Tutki-

muksen tavoitteita selvitetään kuuden tutkimuskysymyksen avulla, jotka ovat:

1. Minkälaisia mielikuvia oppilaat liittävät Vuosaareen ennen opetuskokeilua?

2. Miten oppilaiden käsitykset Vuosaaresta ovat muuttuneet opetuskokeilun jälkeen?

3. Miten oppilaiden mielestä Vuosaari esitetään valittujen medialähteiden kautta?

4. Miten todenmukaisena oppilaat pitävät valittujen medialähteiden antamaa kuvaa Vuosaa-

resta?
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5. Minkälaisia vaikutuksia oppilaiden mielestä median antamalla kuvalla on Vuosaaren kehi-

tykselle ja alueen eri toimijoille (asukkaat, yritykset, yhdistykset, turistit, vierailijat, päättä-

jät)?

6. Millainen oppilaiden kriittisen medialukutaidon hallinta on opetuskokeilua ennen ja sen

jälkeen?

Opetuskokeilun yhteydessä toteutettiin alku- ja loppukysely, täytettiin ryhmissä kirjalliset

tehtävälomakkeet ja käytiin loppukeskustelu oppitunnin päätteeksi. Näiden aineistojen avulla

pyritään selvittämään vastauksia tutkimuskysymyksiin. Opetuskokeilun yksityiskohtia käsitel-

lään tutkimuksen metodiosuudessa tarkemmin.
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2 Mielenmaisema mielikuvien lähtökohtana

Humanistisessa maantieteessä korostetaan subjektiivisia kokemuksia ja ainutlaatuisen paikan

näkökulmaa sekä ihmisen elämismaailmaa (Haarni ym. 1997: 16). Yksilö toimii samanaikai-

sesti eri spatiaalisilla tasoilla paikallisesta alueelliseen, kansalliseen ja globaaliin tasoon saak-

ka (Paasi 1996). Humanistisen maantieteen ilmiöiden tarkastelunäkökulmana ovat yksilön

subjektiiviset kokemukset, arvot, muistot, tunteet sekä toiveet (Haarni ym. 1997: 16). Maan-

tieteessä paikka on keskeinen tutkimuskohde. Humanistisessa suuntauksessa paikka nähdään

subjektiivisena tilana, johon yksilö liittää merkityksiä. Paikkaan kiinnitytään elämismaailman

välityksellä, johon liittyvät tutuksi tulleet arkiset toiminnot ja muistot. (Tuan 1977.) Tämän

näkökulman mukaan paikkaan liittyy aina sen kokenut yksilö ja paikka voidaan nähdä eletty-

nä tilana (Koskela 1994: 25).  Kun yksilö tuntee paikan omakseen, hän tulee osaksi paikkaa

(Haarni ym. 1997: 17).  Tilaan luodaan merkityksiä aistillisten havaintojen ja muistojen kaut-

ta, ja ajan kuluessa yksilö voi kiinnittyä paikkaan (Haarni ym. 1997: 17).

2.1 Mielenmaisema

Paikasta syntyviä spatiaalisia mielikuvia voidaan kutsua mielenmaisemiksi, joissa yhdistyvät

subjektiiviset eli henkilökohtaiset ja intersubjektiiviset ympäröivään elämismaailman liittyvät

näkökulmat (Haarni ym. 1997: 18 ; Tani 1996: 103). Mielenmaiseman käsitteeseen yhdistyvät

henkilökohtaisen paikkakokemuksen lisäksi tilaan liitettävät mielikuvat, imagot ja stereotypi-

at. Mielenmaiseman eri ulottuvuuksia on havainnollistettu oheisen kuvan avulla (kuva 1).

(Tani 1998: 111.) Kyseinen kuva toimii tutkimukseni lähtökohtana mielikuvien syntymisen

osalta. Tani (1995: 33) määrittelee mielenmaiseman: ”ihmisen mielessä syntyväksi paikkaan

liittyväksi mielikuvaksi”. Tuan (1975: 205) kutsuu mielikuvaa muistin mentaaliseksi kuvaksi.

Karvonen (1999: 53) puhuu skeemasta, jolla hän tarkoittaa yksilön mielessä olevia oletusar-

voja, rakenteita ja malleja, jotka ovat syntyneet aikaisempien kokemusten, aistihavaintojen ja

tulkintojen kautta. Mielenmaisema syntyy, kun yksilö luo tilasta ainutlaatuisen paikan muun

muassa tunteiden, toiveiden, mielikuvien sekä todellisen ja kuvitteellisen tiedon perusteella

(Tani 1996: 103). Koskela (1994) on tutkinut kaupunkipelkoa, jota esiintyy erityisesti vie-

raammassa kaupunkitilassa. Tämä voi hänen mukaansa rajoittaa kaupunkitilan käyttöä sen

mukaan, minkälaisia paikkoja yksilö kokee uhkaavina. Yksilön subjektiiviseen paikkakoke-

mukseen vaikuttaa samanaikaisesti myös vallitseva kulttuuri (Tani 1996: 103). Yksilön ko-
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kema paikka ja elämismaailma muuttuvat henkilökohtaisten kokemusten kautta ainutlaatui-

siksi. Mielenmaisemalle on kuitenkin ominaista, että se voidaan kokea myös jaettuna, yhtei-

senä paikkana muiden siellä elävien kanssa. (Tani 1996: 103.)  Mielenmaisemia voidaan tut-

kia mentaalikarttojen avulla, jotka voivat paljastaa yksilön asenteita eri paikkoja kohtaan

(Tuan 1975: 205).

Kuva 1. Mielenmaiseman ulottuvuudet (Tani 1998: 111).

Porteousin (1990) mukaan mielenmaisema syntyy henkilökohtaisesti aistien kautta muodoste-

tusta sekä metaforisesta eli yhteisesti jaetun kulttuurin synnyttämästä maisemasta. Tani

(1996:104) käsittelee mielenmaisemaa kolmesta eri näkökulmasta, joita ovat aistiympäristö,

ajallinen elämismaailma sekä vallitseva kulttuuri ja media. Aistiympäristö on lähtökohta yksi-

lön elämismaailmalle (Tani 1996: 105).  Ihminen aistii ympäristöään aistiensa kautta näke-

mällä, kuulemalla, haistamalla ja tuntemalla. Astein tulkittu ympäristö on riippuvainen tulkit-

sijasta, hänen kokemuksistaan ja vallitsevasta kulttuurista. (Tani 1996: 104.)  Tuanin (1975:

208) mukaan yksilön näköaisti toimii selektiivisesti poimiessaan ärsykkeitä ympäristöstään.

Sama alue voidaan nähdä eri tavoin johtuen esimerkiksi yksilön sosiaalisesta taustasta tai his-

toriasta (Riikonen 1997: 189). Vieras ja tuttu maisema koetaan myös eri tavoin (Tani 1996:

104–106).  Riikosen (1997: 189) mukaan muistinvaraisesta paikasta ei ole olemassa oikeaa tai

väärää tulkintaa. Esimerkiksi tutkimusalueena olevan Vuosaaren satamassa vierailija voi ha-

vaita tulleensa satama-alueelle nähdessään satamateollisuuden rakennukset edessään. Tämän

lisäksi hän voi kuulla sataman vilkkaan rahtiliikenteen muodostamat äänet. Samalla hän hais-

taa rekoista tulevan polttoaineen hajun ja tuntee mereltä puhaltavan tuulen kasvoillaan. Nämä

aistimukset yhdistävät hänet uudelleen tähän paikkaan. Toiselle aistijalle Vuosaaren satama

Mielenmaisema

Subjektiivinen tilan kokeminen

-paikka

Intersubjektiivinen tilan kokemi-

nen

-tilaan liitetyt mielikuvat, imagot

ja stereotypiat
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on tuttu useamman vuoden ajalta. Samat aistimukset ovat täynnä lapsuuden muistoja, joiden

kautta mielenmaisemasta on syntynyt merkityksellinen ja henkilökohtainen. Spatiaalisuus ja

elämismaailma ovat aina yhteydessä aikaan (Koskela 1994: 23). Paikan tunteminen omaksi ei

tapahdukaan hetkessä vaan paikasta muodostuneet muistot ja mielikuvat muuttuvat yksilön

elämänkokemuksen myötä (Tani 1996: 105). Yksilö ei pysty itse päättämään, mitä muistoja

hän kantaa mielessään vaan muistot syntyvät alitajunnassa (Tuan 1975: 208). Vieras maisema

voi muuttua omaksi paikaksi kokemuksien ja arkirutiinien myötä. Tämä sisäistetään yleensä

vasta, kun paikassa tapahtuu muutoksia. (Tani 1996: 106.)

Tämän tutkimuksen kannalta on keskeistä, että yksilön suorien aistimusten lisäksi mielenmai-

sema koostuu myös epäsuorista mielikuvista, johon kulttuurilla ja medialla on keskeinen mer-

kitys (Tani 1996: 106).  Kaupungin päättäjien ja joukkoviestintävälineiden toimet vaikuttavat

paikoista syntyviin kuviin (Paasi 2009: 131).  Media muokkaa mielikuvia paikoista ylhäältä

käsin valittujen ekonomisten, poliittisten sekä kulttuuristen intressien mukaisesti (Paasi 2009:

142). Vaikka henkilöllä ei olisi omia kokemuksia paikasta, hän voi liittää siihen toiveita, pel-

koja ja unelmia. Syntyvään mielikuvaan vaikuttavat niin muiden välittämät kertomukset ja

kokemukset, kuin kulttuurin luomat tuotokset. (Tani 1996: 106.) Paikkaan liitettyihin merki-

tyksiin vaikuttavat keskeisesti yhteiskunta ja sosiaalinen ympäristö (Koskela 1994: 26). Popu-

laarikulttuurin välittämät tuotteet leviävät nopeasti ja ovat helposti ihmisten saatavilla. Maan-

tieteessä on perinteet taiteen tutkimiselle, mutta populaarikulttuurin tutkiminen on ollut vä-

häistä. (Tani 1996: 106.) Tämä vahvisti osaltaan päätöstäni ottaa opetuskokeiluun mukaan

myös populaarikulttuurin aineksia. Populaarikulttuurin ja median käsitteet määritellään tar-

kemmin tutkimuksen seuraavissa kappaleissa. Nämä aiheet ovat olleet mukana maantieteen

tutkimuksessa vasta 1970–1980-luvuilta lähtien (Tani 1996: 107). Mielikuvan syntymisen

kannalta yksilön suoria kokemuksia on pidetty tärkeämpänä kuin epäsuoraa informaatiota,

kuten median vaikutusta. Yksilön omien kokemusten kautta syntyneet mielikuvat ovat usein

positiivisempia kuin muuta kautta syntyneet epäsuorat mielikuvat. (Burgess & Gold 1985 cit.

Tani 1996: 107.) Maantieteen kannalta on keskeistä tutkia, kuinka todenmukaista kuvaa tiedo-

tusvälineet ja media luovat alueista (Tani 1996: 107). Kyseinen näkökulma on keskeisesti

esillä myös tämän tutkimuksen tavoitteissa ja opetuskokeilun toteutuksessa.

2.2 Alueellinen identiteetti

Aluetietoisuudella tarkoitetaan yksilön informaatiota eri alueista, hänen kuulumistaan tietylle

alueelle ja tämän alueen erottamista muista alueista. Aluetietoisuus on lähtökohtana alueelli-
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sen identiteetin syntymiselle. (Paasi 1984: 10.) Nykyisessä globaalissa maailmassa alueellisen

identiteetin tutkiminen kohtaa haasteita alueiden limittyessä tiiviisti toisiinsa, alueellisten ra-

jojen hälventyessä (Paasi 2003) sekä kiihtyvän muuttoliikkeen ja turismin myötä (Paasi

2009). Aluetietoisuus koetaan sekä yksilöllisesti että kollektiivisesti. Yleiseen mielipiteeseen

alueesta vaikuttavat muun muassa yhteiskunnalliset muutokset ja ilmiöt, joukkotiedotusväli-

neet sekä alueen historia. (Paasi 1984: 45–46.) Samassa paikassa elävien eri yhteisöihin ja

sukupolviin kuuluvien yksilöiden aluetietoisuudet voivatkin poiketa toisistaan merkittävästi

(Riikonen 1997: 182).

Paasi (1984: 47–48) jakaa aluetietoisuuden tiedolliseen, emotionaaliseen ja toiminnalliseen

ulottuvuuteen. Tiedollinen ulottuvuus on aluetta koskevaa todellista tietoa, kuten tilastotietoa.

Emotionaalisella ulottuvuudella hän tarkoittaa yksilön mielikuvia ja yleisiä stereotypioita,

joissa on pohjalla tunnepohjaisia vaikutteita. Toiminnallinen ulottuvuus taas viittaa toimimi-

seen alueen intressien puolesta. Hänen mukaansa nämä kolme ulottuvuutta linkittyvät paljolti

toisiinsa, eikä niitä voida käsitellä irrallaan toisistaan. (Paasi 1984: 47-48.) Paasin (1984)

määrittelemät ulottuvuudet on otettu huomioon myös opetuskokeilun tehtävälomakkeiden

kysymyksissä, kun oppilaita pyydetään vertaamaan medialähteiden antamaa informaatiota

tilastotietoon, pohtimaan heidän omia tunnepohjaisia mielikuviaan sekä miettimään, kuinka

he itse voisivat vaikuttaa oman asuinalueensa kehitykseen.

Maantieteessä alueellisen identiteetin käsitettä alettiin käyttää laajemmin 1970-luvulta alkaen

humanistisen ja behavioraalisen maantieteen kehityksen myötä (Paasi 1996: 210–223) . Iden-

titeetin käsitettä voidaan tarkastella alueen omana identiteettinä ja yksilön alueellisena identi-

teettinä. Alueen identiteetti tarkoittaa tekijöitä, jotka muodostavat siitä ainutlaatuisen verrat-

tuna muihin. (Paasi 1984: 66–67, 2009: 141, 2011: 13) Alueiden identiteetin luominen on

kertomusta, jota media ja alueellinen suunnittelu ylläpitävät (Paasi 2011: 15). Alueen identi-

teetistä on tullut tärkeä väline kaupungin päätäntäelimille ja kaupunkisuunnittelulle alueiden

markkinoinnin ja taloudellisen kasvun saavuttamisessa (Paasi 2009: 138, 2011). Alueet erot-

tuvat toisistaan esimerkiksi luonnonoloiltaan, historialtaan, sosiaaliselta rakenteeltaan, kult-

tuuriltaan, kieleltään ja murteiltaan (Paasi 1986). Nämä ominaisuudet pohjustavat sitä, minkä-

laisia mielikuvia ja odotuksia alueelle annetaan (Paasi 1996). Yksilön alueellinen identiteetti

taas kiinnittää yksilön tilaan ja tilasta muodostuu hänelle henkilökohtainen paikka (Paasi

1984: 67, 2009: 141; Tani 1996: 103).
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Paasi (1996: 222) jakaa identiteetin käsitteen alueelliseen identiteettiin tarkoittaen sillä yhtei-

sesti muodostunutta identiteettiä ja paikalliseen identiteettiin perustuen yksilön omiin koke-

muksiin. Hänen mukaansa alueellinen identiteetti muodostuu yhteisistä kokemuksista, jotka

määrittävät sen keitä ja millaisia ”me” ja ”alueemme” ovat. Alueellisen identiteetin muodos-

tuminen on siis sosiaalinen ja kulttuurinen prosessi (Paasi 2003, 2011). Paasin (1984: 129–

135) mukaan alueellisella lehdistöllä, kirjallisuudella ja kouluopetuksella on vaikutusta identi-

teetin muodostumiselle. Tämän tutkimuksen ja opetuskokeilun kannalta onkin mielenkiintois-

ta pohtia, sitä miten näitä yleisiä näkemyksiä luodaan paikoista.

Yksilön paikallinen identiteetti muodostuu elämän aikana kertyneistä kokemuksista, kuten

asumisesta eri paikoissa, matkustamisesta sekä median luomasta kuvasta (Paasi 1996: 222).

Tani (1996:103) näkee alueellisen identiteetin muodostuvan sekä henkilökohtaisten kokemus-

ten, että jaettujen yhteisten näkemyksien kautta. Hän puhuu alueellisesta ja paikkaidentiteetis-

tä yhdessä. Tanin mukaan alueellisen identiteetin kohdalla ei voida unohtaa henkilökohtaisten

kokemusten merkitystä, eikä paikkaidentiteetin syntymisestä voida poissulkea kollektiivisten

näkemysten vaikutusta. (Tani 1996: 103–104.) Olen päätynyt samaan näkökulmaan omassa

tutkimuksessani ja käytän jatkossa näistä kahdesta käsitteestä yhteisnimitystä alueellinen

identiteetti.

2.3 Mielikuva ja imago

Maantieteen behavioraalisen näkökulman myötä mielikuvat ovat olleet tärkeä aihe humanisti-

sen maantieteen tutkimuksessa (Tani 2001: 144). Karvonen (1999: 17) puhuu mielikuvayh-

teiskunnasta, jossa mielikuvista on tullut yhä tärkeämpiä menestymisen kannalta esimerkiksi

yrityksille, asioille ja yksilöille. Imagon käsite on alun perin kotoisin Yhdysvalloista 1950-

luvulta, jolloin sitä käytettiin kaupallisessa tarkoituksessa (Karvonen 1999: 37). Suomessa

kaupunkeihin ja alueisiin kohdistuva imagotutkimus on suhteellisen tuoretta (Äikäs 2004b: 5).

Karvonen (1999: 39) pitää imagoa kuviteltuna kuvana, joka ei ilmennä todellisuutta sellaise-

naan. Karvonen (1999: 316) kuitenkin toteaa, että mielikuvat ovat osa todellisuutta, sillä nii-

den kautta kartoitetaan ja luonnostellaan kuvaa todellisuudesta.  Hänen mukaansa termillä on

kaksoismerkitys, sillä sitä voidaan pitää ulkoisesti tuotettuna viestinnällisenä imagona sekä

yksilön tietoisuudessa syntyvänä sisäisenä mielikuvana (Karvonen 1999: 39). Äikäs (2000:

230, 2001:62, 2004b: 6) erottelee myös mielikuvan ja imagon käsitteet toisistaan, mutta tote-

aa, että niitä on kuitenkin käsiteltävä aina yhdessä (Äikäs 2004a: 56). Hän puhuu ulkoapäin
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tuotetusta imagosta (produced image) ja mentaalisesta mielikuvasta (mental image) (Äikäs

2000, 2001). Imago on Äikkään (2000: 230) mukaan kulttuurinen tuote, jota voidaan pitää

eräänlaisena tuotemerkkinä. Imagon tuottamisella ylläpidetään tai parannetaan aktiivisesti

kaupungin mainetta. Mielikuva syntyy tuotetun imagon omaksumisesta ja vastaanottajan sub-

jektiivisesta kriittisestä tulkinnasta (Äikäs 2000: 231, 2004a: 56, 2004b: 6). Cleaven ja Arkun

(2015: 325) mukaan alueen brändi muodostuu kahdesta elementistä, joita ovat ulkoapäin syn-

tynyt näkemys eli imago ja sisältäpäin syntynyt näkemys eli identiteetti. Karvosen (1999: 43)

mukaan tietty kuva lähetetään, vastaanotetaan ja tämän jälkeen yksilö muodostaa oman käsi-

tyksensä asiasta oman tulkintansa kautta. Käsityksen muodostumiseen vaikuttavat lähettäjän

antaman kuvan lisäksi monet muut tietolähteet, jotka ovat tulkitsijan saatavilla (Karvonen

1999: 44).  Tanin (2001: 144) mukaan käsitteiden tiukka kahtia jakaminen ei ole aina tarpeen,

sillä ne linkittyvät kiinteästi toisiinsa. Hänen mielestään mentaalinen mielikuva muodostuu

osittain jaetusta ja tuotetusta mielikuvasta, kun taas tuotetussa imagossa on mukana aina sub-

jektiivinen näkökulma (Tani 2001: 144).

Tulkitsen imagon ja mielikuvan käsitteet tutkimuksessani Äikästä (2000, 2001) mukaillen

ulkoisesti tuotetuksi imagoksi ja sisäisen kriittisen tulkinnan kautta syntyväksi mielikuvaksi,

joita ei tulisi kuitenkaan käsitellä erillään toisistaan. Yhdyn myös Tanin (2001) näkemykseen

siitä, että käsitteet nivoutuvat tiukasti yhteen.

Phillips (1993) jakaa kaupungin mielikuvan viiteen eri alaryhmään, joita ovat kuvaava, näky-

vä, aistihavainnon luokitteluun perustuva, mentaalinen sekä sanallinen ja verbaalinen mieli-

kuva. Kuvaavia mielikuvia ovat esimerkiksi markkinointitoimistojen tai muiden yritysten

suunnittelemat kuvat, mainokset tai esitteet. Näkyvällä mielikuvalla taas tarkoitetaan muun

muassa rakennuksia ja maisemia, jotka yhdistetään kohteeseen. Jokin rakennus tai maisema,

kuten esimerkiksi Vuosaaren satama-alue, heijastaa alueeseen liitettävää mielikuvaa. Aistiha-

vainnon luokitteluun perustuva mielikuva taas syntyy, kun yksilö arvioi aistihavaintonsa kaut-

ta syntynyttä mielikuvaa. Tätä voidaan tarkastella erilaisilla kaupunkien mielikuvatutkimuk-

silla. Mentaalisella mielikuvalla tarkoitetaan alueeseen liitettäviä unelmia, muistoja ja ideoita.

Näitä ominaisuuksia käytetään usein hyväksi esimerkiksi matkailualueen markkinoinnissa.

Sanallisia ja verbaalisia mielikuvia tuottavat kirjalliset lähteet esimerkiksi lehdet ja kirjalliset

teokset sekä internet. Opetuskokeilun alkukyselylomakkeessa pyritään selvittämään oppilai-

den omaa näkemystä siitä, mihin heidän mielikuvansa Vuosaaresta perustuu. Kyselyn väittä-

mät mielikuvien alkuperästä perustuvat osittain Philipsin (1993) luomiin alaryhmiin.
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Tani (2005) jakaa paikkaan kohdistuvan mielikuvan viiteen ulottuvuuteen. Kahta ensimmäistä

ulottuvuutta käsiteltiin jo mielenmaiseman kohdalla. Ensimmäinen ulottuvuus on yksilön

paikkaan liittämä mielikuva, joka syntyy henkilökohtaisten kokemusten ja arvojen kautta.

Toinen ulottuvuus on jaettu mielikuva, joka syntyy ympäristöstä esimerkiksi yhteisen histori-

an ja median vaikutuksen myötä. Kolmas ulottuvuus syntyy paikassa tapahtuvista äkillisistä

muutoksista, joilla voi olla lyhyt- tai pitkäaikaisia vaikutuksia alueelle. Tällaisia voivat olla

esimerkiksi onnettomuudet tai muut negatiiviset tapahtumat, jotka vaikuttavat paikan mieli-

kuvaan. Neljäntenä ulottuvuutena on imagomarkkinointi, jonka tarkoituksena on tuottaa pai-

kasta mahdollisimman positiivinen mielikuva halutulle kohderyhmälle. Viimeisen ulottuvuu-

den muodostaa aika, sillä mielikuva muodostuu aina menneisyyden ja nykyisyyden kautta.

Tanin (2005) muodostamat ulottuvuudet ovat keskeisesti esillä opetuskokeilun alkukyselyssä,

kartoitettaessa oppilaiden mielikuvia Vuosaaresta ja mielikuvien alkuperää.

Mielikuva, stereotypia vai maine?

Opetuskokeilun alkukyselyssä selvitetään oppilaiden näkemystä siitä, mihin heidän mieliku-

vansa Vuosaaresta perustuu, kuten edellisessä kappaleessa todettiin. Kyselyn väittämien jou-

kosta löytyvät myös Vuosaareen liitettävät stereotypiat ja alueen maine. Tani (1996: 107) to-

teaa, että Burgess ja Gold (1985:9) määrittelevät mielikuvan (image) syntyvän pääosin koke-

muksen kautta muodostetusta tiedosta. Stereotypia taas on heidän mukaansa epäsuoran infor-

maation synnyttämä yksinkertaistettu yleistys jostakin alueesta.  Mielikuvista voi syntyä ste-

reotypioita toistuvien voimakkaiden yleistysten kautta, joita levittävät eri toimijat samanaikai-

sesti (Tani 1996: 107). Stereotypiat ovat kollektiivisesti muodostettuja mielikuvia (Tani 1998:

109). Stereotypiat muokkaavat mielikuvia niin, että havaitsija näkee sen, mitä hän odottaa

(Karvonen 1999: 141). Alueesta syntyneitä stereotypioita on usein vaikea muuttaa (Avraham

2004: 472). Stereotypioiden kautta alue voi saada positiivista tai negatiivista huomiota osak-

seen ja ne voivat johtaa pahimmillaan alueen huonoon maineeseen (Tani 1996, 2001).  Alu-

eesta voi syntyä negatiivinen kuva sen ongelmallisen historian tai alueella tapahtuneiden

epämieluisien tapahtumien myötä. Tämä voi johtaa negatiivisten stereotypioiden ja ennakko-

luulojen syntymiseen. (Avraham 2004: 472.)   Populaarikulttuurilla ja medialla on oma osuu-

tensa stereotypioiden luomisessa. Monesti negatiiviset mielikuvat näkyvät mediassa helpom-

min kuin positiiviset. (Tani 1998: 110.) Näin kävi 1990-luvun alussa Kallion kaupunginosassa

Helsingissä, kun alueella tapahtuvasta katuprostituutiosta uutisoitiin laajasti mediassa. Tämän

kaltaisella kehityksellä on haittavaikutuksia alueen asukkaille ja muille toimijoille, kuten yri-

tyksille. (Tani 1996, 2001.) Nelson (2015) on tutkinut Teksasissa sijaitsevan öljykaupungin
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Houstoniin liitettäviä stereotypioita ja alueen huonoa mainetta, joka on parantunut hyvin hi-

taasti vasta viimeisten vuosien aikana. Nelson (2015: 193) on keskittynyt tutkimaan erityisesti

mediaesityksiä alueen rikkaasta ruokakulttuurista ja niiden positiivia vaikutuksia alueen mai-

neelle. Karvonen (1999: 143) toteaa kuitenkin, että maailman ymmärtämiseen ja hahmottami-

seen tarvitaan yleistyksiä. Hänen mukaansa tieteellisen tyypittelyn erona stereotypioihin on

kuitenkin se, että viimeksi mainittu syntyy satunnaisten kokemusten, yleistysten ja huhujen

kautta.

Äikkään (2004a: 29) mukaan kaupungin maine syntyy pitkäjänteisten imagotoimien kautta ja

se synnyttää positiivisia tai negatiivisia mielikuvia alueesta. Tani (2001: 145) määrittelee pai-

kan maineen yhdistelmäksi jaettua mielikuvaa, stereotypioita ja myyttisiä yleistyksiä, joita

ihminen muodostaa paikasta mielessään. Karvosen (1999: 47) mukaan maine syntyy yhtei-

söissä sen perusteella, mitä kyseisestä kohteesta sanotaan, kirjoitetaan ja esitetään. Se muo-

dostuu osana kulttuurista ja sosiaalista todellisuutta ja maineen positiivinen ylläpitäminen on

kilpailuetu yrityksille, organisaatioille ja alueille (Karvonen 1999: 18).  Maine ei välttämättä

kuvasta paikan todellista tilannetta. Paikan maine voidaan nähdä yleisenä mielipiteenä, kun

taas mielikuvaan liittyvät keskeisesti yksilön omat kokemukset. Maine muodostuu yleensä

hitaammin ja se on pysyvämpi ominaisuus, kun taas yksilön mielikuva voi muodostua ja

muuttua nopeammin. (Tani 2001: 145.)  Kun alueelle on syntynyt huono maine, se kantaa tätä

mielikuvaa kauan mukanaan (Nelson 2015; Tani 1998: 110), vaikka paikassa tapahtuisi suu-

rempiakin muutoksia (Tani 2001: 145). Tätä ilmiötä voidaan kutsua paikan leimaantumiseksi

(Tani 2001: 145). Mielikuvien muuttuminen vie kauemmin vieraamman alueen kohdalla ver-

rattuna tutumpaan alueeseen. (Tani 1998: 110.)

Imagon rakentaminen

Opetuskokeilun mediamateriaaleihin on valittu kaupallisen median osalta asuntoilmoituksia

Vuosaaren Aurinkolahdesta. Näiden mainosten tarkoituksena on saada markkinoidut asunnot

myytyä ja alueelle uusia asukkaita. Samalla asuntoilmoitukset toimivat Vuosaaren alueen

imagon rakentajina. Paikallislehdet, kuten opetuskokeilun mediamateriaaleihin valittu Vuo-

saari-lehti, tekevät omalta osaltaan imagotyötä alueen positiivisen kehityksen tukemiseksi.

Mediamateriaaleja käsitellään tarkemmin tutkimusmenetelmien kohdalla.
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Karvonen (1999: 51) käyttää imagon rakentamisen sijaan passiivissa olevaa termiä ”imagon

rakentuminen”. Hän perustelee valintansa sillä, että imagon syntyminen yksilön mielessä on

riippuvainen sekä viestin lähettäjästä, että vastaanottajasta. Hänen mukaansa imago ei raken-

nu pelkästään lähettäjän motiivien perusteella. Anholtin (2009) sekä Morganin ja Huertasin

(2011) mukaan alueen imagon ja maineen muodostuminen on kulttuurinen ilmiö, jota kau-

pungin päättäjät ja toimijat eivät pysty täysin kontrolloimaan. Kaupungin toimijoilla ja medi-

alla on kuitenkin vaikutusta alueen kehitykseen ja menestymiseen (Anholt 2009; Morgan &

Huertas 2011). Nelsonin (2015: 194) mukaan kaupungin rakennettua imagoa suurempi vaiku-

tus on paikan ominaisuuksilla, jotka määrittävät minkälainen maine sille syntyy. Näitä omi-

naisuuksia tulee korostaa mediassa ja imagotoimien kautta (Cleave & Arku 2015: 336; Nelson

2015: 194). Cleaven ja Arkun (2015) tekemän tutkimuksen mukaan alueen ominaisuuksilla,

kuten väestömäärällä ja sijainnilla, on vaikutusta myös alueen brändäyksen asteeseen.

Omasta mielestäni imagon rakentuminen on monitahoinen prosessi, kuten edellä todettiin.

Mielestäni on silti syytä erottaa toisistaan imagon tietoinen rakentaminen ja sen rakentuminen

yksilön mielessä, vaikka ne liittyvätkin läheisesti toisiinsa. Tästä syystä tässä kappaleessa

käsitellään erikseen imagon rakentamista ja imagon rakentumista yksilön mielessä on tarkas-

teltu tutkimuksessa jo mielenmaiseman ja mielikuvan kohdalla. Vaikka tutkimukset osoitta-

vat, että paikan maineeseen vaikuttavat enemmän sen ominaisuudet kuin media tai imagotoi-

met, on viimeksi mainituilla kuitenkin keskeinen rooli alueesta syntyvän kuvan muodostumi-

sessa. Tämän takia onkin perusteltua tutkia maantieteen oppitunnilla median vaikutusta Vuo-

saaresta syntyviin mielikuviin.

Suomessa 1990-luvulta lähtien kaupungin imago on nähty tärkeänä osana kaupunkimarkki-

nointia (Äikäs 2000: 232). Goldin ja Wardin (1994: 2) mukaan imagon rakentaminen on jul-

kisuuden ja markkinoinnin jatkuvaa käyttöä paikan tai alueen mainostamiseksi valitulle koh-

deryhmälle. Cleaven ja Arkun (2015: 324) mukaan paikan brändin rakentaminen on poliittista

toimintaa, jolla pyritään parantamaan alueen taloudellista kehitystä ja kilpailuasemaa. Aluei-

den imagot ovat markkinoitavia tuotteita muiden tavaroiden ja palveluiden ohella (Herstein &

Jaffe 2008; Morgan & Huertas 2011; Paasi 1996). Nelsonin (2015: 192) mukaan alueen mai-

netta parantavat työryhmät pyrkivät muuttamaan alueesta syntyvää kuvaa osakkeen omistajien

haluamaan suuntaan. Imagotoimista on tullut yhä tärkeämpiä jälkiteollistuneessa yhteiskun-

nassa (Cleave & Arku 2015: 323; Morgan & Huertas 2011: 150; Paasi 1996; Selby & Morgan

1996; Tani 2001: 153).
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Burgess (1982) on tutkinut englantilaisten paikkojen markkinointimateriaaleja ja hän jakaa

paikkamarkkinoinnin kolmeen ryhmään, joita ovat sijainti, liiketoiminta ja elämänlaatu. Nämä

markkinointiryhmät tulevat esille myös Vuosaaren Aurinkolahden asuntoilmoituksissa. Paikat

markkinoivat itseään keskeisellä sijainnilla (Burgess 1982) ja nykyisin myös hyvillä liiken-

neyhteyksillä (Äikäs 2004a). Toinen markkinointinäkökulma on liiketoiminta ja hyvät talou-

delliset näkymät (Burgess 1982) ja tämä on näkyvissä myös suomalaisessa paikkamarkki-

noinnissa 2000-luvulla (Äikäs 2004a). Paikkoja mainostetaan myös elämänlaadulla, kuten

esimerkiksi virkistysmahdollisuuksilla, vihreällä ympäristöllä, sosiaalisilla suhteilla, yhteisöl-

lisyydellä sekä alueen historialla ja perinteillä (Burgess 1982). Burgessin (1982) luomat aja-

tukset ovat nykyisinkin ajankohtaisia paikkojen imagojen rakentamisessa, vaikka globalisaa-

tio ja viestintätekniikka ovat kehittyneet huimaa vauhtia (Äikäs 2004a: 36). Nykyisessä glo-

baalissa maailmassa kaupunkien markkinoiminen on yhä haastavampaa, kun alueet verkostoi-

tuvat ja linkittyvät toisiinsa (Äikäs 2004a: 39).

Äikäs (2004a: 56) käyttää imagon rakentamisesta käsitettä imagotyö. Termillä hän tarkoittaa

kaikkia imagon rakentamisen toimia, kuten päätöksentekoa, suunnittelua ja seurantaa. Paikal-

listasolla imagotyö keskittyy kunnan strategiaan paikan tunnettuuden lisäämiseksi sekä asuk-

kaiden että yritysten näkökulmasta (Äikäs 2004a: 96–97).

Nelsonin (2015: 192) mukaan imagotyön tulisi perustua paikan laadullisiin ominaisuuksiin,

jotka tekevät paikasta houkuttelevan asukkaille ja vierailijoille. Houstonin kohdalla hän käyt-

tää esimerkkinä rikasta ruokakulttuuria. Paikkamarkkinointi korostaa nykypäivänä houkutte-

levan kaupunkitilan ja elinympäristön näkökulmaa (Äikäs 2004a: 101). Äikäs (2000: 231–

232, 2004a: 79) puhuu imagoresursseista, jotka vaihtelevat alueiden välillä ja ovat imagora-

kentamisen lähtökohtana. Hän jakaa imagoresurssit materiaalisiin ja symbolisiin, mutta hän ei

pidä niitä toisistaan riippumattomina (Äikäs 2000: 236). Materiaaliset imagoresurssit ovat

alueeseen liitettäviä historiallisia kohteita, monumentteja, rakennuksia ja paikkoja. Symboliset

imagoresurssit eivät ole samalla tavalla näkyvissä kaupunkimaisemassa vaan ne ovat tulevai-

suuden näkymiä alueesta. Ne voivat syntyä esimerkiksi taloudellisen tai väestöllisen kehityk-

sen odotuksista. (Äikäs 2000: 232.)

Tuotetut imagot pyrkivät korvaamaan alueelle muodostuneen identiteetin muokkaamalla iden-

titeettiä houkuttelevammaksi ja kilpailukykyisemmäksi. Alueiden identiteetit vaikuttavat yksi-

löiden muuttopäätöksiin alueelta toiselle. Imagoja rakennetaan mainostoimistoissa, jotta alu-

eelle saataisiin yrityksiä, asukkaita ja turisteja. Paikallisen imagon muokkaaminen on hel-

pompaa kuin esimerkiksi suuremman alueyksikön, kuten maakunnan. Tämä perustuu arki-
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elämän kokemuksien korostamiseen markkinoinnissa. (Paasi 1996.) Alueen identiteetin ra-

kentamiseen vaikuttavat muun muassa tiedeyhteisö, poliitikot, kulttuuriaktivistit ja yrittäjät.

Nämä toimijat jakavat alueita toisistaan, toteuttavat alueellista markkinointia ja päätöksente-

koa. Nämä korostavat toimissaan valitsemiaan tekijöitä ja poissulkevat haluamiaan näkökul-

mia. (Paasi 2011: 14.)

2.4 Media alueellisten mielikuvien muokkaajana

Kotlerin ja Gertnerin (2011) mukaan medialla on muiden tekijöiden lisäksi keskeinen vaiku-

tus siihen, miten tietty paikka koetaan. Aldermanin ja Popken (2002: 228) mukaan populaari-

kulttuurissa nähdään usein hyvin yksinkertaistettuja tai stereotyyppisiä kuvauksia paikoista.

Populaarikulttuurin ja median luomien mielikuvien tutkiminen onkin keskeistä maantieteen

opetuksessa (Cantell ym. 2007: 174; Tani 1998: 112). Median luomilla mielikuvilla on kes-

keinen merkitys alueisiin kohdistuvien käsitysten muodostumisessa (Cantell ym. 2007: 174).

Oppitunneille tulisi ottaa mukaan kulttuurin kriittistä lukutaitoa erilaisin aineistoin ja mene-

telmin. Nuorille tuttujen populaarikulttuurin aineistojen käyttö voi lisätä opiskelumotivaatiota,

koska ne ovat lähellä heidän maailmaansa. Opetuksessa voidaan esimerkiksi tarkastella oppi-

laiden omia mielikuvia liittyen tuttuihin ja vieraisiin alueisiin. Keskeistä on pohtia oppilaiden

kanssa, kuinka nämä mielikuvat ovat syntyneet. (Tani 1998: 112.) Tämä onkin yksi osa-alue,

jota pyritään selvittämään tämän tutkimuksen opetuskokeilun ja siihen liittyvien alku- ja lop-

pukyselyiden avulla.

Alderman ja Popke (2002: 230) pohtivat artikkelissaan television uutislähetysten antamaa

kuvaa maailmasta. Heidän ajatuksensa voidaan yleistää myös muihin medialähteisiin, jotka

kuvaavat maailmaa tietystä poliittisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta.  Karvosen (1999: 22)

mukaan medialla on tärkein rooli imagon rakentamisessa. Nykyisessä tietoyhteiskunnassa

media on reitti ihmisten tietoisuuteen ja sen muokkaamia käsityksiä omaksuvia on miljoonia

(Karvonen 1999: 21–22). Tani (2005) toteaa, että media vahvistaa ja muokkaa alueista synty-

viä mielikuvia ja muuttaa näin koettua todellisuutta. Medialla on Karvosen (1999: 22) mu-

kaan keskeinen merkitys ihmisten käyttäytymiseen ja valintoihin. Shrumin (1999) mukaan

väkivalta mediamateriaalissa saa omaksujan näkemään kohteena olevan paikan väkivaltai-

sempana ja uhkaavampana kuin se todellisuudessa on.  Kaupungin eri toimijoiden imagohal-

lintaa edesauttaa se, että julkinen kuva ja todellisuus kohtaavat (Äikäs 2004a: 88).
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Karvonen (1999:78) selittää mediavälitteistä mielikuvaa kolmen tekijän kautta, joita ovat toi-

mija, media ja kansalainen. Kansalainen tulkitsee toimijan välittämää viestiä median kautta

(Karvonen 1999: 78). Tämän tutkimuksen kohdalla kansalaisia ovat opetuskokeiluun osallis-

tuvat lukio-opiskelijat. Mediaa edustava henkilö kohtaa toimijan, tekee oman tulkintansa ja

välittää viestin kansalaiselle. Toimija voi olla jokin yhtiö, taho tai henkilö, joka pyrkii anta-

maan mahdollisimman positiivisen tai todenmukaisen kuvan itsestään. (Karvonen 1999: 78.)

Tulkitsen tämän tutkimuksen kannalta toimijan Vuosaaren aluetta kuvaavaksi henkilöksi tai

tahoksi. Karvosen (1999: 79) mukaan media on aktiivinen vaikuttaja, joka toimii linkkinä

toimijan ja kansalaisen välillä. Media tulkitsee, suodattaa, muokkaa, vaientaa ja tehostaa väli-

tettyä informaatiota omien motivaatioidensa perusteella. Mediassa suositaan usein esitettävän

asian viihde- ja uutisarvoa sekä dramaattisuutta. (Karvonen 1999: 79.) Opetuskokeilun tavoit-

teiden kannalta on tärkeää, että oppilaat sisäistäisivät, että media muokkaa tarkoitusperiensä

mukaisesti kuvaa Vuosaaresta. Tällä kuvalla on vaikutusta toimijalle, joka tässä tapauksessa

on sekä Vuosaaren alue että alueen toimijat, kuten asukkaat ja yritykset. Oppilaat ovat tulkit-

sijoita ja heidän medialukutaitonsa on keskeinen tekijä siinä, kuinka he suodattavat mielissään

median antamaa kuvaa Vuosaaresta.
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3 Vuosaari alueellisessa tarkastelussa

Vuosaaren peruspiiri kuuluu Helsingin Itäiseen suurpiiriin ja se liitettiin Helsinkiin vuonna

1966. 1990-luvulta lähtien alue on ollut tärkeimpiä kaupungin asuntotuotantoalueita. Nykyi-

sin Vuosaaren peruspiirin alueella asuu lähes 37 000 asukasta ja siihen kuuluvia alueita ovat

Keski-Vuosaari, Nordsjön kartano, Uutela, Meri-Rastila, Kallahti, Aurinkolahti, Rastila, Nii-

nisaari ja Mustavuori. Meri-Rastila ja Kallahti ovat alueita, joissa kerrostaloasuminen yhdis-

tyy merenranta-asumiseen. Vuonna 2000 Vuosaaren peruspiiriin alettiin rakentamaan Aurin-

kolahden aluetta. Vuosaareen saatiin metroyhteys vuonna 1998 ja metroaseman ympärille

rakennettiin alueelle uusi keskus. Alueesta on tullut tärkeä tavaraviennin satamakeskittymä,

kun sinne avattiin Helsingin tavarasatama vuonna 2008. Alueella on merenläheisyydestä joh-

tuen useita uimarantoja sekä hyvät ulkoilualueet, kuten Uutela ja Mustavuori. (Helsinki alueit-

tain 2013.)

Tämän tutkimuksen opetuskokeilussa oppilaat tarkastelevat medialähteiden lisäksi tilastotie-

toja Vuosaaresta ja vertaavat niitä koko Helsingin vastaaviin lukuihin (liite 8). Alueella on

kattava palveluverkosto, sillä siellä on useita kouluja (13), päiväkoteja (27), liikuntasaleja ja –

halleja (20), pallokenttiä (18), päivittäistavarakauppoja (25) ja muita vähittäistavarakauppoja

(56). Vuosaaren on ikärakenne muodostuu suurimmalta osin 40–64 -vuotiaista (34,1 %). Tä-

män jälkeen seuraavaksi eniten on 25–39 -vuotiaita (20,3 %) ja lapsia (0-15 -vuotiaita) on

lähes yhtä paljon (18,8 %). Alueella näyttäisi olevan siis suhteellisen paljon lapsiperheitä.

Alueella on myös huomattava määrä (15,8 %) ikääntynyttä väestöä (yli 65-vuotiaita). (Hel-

sinki alueittain 2013.)

Suurin osa (yli 60 %) Vuosaaren rakennuskannasta on kerrostaloja, joka on hiukan enemmän

kuin Helsingissä keskimäärin (noin 50 %). Vuosaaren asunnoista on hiukan enemmän vuokra-

asuntoja (49,5 %) verrattuna koko Helsinkiin (44,7 %).  Vuosaari kuuluu työttömyysasteel-

taan (11,1 %) Helsingin korkeimpaan luokkaan muiden Itä-Helsingin alueiden, kuten Mylly-

puron, Mellunkylän ja Herttoniemen ja Jakomäen kanssa. Samaan luokkaan kuuluu myös

Maunula. On kuitenkin huomioitava, että Vuosaaren peruspiiri kuuluu ylimmän luokan (10,0–

15,1 %) alimpaan päähän, joten luokittelulla on suuri merkitys siihen, kuinka alue koetaan

tämän tutkimuksen opetuskokeilun oppilaiden silmissä (liite 8). Helsingin keskimääräinen

työttömyysaste on kuitenkin huomattavasti Vuosaaren peruspiiriä alhaisempi (8,4 %). Samoin
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on nuorisotyöttömyyden osalta, sen ollessa Vuosaaressa (10,7 %) ja koko Helsingissä (6,3 %).

Myös enintään perusasteen koulutuksen käyneistä (34,8 %) Vuosaari kuuluu ylimpään luok-

kaan, johon lukeutuu myös muita alueita Itä-Helsingistä. Jälleen Vuosaari kuuluu ylimmän

luokan (34,0–50,2 %) alimpaan päähän (liite 8). Vuosaaressa enintään perusasteen koulutuk-

sen käyneiden osuus on jonkin verran koko Helsinkiä suurempi (28,6 %). Kuitenkin keskias-

teen koulutuksen käyneiden osalta Vuosaari (34,2 %) on hyvin lähellä koko Helsingin arvoa

(33,3 %) ja samoin on alemman korkea-asteen kohdalla sen ollessa Vuosaaressa (20,1 %) ja

koko Helsingissä (21 %). Ylemmän korkea-asteen suorittaneiden osuus on kuitenkin suurem-

pi koko Helsingissä (17,1 %) kuin Vuosaaressa (10,9 %).  Vuosaaren keskimääräinen tulotaso

asukasta kohden (22 183 €) jää myös jonkin verran koko Helsingin keskimääräisestä tulota-

sosta (27 512 €). Vuosaaressa on jonkin verran enemmän vieraskielisiä (18,5 %) verrattuna

koko Helsinkiin (12,2 %) sekä ulkomaalaisia tai ulkomaalaistaustaisia (28,1 %) verrattuna

koko Helsinkiin (20,8 %).  (Helsinki alueittain 2013.)

Verratessa Vuosaaren peruspiirin vuokra-asumisen osuutta, työttömyystasoa, enintään perus-

koulutuksen käyneiden osuutta, keskimääräistä tulotasoa sekä vieraskielisten ja ulkomaalais-

ten tai ulkomaalaistaustaisten osuutta koko Helsingin vastaaviin arvoihin, voidaan todeta, että

Vuosaaren peruspiirin sisällä sijaitsee pienempiä taantuneempia osa-alueita. On kuitenkin

todettava, että Vuosaaren peruspiiri on hyvin heterogeeninen alue, jonka sisällä on suurta

vaihtelua näiden muuttujien osalta. Seudullisesti tarkasteltuna Vuosaari on kuitenkin tilasto-

lukujen perusteella sosioekonomisesti heikommassa asemassa, kuin esimerkiksi kantakau-

punki, vaikka Helsingin keskiarvoon verrattuna ei näykään selkeitä eroja. Osittain negatiivis-

ten tilastolukujen lisäksi aluetta kuvastavat hyvät kulkuyhteydet, kattava palveluverkko, luon-

non- ja meren läheisyys sekä lukuisat lapsiperheet. (Helsinki alueittain 2013.)

3.1 Itä-Helsingin alueellinen eriytyminen ja maine

Segregaatiolla tarkoitetaan alueen negatiivista kehitystä liittyen köyhyyden, sosiaalisten on-

gelmien ja työttömyyden kasautumiseen alueelle, joka aiheuttaa alueen eriytymistä muista

alueista (Mäenpää ym. 2000; Riitaoja 2010; Vaattovaara 1998). Skifter Andersen (2002: 167)

kuvaa segregaatiota prosessina, joka johtaa alueen eriytymiseen muista alueista johtuen eko-

nomisista, sosiaalisista, fyysisistä ja kulttuurisista muutoksista alueella. Vilkama (2011: 24)

tarkoittaa alueellisella eriytymisellä ”taustoiltaan erilaisten ryhmien epätasaista alueellista

sijoittumista kaupunkiseudulla”. Alueellista eriytymistä tapahtuu demografisen, sosiaalisen ja

entisen taustan perusteella pohjautuen valikoivaan muuttoliikkeeseen ja luonnolliseen väes-
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tönkasvuun (Vilkama 2011: 25–26). Skifter Andersenin (2002: 154) mukaan taantuneet alueet

saattavat joutua negatiiviseen syöksykierteeseen, joka aiheuttaa lisää negatiivista kehitystä

alueelle. Euroopan tasolla köyhien ja taantuneiden kaupungin asuinalueiden ongelmia on alet-

tu tarkastella 1980-luvulta lähtien (Skifter Andersen 2002: 153).

Tämän tutkimuksen opetuskokeilun kannalta on keskeistä, että alueellinen eriytyminen voi-

daan liittää myös alueen huonoon maineeseen sekä median antamaan kuvaa alueesta. Varsin-

kin taantuneiden alueiden kohdalla niille, jolla ei ole henkilökohtaista kokemusta alueesta,

saattaa muodostua alueesta hyvin erilainen tai vääristynyt käsitys verrattuna asukkaiden ko-

kemuksiin. Huono julkisuuskuva toimii tällaisessa tilanteessa negatiivista käsitystä ruokkiva-

na tekijänä. Tämä voi johtaa alueen poissulkemiseen mahdollisena tulevana asuinpaikkana.

(Skifter Andersen 2002: 155.) Skifter Andersenin (2002: 160) mukaan asuinalueella esiinty-

vät moninaiset ongelmat saattavat johtaa alueen huonoon maineeseen ja vetovoiman heiken-

tymiseen. Tämä taas saattaa aiheuttaa keskituloisten asukkaiden muuttoa pois tällaiselta alu-

eelta (Skifter Andersen 2002: 160). Skifter Andersenin (2002: 163) Tanskassa tekemän tutki-

muksen mukaan alueen huonoon maineeseen vaikuttavat sen fyysisten piirteiden lisäksi alu-

een vuokra-asumisen yleisyys, syrjäinen sijainti ja maahanmuuttajien suuri määrä. Skifter

Andersenin (2008) tekemän tutkimuksen mukaan sillä, kuinka asukkaat kokevat asuinalueen-

sa maineen muiden silmissä, on vahva yhteys asukkaiden muuttopäätöksiin pois alueelta eri-

tyisesti 30–65 -vuotiaiden työssäkäyvien ja korkeasti koulutettujen asukkaiden kohdalla. Hä-

nen mukaansa alueen mainetta voidaan parantaa jakamalla tietoa alueesta sekä imagotyön ja

alueen kehittämisen avulla (Skifter Andersen 2008: 99).

Vaattovaaran ja Kortteisen (2012) mukaan sosioekonomiset erot tulotasolla mitattuna kasvoi-

vat nopeasti 1990-luvun laman jälkeen Helsingin seudulla, mutta alueellisen eriytymisen ke-

hitys on tämän jälkeen hidastunut. Vaattovaaran (1998) mukaan Helsingin seudun alueet ovat

moninaisia ja sosioekonominen eriytyminen ei ole alueellisesti keskittynyt, vaan se on hajau-

tunut mosaiikkimaisesti asuinkortteleittain. Huono-osaisilla alueilla suhteellisen korkea työt-

tömyys on kuitenkin melko pysyvä tilanne vuodesta toiseen ja niihin on muodostunut vakava

yhteiskunnallinen ongelma. Suurin osa näistä alueista sijaitsee Itä-Helsingin lähiöissä. (Vaat-

tovaara & Kortteinen 2012.) Tämä näkyy myös aikaisemmin esitetyissä työttömyysluvuissa

Vuosaaren osalta. Vilkaman (2011) tutkimuksen mukaan 2000-luvun aikana etniset alueelliset

erot ovat kasvaneet pääkaupunkiseudulla. Erityisesti pääkaupunkiseudun itä- ja koillisosiin

sekä pääratojen varsiin on syntynyt maahanmuuttajataustaisten asuinkeskittymiä, joita kuvas-

tavat pienituloisuus ja vuokra-asumisvaltaisuus (Vilkama 2011). Tällaista kehitystä voidaan
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nähdä myös Vuosaaren kohdalla, kun tarkastellaan aikaisemmin esitettyjä tilastolukuja liitty-

en ulkomaalaistaustaisiin, tulotasoon sekä vuokra-asumisen osuuteen. Berneliuksen (2008)

tutkimuksen mukaan keskimääräisesti heikompien alueiden taantuminen vaikuttaa myös alu-

eilla sijaitsevien koulujen oppimistuloksiin. Tämä voi edistää alueellista eriytymistä edelleen

lapsiperheiden karttaessa näitä alueita. Hänen tutkimuksensa kohdealueisiin kuuluvat Vesala

ja Myllypuro Itä-Helsingistä, joita kuvastavat keskimääräistä korkeampi työttömyys, toimeen-

tulotukea saavien määrä sekä Euroopan ulkopuolelta saapuneiden maahanmuuttajien osuus.

(Bernelius 2008.)

Vilkaman ja Vaattovaaran (2015) mukaan kansainvälisessä vertailussa pääkaupunkiseudun

sosioekonomisesti heikommatkaan alueet (nimiä ei mainita tutkimuksessa) eivät ole kuiten-

kaan erityisen heikossa tilassa. Heidän tutkimuksensa (2015) mukaan nämä alueet ovat moni-

puolisia alueita, joilla asuu edelleen paljon keskiluokkaista väestöä. Suurin osa heistä on tyy-

tyväisiä pitkäaikaiseen asuinpaikkaansa, eivätkä he juuri tunne turvattomuutta alueella. Kyse-

lyyn vastanneista sosioekonomisesti heikoimmilla alueilla asuvista keskiluokkaisista vain 27

prosenttia ilmoitti haluavansa muuttaa pois alueelta. Kuitenkin vain vähän päälle viidesosa

näillä heikoilla alueilla asuvista on tyytyväinen asuinalueensa maineeseen. Monet haastatelta-

vista olivat kiintyneet näille alueille ja kokivat tarvetta puolustaa aluetta sen kielteisen mai-

neen takia. He myös korostivat alueen sisäisiä eroja ja välttämiskäyttäytymistä huonomaineis-

ten paikkojen osalta. Ulkopuolisten silmissä näiden pienempien huono-osaisempien osa-

alueiden maine saatetaan yleistää koko aluetta koskevaksi mielikuvaksi. Yli puolet sosioeko-

nomisesti heikommilla alueilla asuvista keskituloisista kyselyyn vastanneista ilmoitti harkit-

sevansa muuttoa pois alueelta, mikäli häiriökäyttäytyminen lisääntyisi alueella. (Vilkama &

Vaatovaara 2015.) Kortteisen ym. (2001) tekemän Helsingin alueellista pahoinpitelyrikolli-

suutta koskevan tutkimuksen mukaan muutama Itä-Helsingin lähiö (ei nimetä tutkimuksessa)

nousee esiin tarkasteltaessa huono-osaisuuden indikaattoreista korkeaa työttömyyttä ja alhais-

ta koulutusta sekä yksityisissä paikoissa tapahtuvia suhteellisen korkeita väkivaltatapauksia.

Alueiden segregaatiokehityksen estämiseksi pääkaupunkiseudulla tulisikin keskittyä alueiden

turvallisuuden takaamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen (Vilkama & Vaatovaara 2015).
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4 Kriittinen pedagogiikka

Kriittisen kasvatustieteen näkemykset ovat keskeisessä asemassa tutkimuksen opetuskokei-

lussa, jonka peruslähtökohtana ovat kriittinen medialukutaito ja dialoginen opettaminen.

Suomessa kriittinen pedagogiikka on melko uusi suuntaus kasvatustieteen alalla. Kyseisestä

alasta voidaan käyttää nimityksiä kriittinen pedagogiikka, kriittinen kasvatustiede tai progres-

siivinen kasvatus (Kanpol 1999; Giroux & McLaren 2001; Allman 2001; McLaren 2003;

Kincheloe 2004). Tämän lisäksi sitä voidaan kutsua myös radikaaliksi kasvatukseksi (Suoran-

ta 2005: 11). Käytän tässä tutkimuksessa termejä kriittinen pedagogiikka ja kriittinen kasva-

tus.

Kyseinen kasvatustieteenala ei muodosta yhtenäistä teoreettista kehystä, eikä sen pyrkimyk-

senä ole ohjata tiukasti kohti tiettyä opetusmetodia (Giroux & McLaren 2001: 26). Kriittinen

pedagogiikka sisältää useita eri koulukuntia, joita yhdistää yhteiskunnallinen näkökulma.

Alan kirjallisuudessa tämä näkyy usein vallitsevien olosuhteiden kritisointina sekä yhdenver-

taisempaan ja oikeudenmukaisempaan maailmaan pyrkimisenä. (Suoranta 2005: 10.) Sen

kautta voidaan kritisoida esimerkiksi rakenteita, valtasuhteita tai käytäntöjä (Kiilakoski ym.

2005: 11). Keskeistä kriittisen pedagogiikan näkökulmissa on kamppailu valtakulttuurin ja

alakulttuurin välillä (Giroux & McLaren 2001: 13). Alalla keskitytään sorrettuihin ja hei-

kommassa asemassa oleviin ja maailmaa tarkastellaan heidän näkökulmastaan (Freire 2005).

Kriittisen pedagogiikan ajatuksiin lukeutuu ajatus hyvästä yhteiskunnasta ja eettisestä kasva-

tuksesta. Kriittisen pedagogiikan tutkimuksessa uskalletaan ottaa kantaa ja siinä voidaan näh-

dä näkökulma hyvästä ihmisestä, yhteiskunnasta ja luonnosta. Tutkija ei toimi pelkästään

neutraalina tarkkailijana. (Kiilakoski ym. 2005: 11.)

Kriittisen kasvatustieteen juuret ulottuvat 1800-luvun loppuun ja sen syntyyn ovat vaikutta-

neet muun muassa Karl Marxin (1859 cit. Marx 1970) luomat ajatukset, progressivismi (De-

wey 1939), Frankfurtin koulukunnan kriittinen teoria (1944 cit. Horkheimer & Adorno 2008)

sekä vapautuksen teologia (1971 cit. Gutierrez 1988).  Kriittisen pedagogiikan lähtökohtana

voidaan kuitenkin pitää brasilialaisen Paulo Freiren luomaa teoriaa sorrettujen pedagogiikasta

(1968 cit. Freire 2005). Freire (2005) vertailee kahta erilaista kasvatustapaa. Hänen mukaansa

tallettava kasvatus on sorron väline ja problematisoiva eli ongelmalähtöinen kasvatus sorrosta
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vapauttamisen väline. Freiren kasvatusajatuksissa keskeisenä teemana ovat sorrettujen aseman

parantaminen ja yhteiskunnallisten epäoikeudenmukaisuuksien poistaminen. (Freire 2005.)

Freiren (2005) mukaan tallettavalla kasvatuksella tarkoitetaan opitun asian säilyttämistä ja

siirtämistä. Tallettava kasvatus ei hänen mukaansa edistä muutosta. Problematisoiva eli on-

gelmalähtöinen kasvatus taas edistää oppijan aktiivisuutta ja perustuu opettajan ja oppilaan

väliseen vuoropuheluun. Sen mukaan opettajan ja oppilaan välinen vastakkainasettelu on mur-

rettava ja päästävä tilanteeseen, jossa molemmat osapuolet ovat samanaikaisesti sekä opetta-

jan että oppilaan roolissa. Tällöin heidän välillään on aito luottamus. Opetus ei etene valmiin

ohjelman mukaisesti, vaan tarkoituksena on käyttää hyödyksi luovuutta samalla uutta tuotta-

en. Problematisoivan kasvatuksen tarkoituksena on asettaa elettävä maailma ja yhteiskunta

kriittisen tarkastelun alle muodostaen kysymyksiä ja tuoden esiin siinä esiintyviä ongelmia.

Tähän kasvatusperinteeseen kuuluu myös jatkuva itsereflektio ja kyseenalaistaminen. (Freire

2005: 28, 77–80.)

Tämän tutkimuksen opetuskokeilussa pyritään soveltamaan Freiren (2005) problematisoivan

kasvatuksen ideologiaa ja välttämään tallettavaa kasvatusta. Oppitunnilla on tarkoituksena

luoda oppimistilanne, jossa sekä oppilaat että tutkija toimivat oppijan roolissa. Opetuskokei-

lun tarkoituksena on kyseenalaistaa oppilaiden valmiita ajatusmalleja Vuosaaresta sekä me-

dialähteiden välittämää kuvaa alueesta.

4.1 Kriittinen kasvatuksen periaatteet

Kriittisessä kasvatuksessa korostetaan muun muassa yhteiskunnan moniarvoisuutta, oikeu-

denmukaisuutta, tasavertaisuutta, demokratiaa ja väkivallattomuutta (Kiilakoski ym. 2005:

13). Kriittisessä pedagogiikassa tiedostetaan kasvatuksen yhteys vallitsevaan yhteiskuntaan ja

politiikkaan. Sen tarkoituksena on opettaa käsittelemään ilmiöitä erilaisista näkökulmista,

tiedostaen niihin liittyvät valtarakenteet. Tavoitteena on, että oppilaat ratkaisevat yhteiskun-

nallisia ongelmia itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa. Perinteisessä kasvatuksessa opetus

tapahtuu ylhäältä päin. Radikaalikasvatus painottaa tasa-arvoista vuorovaikutusta ja kasva-

maan saattamista. (Suoranta 2005: 11–12.) Kriittinen kasvatus kannustaa oppilaita käyttämään

omaa ääntään ja omia kokemuksiaan osana vuorovaikutteista oppimista (Giroux & McLaren

2001:19). Tämän tutkimuksen opetuskokeilussa korostuvatkin kriittiselle kasvatukselle tyypil-

lisesti oppilaiden omat kokemukset Vuosaaresta sekä erilaiset näkökulmat, joita medialähteet

luovat Vuosaaresta. Opetuskokeilun tarkoituksena on luoda tasa-arvoinen vuorovaikutustilan-
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ne, jossa oppilaat pohtivat median välittämän kuvan vaikutuksia Vuosaaren kehitykselle ja

alueen toimijoille.

Kyseiselle kasvatustieteenalalle on keskeistä tiedon ja vallan välinen vuorovaikutus. Tämä

ilmenee ajatuksena siitä, että tieto on aina sosiaalisesti sidottua ja sitä tuotetaan tietystä näkö-

kulmasta. (Giroux & McLaren 2001: 13.) Tämä sama näkökulma tulee esiin myös kriittisen

medialukutaidon kohdalla, jota käsitellään tutkimuksen seuraavassa osiossa. Kriittisen peda-

gogiikan edustajat pitävät tärkeänä opetuksessa asioiden kyseenalaistamista ja oppilaiden ko-

kemusten kuulemista. Kasvatukseen tulisi sisällyttää poliittista tiedostamista ja yhteiskunnal-

lista osallistumista sekä sosiaalista ymmärrystä. Kriittisen kasvatuksen tavoitteena on, että

oppilas hyväksyy erilaiset maailmankuvat ja tulee toimeen muiden kanssa heidän erilaisuu-

destaan huolimatta. (Allman 2001; Feire 2005; Kanpol 1999; McLaren 2000.) Kriittisen kas-

vatuksen etiikkaan kuuluu näkemys jokaisen ihmisen arvokkuuden, toimijuuden ja vastuun

tunnustamisesta (Kiilakoski ym. 2005: 13). Kasvatuksen avulla oppilas ymmärtää oman ase-

mansa osana yhteiskuntaa ja osaa havaita siinä esiintyviä epäkohtia. Oppilas ymmärtää, kuin-

ka valta näkyy heissä ja kuinka se toimii heidän kauttaan. Hän oppii ymmärtämään rooliaan

kriittisenä kansalaisena yhteiskunnassa. (Giroux 2000a: 139.)  Kriittinen pedagogiikka on

myös yhteistoiminnallista osallistavaa oppimista, jossa oppilasta rohkaistaan tutkimaan yh-

teiskunnan tarjoamia edellytyksiä ja kohentamaan elinolojaan. Sen tarkoituksena on päästä

kohti yhdenvertaisempaa maailmaa talouden, sukupuolten, etnisyyden, uskontojen ja koulu-

tuksen osalta. (Suoranta 2005: 20–21.) Kriittisen kasvatuksen avulla herätetään tietoisuutta

erilaisista vaihtoehdoista ja mahdollisuudesta muutoksiin (Suoranta 2005: 17). Kriittiseen

pedagogiikkaan liittyy ajatus rajoja ylittävästä kasvatuksesta. Kun oppilas luo suhdettaan

maailmaan, hän tarvitsee ymmärrystä muista kulttuureista. Kasvatuksen kautta oppilaan tulisi

ymmärtää, miten hänen maailmasuhteensa on muodostunut. (Giroux & McLaren 2001:19.)

Opetuskokeilun kannalta on oleellista, että edellä kuvattu ajatus maailmasuhteen muodostu-

misesta, voidaan soveltaa myös alueellisen suhteen ja paikkasuhteen muodostumiseen. Kriit-

tinen kasvatus on tärkeässä roolissa oppitunnilla, kun oppilaat pohtivat Vuosaaresta syntyviä

mielikuviaan ja niiden syntyperää sekä omia vaikutusmahdollisuuksiaan yhteiskunnassa.

Kriittisen kasvattajan tavoitteena on yhteiskunnallisen tiedostamisen lisäksi parantaa oppilai-

den itsetuntemusta. Kasvattajan tehtävänä on herätellä oppilasta suhtautumaan kriittisesti

myös hänen omiin arvoihinsa ja identiteettiinsä. Kriittisessä kasvatuksessa korostetaan yh-

denvertaisuutta ja yhteistoimintaa. (Suoranta 2005: 15–17.) Osallistujien eroavaisuudet voivat

kuitenkin tuoda haasteita tämän toteutumiseen. Ihmisillä on erilaisia arvoja ja asenteita sekä
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kykyjä ilmaista itseään. (Vuorikoski & Kiilakoski 2005: 325.) Näiden erilaisten totuuksien ja

ennakkoluulojen esiin tuleminen saattaa aiheuttaa oppitunnilla epätoivottua sekasortoa. Risti-

riitoja kohdatessa ei tule kuitenkaan vaipua epätoivoon, vaan kannustaa oppilaita avoimuu-

teen, eriävien mielipiteiden kunnioittamiseen sekä yhteisen totuuden löytämiseen. (hooks

2007: 65, 69.) Tällaisia ristiriitoja saattaa syntyä myös opetuskokeilun aikana, kun oppilaat

vertailevat kokemuksiaan Vuosaaresta. Joillakin oppilailla saattaa olla muodostunut läheinen

suhde alueeseen ja toisille se saattaa kuvastua hyvin kaukaisena ja huonomaineisenakin alu-

eena.

Kriittisen kasvatuksen teoriasuuntaukset ovat syntyneet tietyssä yhteiskunnallisessa tilantees-

sa tiettynä aikana. Tästä johtuen kriittisen teorian ajatukset eivät aina sellaisenaan sovellu

moninaisiin ja paikallisesti eroaviin kasvatustilanteisiin vaan vaativat ajatusten soveltamista

nykypäivän olosuhteisiin sopiviksi. (Niemi 2008: 143.)  Onkin todettava, että kriittistä kasva-

tusta soveltavan opetuskokeilun toteuttaminen kahteen kertaan on huomattavasti helpompaa,

kuin sen toteuttaminen jatkuvasti arjen haastavissa tilanteissa. Kasvattajan on kuitenkin hyvä

sisäistää, että koulussa välitettävää tietoa tuotetaan aina jostain näkökulmasta ja tiettyjen ar-

vovalintojen kautta (hooks 2007: 20). Olen valinnut tutkimuksessa toteutettavalle oppitunnille

erilaisia näkökulmia tarjoavia medialähteitä. On kuitenkin tärkeää huomioida, että valinnoil-

lani on suuri vaikutus oppilaiden muodostamaan kuvaan Vuosaaresta. Suorannan (2005) mu-

kaan kriittisen kasvattajan yhtenä tärkeimmistä ominaisuuksista onkin itsekasvatus ja itse-

reflektointi. Kriittisen kasvattajan tärkeä ominaisuus on kuuntelemisen taito. Tämän tulisi

näkyä erityisesti hiljaisten ja vaiennettujen äänien kuulemisena. (Suoranta 2005: 226–230.)

Tässä tutkimuksessa toteutettavilla oppitunneilla onkin keskeistä kuulla myös hiljaisempien

oppilaiden ääntä ja niiden, jotka eivät mahdollisesti uskalla jostain syystä paljastaa ajatuksi-

aan.

Kriittinen kasvattaja saattaa olla välillä myös muukalainen ja hyvin yksin ideologiansa kans-

sa. (Suoranta 2005: 226–230.) Hänen toimintaansa voidaan pitää toisinkasvatuksena, koska

siihen sisältyy yhteiskunnallista tiedostamista ja se kohdistuu olemassa oleviin käytäntöihin

(Kiilakoski ym. 2005: 14). Vaatii rohkeutta rikkoa perinteisen kasvatuskäsityksen rajoja, sillä

yleensä vain valtavirtaan sopeutuneita palkitaan (hooks 2007: 41, 293). Kriittinen kasvatus

voi myös lamauttaa, sillä sen toteuttaminen on haastavaa ja vaikuttamisen mahdollisuudet

saattavat tuntua hyvin rajallisilta (Suoranta 2005: 230).
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Kriittisen pedagogiikan tutkimus voidaan nähdä merkittävänä tekijänä kasvatussosiologian

kehitykselle.  Sen kautta on nostettu esiin marginalisaatiota ja toiseutta aiheuttavia tekijöitä

kasvatuksessa. (Aittola 2012: 23.) Kriittisen kasvatustieteen tutkimuksen avulla pyritään löy-

tämään vaihtoehtoisia toimintatapoja kasvatuksessa ja yhteiskunnassa. Vaihtoehtojen avulla

pyritään kohti parempaa sosiaalista ympäristöä. Sen mukaan tutkimuksessa ei jäädä vain ole-

massa olevan uudistamiseen vaan pyritään sen kriittiseen uudistamiseen. (Kiilakoski ym.

2005: 11–12.)

4.2 Kulttuurinen ja kriittinen suuntaus

Kriittisessä pedagogiikassa voidaan nähdä nykypäivänä kaksi pääsuuntausta, joita nimitetään

kulttuuriseksi ja kriittiseksi suuntaukseksi (Suoranta 2005: 87). Kulttuurisen suuntauksen

luomat ajatukset herättivät kiinnostukseni maatieteen opetuksen ja kriittisen medialukutaidon

yhdistämisestä. Mielestäni kriittisessä pedagogiikassa ei ole tarpeen tehdä tiukkaa rajausta

kulttuurisen ja kriittisen suuntauksen välille. Tutkimukseni aihe kohdistuu kulttuurisen suun-

tauksen alle, mutta olen ottanut vaikutteita myös kriittisestä suuntauksesta. Mielestäni mo-

lemmat näkemykset tukevat kriittistä kasvatusta, eikä niitä pitäisi käsitellä täysin erillään toi-

sistaan. Seuraavaksi esitellään kaksi keskeisintä teoreetikkoa, jotka edustavat kriittisen peda-

gogiikan kahta eri pääsuuntausta.

Yhdysvaltalainen Henry Giroux (Giroux 2011a, 2011b; Giroux & McLaren 2001) edustaa

kulttuurista suuntausta ja kanadalaissyntyperäinen Peter McLaren (McLaren 2003; McLaren

& Kincheloe 2007; Giroux & McLaren 2001) kriittistä suuntausta. Giroux’n edustama kult-

tuurinen suuntaus on kiinnostunut viestinnän ja median vaikutuksesta todellisuuden tiedosta-

miseen (Giroux 2011a, 2011b; Giroux & McLaren 2001). McLarenin (2003) edustaman kriit-

tisen suuntauksen näkökulmana on radikaali poliittinen taloustiede. Kriittisessä suuntauksessa

kyseenalaistetaan kapitalistisen järjestelmän yhteiskuntaa ja taloudellisia olosuhteita. Siinä

tarkastellaan muun muassa omistussuhteita, hyvinvoinnin jakautumista ja luokkataistelua glo-

baalista näkökulmasta. (McLaren 2003; McLaren & Kincheloe 2007; Giroux & McLaren

2001.) Giroux ja McLaren (2001) ovat molemmat tutkineet kasvatukseen vaikuttavia tekijöitä,

kuten koulutuspolitiikkaa, yhteiskuntaryhmiä sekä media- ja populaarikulttuuria. Heidän tut-

kimuksissaan esiintyy näkemys sosiaalisista ongelmista ja nykykoulun uhkakuvista. Heidän

ajatuksiensa mukaan koulutus, rotu, luokka ja sukupuoli erottelevat ihmisiä yhteiskunnan li-

säksi myös kouluissa. (Giroux & McLaren 2001.)
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Kriittisen pedagogiikan kulttuurinen suuntaus keskittyy ihmisen arkisen toiminnan seurauk-

siin ja ehtoihin taloudellisesta, poliittisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Kriittisessä suun-

tauksessa korostetaan vallitsevien olosuhteiden muuttamista. Kulttuurinen suuntaus kannustaa

henkilökohtaiseen muutokseen ja korostaa yksilön toimintaa. Kriittinen suuntaus painottaa

vapautumista yhteiskunnan sorrosta, ja siinä keskitytään enemmän maailmanlaajuisiin materi-

aalisiin olosuhteisiin. Kulttuurinen suuntaus keskittyy enemmän yksilön kurjuuteen, kuten

toimeentuloon ja perhehuoliin ja kriittinen suuntaus taas globaaleihin ongelmiin, kuten näl-

kään ja sotiin. Molemmat suuntaukset pyrkivät kuitenkin edistämään tiedostavaa näkökulmaa

todellisuudesta. (Suoranta 2005: 122–124.) Juuri tähän perustuen opetuskokeilussa käytetään

osittain molempien suuntauksien näkökulmia hyödyksi. Oppitunnilla painotetaan kuitenkin

enemmän kulttuurisen suuntauksen näkökulmaa ja siinä erityisesti yksilön toimintaa ja vaikut-

tamisen mahdollisuuksia. Oppitunnilla pyritään siihen, että oppilaat tiedostaisivat median

luoman todellisuuden ja sen vaikutukset Vuosaaren alueelle.

Kulttuurinen suuntaus

Yhdysvalloissa käsitettä ”kriittinen pedagogiikka” käytti ensimmäisen kerran Henry A. Gi-

roux (1983) teoksessaan ”Theory and Resistance in Education”. 1990- luvulta lähtien Gi-

roux’n ajatuksissa näkyivät poststrukturalismi ja postmodernismi (Aronowitz & Giroux 1991)

sekä kulttuurintutkimus ja populaarikulttuurin luoma oppimisympäristö (Giroux 1996, 1997a,

1997b, 2000a, 2000b). Hänen ajatuksensa herättivät kiinnostukseni mediakriittisyyden tuomi-

sesta maantieteen oppitunnille.

1990-luvun alussa Giroux’n (Aronowitz & Giroux 1991) ajatuksissa näkyi poststrukturalis-

min ja postmodernismin näkökulma. Tällä kaudella Giroux’n kiinnostus keskittyi kieleen ja

mediaesityksiin. Hänen mukaansa tiedon tapaan kieli ei ole arvoneutraalia. Kasvatuksessa on

tärkeä ymmärtää eri aiheiden ja luotujen keskusteluiden moniäänisyys. Hänen ajatuksiensa

mukaan koulun luomia valtarakenteita tarkastellaan erilaisista näkökulmista riippuen tarkaste-

lijan taustasta. Hänen taustaansa voi vaikuttaa esimerkiksi yhteiskunnallinen, kielellinen, po-

liittinen tai etninen status. Oppilaiden lukeman tekstin merkitys vaihtelee lukijan omien lähtö-

kohtien ja kontekstin mukaan. (Aronowitz & Giroux 1991.) Näin on myös opetuskokeilussa

käsiteltävien Vuosaaresta syntyvien mielikuvien kohdalla. Todellisuus eriytyy yhteiskunta-

luokkien lisäksi myös erilaisten alakulttuurien ja kokemusten perusteella. Opettajan tulisi olla

kulttuurirajoja rikkova toimija. Hänen ei tulisi olla pelkästään auktoriteetti, joka välittää tietoa

mekaanisesti. Kasvattajana opettajan tulisi pohtia asioita oppilaiden kanssa yhdessä ja roh-
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kaista heitä omaan ajattelemiseen. (Aronowitz & Giroux 1991.) Giroux’n (1996: 54) ajatuk-

siin lukeutuu myös muutoshakuisen kasvattajan näkökulma. Opettajan tulisi tunnistaa erilaiset

maailmakuvat ja ymmärtää omaa kulttuurista ajatteluaan. Kasvattajan tulisi kannustaa dialo-

giin erilaisen näkökulmien välillä ja tunnistamaan omat lähtökohtansa. Näin opettaja voi edis-

tää oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoisuutta. (Giroux 1996: 54.)

1990- ja 2000-lukujen vaihteessa Giroux’n (1996) ajatuksissa oli lähtökohtana kulttuurintut-

kimus. Hänen mukaansa koulu on vain yksi oppimisympäristö muiden ohella. Kasvatuksen

tehtävänä on edistää moniäänisyyttä ja toisten kunnioittamista sekä demokratiaa. Koulut ovat

ristiriitaisia tiloja, joissa toisaalta harjoitetaan yhteiskunnan luomaa koulutuspolitiikkaa ja

samanaikaisesti pyritään luomaan kyseenalaistavaa ja uudistavaa ajattelua. Girouxin (1997b:

33) mukaan media ja viestintävälineet ovat luoneet uuden globaalin oppimisympäristön. Kriit-

tisen kasvattajan tulisi tarjota oppilaille välineitä tämän oppimisympäristön kriittiseen lukemi-

seen (Giroux 1997b: 33). Tämän tutkimuksen opetuskokeilussa pyritäänkin tarjoamaan väli-

neitä median luoman oppimisympäristön kriittiseen tarkasteluun maantieteen oppitunnilla.

Kriittinen suuntaus

Peter McLaren on kriittisen suuntauksen keskeisimpiä teoreetikkoja (Suoranta 2005: 103).

McLarenin (2003) teos ”Life in Schools” kuvaa kriittisen pedagogiikan suhdetta teoriaan dia-

lektisena ja hänen mukaansa kasvatuksen tulee olla osallistuvaa ja osallistavaa. Pyrin hänen

ajatuksiensa mukaisesti dialektiseen ja osallistavaan opetukseen tässä tutkimuksessa toteutet-

tavilla oppitunneilla. McLarenin (2003: 193–194) mukaan kasvatuksen tulee antaa teorian

kautta välineitä vallitsevien rakenteiden havainnoimiseen ja muuttamiseen. Kasvatusta ei tuli-

si nähdä pelkästään sosialisaationa yhteiskuntaan, vaan keinona valtauttamiseen ja omakoh-

taiseen muutokseen. Koululaitos voidaan nähdä sekä valtaa ylläpitävänä että vapauttavana.

Koulujärjestelmä voidaan nähdä kapitalistista ajattelua ja luokkayhteiskuntaa ylläpitävänä

rakenteena, mutta samalla myös paikkana, jossa näitä voidaan yhdessä kritisoida. (McLaren

2003: 193–194.)

McLaren (2003) korostaa globaalin kapitalistisen talousjärjestelmän luomaa todellisuutta,

joka ylläpitää maailmanlaajuista riistoa. Hänen mukaansa kriittinen pedagogiikka tulisi muut-

taa kriittiseksi vallankumoukselliseksi pedagogiikaksi. Hänen näkökulmissaan voidaan havai-

ta marxilaisen kumouksellisen ajattelun vaikutus. Freirellä on ollut myös suuri merkitys hänen

ajatuksiinsa. (McLaren 2003: 25.)  McLarenin mielestä opettajakoulutuksessa tulisi keskittyä
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kapitalistisen järjestelmän uudelleen organisointiin ja nujertamiseen (McLaren & Farahmand-

pur 2005: 59). McLarenin (2003) mukaan kriittisen kasvattajan tulisi taistella maailmanlaajui-

sesti tasa-arvoisemman ja laadukkaamman elämän puolesta. Tämä voidaan saada aikaan

muuttamalla yhteiskunnan rakenteita kohti sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja murtamalla

riistoa ylläpitäviä valta-asetelmia. McLarenin mukaan kriittinen kasvattaja ei koe, että jokai-

sella kysymyksellä on kaksi erilaista näkökulmaa, joita tulisi tarkastella tasapuolisesti. Hänen

mukaansa jokaisella kysymyksellä on useita eri näkökulmia, jotka liittyvät usein luokkaan,

rotuun tai sukupuoleen. (McLaren 2003: 194.) Kasvattajan tulisi pohtia, kenen ideologiaa

koulujärjestelmä vie eteenpäin. Hänen tulisi tiedostaa kasvatukseen vaikuttavat laajemmat

yhteiskunnalliset ilmiöt.  Kriittisen suuntauksen mukaan opettajan tulisi tehdä konkreettisia

uudistuksia, kuten kehittää opetussuunnitelmia tai luoda tasa-arvoisempi luokkahuone. Kou-

luissa tulisi myös edistää yhdessä tekemistä ja ottaa kokemuksellisuus mukaan opetukseen.

(McLaren & Fischman 2001.)

McLarenin ajatukset tuovat opetuskokeiluun tavoittelemisen arvoisia näkökulmia. Näitä ovat

osallistava opetus, johon yhdistetään erilaisia tarkastelukulmia, kokemuksia sekä yhteiskun-

nallista osallistumista ja tiedostamista.

4.3 Kriittinen kasvatus maantieteen opetuksessa

Kriittinen yhteiskuntamaantiede syntyi 1970-luvulla. Teoriasuuntausta voidaan kutsua myös

radikaaliksi maantieteeksi tai marxilaiseksi maantieteeksi. Sen näkökulmasta maantieteessä ei

otettu tarpeeksi huomioon yhteiskunnallista ulottuvuutta. (Johnston 1983; Häkli 1999.) Tut-

kimusteemoiksi valittiin aiheita, jotka liittyivät esimerkiksi tuotanto-olosuhteisiin, tuotantota-

pojen muutoksiin, alueelliseen eriarvoisuuteen sekä kehitysmaiden haasteisiin (Haarni  ym.

1997). Tällöin nousi myös kritiikki maantieteen opetusta ja opetussuunnitelmia kohtaan

(Morgan & Lambert 2005: 36).  Näkökulmana oli, että maantieteellinen tieto ei luo läpinäky-

vää kuvaa maailmasta (Heyman 2004: 140). Kasvattajan tulisikin ymmärtää maantieteen ope-

tuksen yhteys vallitsevaan politiikkaan ja yhteiskuntaan. Näitä ajatuksia toteuttavat maantie-

teen opettajat ovat kuitenkin olleet vähemmistönä. (Morgan & Lambert 2005: 36.) Kouluissa

kriittistä yhteiskuntamaantiedettä on toteutettu niukasti, vaikka ajatukset soveltuisivat hyvin

esimerkiksi kehitysmaiden, aluesuunnittelun ja ympäristökysymysten opetuksen yhteyteen

(Cantell ym. 2007: 9). Opetuskokeilun kautta kriittistä yhteiskuntamaantiedettä yhdistetään

median välittäminen mielikuvien yhteyteen.
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Nykypäivän maantieteen opetuksessa perinteistä behavioristista oppimiskäsitystä pidetään

liian yksipuolisena perustana oppimiselle. Behavioristisessa oppimiskäsityksessä korostetaan

opitun tiedon määrää. (Cantell ym. 2007: 29.) Sen sijaan maantieteen opetuksessa olisi kes-

keistä kehittää oppilaiden ajattelutaitoja ja maantieteellistä ajattelua (Cantell 1998: 33). Kriit-

tisen ajattelun kehittämistä sekä perusteltujen mielipiteiden muodostamista pidetään keskeise-

nä maantieteen opetuksen kannalta (Cantell ym. 2007: 9–10). Tätä voidaan kutsua konstrukti-

vistiseksi oppimiskäsitykseksi. Maantieteen opetuksessa korostuvat ilmiöiden syy- ja seuraus-

suhteiden sekä vuorovaikutusten analysoiminen. (Cantell ym. 2007: 31.) Tiedon käsittelyn

kehittyessä oppilas oppii ensin vertailemaan ja analysoimaan tietoa. Tämän jälkeen päästään

tiedon soveltamiseen, arvottamiseen ja kriittiseen tarkasteluun. Ajattelutaidon kehittyminen

edellyttää asioiden tarkastelemista erilaisista näkökulmista ja erilaisia menetelmiä hyödyksi

käyttäen. (Cantell 1998: 33–34.) Maantieteen opettajan tehtävänä on kannustaa oppilaitaan

ongelmien syvälliseen analysointiin sekä piilevien valtarakenteiden havaitsemiseen. Hänen

tulee ohjata oppilaitaan oletusten ylittämiseen ja kriittisen lukutaidon kehittämiseen. Maantie-

teen opettajan tulee olla itse tietoinen kyseisten asioiden erilaisista näkökulmista, jotta hän voi

laajentaa oppilaidensa ymmärrystä asiasta. Tiedon ja erilaisten näkökulmien kautta oppilaat

voivat muodostaa omat mielipiteensä asian suhteen. (Morgan & Lambert 2005: 100–101.)

Monissa maantieteen luokissa toteutetaan edelleen perinteistä tallettavaa kasvatusta, jota Frei-

re (2005) ajatuksissaan kritisoi. Maantieteen opettaja on auktoriteetti ja asiantuntija, joka ja-

kaa tietoa ja vastaa yksin opetuksen sisällöstä ja kehittämisestä. Kriittisen kasvatuksen ajatuk-

siin lukeutuu näkökulma siitä, että asioita ei opita, ellei niillä ole merkitystä ja ellei niitä yh-

distetä oppilaiden omaan elämään. Tieto on sosiaalisesti rakennettua, joten yksilön kokemuk-

silla ja mielipiteillä on merkitystä. (Morgan & Lambert 2005: 98.)  Tätä kutsutaan kontekstu-

aaliseksi oppimiskäsitykseksi. Sen mukaan maantieteen opetus tulisi yhdistää oppilaiden

omaan arkielämään sekä yhteiskunnallisiin ilmiöihin. (Cantell ym. 2007: 31.) Kuten aikai-

semmin todettiin, myös Freire (2005) piti tärkeänä, että opetukseen tuotiin mukaan oppilaiden

omia kokemuksia ja heitä askarruttavia kysymyksiä.

Opetuskokeilu noudattaa konstruktivistista oppimiskäsitystä, sillä sen avulla pyritään kehit-

tämään kriittistä ajattelua ja perusteltujen mielipiteiden muodostamista sekä vuorovaikutus-

suhteiden pohtimista. Kontekstuaalisuus näkyy oppitunnilla oppilaiden omien kokemusten ja

merkitysten huomioimisena sekä tuttujen medialähteiden ja populaarikulttuurin mukaan tuo-

misena.
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Nykyisin arvokasvatus on tullut osaksi maantieteen opetusta (Cantell ym. 2007: 9). Maantie-

teen opetusta ei voida pitää arvovapaana ja erillään vallitsevasta yhteiskunnasta, kuten todet-

tiin myös kriittisten teorioiden kohdalla aikaisemmin. Kriittisen maantieteen opettajan tulisi

kyseenalaistaa se, miten maantieteellistä tietoa tuotetaan, kuka sitä tuottaa ja kenen tavoitteita

sen kautta viedään eteenpäin. Maantieteen opettajan yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on kyky

havaita ja kyseenalaistaa maantieteellisen tiedon lähtökohdat ja arvosidonnaisuus. (Morgan &

Lambert 2005: 97–98.) Opettajalla on omat arvonsa ja mielipiteensä, mutta samalla hän antaa

tilaa muunlaisille vastakkaisillekin mielipiteille (Cantell 1998: 33–34). Maantieteen opettajan

tulisi huomioida, että kieli ei ole milloinkaan arvovapaata ja sen avulla voidaan pahimmillaan

edistää esimerkiksi sukupuolten tai vähemmistöjen epätasa-arvoa luokkahuoneessa. Opettajan

sanalliset viestit muodostavat oppilaille rakennuspalikoita ympäröivän maailman ja yhteis-

kunnan ymmärtämiseen. (Morgan & Lambert 2005: 103.)

Opetuskokeilussa oppilaat tarkastelevat medialähteiden lisäksi tilastotietoa sekä taulukon, että

kartan muodossa. Maantieteellisen tiedon välittämisessä kartat ovat keskeisessä asemassa.

Karttojen välittämään tietoon ovat vaikuttaneet aina vallitseva yhteiskunta ja politiikka. Kart-

tojen laatija on tehnyt valintoja esimerkiksi siitä, mitä kartassa esitetään ja mitä on jätetty pois

sekä mikä projektio karttaan on valittu. Oppilaiden kannustaminen karttaesityksen kriittiseen

tarkasteluun on yksi maantieteen opettajan keskeisistä tehtävistä. Karttojen poliittisen sano-

man tarkastelu vaatii opastusta ja harjoittelua. Oppilaiden tulisi ymmärtää, että kartan laatija-

na on tietty taho, jolla on omat tarkoitusperänsä ja motivaationsa. Karttojen kriittisessä tarkas-

telussa tulisi huomioida niiden välittämä näkökulma esimerkiksi taloudellisesta tai sosiaali-

sesta tilasta sekä ympäristökysymyksistä. (Morgan & Lambert 2005: 109–113.)

Heymanin (2004: 140) mukaan maantieteen opetuksen tulisi olla myös kasvatusta sosiaaliseen

oikeudenmukaisuuteen. Merrettin (2004: 93) mukaan maantieteen opettajan tulisi ottaa ope-

tussuunnitelmiinsa mukaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien opettamista

aiheiden haasteellisuudesta huolimatta. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden käsitteleminen so-

veltuu hänen mukaansa hyvin maantieteen aiheisiin, kuten esimerkiksi ghettoihin, erilaisiin

alueisiin ja rajoihin sekä periferioihin. Merrett (2004) perustelee sosiaalisen oikeudenmukai-

suuden ja demokraattisen ajattelun opettamista sillä, että koulut ovat yhteisöjä, joissa käydään

aktiivisesti sosiaalista valtataistelua. Hänen mukaansa maantieteessä on pitkät perinteet aiheen

tutkimisessa ja opettamisessa. Tämän lisäksi sosiaalista oikeudenmukaisuutta ei voida erottaa

maantieteellisestä konseptista, kuten paikasta, tilasta, ulottuvuudesta ja alueellisuudesta. Sosi-

aalinen muutos lähtee liikkeelle luokkahuoneista laajentuen opettajiin, vanhempiin ja koko
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koulujärjestelmään. (Merrett 2004: 93, 96–97.) Heymanin (2004: 140) mukaan maantieteen

opettajan tulisi rohkaista oppilaitaan osallistumaan yhteiskunnassa tapahtuvaan toimintaan ja

luoda keinoja ja tietämystä toteuttaa osallistumista. Oppilaille tulisi korostaa, että he eivät ole

vain passiivisia kuluttajia vaan aktiivisia toimijoita. Maantieteen opetuksessa tehtävien ja pro-

jektien tulisi olla sellaisia, että ne haastavat nykyistä ajattelua ja tietoa. Kirjoittamisessa tulisi

korostaa sisältöä, perusteltuja mielipiteitä, kyseenalaistamista ja keskustelevaa kirjoittamista.

Maantieteellisen tiedon tuottaminen vaatii ohjeistusta, neuvoja ja palautteen saamista. Tällä

tavalla oppilaat näkevät itsensä uuden kriittisen tiedon tuottajina yhteiskunnassa. (Heyman

2004 140–141, 148.)

Sovellan Haeymanin (2004) ja Merretin (2004) ajatuksia opetuskokeilun tehtävissä. Oppitun-

nilla oppilaat pohtivat sosiaalista oikeudenmukaisuutta Vuosaaren alueella ja sen eri osien

välillä. Tarkoituksena on myös saada oppilaita miettimään, kuinka he itse voisivat vaikuttaa

oman alueensa kehitykseen.

Kuten jo kriittisen kasvatustieteen kohdalla todettiin, luokkatilassa tulee olla luottamukselli-

nen ilmapiiri, jossa huomioidaan erilaisuus ja moniarvoisuus. Maantieteen oppitunnilla ei

tulisi etsiä oikeita ja vääriä vastauksia, vaan kannustaa oppilaita asioiden monipuoliseen tar-

kasteluun ja perusteltujen mielipiteiden esittämiseen. On myös hyvä huomioida, että kaikki

oppilaat eivät pysty samalla tavalla esittämään mielipiteitään sosiaalisessa ympäristössä. Sy-

vällistä ajattelua ja tiedon prosessointia vaativat työtavat voivat kuitenkin olla raskaita oppi-

laille, jos niitä käytetään liikaa. (Cantell 1998: 33–37.) Opetuskokeilussa ryhmissä täytettävät

tehtävälomakkeet toimivat apuna oppitunnilla käytävissä keskusteluissa. On myös huomioita-

va, että oppilaat voivat olla hyvin kuormittuneita pitkästä lukuvuodesta, joten kriittistä ajatte-

lua vaativa oppitunti saattaa joidenkin oppilaiden kohdalla tuntua raskaalta.

4.4 Dialoginen ja osallistava pedagogiikka

Tutkimuksessa toteutettu opetuskokeilu noudattaa kriittisen kasvatuksen mukaista dialogista,

osallistavaa pedagogiikkaa. Oppitunnilla on tavoitteena luoda hooksin (2007) ajatuksiin poh-

jautuva tasa-arvoinen oppimisyhteisö. Opetuskokeilussa oppilaat muodostavat ryhmissä ana-

lyysin median vaikutuksesta Vuosaaresta syntyvään mielikuvaan. Opetuskokeilussa käydään

avointa keskustelua, jossa huomioidaan erilaiset näkökulmat, mielikuvat ja arvot. Sen keskei-

senä tekijänä ovat oppilaiden omat kokemukset Vuosaaresta ja mielikuvien muodostumisesta.

Harjoitus liitetään osaksi nuorten omaa elämismaailmaa erilaisten medialähteiden ja populaa-



32

rikulttuurin avulla. Opetus ei ole kuitenkaan täysin oppilaskeskeistä, sillä opettajalähtöisyys

näkyy valmiiden kysymysten asettamisella. Opetuskokeilun yksityiskohdista kerrotaan tutki-

muksen metodiosuudessa laajemmin.

Lukinbealin ja Allenin (2007: 199) mukaan dialoginen opetus antaa mahdollisuuden oppilaal-

le vaikuttaa vuoropuheluun oppitunnilla, mutta se ei kuitenkaan poista täysin valta-asetelmaa

opettajan ja oppilaan välillä. Näissä keskusteluissa keskeisiä ovat avoin vuorovaikutus, opis-

kelijakeskeisyys ja vastavuoroisuus (Vuorikoski & Kiilakoski 2005: 309). Kriittinen kasvatta-

ja ei toimi toisen puolesta, vaan innoittaen, yhdessä hänen kanssaan. Dialogisen opetuksen

tavoitteena on vaikenemisen kulttuurin murtaminen, jolloin kuullaan myös marginaalissa ole-

vien mielipiteitä ja ajatuksia. Sen tavoitteena on saada opetustilanteisiin moniäänisyyttä ja

monimuotoisuutta. (Kiilakoski ym. 2005: 13.) Opetuskokeilussa on tärkeää huomioida, että

erilaiset oppilaat pääsevät kertomaan mielipiteensä, eivätkä hiljaisimmat huku muiden alle.

Hooksin (2007) puhuu vapauttavasta kasvatuksesta, joka edellyttää uudenlaista kasvatusajat-

telua ja erilaisia käytäntöjä. Vastauksena tähän haasteeseen hän näkee osallistavan pedagogii-

kan näkökulman. Tässä opetustavassa koulutuksen perinteisiä ja vakiintuneita ajattelutapoja,

rakenteita ja valtasuhteita muutetaan. Tämä toteutetaan luomalla tasa-arvoinen oppimisyhtei-

sö, jossa annetaan ääni kaikille osallistujille. Oppimisyhteisössä yhdistetään teoriaa ja käytän-

töä ja tiedon luominen perustuu yhteiseen vuorovaikutukseen. Opettaja ja oppilaat ovat aktii-

visia toimijoita, jotka osallistuvat oppimisyhteisöön kokonaisina tunteidensa kanssa. Hänen

mukaansa oppimiseen tulisi kuulua osana innostuminen, ilo ja intohimo. (hooks 2007: 10–11,

16.)

Opetuskokeilun kannalta on tärkeää huomioida hooksin (2007) ajatus siitä, että jokaisen ääni

on osaltaan rakentamassa uutta tietoa.  Oppilaiden taustat tuovat luokkayhteisöön erilaisia

taloudellisia lähtökohtia, intressejä, arvoja, asenteita ja ennakkokäsityksiä. Vaikka kasvatuk-

sen tavoitteena on moniäänisyys, usein kuitenkin oppilaiden taustoista syntyvät erot ja näkö-

kulmat jäävät kuulematta tai ne vaiennetaan.  Perinteiset enemmistön arvot voivat luoda muu-

rin, joka tukahduttaa eriävät ajatukset. (hooks 2007: 22, 77, 262–263.) Myös opetuskokeilussa

on vaarana, että ryhmän enemmistö muodostaa mielipiteen aiheesta, mikä tukahduttaa eriäviä

mielipiteitä. Jos Vuosaaresta annetaan hyvin negatiivinen kuva medialähteessä, on mahdollis-

ta, että joku ryhmän jäsenistä ei haluakaan kertoa omia henkilökohtaisia kokemuksiaan alu-

eesta. Hän ei välttämättä halua liittää itseään negatiiviseksi koetulle alueelle.
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Osallistavassa pedagogiikassa opetus nähdään opettajan ja oppilaan välisenä yhteistyönä.

Kasvatuksessa tulisi olla tietoinen valta-asetelmien luomasta syrjinnästä. Tasapuolinen oppi-

misyhteisö on luokkahuone, jossa opettajat ja oppilaat sitoutuvat yhdessä oppimisprosessiin.

Osallistavan pedagogiikan keskeisin tavoite on, että jokainen opiskelija tuntee velvollisuutta

osallistua opetustilanteeseen. Aito osallistuminen edellyttää opettajalta ja oppilailta toimimis-

ta uusissa rooleissa. Tasa-arvoisessa oppimisyhteisössä osallistujat nähdään kokonaisvaltai-

sesti. Yhteisössä ovat mukana osallistujien tunteet, ruumiillisuus ja seksuaalisuus. Edellä

mainituilla on suuri merkitys kasvatuksen edistymiseen tai estymiseen. (hooks 2007: 21–22,

77.) Opetuskokeilun onnistumisen kannalta onkin tärkeää, että oppilaat saadaan yhdessä osal-

listumaan oppimisprosessiin tutkijan kanssa. Tämä voi olla haastavaa, sillä harjoitus toteute-

taan oppilaille tuntemattoman henkilön toimesta. Osallistumista pyritään edesauttamaan ker-

tomalla oppilaille tutkimuksen taustoista ja mielenkiintoisista medialähteistä ennen opetusko-

keilun alkua.

Opetuskokeilussa on tärkeää kannustaa oppilaita kyseenalaistamaan ajatteluaan, mutta samal-

la on huomioitava, ettei oppilaiden mielipiteitä manipuloida haluttuun suuntaan. Dialogisuu-

den perusajatuksena on kysymysten esittäminen ja erilaisten vastausvaihtoehtojen kriittinen

pohtiminen. Samalla on kyseenalaistettava omia uskomuksia ja näkemyksiä. Dialogisen ope-

tuksen tavoitteena ei ole väittelyn voittaminen tai kiistelytaidon kehittyminen. (Vuorikoski &

Kiilakoski 2005: 315–316.) Freiren (2005: 82) mukaan opettajan ei tulisi ajatella oppilaiden

puolesta, eikä hänen tulisi esittää omia mielipiteitään ainoana oikeana vaihtoehtona. Hänen ei

tulisi manipuloida tai painostaa, vaan herätellä ajattelemaan itse eli valtauttaa. Keskustelussa

tulisi nostaa esiin erilaisia näkökulmia avoimessa ilmapiirissä. (Vuorikoski & Kiilakoski

2005: 316.) Hänen tulisi kannustaa oppilaita aitoon ajatteluun ja tehdä heistä kriittisiä ajatteli-

joita (Freire 20052 82).

Dialogisen opetuksen haasteet

Opetuskokeilun kannalta on keskeistä käsitellä myös dialogiseen opetukseen liittyviä haastei-

ta. On mahdollista, että harjoituksessa käytettävä Learning cafe -menetelmä on opiskelijoille

uusi asia ja saattaa näin aiheuttaa vastustusta tai ärsyyntymistä. Uusi menetelmä voi toisaalta

tuntua oppilaista virkistävältä ja innostavalta tavanomaisen opetuksen sijaan. On myös huo-

mioitava, että oppilaat voivat omata erilaisia kykyjä perustella mielipiteitään, joka asettaa

heidät erilaiseen valta-asetelmaan toisiinsa nähden.
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Bell hooksin (2007: 41) mukaan jokainen voi oppia kasvattamaan vapauttavasti. Dialoginen

opetus vaatii opettajalta muutoshalukkuutta ja mahdollisuutta olla opetustilanteessa ihmisenä

asiantuntijaroolin sijaan. Hänen tulee myös osata vastaanottaa palautetta ja kritiikkiä opetuk-

sestaan. (hooks 2007: 22–23, 51, 79–81.)  Opetuskokeilussa loppukyselyssä pyydetäänkin

oppilasta antamaan rakentavaa palautetta opetuksesta. Hooksin (2007) mukaan dialogisuuden

esteenä voi olla opettajan pelko ammattimaisuuden katoamisesta tai oman haavoittuvuuden

paljastamisesta. Oppilaatkaan eivät ole välttämättä valmiita tarvittavaan muutokseen, eikä

välitön palaute ole aina positiivista. Uuden opetustavan toteuttamisen hyväksyminen vie ai-

kansa, mutta sen vaikutukset ovat kauaskantoisempia. (hooks 2007: 22–23, 51, 79–81.) Kriit-

tisen ajattelutaidon kehittyminen saattaa myös aiheuttaa sosiaalisten valtasuhteiden muodos-

tumista luokkatilassa. Oppilas voi tuntea ylemmyyttä toisia kohtaan, jos hänellä on parempi

kyky perustella omat mielipiteensä ja tuoda esiin ristiriitaisuuksia toisen argumentteja koh-

taan. On tärkeää tiedostaa, että tämän kaltaiset oppilaat omaavat kulttuurista pääomaa, jota he

saattavat käyttää sosiaalisen valta-aseman muodostamiseksi. Ristiriidat ja valtarakenteet voi-

vat johtaa oppilaiden jakautumiseen, joka ei ole toivottavaa kehitystä dialogisen opetuksen

kannalta. (Morgan & Lambert 2005: 131.)

Dialogisuutta on kritisoitu sen idealisoinnista ja lupausten antamisesta (Kiilakoski ym. 2005:

310, 327). Opettajilta puuttuu usein käytännön keinoja kriittisen kasvatuksen toteuttamiseen

(Apple 2001: 98). Dialogisuuteen liittyy myös ristiriitaisuuksia ja rajoituksia, eikä yhtä ope-

tusmenetelmää tulisi nostaa muiden yläpuolelle. Tällöin on vaarana, että vaiennetaan muita

opetusmenetelmiä ja erilaisia lähestymistapoja. Tällainen toimintahan on dialogisen opetuk-

sen periaatteiden vastaista. Dialogisuus saattaa asettaa paineita opettajalle ja koulun luomat

rakenteet ja ajanpuute voivat haitata sen toteuttamista.  Vastavuoroinen vuorovaikutus edellyt-

tää myös hyviä ryhmäohjauksen taitoja. (Kiilakoski ym. 2005: 310, 327.) Kriittistä kasvatusta

kohtaan on esitetty myös ennakkoluuloja, joiden mukaan osallistava opetus vaikeuttaa ope-

tuksen tavoitteellisuuden ja suunnitelmallisuuden toteuttamista. On myös ajateltu, että dialo-

gisessa opetuksessa opettajan rooli vähenisi ja hän toimisi enemmän kaverisuhteessa opetetta-

viinsa nähden. Kriittisessä kasvatuksessa opettajan rooli valmentajana ja kannustajana onkin

keskeinen. Kriittisen kasvatuksen on myös ajateltu kannustavan vallankumoukselliseen toi-

mintaan ja sääntöjen vastaiseen toimintaan. Erilaisten tilanteiden hallitseminen, organisointi-

kyky sekä rajojen ja sääntöjen asettaminen on tärkeä osa kriittisen kasvattajan työtä. (Niemi

2008: 124–125.) Opetuskokeilussa suunnitelmallisuuden ja organisointikyvyn haasteeseen

pyritään vastaamaan selkeillä tehtävälomakkeilla, tarkalla aikataulutuksella ja oppilaiden tie-

don tuottamisen korostamisella.
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5 Kriittinen medialukutaito maantieteen opetuksessa

Vesterisen (2007: 75–76) mukaan media voidaan nähdä yhteiskunnallisena toimijana, viestin-

nän välineenä, kuten teknologiana sekä sen tuottamana sisältönä eli mediaesityksenä. Suoran-

ta ja Ylä-Kotola (2000: 10) määrittelevät median osaksi teknologiaa ja samalla havaintojen ja

mielikuvien muokkaajaksi. Suorannan (2005: 167–168) mukaan populaarikulttuuri on osa

kasvatusta. Populaarikulttuuri on yhdistelmä median tuottamaa massakulttuuria ja ihmisten

luomaa kulttuuria. Siinä voidaan nähdä valtataistelu yhteiskunnassa valtaapitävien ja alisteis-

ten ryhmien välillä. (Horkheimer & Adorno 2011; Docker 1994; Hall 2011; Storey 1997; Wil-

liams 1995, 2006.)  Kriittiselle kasvattajalle populaarikulttuurissa yhdistyvät nuorten koke-

musmaailma ja koulussa vallitseva kulttuuri (Morrell 2002: 73).

Yhdysvaltalaisessa tutkimusperinteessä on yleistynyt käsite medialukutaito, kun taas Euroo-

passa käytetään enemmän termiä mediakasvatus (Kupiainen ym. 2007: 5). Medialukutaidon ja

mediakasvatuksen käsitteillä ei ole kuitenkaan yhtenäistä teoreettista viitekehystä tai yksittäis-

tä tiedetaustaa (Lipponen 2007: 52; Vesterinen 2007: 77). Suorannan ja Ylä-Kotolan (2000)

mukaan käsitteet kuuluvat mediatieteen ja kasvatustieteen alle. Lipponen (2007: 51) määritte-

lee medialukutaidon henkilön kautta, sillä hänen mukaansa medialukutaitoinen henkilö osaa

hankkia tietoa mediasta sekä analysoida ja arvioida sitä. Brownin (1998: 44) mukaan perintei-

sesti medialukutaito on tarkoittanut mediamateriaalin analyysitaitoa ja kykyä kommunikoida

tehokkaasti hyvän kirjallisen ilmaisun keinoin. Viimeisimpinä vuosikymmeninä termillä on

alettu tarkoittaa myös kykyä käyttää erilaisia medialähteitä ja -välineitä taidokkaasti (Brown

1998: 44).

Lipposen (2007: 52) mukaan medialukutaitoa ylläpidetään ja kehitetään opetuksen ja kasva-

tuksen kautta. Potterin (2014: 10–11) mukaan medialukutaito kehittää oppilaan käsitystä to-

dellisen maailman ja mediavälitteisen maailmankuvan eroista. Kamererin (2013: 5–6) mukaan

medialukutaidon kautta oppilas ymmärtää mediaviestien takana olevia taloudellisia motiiveja.

Tämä näkyy esimerkiksi sanomalehtien myyntitavoitteissa ja kaupallisen median toiminnassa

(Kamerer 3013: 5–6).

Suorannan ja Ylä-Kotolan (2000: 10) mukaan mediakasvatuksessa korostuvat toimijan ja me-

dian suhde. Mediakasvatus on heidän mukaansa oppilaiden viestintälukutaidon edistämistä

sekä medialähteiden käyttöä opetuksessa (em. 2000: 20). Vesterinen (2007: 74) määrittelee
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mediakasvatuksen opetukseksi ja oppimisprosessiksi, jossa media on keskeisenä toimijana,

välineenä ja sisältönä. Kupiaisen ym. (2007: 23) mukaan mediakasvatus voidaan jakaa me-

diavälineiden käsittelyyn ja käyttöön sekä mediaesitysten analysointiin ja erittelyyn. Tässä

tutkimuksessa keskitytään mediakasvatuksen osalta molempiin osa-alueisiin, kun oppilaat

analysoivat erilaisia medialähteitä ja niiden sisältöä eri mediavälineiden avulla. Lipposen

(2007: 54) mukaan yleisen medialukutaidon sijaan tulisi puhua yhteisöllisestä tietyssä kon-

tekstissa ja toimintaympäristössä olevasta medialukutaidosta. Sen hallintaan vaikuttavat käsi-

teltävän median lisäksi erilaiset mediavälineet, jotka voivat olla materiaalisia, kuten esimer-

kiksi TV tai tietokone tai symbolisia kuten esimerkiksi käsitteet, mallit ja teoriat (Lipponen

2007: 55–56).  Mediakasvatuksessa tulisi huomioida tasa-arvoisuus oppilaiden, opettajien ja

oppilaitosten välillä. Oppilailla ja oppilaitoksilla on erilaisia mahdollisuuksia käyttää media-

välineitä ja opettajat omaavat erilaisia taitoja mediakasvatuksessa. (Laitinen 2007: 63.) Me-

diakasvatuksen näkökulmana on myös, että media tarjoaa tehokkaan ja monipuolisen oppi-

misympäristön (Vesterinen 2007: 75).

Pidän kriittisen medialukutaidon yhdistämistä maantieteen opetukseen ensi arvoisen tärkeänä,

sillä maantieteellinen tieto kuvastaa ympäröivässä maailmassa tapahtuvia ilmiöitä. Media taas

muokkaa tätä maailmasta muodostuvaa kuvaa omien tarkoitusperiensä mukaisesti. Lukinbeal

(2014: 41) määrittelee maantieteellisen medialukutaidon kyvyksi paikantaa, analysoida, käyt-

tää ja luoda maantieteellistä tietoa. Hänen mukaansa mediavälineiden ja niiden tuottaman

sisällön ymmärtäminen on keskeistä maantieteellisen lukutaidon kannalta. Media muokkaa

kuvaa todellisesta maailmasta ja maantieteen opetuksessa onkin tärkeää harjoitella kriittistä

medialukutaitoa (Lukinbeal & Craine 2009: 177). Media ja populaarikulttuuri ovat osa maan-

tieteen opetusta, sillä kuvia, uutisia, mainoksia ja videoita käytetään usein opetuksen tukena.

Maantieteessä tarvitaan yleensä visuaalista esittämistä erilaisten ilmiöiden ja maailman ku-

vaamiseen. Samalla media ja viihdeteollisuus luovat omaa kuluttajalähtöistä kuvaa ympäröi-

västä maailmasta. (Morgan & Lambert 2005: 122–123, 130.) Lukinbealin (2014: 41) mukaan

maantieteen tunnilla saatetaan käyttää medialähteitä, mutta oppilaita ei kannusteta pohtimaan

kriittisesti, mitä media on ja kuinka se välittää maantieteellisiä merkityksiä. Oppilaita tulisi

opastaa ymmärtämään ja tulkitsemaan näitä merkityksiä, niissä esitettyjä mielipiteitä, stereo-

typioita, retoriikkaa, ideologiaa ja lähdemateriaalin laatua (Lukinbeal 2014: 41). Lukinbeal ja

Craine (2009: 180) käyttävät esimerkkinä ilmastonmuutoksen käsittelyä elokuvissa ja muissa

medialähteissä. Heidän mielestään on tärkeää, että maantieteen opiskelijat osaavat arvioida

kriittisesti eri tietolähteiden antamia totuuksia. Oppilaiden tulisi maantieteen tunnilla ymmär-

tää, että media ei anna neutraalia ja arvovapaata kuvaa maailmasta.  (Lukinbeal & Craine
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2009: 180.) Vasta-argumenttina on kuitenkin esitetty, että maantieteen opettajat eivät ole me-

diaopettajia. On kuitenkin tärkeää, että maantieteen tunnilla käsiteltäviä visuaalisia esityksiä

tarkastellaan kriittisesti. (Morgan & Lambert 2005: 122–123, 130.) Median luomien mieliku-

vien analysointi kehittää maantieteen tunnilla kulttuurin ja maantieteellisen tiedon kriittistä

hahmottamista (Cantell ym. 2007: 173).

Aldermanin ja Popken (2002: 228) mukaan maantieteen oppitunnilla tulisi kehittää oppilaiden

kriittistä ajattelua maantieteellisistä ilmiöistä globalisoituneessa maailmassa. Lukinbealin ym.

(2007) mukaan kriittisen kasvatuksen tavoitteena on kasvattaa oppilaan tietoisuutta median

vaikutuksista epäoikeudenmukaisuuksiin ja sosiaalisiin oloihin nykyisessä kapitalistisessa ja

kuluttajalähtöisessä yhteiskunnassa. Brown (1998: 44) toteaa myös, että mediakasvatus tulisi

sisältää kriittisen ajattelun kehittämistä. Suorannan ja Ylä-Kotolan (2000: 29, 60) mukaan

kriittisellä medialukutaidolla tarkoitetaan mediakulttuurin muokkaaman todellisuuden tutki-

mista sekä mediaviestien erottelukykyä.  Heidän mukaansa mediakulttuuri muokkaa elämis-

maailmaa ja siinä olevia tietoja, ideologioita, mielikuvia, vallan käyttöä, haluja sekä kulutus-

tottumuksia (Suoranta & Ylä-Kotola 2000: 29–30). Garcian ym. (2013: 111) mukaan kriitti-

nen mediakasvatus tarkoittaa kriittistä analyysia median, yleisön, informaation ja vallan väli-

sestä suhteesta. Kellnerin ja Sharen (2005) mukaan kriittiseen medialukutaitoon lukeutuvat

median koodien ja sääntöjen analysoiminen, kyky kritisoida median luomia stereotypioita,

vallitsevia arvoja ja ideologioita sekä taito tulkita mediantekstin erilaisia viestejä ja merkityk-

siä.

Kriittisen kasvatuksen tavoitteena on median luomien itsestäänselvyyksien tiedostaminen

(Suoranta & Ylä-Kotola 2000: 30). Sen avulla on tarkoituksena havaita medialähteen taustalla

olevia tekijöitä sekä marginaalissa olevien näkökulmaa (Suoranta & Ylä-Kotola 2000: 31).

Lipponen (2007: 53) määrittelee kriittisen lukutaidon kyvyksi erottaa toisistaan tekstin sisältö,

kirjoittajan asenne ja motiivi sekä kyvyksi arvioida väitteiden perusteluita. Kriittisen lukutai-

don tarkoituksena on kehittää yksilön kykyä analysoida ja purkaa mielessään luettua tietoa.

Sen tavoitteena on, että lukija ymmärtää rivien väliin piilotettuja merkityksiä ja kirjoittajan

tarkoitusperiä. (Morgan & Lambert 2005: 106.) Kriittinen lukija näkee kirjoituksen taustalla

olevat valtarakenteet ja poliittiset yhteydet (Morrell 2002: 73). Kriittisen lukutaidon hallitse-

miseksi ei riitä, että osaa lukea ja kirjoittaa, vaan on myös kyettävä näkemään lukeminen

muutoksen välineenä. Tavoitteena on kriittinen havainnointi ja tulkitseminen sekä luetun asi-

an kirjoittaminen uudelleen. (Freire & Macedo 1987: 36.) Näkökulmana on oppijan oma ko-

kemusmaailma. Ajatuksena on, että lukeminen ja käytännön toiminta kulkevat käsi kädessä.
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Oppijan kriittisen lukutaidon kehittäminen antaa avaimia yhteiskunnallisen ja poliittisen toi-

mintakyvyn parantumiseen. (Suoranta 2005: 130.) Kun opiskelijoita kasvatetaan kriittiseen

havainnointiin, heitä tulisi opettaa kyseenalaistamaan tiedon tuottamisen tapoja. Lukijan tulisi

pohtia esimerkiksi: Kenen näkökulmasta asia kerrotaan? Mitä asioita käsitellään ja mitä jäte-

tään huomiotta? (Kiilakoski ym. 2005: 17.)

Nykyinen mediakulttuuri on muuttumassa yhä Internet-lähtöisemmäksi ja median käsittelyyn

kehitetään jatkuvasti uusia välineitä (Lipponen 2007: 57). Mediakulttuurin nopea kehittymi-

nen tekee mediakasvatuksesta ajankohtaista, mutta samalla haastavaa. Nuorten mediakulttuuri

on hahmottumassa sellaiseksi, että se vaikuttaa yhä enemmän heidän todellisuuden ymmärtä-

miseensä, toimintaansa ja ajatteluun. (Laitinen 2007: 63.)  Mediakulttuurilla on vaikutusval-

taa, sillä se luo elämänihanteita, joihin lopulta totutaan ja niitä aletaan pitää luonnollisina

(Bauman 1997: 45). Kulttuuriteollisuus ja populaarikulttuuri vaikuttavat ihmisten ja varsinkin

nuorten elämään, käyttäytymiseen ja identiteettiin (Suoranta 2005: 172). Mediakulttuuri luo

arki- ja opetusympäristöjä, joiden merkitys kasvaa nuoren elämässä (Aittola 1998: 39). Haas-

teeksi muodostuu se, että koulun luoma todellisuus on liian kaukana nuorten luomasta maail-

masta. Nuorten muodostamaan todellisuuteen liittyvät vahvasti populaarikulttuurin erilaiset

muodot, kuten musiikki, elokuvat, tv-sarjat sekä kahvilat ja ravintolat. Näitä ilmiöitä ei ole

tarpeeksi esillä eri oppiaineiden opetuksessa sekä oppimateriaaleissa. (Giroux & McLaren

2001: 22.) Populaarikulttuuria voidaan tuoda osaksi opetusta käyttämällä opetuksen välineinä

esimerkiksi erilaisia elokuvia, laulujen sanoituksia ja lehtiartikkeleita. Nämä voidaan yhdistää

yhteiskunnan ilmiöihin ja oppilaiden omaan elämään. Tällä tavalla opetuksessa yhdistetään

populaarikulttuuria, kriittistä lukutaitoa ja oppilaiden omia arkikokemuksia. (Morrell 2002:

75.) Mediakulttuurin nopea kehittyminen ja tämän kautta sen vaikea hallinta sekä vaikutukset

nuorten todellisuuden ymmärtämiseen ovatkin keskeisiä syitä tämän tutkimuksen opetusko-

keilun toteuttamiselle.

Malmelinin (2003: 192) mukaan nykyisessä yhteiskunnassa tarvitaan medialukutaitoisia ihmi-

siä ja kyseisen taidon tulisi olla keskeinen osa opetussuunnitelmia. Se ei ole tavanomaista

lukemista, jossa asiat omaksutaan medialähteestä sellaisinaan. Medialukutaidon tavoitteena

on kyseenalaistaa median tuottamaa sisältöä, jolloin sisältöjä ei vastaanoteta itsestäänselvyyk-

sinä. Kriittinen medialukutaito voidaan nähdä myös maailmanlaajuisena tiedostamisena, jossa

havaitaan globaali eriarvoisuus ja pyritään sen korjaamiseen.
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5.1 Nuorten medialukutaito

Howe ja Strauss (2000) kutsuvat nykyajan 1980 luvun jälkeen syntyneitä nuoria millenniaali-

sukupolveksi. Heidän mukaansa tämä sukupolvi on syntynyt teknologian ja Internetin vallit-

semalla aikakaudella. Kangas ym. (2008: 6) ovat verranneet millenniaalisukupolven ja aikuis-

ten median käyttöä tunteina päivässä (taulukko 1). Taulukosta voidaan havaita, että nuorten ja

aikuisten välillä mediakulutuksen kokonaisajankäyttö on saman suuruista. Näiden ryhmien

välillä erot näkyvät mediasisältöjen kohdalla. Millenniaalit käyttävät suhteellisesti paljon

enemmän aikaan Internetissä ja pelien parissa verrattuna aikuisiin. He kuitenkin käyttävät

suhteellisesti vähemmän radiota, televisiota ja sanomalehtiä verrattuna aikuisiin. Tämän tut-

kimuksen alkukyselyssä kartoitetaan oppilaiden medialähteiden käyttöä ja onkin mielenkiin-

toista verrata tuloksia oheiseen taulukkoon. Alkukyselyssä oppilaiden medialähteiden käyttöä

ei kysytä tunteina päivässä, vaan heitä pyydetään arvioimaan käyttöä hyvin usein - erittäin

harvoin -asteikolla.

Taulukko 1. Millenniaalien ja aikuisten mediankäytön eroja (Kangas ym. 2008: 6).

Myös Herkmanin ja Vainikan mukaan (2012) Internet on noussut nykynuorten suosituimmak-

si mediaksi ohi television. Tästä johtuen tämän tutkimuksen opetuskokeiluun valitut media-

lähteet löytyvät kaikki verkosta. Valittujen lehtien artikkelit ovat verkkojulkaisuja ja näin laa-

jan lukijakunnan saavutettavissa. Rahjan (2013: 12) tekemän selvityksen mukaan nuoret ovat

kiinnostuneita yhteiskuntaan liittyvistä asioista ja vaikuttamismahdollisuuksista omaa elämää

koskeviin asioihin. Tämän tutkimuksen opetuskokeilussa pohditaankin oppilaiden kanssa hei-

dän vaikutusmahdollisuuksiaan omalla asuinalueellaan.

Emmers-Sommerin ja Allenin (1999) tekemän tutkimuksen mukaan kasvaessaan lapsi kulut-

taa yhä enemmän aikaa median luomassa todellisuudessa. Heidän mukaansa tällöin media

vaikuttaa yhä enemmän hänen ajatuksiinsa ja käytökseensä. Mustosen (2007) mukaan murros-
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iän lopulla nuori alkaa pikkuhiljaa kiinnostua maailman tapahtumista ja erilaisista ideologiois-

ta. Hänen mukaansa nuori alkaa kehittymään median lähettämän tietotulvan käsittelyssä ja

maailmaa koskevien uutisten jäsentämisessä. Salokosken ja Mustosen (2007: 15–16) mukaan

nuorella kehittyy taidot analysoida erilaisia näkökulmia ja tilanteita. Tämän kautta hän kyke-

nee paremmin hahmottamaan eron todellisen maailman ja median luoman maailman välillä

(Salokoski & Mustonen 2007: 15–16). Suonisen ym. (2010: 109) tekemän tutkimuksen mu-

kaan kahdeksasluokkalaisten suomalaisten nuorten luottamus mediaan on melko suurta, sillä

80 prosenttia heistä sanoo luottavansa tiedotusvälineisiin (televisio, sanomalehti ja radio).

Matikaisen (2009) mukaan nuoret luottavat eniten perinteisen median verkkopalveluihin, ku-

ten sanomalehtien verkkosivuihin. Tässä tutkimuksessa selvitetäänkin, kuinka todenmukaise-

na ja luotettavana lukio-oppilaat pitävät eri medialähteiden antamaan kuvaa Vuosaaresta.

Kotilaisen ja Kupiaisen (2012) tekemän valtakunnallisen tutkimuksen mukaan suomalaisten

yhdeksäsluokkalaisten oppimistulokset olivat hyvällä tasolla viestintä- ja mediataidon -

aihekokonaisuuksissa. Tiedollisissa taidoissa ei ollut eroa kuntatyypeittäin vertailtuna. Tutki-

muksen mukaan oppilaat, jotka olivat opiskelleet viestintä- ja mediataitoja koulussa, osasivat

vastata tietokysymyksiin paremmin kuin muut. Nuoret myös suhtautuivat näihin aihekokonai-

suuksiin myönteisesti. Ne oppilaat, jotka olivat opiskelleet näitä aiheita koulussa, suhtautuivat

mediaan ja viestintävälineisiin hiukan muita positiivisemmin. Nuoret kuitenkin kokivat opis-

kelevansa näitä taitoja enemmän kotona ja koulun ulkopuolisessa ympäristössä. Nuorten kou-

lun ulkopuolisella mediataitojen opiskelulla ja tietokysymysten osaamisen väliltä löytyikin

tilastollinen yhteys. (Kotilainen & Kupiainen 2012.) Kotilaisen ja Kupiaisen (2012) tutkimuk-

sen pohjalta voidaan todeta, että mediakasvatus kouluissa on ensiarvoisen tärkeää, jotta oppi-

laat osaisivat hallita mediamaailman moniulotteista todellisuutta. Voidaan myös olettaa, että

Viikin Normaalikoulu ja Helsingin Normaalilyseon lukio-oppilaat omaamat hyvät viestintä-

ja mediataidot valtakunnallisten tulosten tapaan.

Salokosken ja Mustosen (2007: 15) tekemän selvityksen mukaan media vaikuttaa nuorten ja

lasten todellisuuden havaitsemiseen sekä heidän toimintaansa. Median suoria vaikutuksia ovat

muutokset nuoren tietoisuudessa, asenteissa ja käyttäytymisessä. Heidän mukaansa median

epäsuorilla vaikutuksilla tarkoitetaan useiden tekijöiden yhteisvaikutusta nuoren toimintaan ja

mielipiteisiin. (Salokoski & Mustonen 2007: 15.) Salokoski ja Mustonen (2007: 16) toteavat

kuitenkin, että mediasuhde on aina yksilöllinen, joten on vaikeaa tehdä yleisiä johtopäätöksiä

tietyn mediamateriaalin vaikutuksista nuoreen. Heidän mukaansa median tulkintaan liittyviä

yksilöllisiä tekijöitä ovat esimerkiksi kasvatus, saadut kokemukset ja persoona. Heidän mu-
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kaansa median ja nuorten käyttäytymisen tutkiminen on haastavaa ja se tulisi toteuttaa seuran-

tatutkimuksena samoilla henkilöillä useiden vuosien ajan, jotta todellista yhteyttä voitaisiin

osoittaa. Monissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että median vaikutus korostuu, jos tul-

kitsijan persoona, toimintaympäristö ja läheiset ihmiset vahvistavat median välittämää viestiä.

(Salokoski & Mustonen 2007: 16.) Näin ollen voidaan olettaa, että mikäli tämän tutkimuksen

opetuskokeiluun osallistuvalla nuorella on alun perin negatiivinen suhtautuminen Vuosaarta

kohtaan, alueen negatiivisia puolia korostavat mediaesitykset saattavat vahvistaa tätä käsitys-

tä. Samoin on tietenkin positiivisen alkukäsityksen ja positiivisia puolia korostavien media-

lähteiden kohdalla. Oppitunnin tarkoituksena on kuitenkin tarjota erilaisia näkemyksiä Vuo-

saaren alueesta medialähteiden ja tilastoaineiston kautta ja saada oppilaita mahdollisesti suh-

tautumaan kriittisesti omiin näkemyksiinsä alueesta.

5.2 Medialähteet oppitunnilla

Ballin ja Healeyn (1994) mukaan opetusmateriaalien sisältämä tieto vanhenee yleensä nopeas-

ti, joten ajankohtaisten mediamateriaalien käyttäminen maantieteen oppitunnilla on hyödyllis-

tä. Aldermanin ja Popken (2002: 233) mukaan, kun televisio-ohjelmia tai muita medialähteitä

käytetään oppitunnilla, tulisi niiden sisällöstä käydä kriittistä keskustelua oppilaiden kanssa.

Childs (2014) käsittelee artikkelissaan, kuinka yhteiskunnallisiin aiheisiin voidaan koulussa

liittää amerikkalaista populaarikulttuuria. Hänen mukaansa tämä edesauttaa oppilaita tule-

maan kriittisesti tietoiseksi median vaikutuksista heidän elämäänsä ja minäkuvaansa (Childs

2014: 291). Juuri tästä syystä myös tämän tutkimuksen opetuskokeiluun on otettu mukaan

aineistoa populaarikulttuurista.

Vesterisen (2007: 78) mukaan opettajan tulee omata hyvät mediaosaamisen ja mediavälinei-

den käytön taidot, ennen kuin hän voi opettaa kriittistä medialukutaitoa. Kun mediakasvatusta

toteutetaan luokkahuoneissa, tulisi korostaa yhdessä oppimista ja jaettua ymmärrystä (Suoran-

ta & Ylä-Kotola 2000: 61). Opettajan tulee asettaa tavoitteet median käytölle opetuksessaan.

Tavoitteena voi olla esimerkiksi ajankohtaisten ja mielenkiintoisten esimerkkien antaminen.

(Hankala & Linnakylä 2007: 95.) Medialähteiden tarkastelu on keskeisessä roolissa opetus-

kokeilussa, joten on tärkeää tuoda opetuksen tavoitteet oppilaille selkeästi esiin. Oppitunnilla

keskiössä ovat yhdessä oppiminen sekä ajantasaisuus mediamateriaalien välityksellä.

Kellner ja Share (2005) toteavat, että medialähteiden kriittisessä analyysissä tulisi oppitunnilla

tarkastella, kuinka media muodostaa merkityksiä, vaikuttaa yleisöönsä, toimii opettajana sekä
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tarjoaa oman näkemyksensä ja arvonsa. Hobbsin (2007: 9) mukaan erilaisia medialähteitä,

kuten tekstejä, elokuvia, televisio-ohjelmia ja mainoksia, tulisi analysoida esimerkiksi seuraa-

vien kysymysten kautta:

· Kuka on viestin takana ja mitkä ovat hänen tarkoitusperänsä?

· Mitä keinoja käytetään katsojan tai lukijan huomion saamiseksi ja ylläpitämiseksi?

· Minkälaisia elämäntyylejä, arvoja ja näkökulmia sen kautta viestitään?

· Voivatko eri ihmiset tulkita viestin eri tavalla?

· Mitä on jätetty pois mediaesityksestä?

Näitä Hobbsin (2007) sekä Kellnerin ja Sharen (2005) ajatuksia on sovellettu opetuskokeilun

tehtävien media-analyysilomakkeissa eri medialähteiden kohdalla.

Mediassa käytetään visuaalista viestintää lähes kaikkialla, sillä se on mukana perinteisten

mainos- ja lehtikuvien lisäksi myös esimerkiksi televisio-ohjelmissa, elokuvissa, uutisissa,

videoklipeissä ja videopeleissä (Laitinen 2007). Visuaalisten esitysten analysointiin vaikutta-

vat vallitseva kulttuuri ja tulkitsijan ominaisuudet (Laitinen 2007: 64). Suorannan ja Yläkoto-

lan (2000: 71) mukaan mediakasvatuksen toteuttamisessa tarkastelu keskittyy mediaesityk-

seen eli representaatioon. Opetuskokeilun media-analyysitehtävissä on sovellettu heidän eh-

dottamiaan kysymyksiä mediaesityksen kuvatulkintaa varten:

· Mitä kuva esittää?

· Mikä on esityksen tarkoitus? (Onko esitys uutinen vai mainos?)

· Mitkä ovat olleet tekijän valintakriteerit? (Mitä esitetään ja miten? Mitä on jätetty

pois?)

· Mitä on kuvan ideologisena taustana? (Mistä katsoja halutaan saada vakuuttumaan?)

· Miten asiat esitetään? (Suoranta & Ylä-Kotola 2000: 71.)

Televisio on nykypäivän yksi keskeisimmistä viestintävälineistä. Sen kautta tulkittu viesti on

niin lähellä vastaanottajaa, että hän pystyy tulkitsemaan myös sanatonta viestintää. Tätä ku-

vastavat esimerkiksi viestijän eleet ja ilmeet sekä olemus, joilla on suuri merkitys asenteiden

ja tunteiden tulkinnassa. Televisio on tämän perusteella viestintäväline, joka sopii hyvin tun-

teisiin vetoamiseen, kun taas painoviestinnässä korostuu asiapitoisuus. (Karvonen 1999: 79–

80.) Internetistä löytyvän aineiston analysointiin tarvitaan erityisesti kriittistä medialukutaitoa,

sillä sen sisältöä voivat tuottaa ketkä tahansa (Cantell ym. 2007: 174).

Sanomalehtien lukeminen on osa monien ihmisten arkipäivää ja niiden lukemisella on sosiaa-

linen ja kulttuurinen merkitys. Lehtien lukeminen edistää osaltaan yhteisöllisyyttä ja sosiaalis-
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ta kanssakäymistä tarjotessaan yhteisesti kiinnostavia puheenaiheita. Lehtien lukeminen edis-

tää uuden tiedon omaksumista, aktiivisuutta ja tietoisuus omasta paikkakunnasta kasvaa.

(Hankala & Linnakylä 2007: 89.) On kuitenkin muistettava, kuten edellä kriittisen medialuku-

taidon kohdalla todettiin, että lehtien kirjoitukset tehdään aina jostain näkökulmasta ja harkit-

tujen valintojen kautta. Mikäli sanomalehtien viihteellisyys tai ”iltapäivälehtimäisyys” kasva-

vat, pelkona on, että niiden arvostus ja yhteiskunnallisen merkitys heikkenevät (Hankala &

Linnakylä 2007: 90). Verkkolehtien yleistyessä sanomalehtien ja muun median rajat hämärty-

vät (Hankala & Linnakylä 2007: 90) Journalistien tehtävänä on selvittää ilmiön tai toimijan

todenperäisyys ja esittää se kansalaisille ymmärrettävästi. Toimittaja tekee kuitenkin asiasta

aina oman tulkintansa ja käyttää vallitsevia määritelmiä ja rakenteita. Journalismissa suositaan

usein lyhyitä, iskeviä ja ytimekkäintä kuvauksia asioista sekä metaforien käyttöä. (Karvonen

1999: 86–87.) Hakalan ja Linnakylän (2007: 96) mukaan sanomalehtitekstistä tulisi analysoi-

da muun muassa seuraavia asioita:

· sisällön erittely (ilmaisumuodot ja kieli)

· vallankäyttö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

· uutisvälityksen kattavuus

· uutisvalintojen perusteet (intressit ja motiivit)

· asenteisiin ja käyttäytymiseen vetoaminen

· lähdekritiikki

· etiikka

· yhdistäminen omaan elämään.

Nämä tekijät on huomioitu myös opetuskokeilun medialähteisiin liittyvissä tehtävissä.

Kaupallinen media on keskeisimpiä positiivisten ja negatiivisten mielikuvien luojia. Mainos-

taja pyrkii luomaan valittua kohderyhmäänsä houkuttelevan kuvan. Tämä kohderyhmän tar-

peisiin vastaava mielikuva voi kuitenkin olla kaukana todellisuudesta. (Karvonen 1999: 82–

83.) Mainonnan poliittisella lukutaidolla tarkoitetaan erilaisten sosiaaliseen ja kulttuuriseen

asemaan liittyvien suhteiden ja merkitysten lukutaitoa. Näistä esimerkkeinä ovat yhteiskunta-

luokka, sukupuoli ja identiteetti. On myös keskeistä ymmärtää, millaisia vaikutuksia brändi-

kulttuurilla on ihmisten yhdenvertaisuudelle ja ympäristölle. (Kupiainen & Suoranta 2005:

303–304.) On myös tärkeää, että oppilaat havaitsevat, kuinka mainonta ja joukkoviestimet

vaikuttavat heidän arvoihinsa ja vallitsevaan kulttuuriin (Suoranta 2005: 176–179).
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6 Tutkimusaineisto ja -menetelmät

6.1 Opetuskokeilun testaus

Testasin mediamateriaaleja ja medialähteiden analyysilomakkeiden kysymyksiä Kauniaisten

lukiolaisilla Kumpulan kampusvierailun yhteydessä 3.2.2015. Vierailuun osallistui 14 oppi-

lasta, jotka olivat ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden lukio opiskelijoita. He tekivät

harjoitukset suullisesti pareittain. Lopuksi tehtiin yhteinen keskustelu, jossa koottiin media-

lähteistä syntyneitä ajatuksia. He eivät käyttäneet harjoituksessa tilastotietoa lainkaan.

Tein muutamia hyödyllisiä havaintoja varsinaista opetuskokeilua varten. Eräs oppilas totesi,

etteivät he olleet koskaan tehneet tällaista harjoitusta ennen maantieteen oppitunnilla. Opetus-

kokeilun yhteydessä on muistettava, että harjoitus saattaa olla hyvin uudentyyppinen myös

opetuskokeiluun osallistuville lukiolaisille. Huomioin, että Vuosaari-elokuvan traileri toimi

hyvänä kiinnostuksen herättäjänä harjoituksen alussa. Harjoituksen aikana huomasin, että

kysymykset kannattaa esittää hyvin selkeästi yksi kysymys kerrallaan. Ensimmäisen vastauk-

sen jälkeen kannattaa asettaa vasta tarkentavia kysymyksiä. Havaitsin myös, että oppilaiden

tulee antaa itse kertoa ajatuksiaan, eikä heitä tule vahingossa johdatella haluamaansa suun-

taan. Johdattelu saattaa tapahtua vahingossa, vaikkei se olisikaan tarkoituksen mukaista. Tut-

kimuksen luotettavuuden kannalta on erittäin tärkeää huomioida tämä seikka koko opetusko-

keilun ajan. Huomasin myös harjoituksen aikana, että oppitunnin aikataulu on erittäin tiukka,

joten oppilaille kannattaa antaa selkeät aikarajat tehtävien tekemiseen. Oppilailla ei kulunut

kauaa aikaa perehtyä medialähteisiin. Hedelmällisen keskustelun syntyminen vie kuitenkin

yllättävän paljon aikaa, joten keskustelulle on jätettävä tarpeeksi runsaasti aikaa. Eräs oppilas

totesi, että hän olisi kaivannut faktatietoa Vuosaaresta mediamateriaalien lisäksi. Opetusko-

keilussa tärkeässä roolissa ovatkin mediamateriaalien antaman informaation vertaaminen

Vuosaarta ja koko Helsinkiä koskevaan tilastotietoon.

6.2 Opetuskokeilu

Tutkimuksen tarkoituksena on toteuttaa lukio-opiskelijoille opetuskokeilu, joissa analysoi-

daan kriittisesti median antamaan kuvaa Vuosaaresta. Opetuskokeilu toteutettiin Viikin Nor-

maalikoulussa ja Helsingin Normaalilyseossa lukion pakollisella kulttuurimaantieteen kurssil-
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la. Molemmat koulut ovat Helsingin yliopiston yhteistyökouluja, joissa toteutetaan paljon

opetukseen liittyvää tutkimusta ja opetusharjoitteluita. Opetuskokeiluun osallistuneilla oppi-

lailla oli tästä syystä kaikilla tutkimuslupa vanhemmiltaan jo valmiina ennen opetuskokeilua.

Opetuskokeilussa oppilaiden medialukutaidon kehittämisessä sovelletaan Hobbsin (2011: 12)

prosessimallia, johon kuuluu viisi viestinnän osaamisaluetta:

1. Median käyttö, jolla tarkoitetaan mediatiedon etsimistä ja jakamista sekä mediavälineiden

harjaantunutta käyttöä.

2. Analysointi, jolla tarkoitetaan kriittisen ajattelun käyttöä viestin tarkoituksen, kohdeylei-

sön, laadun, uskottavuuden, näkemyksien, totuudenmukaisuuden, vaikutuksien sekä seurauk-

sien pohdinnassa.

3. Tuottaminen, jolla tarkoitetaan uuden, luovan sisällön tuottamista huomioiden viestin tar-

koitus ja kohdeyleisö.

4. Vaikutukset, jolla tarkoitetaan mediaviestien ja -teknologian vaikutuksia ajatteluun ja toi-

mintaan jokapäiväisessä elämässä huomioiden oma viestintävälineiden käyttö, sosiaalinen

vastuu, eettisyys sekä käyttäytyminen mediassa.

5. Toimiminen, jolla tarkoitetaan työskentelemistä yksin ja ryhmässä tiedon jakamiseksi ja

ongelmien ratkaisemiseksi yhteisössä sekä osallistumista yhteiskuntaan paikallisella, alueelli-

sella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. (Hobbs 2011: 12.)

Opetuskokeilussa käytetään erilaisia medialähteitä ja analysoidaan ryhmissä mediasisältöä

Vuosaaresta. Oppilaat pohtivat ryhmissä median antaman kuvan vaikutuksia alueelle ja tuot-

tavat uutta tietoa analyysitehtävien muodossa. Oppitunnilla myös jaetaan tietoa oppilaiden

kesken ja pohditaan kysymyksiä yhteisessä keskustelussa. Harjoitus kehittää oppilaiden me-

dialukutaitojen lisäksi myös heidän ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojaan.

Tutkimuksessa toteutetun opetuskokeilun idea perustuu Conoverin & Millerin (2013) artikke-

liin, jossa käsitellään Arizona yliopiston kulttuurimaantieteen Places in the media -kurssia.

Kurssia on järjestetty vuodesta 2011 lähtien. Kyseisen kurssin tarkoituksena on kehittää

maantieteen opiskelijoiden kriittistä medialukutaitoa ja ymmärrystä siitä, kuinka paikat ovat

edustettuina mediassa. Kurssin tarkoituksena on myös pohtia sitä, kuinka globaali politiikka

ja talous vaikuttavat maailmankuvan luomiseen. Keskiössä on myös ajatus siitä, että median

rakentama kuva todellisesta maailmasta ei ole neutraali. Kurssin tavoitteena on selvittää,

kuinka eri medialähteet muokkaavat paikkoja ja kuinka paikka vaikuttaa siihen, miten media-

sisältö vastaanotetaan. (Conover & Miller 2013.) Tämän tutkimuksen opetuskokeilussa on
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sovellettu ensimmäistä kurssin edellä mainituista tavoitteista, kun oppilaat selvittävät, kuinka

media muokkaa mielikuvia Vuosaaresta.

Arizonan yliopistokurssi on yhdistelmä itsenäistä verkko-opiskelua ja yhteistä luento-

opetusta. Kurssi muodostuu neljästä erilaisesta moduulista, joista ensimmäisessä pohditaan

mediaa käsitteenä, toisessa käsitellään paikkaa, identiteettiä ja mediaa, kolmannessa teemoina

ovat ulkopuolisuus, erilaisuus ja valtasuhteet ja viimeisessä käsitellään geopolitiikkaa. Kurs-

silla eri tehtävissä käytetään maantieteellisen tiedon lisäksi esimerkiksi laulujen sanoituksia,

videopelejä, elokuvia, musiikkivideoita ja muita populaarimedian lähteitä, jotka saattavat olla

jo ennestään tuttuja oppilaille. Jokaisen opetusviikon jälkeen oppilaat tekevät verkkopohjaisen

tentin, jossa testataan heidän oppimistaan ja kurssimateriaalin sisäistämistä. Vuosien 2011–

2013 aikana kurssin testien avulla seurattiin, että oppilaat olivat sisäistäneet opetuksen hyvin.

Tämän lisäksi järjestäjät saivat seurantajaksolla hyvää palautetta kurssista oppilailta ja huo-

masivat, että oppilaat eivät ainoastaan sisäistäneet opetusmateriaalia, vaan sovelsivat sitä

myös jokapäiväiseen elämäänsä.  (Conover & Miller 2013: 85–92.)

Places in the media -kurssilla toteutetaan ryhmäprojektina tapaustutkimus valitusta paikasta,

jota työstetään koko kurssin ajan. Projektin tarkoituksena on selvittää, kuinka tietty paikka

esitetään mediassa ja kuinka tämä voidaan liittää todellisen maailman geopolitiikkaan ja val-

tasuhteisiin. Kurssin eri moduulit auttavat kurssin projektin toteuttamisessa. Projektin aluksi

oppilasryhmä valitsee valtion annetulta listalta. Tämän jälkeen ryhmä pohtii, mitä he tietävät

valtiosta etukäteen. Seuraavassa vaiheessa he etsivät populaarimediasisältöä, jotka liittyvät

paikkaan. Näitä voivat olla esimerkiksi elokuvat, televisio-ohjelmat ja videopelit. Tämän jäl-

keen he etsivät tietoa paikasta myös muista tietolähteistä, kuten sanomalehdistä, aikakausileh-

distä ja tieteellisestä kirjallisuudesta sekä tieteellisistä artikkeleista. Seuraavaksi oppilaita

pyydetään arvioimaan uudelleen aikaisempaa tietoa ja käsitystä paikasta. Tämän jälkeen hei-

dän tulee tehdä analyysi siitä, kuinka valittu paikka esitetään mediassa. Viimeisenä tehtävänä

heidän tulee syventää analyysiä pohtimalla paikan geopoliittista tilannetta sekä paikallista ja

alueellista politiikkaa.  (Conover & Miller 2013: 85–89.)

Tämän tutkimuksen opetuskokeilussa sovelletaan yllä kuvatun yliopistokurssin tapaustutki-

musta paikasta (Conover & Miller 2013). Opetuskokeilu toteutettiin toiminnallisena tapaus-

tutkimuksena (Heikkinen & Jyrkämä 1999: 32–33; Hirsijärvi ym. 2004: 125–126).  Opetus-

kokeilua voidaan pitää tapaustutkimuksena, sillä se toteutettiin kahdelle opetusryhmälle. Tä-

män lisäksi tutkimus tapahtui luonnollisessa opetustilanteessa ja aineistoa kerättiin erilaisten
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metodien avulla. (Hirsijärvi ym. 2004: 125–126.) Toimintatutkimuksen piirteet näkyvät ope-

tuskokeilun tavoitteessa saada uutta tietoa opetusryhmän toiminnasta ja samalla kehittää sitä

opetuksen keinoin (Heikkinen  & Jyrkämä 1999: 33). Opetuskokeilu oli myös toimintatutki-

mukselle tyypillisesti hyvin käytännönläheistä, muutokseen pyrkivää ja oppitunnin opettajana

tutkija itse osallistui toimintaan (Heikkinen  & Jyrkämä 1999: 40; Kuula 1999: 10,13). Kasva-

tustieteen kriittisen toimintatutkimuksen tavoitteena on kehittää opetusta ja kasvatusta sekä

opettajan ammattitaitoa käytännössä (Kuula 1999: 61).

Valitsin tutkimusalueeksi valtion sijaan Vuosaaren, joka on Itä-Helsingissä sijaitseva kaupun-

ginosa (Helsinki alueittain 2013). Päädyin rajaamaan alueeksi Helsingin kaupunginosan, sillä

tutkimuksen yhteistyökoulut sijaitsevat kyseisessä kaupungissa ja Helsingin alueita käsitel-

lään mediassa usein kaupunginosittain. Ne ovat myös alueyksiköitä, joista löytyy tilastollista

aineistoa ja tutkimustietoa. Valitsin opetuskokeiluun tarkastelukohteeksi vain yhden paikan,

sillä kurssikerran aikana yhden kohteen analyysistä on mahdollista saada syvällisempi ja mo-

nipuolisempi kuin useampaa kohdetta tarkasteltaessa. Minulla on hyvin vähän henkilökohtais-

ta kokemusta Vuosaaresta. Olen käynyt ainoastaan kerran Vuosaaressa ja tämä tapahtui yri-

tysvierailun muodossa Pauligin tehtaalla vuonna 2006. Tutkimuksen kannalta on hyvä, ettei

minulla ole alueeseen tunnepohjaista sidosta, vaan voin helposti suhtautua siihen objektiivi-

sesti.

Opetuskokeilun yhteydessä toteutettiin alku- ja loppukysely. Alkukyselyssä selvitetään ensin

vastaajan taustatietoja, tämän jälkeen mielikuvia Vuosaaresta ja lopuksi vastaajan median

käyttöä ja medialukutaidon hallintaa. Loppukyselyssä esitetään samoja kysymyksiä kuin al-

kukyselyssä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Loppukyselyssä selvitetään lisäksi oppi-

laiden mielikuvien muuttumista, harjoituksen hyödyllisyyttä ja onnistumista sekä pyydetään

palautetta oppitunnista. Oppilaat vastasivat alku- ja loppukyselylomakkeeseen omalla nimel-

lään, mutta kyselyn vastaukset käsiteltiin, niin ettei vastaajaa voida tunnistaa. Nimet kerättiin,

jotta voitaisiin selvittää ne oppilaat, jotka ovat vastanneet alku- ja loppukyselyyn sekä osallis-

tuneet opetuskyselyyn. Näin pystyttiin poistamaan tarkastelusta mahdolliset poissaolijat, kun

opetuskokeilu toteutettiin kahden eri oppitunnin aikana molemmille ryhmille. Tämän avulla

pystyttiin myös vertaamaan alku- ja loppukyselyn vastauksia toisiinsa. Kysely toteutettiin

kontrolloituna kyselynä, jolloin kyselypohja jaettiin oppilaille luokkahuoneessa ennen ope-

tuskokeilua ja sen jälkeen (Hirsijärvi ym. 2004: 187–189). Ennen kyselyn toteuttamista oppi-

laille kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta ja vastattiin kysymyksiin aiheesta (Hirsijärvi ym.

2004: 187–189). Kyselylomakkeessa on avoimia, monivalinta- ja Likertin asteikollisia kysy-
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myksiä (Hirsijärvi ym. 2004: 187–189). Kyselyaineiston lisäksi opetuskokeilussa syntyviä

aineistoja ovat oppilaiden ryhmissä tekemät kirjalliset analyysit eri medialähteistä ja lopulliset

kirjalliset analyysin Vuosaaren kuvasta mediassa. Näitä kirjallisia aineistoja käsitellään tutki-

muksessa tulosten yhteydessä teoriasidonnaisesti sisällön analyysin avulla (Tuomi & Sarajär-

vi 2002: 93–99).

Opetuskokeilu pidettiin Viikin Normaalikoulussa yhdelle opetusryhmälle kahdella eri oppi-

tunnilla 4.2.2015 ja 6.2.2015. Opetusryhmän oma opettaja piti kurssin ensimmäisen oppitun-

nin, jonka aiheena olivat alueellinen identiteetti ja paikoista syntyvät mielikuvat. Ensimmäi-

sen oppitunnin lopuksi 15 minuutin aikana esiteltiin tutkimuksen aihetta ja tavoitteita sekä

toteutettiin kirjallinen alkukysely. Tämän jälkeen oppilaat jakautuivat vapaasti viiden hengen

ryhmiin. Tunnin lopuksi jokaiselle ryhmän jäsenelle jaettiin oma mediateksti ja heitä pyydet-

tiin tutustumaan siihen kotona ennen seuraavaa oppituntia. Mediamateriaali jaettiin oppilaille

kotiin ajan säästämiseksi opetuskokeilun seuraavaa vaihetta varten. Opetuskokeilun seuraava

vaihe toteutettiin seuraavalla kerralla 75 minuutin mittaisena oppituntina. Viikin Normaali-

koulussa toteutetun opetuskokeilun aikataulu on esitelty alapuolella (taulukko 2 ja 3).

Taulukko 2. Opetuskokeilun sisältö ja aikataulu Viikin Normaalikoulussa 4.2.2015.

Viikin Normaalikoulu 4.2.2015 opetuskokeilu:
Media mielikuvien muokkaajana - tapaus Vuosaari

Aika
(min.) Vaihe Tehtävän kuvaus

2 Alustus Oma esittely ja tutkimuksen tarkoitus
10 Alkukysely Kirjallinen alkukysely

3 Kotiryhmä 1. Jakautuminen n. 5 hengen ryhmiin (nimet ylös paperille)
2. Medialähteiden jakaminen
(jokaiselle ryhmän jäsenelle eri medialähde)
3. Kotitehtävänä tutustua medialähteeseen ennen
perjantain oppituntia

15 yht.
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Taulukko 3. Opetuskokeilun sisältö ja aikataulu Viikin Normaalikoulussa 6.2.2015.

Helsingin Normaalilyseon kohdalla opetuskokeilu toteutettiin yhden opetuskerran aikana

9.4.2015, sillä kurssin aikatauluista johtuen alkukyselyä ei pystytty pitämään edellisellä oppi-

tunnilla. Normaalilyseon kohdalla kyseinen tunti oli kurssin ensimmäinen oppitunti. Oppitun-

nin aikataulu on esitelty alla olevassa taulukossa (taulukko 4).

Viikin Normaalikoulu 6.2.2015 opetuskokeilu:
Media mielikuvien muokkaajana - tapaus Vuosaari

Aika
(min.) Vaihe Tehtävän kuvaus

10 Kotiryhmä
1. Oppilaat jakautuvat edellisellä oppitunnilla jaettuihin
ryhmiin (nimet paperilla)
Tarkistetaan, onko kaikissa ryhmissä 5 henkeä ja kaikilla
oma medialähde
2. Ryhmäkeskustelu:
Mitä teillä tulee ensimmäisenä mieleen Vuosaaresta?
Mitä tiedätte Vuosaaresta etukäteen?
Mistä mielikuvanne ovat peräisin?
3. Vuosaari-elokuvan trailerin katsominen yhdessä

20 Mediaryhmä Jokainen kotiryhmästä siirtyy eri mediaryhmään:
1. Populaarikulttuuri: Vuosaari-elokuvan traileri ja
mielipideteksti
2. Internetin kaupallinen media: Kolme asuntoilmoitusta
Aurinkolahdesta
3. Iltapäivälehti: Kaksi Iltalehden artikkelia
4. Paikallislehti: Kaksi Vuosaari-lehden artikkelia
5. Sanomalehti: Helsingin Sanomien artikkeli
Ryhmätehtävä: Medialähteen kirjallinen analyysi

25 Kotiryhmä Siirrytään takaisin kotiryhmään:
1. Ryhmäkeskustelu: 5 eri medialähteen analyysin
läpikäyminen lyhyesti
2. Ryhmätehtävä: Tilastotietoon tutustuminen ja
vertaaminen mediatietoon
3. Ryhmän lopullinen kirjallinen analyysitehtävä:
Kuinka media muokkaa mielikuvia Vuosaaresta?

15 Keskustelu Yhteinen ryhmäkeskustelu:
Ryhmien lopulliset analyysit, kysymykset, ajatukset,
oppitunnin onnistuminen

5 Loppukysely Kirjallinen loppukysely
75 yht.
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Taulukko 4. Opetuskokeilun sisältö ja aikataulu Helsingin Normaalilyseossa 9.4.2015.

Opetuskokeilussa toteutettiin dialogisen sekä osallistavan opetuksen periaatteita (Freire 2005;

hooks 2007). Kuitenkin opetustehtävän valmiit kysymykset ja annetut medialähteet olivat

opettajalähtöisiä. Ajanpuutteen vuoksi opetuskokeilu toteutettiin valmiiksi valituilla media-

lähteillä. Oppilaat olisivat saattaneet kuitenkin oppia enemmän lähdekriittisyyttä ja tiedon

hakua, mikäli he olisivat itse hakeneet erilaista mediatietoa Vuosaaresta, kuten tehtiin Places

in the media -kurssin kohdalla (Conover & Miller 2013).

Helsingin Normaalilyseo 9.4.2015 opetuskokeilu:
Media mielikuvien muokkaajana - tapaus Vuosaari

Aika
(min.) Vaihe Tehtävän kuvaus

2 Alustus Oma esittely ja tutkimuksen tarkoitus
5 Alkukysely Kirjallinen alkukysely
8 Kotiryhmä 1. Oppilaat jakautuvat n. 5 hengen kotiryhmiin pöydittäin

2. Ryhmäkeskustelu:
Mitä teillä tulee ensimmäisenä mieleen Vuosaaresta?
Mitä tiedätte Vuosaaresta etukäteen?
Mistä mielikuvanne ovat peräisin?
3. Vuosaari-elokuvan trailerin katsominen yhdessä

20 Mediaryhmä Jokainen kotiryhmästä siirtyy eri mediaryhmään:
1. Populaarikulttuuri: Vuosaari-elokuvan traileri ja
 mielipideteksti
2. Internetin kaupallinen media: Kolme
asuntoilmoitusta Aurinkolahdesta
3. Iltapäivälehti: Kaksi Iltalehden artikkelia
4. Paikallislehti: Kaksi Vuosaari-lehden artikkelia
5. Sanomalehti: Helsingin Sanomien artikkeli
Ryhmätehtävä: Medialähteen kirjallinen analyysi

20 Kotiryhmä Siirrytään takaisin kotiryhmään:
1. Ryhmäkeskustelu: 5 eri medialähteen analyysin
 läpikäyminen lyhyesti
2. Ryhmätehtävä: Tilastotietoon tutustuminen ja
vertaaminen mediatietoon
3. Ryhmän lopullinen kirjallinen analyysitehtävä:
Kuinka media muokkaa mielikuvia Vuosaaresta?

15 Keskustelu Yhteinen ryhmäkeskustelu:
Ryhmien lopulliset analyysit, kysymykset, ajatukset,
oppitunnin onnistuminen

5 Loppukysely Kirjallinen loppukysely
75 yht.
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Opetuskokeilussa sovellettiin osittain Learning cafe -menetelmää. Sen tarkoituksena on, että

oppilaat keskustelevat annetusta aiheesta pöytäryhmissä, jolloin pyritään luomaan kahvilapöy-

täkeskustelun tapainen luonnollinen ympäristö. (Räihä 2004: 69.) Kyseistä metodia voidaan

kutsua myös World cafe -menetelmäksi (Prewitt 2011; Tan & Brown 2005).  Tarkoituksena

on jakaa tehokkaasti tietoa erilaisten ihmisten välillä tasapuolisen vuorovaikutuksen keinoin

(Prewitt 2011: 190). Tavoitteena on saada esiin myös hiljaista tietoa (Kholova 2010: 35). Me-

netelmän tarkoituksena on, että ihmiset liikkuvat keskusteluryhmästä toiseen tietyn ajan puit-

teissa ja kirjoittavat kahvilapöydässä oleville muistilapuille keskustelun kautta syntyneet kes-

keiset ajatukset. Osallistujat keskustelevat samasta teemasta eri pöytäkokoonpanoissa ja tä-

män kautta syntyy uusia ideoita, tiedon jakamista, vuorovaikutustilanteita ja yhteyksiä ihmis-

ten välillä. Kierrosten jälkeen voidaan vaihtaa keskustelun teemaa. (Prewitt 2011: 194; Tan &

Brown 2005: 85.) Jokaisessa pöydässä on puheenjohtaja, joka pysyy samassa pöydässä eri

kierrosten ajan. Hän kertoo alussa keskustelun teeman sekä aikaisemman kierroksen keskei-

simmät ajatukset ja ideat. (Prewitt 2011: 194.) Opetuskokeilussa jokainen oppilas osallistui

kahden eri pöytäryhmän keskusteluun. Toinen näistä oli niin sanottu kotiryhmä ja toinen oli

mediaryhmä, joka määräytyi medialähteen mukaisesti. Jokaisessa mediaryhmässä käsiteltiin

eri medialähdettä. Kotiryhmä ja mediaryhmä valitsivat yhden sihteerin, joka kirjoitti synty-

neet ajatukset ryhmän vastauslomakkeelle. Ryhmät eivät valinneet kuitenkaan varsinaista

puheenjohtajaa, vaan kaikki olivat dialogissa tasa-arvoisessa asemassa. Opetuskokeilussa so-

vellettiin kyseistä menetelmää, koska sen avulla pyrittiin samaan oppilaat osallistumaan op-

pimisprosessiin ja jakamaan tehokkaasti tietoa toisilleen.

Viikin Normaalikoulussa oppitunnin aluksi oppilaat jakautuivat edellisellä tunnilla muodos-

tettuihin kotiryhmiin. Ryhmien jäsenten nimet oli otettu ylös edellisellä oppitunnilla. Helsin-

gin Normaalikoulussa oppilaita pyydettiin istumaan vapaasti noin viiden hengen kotiryhmiin.

Luokkahuoneen pöydät oli järjestetty kahvilapöydiksi, joissa oli tuolit ympärillä. Näin pyrit-

tiin järjestämään mahdollisimman luonnollinen ympäristö keskustelulle. Oppilaat keskusteli-

vat ensin kotiryhmissä Vuosaaresta syntyvistä mielikuvistaan. Alun ryhmäkeskustelulla pyrit-

tiin herättelemään oppilaita aiheeseen. Tämän jälkeen mielenkiinnon herättämiseksi oppilaille

näytettiin yhteisesti Vuosaari-elokuvan traileri. Seuraavaksi Viikissä varmistettiin, että jokai-

sessa kotiryhmässä oli vähintään viisi henkeä ja jokaisella oli eri mediateksti mukanaan edel-

liseltä opetuskerralta. Normaalilyseossa jokaiselle kotiryhmän jäsenelle jaettiin eri medialäh-

de. Tämän jälkeen jokainen kotiryhmän jäsen siirtyi eri mediaryhmään media-

analyysitehtävää varten. Medialähteeseen tutustumisen jälkeen ryhmä keskusteli mediasisäl-

löstä annettujen kysymysten avulla ja vastasi kysymyksiin kirjallisesti. Ryhmät valitsivat sih-
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teerin, joka täytti yhteisen vastauslomakkeen, joka palautettiin oppitunnin päätteeksi (liitteet

3–7).

Media-analyysin jälkeen oppilaat palasivat mediaryhmistä takaisin kotiryhmäänsä. Seuraa-

vaksi he kertoivat kotiryhmässään kukin vuorollaan mediaryhmissä tehdyt analyysit ja kes-

kustelut lyhyesti. Tämä oli ensiarvoisen tärkeä vaihe, jotta tieto saatiin jaettua varmasti kaikil-

le ryhmän jäsenille. Seuraavaksi oppilaille annettiin tilastotietoa Vuosaaren alueesta, jossa

alueen tunnuslukuja verrataan koko kaupungin vastaaviin (liite 8) (Helsinki alueittain 2013).

Oppilaita pyydettiin vertaamaan ryhmässä tilastotietoa ja mediatietoa toisiinsa. Tämän jälkeen

oppilaat tekivät kotiryhmissään lopullisen analyysin siitä, kuinka media muokkaa mielikuvia

Vuosaaresta annettujen medialähteiden kautta. Ryhmän sihteeri täytti analyysin yhteiselle

vastauslomakkeelle, joka palautettiin oppitunnin päätteeksi (liite 9). Harjoituksen lopussa

käytiin yhteinen keskustelu lopullisen analyysin kysymyksistä, sen aikana syntyneistä ajatuk-

sista sekä oppitunnin onnistumisesta. Oppitunnin lopuksi oppilaat täyttivät opetuskokeilun

loppukyselyn itsenäisesti.

6.3 Opetuskokeilun medialähteiden kuvaus

Medialähteet valittiin niin, että ne antavat mahdollisimman erilaisia näkökulmia Vuosaaresta.

Niissä kaikissa Vuosaari kuvastuu mediatuottajan omien motiivien kautta. Kokeiluun otettiin

mukaan mahdollisimman erilaisia medialähteitä, jotka edustavat populaarikulttuuria, Interne-

tin kaupallista mediaa, iltapäivälehtiä, paikallislehteä sekä valtakunnallista sanomalehteä.

Medialähteiksi valikoitui:

1.Vuosaari-elokuvan traileri ja mielipideteksti (liite 3) (Karjalainen 2012).

2. Kolme asuntoilmoitusta Aurinkolahdesta (liite 4) (Oikotie 2015a, 2015b, 2015c).

3. Kaksi Iltasanomien artikkelia (liite 5) (Auvinen 2014; Honkamaa 2012).

4. Kaksi Vuosaari-lehden artikkelia (liite 6) (Holopainen 2014; Vuosaari-lehti 2014).

5. Helsingin Sanomien artikkeli (liite 7) (Sippola 2013).

Cantellin ym. (2007: 173) mukaan media-aineistot ja populaarikulttuuri tuovat maantieteen

opetukseen mukaan ajankohtaisia aiheita sekä oppilaiden omaa elämismaailmaa ja kokemuk-

sia. Vuosaari-elokuvan traileri ja mielipideteksti pyrkivät tuomaan opetuskokeiluun mukaan

populaarikulttuurin aineksia, jotka ovat lähellä nuorten maailmaa. Trailerissa tunnelma on

melko negatiivinen ja siinä esiintyy hyvin kärjistettyjä henkilöhahmoja. Katsojia pyritään

houkuttelemaan katsomaan elokuva draaman avulla korostaen erilaisia henkilöhahmojen on-
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gelmia, kuten huumeiden käyttöä, prostituutiota, köyhyyttä, maahanmuuttoa, hyväksikäyttöä,

kuuluisuuden viehätystä, vihaa, aggressiota, väkivaltaa, avioeroa, rikollisuutta ja epätoivoa.

Vuosaari kuvastuu trailerissa lähiömaisemana, jossa näkyy kerrostaloja ja merenrantaa. Mie-

lipideteksti kuvastaa vuosaarelaisten reaktiota elokuvan ennakkonäytöksen jälkeen Vuosaa-

ressa. Tekstissä tulee esiin, että osa vuosaarelaisista poistui kesken elokuvan katsomosta ja

erään haastateltavan mielestä elokuva antaa kielteisen kuvan alueesta. Elokuvan tekijöiden

mukaan Vuosaari-elokuva kuvastaa kuitenkin vain rikkinäisiä ihmissuhteita. (Karjalainen

2012).

Gardenrin ja Assadourin (2004: 222) mukaan nykyisessä populaari- ja tavarakulttuurissa tar-

vitaan yhä enemmän kasvatusta, jossa huomioidaan joukkoviestimien ja mainonnan vaikutus

vallitsevaan kulttuuriin ja arvoihin. Mediakasvatusta tarvitaan todenmukaisen maailmankuvan

saavuttamiseksi (Gardner & Assadour 2004: 222). Opetuskokeiluun valittiin kaupallisesta

mediasta kolme asuntoilmoitusta Aurinkolahdesta Oikotien verkkosivuilta. Näillä haluttiin

kuvastaa asuntomainosten antamaa kuvaa alueesta ja keinoja houkutella alueelle uusia asuk-

kaita. Asuntomainoksissa korostuvat positiivisten mielikuvien luominen, huomionhakuisuus

osuvilla otsikoilla sekä tunteisiin vetoaminen. Mainoksissa korostetaan muun muassa meren

läheisyyttä ja alueen kattavia palveluita. (Oikotie 2015a, 2015b, 2015c.)

Oppitunneilla käsiteltävien mediamateriaalien joukossa on kaksi Iltalehden rikosuutista Vuo-

saaresta. Salokosken ja Mustosen (2007: 96) mukaan iltapäivälehtien väkivaltaa koskevat

otsikot ovat kolminkertaistuneet vuosien 1980–2000 välillä. Suikkasen ja Syrjälän (2010: 34)

tekemän suomalaisen uutismedian vuosiseurannan mukaan väkivaltaa käsitteleviä juttuja oli

eniten vuonna 2010 iltapäivälehdissä ja MTV3-verkkosivuilla. Mustosen (2001) mukaan mi-

käli väkivalta- ja rikosuutiset korostuvat liiaksi mediassa, tämä lisää pelkoa ja epäluottamusta

ihmisissä. Smolejin väitöskirjatutkimuksen (2011) mukaan rikosuutisten lukemisella on vai-

kutusta väkivallan välttämiskäyttäytymiseen sekä pelkoon. Voidaan siis olettaa, että lisäänty-

neellä rikosuutisoinnilla on vaikutusta myös nuorissa, jotka ovat tämän tutkimuksen kohteena.

Opetuskokeiluun valituissa Iltalehden artikkeleissa korostuvat väkivallan kuvaaminen ja ne-

gatiivisen mielikuvan luominen Vuosaaresta sekä huomionhakuisuus ja lukijan mielenkiinnon

saaminen osuvan otsikon avulla. Toisessa artikkelissa luotettavuutta lisää poliisin haastattelu,

mutta epäluotettavuutta aiheuttavat kuvavalinta sekä asioiden kärjistäminen. (Auvinen 2014;

Honkamaa 2012.)
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Äikään (2004a: 87) mukaan paikallisella ja alueellisella medialla, kuten sanomalehdillä,

TV:llä ja radiolla on suuri merkitys alueen imagon edistämisessä sekä ihmisten asenteiden

muokkaamisessa aluetta kohtaan. Opetuskokeiluun valikoitui alueella toimivan paikallisleh-

den kaksi artikkelia. Vuosaari-lehden artikkelit tuovat oppitunnille mukaan paikallista näkö-

kulmaa. Niissä on kuitenkin näkyvissä pyrkimys parantaa alueen mainetta ja tehdä imagotyötä

alueen hyväksi. Artikkeleista jää myöskin puuttumaan tiettyjä näkökulmia, kuten maahan-

muuttajien oma ääni sekä esimerkiksi iäkkäämmät ihmiset. (Holopainen 2014; Vuosaari-lehti

2014.)

Mediamateriaaleihin valittiin mukaan myös Helsingin Sanomien artikkeli, johon kirjoittaja on

ottanut mukaan hyvin erilaisia näkökulmia Vuosaaren alueesta ja erityisesti Aurinkolahdesta.

Artikkelissa on haastateltu asiantuntijoita ja kadunkulkijoita, esitellään faktatietoa alueesta,

kerrotaan kaupungin linjauksista sekä näytetään mielipidetekstin osa artikkelin lopussa. Eri-

laisten näkökulmien mukaan ottamisella kirjoittaja pyrkii objektiivisuuteen. Hänen oma nä-

kemyksensä kuitenkin kuvastuu sanavalintojen kautta esimerkiksi seuraavien lauseiden kaut-

ta: ”Kovan rahan merenranta-asuntoja varakkaille. Se oli Helsingin päättäjien linjaus, kun

Aurinkolahtea alettiin suunnitella Vuosaareen 1990-luvun puolivälissä.”  ”Talot rakennettai-

siin monien rakastamaan lähimetsään.” (Sippola 2013.)

6.4 Tutkimuksen luotettavuus

Tutkimuksen luotettavuuden yhteydessä käytetään validiteetin ja reliabiliteetin käsitteitä.

Näistä ensimmäisellä tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa on tutkittu tarkoitettua asiaa. Relia-

biliteetilla taas tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta.  (Hirsijärvi ym. 2004: 216.) Tämän

tutkimuksen kohdalla, kuten muissakin laadullisissa tutkimuksissa, näiden käsitteiden käyttö

on kuitenkin ongelmallista. Tällöin puhutaankin ennemmin tutkimuksen luotettavuudesta ja

puolueettomuudesta. (Tuomi & Sarajärvi 2002: 133.) Tämän kaltaisen toiminnallisen tapaus-

tutkimuksen kohdalla validiteetin ja reliabiliteetin käsitteitä pidetään myös huonosti soveltu-

vina, sillä sama tulos ei ole toistettavissa tapahtuman jälkeen. Saatu tulos on totta tiettynä ai-

kana ja tietyssä tilanteessa. (Hirsijärvi ym. 2004: 217; Huttunen ym. 1999: 113–114.)

Tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi tutkijan tulisi kertoa tarkasti, kuinka hän on to-

teuttanut tutkimuksensa ja päätynyt lopullisiin tuloksiin (Hirsijärvi ym. 2004: 217).

Tässä tutkimuksessa pyritään kyseiseen tavoitteeseen, jotta tutkimuksen kulku olisi mahdolli-

simman läpinäkyvä alusta loppuun. Aineiston analyysissä käsitellään tutkijan puolueetto-
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muutta ja perustellaan tehdyt luokittelut. Tulosten tulkinnat ja päätelmät perustellaan teorian

keinoin. Tutkimuksen luotettavuutta parantaa se, että tutkimuksessa käytetään sekä laadulli-

sia, että määrällisiä menetelmiä aineiston keräämisessä. (Hirsijärvi ym. 2004: 217–218.) Täs-

sä tutkimuksessa kerätään aineistoa alku- ja loppukyselyiden, oppilaiden tekemien analyysi-

tehtävien sekä oppitunnin loppukeskustelun avulla. Tutkimuksen luotettavuuden ja puolueet-

tomuuden kannalta on tärkeää, ettei oppilaita opetuskokeilun aikana johdatella huomaamatta

haluttuun suuntaan tai vääristellä kyselyistä, analyysitehtävistä tai keskusteluista saatua ai-

neistoa teorian antaman lähtötiedon perusteella. On myös huomioitava, ettei suppean toimin-

nallisen tapaustutkimuksen kohdalla voida tehdä laajempia yleistyksiä.

6.5 Aineiston rakenne ja analyysimenetelmät

Viikin Normaalikoulussa opetuskokeiluun osallistui 26 oppilasta, joista 25 osallistui alku- ja

loppukyselyyn. Tarkasteluun otettiin tästä syystä Viikin Normaalikoulun osalta 25 oppilasta.

Oppitunti pidettiin 6.2.2015 kello 11:15. Helsingin Normaalilyseossa oppitunti pidettiin 9.4.

klo 13:05 ja siihen osallistui 17 oppilasta. Yhteensä tutkimukseen osallistui 42 oppilasta. Tein

alkuvalmistelut ennen oppituntia ja loin kahvilapöytämäisen ympäristön luokkaan ennen op-

pilaiden saapumista. Opetuskokeiluun osallistuneista suurin osa (76 %) oli tyttöjä ja alle nel-

jäsosa (24 %) poikia (kuva 2). Oppilaat olivat syntyneet vuosien 1999–1995 välillä ja suurin

osa oppilaista oli syntynyt vuonna 1997 (kuva 2). Luokattoman lukion vuoksi oppitunnille

osallistui eri vuosikurssien (1.-4.) opiskelijoita. Kuitenkin valtaosa osallistujista oli 2. vuosi-

kurssin opiskelijoita (kuva 3). Alku- ja loppukyselyyn vastanneista vain kolme ilmoitti asu-

vansa tai asuneensa Vuosaaressa ja heistä kaikki olivat Viikin Normaalikoulusta (kuva 3).

Kuva 2.  Vastaajien sukupuolijakauma ja jakautuminen syntymävuosittain.
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Kuva 3. Vastaajien jakautuminen opiskeluvuosittain ja asuminen Vuosaaressa.

Aineiston analyysissä hyödynnetään alku- ja loppukyselyjä sekä oppitunnilla tehtyjä kirjalli-

sia tehtävälomakkeita ja yhteisiä loppukeskusteluja. Tuloksissa vertaillaan alku- ja loppuky-

selyn vastauksia toisiinsa eri muuttujien osalta. Vertailussa tilastollista pätevyyttä mitataan

Wilcoxon merkittyjen sijalukujen testillä, jossa testataan alku- ja loppukyselyn vastausten

mediaanien erojen tilastollista merkitsevyyttä (Elliott &Woodward 2007: 202). Wil-

coxon merkittyjen sijalukujen testiä voidaan käyttää, kun otoskoko on pieni, eikä perusjoukon

tarvitse olla normaalisti jakautunutta (Elliott &Woodward 2007:202). Laadullisen aineiston

kohdalla oppilaiden mielikuvien osalta käytettiin hyödyksi teemoittelua. Oppilaiden mieliku-

vat luokiteltiin ensin erilaisten teemojen mukaan, kuten metro, ranta ja meri sekä kerrostalot.

Tämän jälkeen laskettiin, kuinka monta mainintakertaa kukin teema sai. Oppilaiden medialäh-

teiden analyyseistä tehtiin myös koontikuvioita, joihin on koottu lainauksia keskusteluista ja

ryhmien tehtävälomakkeista.

.



57

7 Tulokset ja niiden tarkastelu

Alustavassa tuloksien tarkastelussa selvisi, ettei opetuskokeiluun osallistuneiden koulujen

oppilaiden välillä ollut mainittavia eroja mielikuvien tai medialukutaidonhallinnan osalta.

Tästä syystä tuloksissa ei vertailla näiden kahden koulun oppilaita keskenään, vaan niitä käsi-

tellään yhdessä. Ainoat mainittavat erot koulujen oppilaiden välillä löytyivät medialukutaidon

ja maantieteen yhdistämisen sekä harjoituksen hyödyllisyyden ja miellyttävyyden osalta. Tu-

loksissa vertaillaan myös Vuosaaresta kokemuksia omaavien ja ei kokemusta omaavien oppi-

laiden mielikuvia alueesta ennen opetuskokeilua.

7.1 Oppilaiden mielikuvat Vuosaaresta

Oppilaiden mielikuviin Vuosaaresta kohdistui Phillipsin (1993) luokittelun mukaisesti enem-

män näkyviä mielikuvia, kuin esimerkiksi mentaalisia mielikuvia (kuva 4). Näistä näkyvistä

mielikuvista yleisimpiä olivat metro, ranta/ meri, Aurinkolahti, Columbuksen kauppakeskus

ja uimahalli. Mentaalisia mielikuvia mainittiin huomattavasti vähemmän. Näitä olivat ystävät

ja kaverit, kaukaisuus, vaarallisuus ja turvattomuus. Kuten aikaisemmin todettiin, tilastomuut-

tujien valossa Vuosaaren jotkin osa-alueet voidaan nähdä taantuneina alueina. Skifter Ander-

senin (2002) mukaan alueen eriytyminen ja huono maine voidaan liittää toisiinsa. Oppilaat

kertoivatkin jonkin verran taantuneelle alueelle tyypillisiä mielikuvia (vrt. Kortteinen ym.

2001; Skifter Andersen 2002; Vilkama 2011; Vaattovaara & Kortteinen 2012), kuten kerros-

talot, maahanmuuttajat, kaukaisuus, lähiö ja slummi, ei rikas alue sekä vaarallisuus ja turvat-

tomuus.  Kuitenkin vain yksi oppilas mainitsi, että hänen mielestään Vuosaarella on huono

maine.
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Kuva 4. Oppilaiden mielikuvat ennen opetuskokeilua

Kuten Tani (1998; 2001) ja Nelson (2015) totesivat alueen maine ja mielikuva muuttuvat erit-

täin hitaasti erityisesti, kun henkilöllä ei ole kokemusta alueesta (Skifter Andersen 2002).

Monet oppilaat totesivat, ettei heidän mielikuvansa Vuosaaresta muuttunut opetuskokeilun

jälkeen (kuva 5).  Lähes yhtä moni oppilas (9) totesi, ettei heidän mielikuvansa muuttunut,

mutta he saivat uusia näkökulmia ja tietoa alueesta.  Eräät oppilaat kirjoittivat loppukyselyyn:

”Sain laajempia ja erilaisia näkökulmia, esim. lapsiystävällisistä alueista ja sain ehkä hieman

perspektiiviä ja lisää mediakriittisyyttä.” ja ”Sain uutta tietoa alueesta. Enemmänkin minulle

avautui uusia näkökulmia alueen tutkimiseen.” Yhtä monien (9) mielestä heille tuli opetusko-

keilun jälkeen sellainen käsitys, että Vuosaari on monipuolinen alue, jonka sisällä on suurta

vaihtelua. Eräät oppilaat kirjoittivat: ”Olen käynyt alueella useasti, joten ei ollut merkittävää

vaikutusta. Vuosaaressa on kalliimpia parempia alueita kuin myös kaupungin vuokrataloja.

Kohtuullisen rauhallista ja paljon aktiviteetteja.”, ”Opin uusia asioita, kuten että siellä on met-

ro ja Aurinkolahti, mutta silti paikka vaikutti samalta kuin muutkin paikat. Hyvät ja huonot

puolet.”, ”Se vaikuttaa aika jakaantuneelta alueelta -> rikas Aurinkolahti ja aika köyhä muu-

ten.” ja ”Vuosaari on mielestäni alue, joka on jakautunut varakkaampaan ja köyhempään

osaan, aivan kuin monet muutkin alueet.” Kuusi oppilasta kertoi, että opetuskokeilun jälkeen

heidän mielikuvansa muuttui hieman positiivisempaan suuntaan ja viisi oppilasta kertoi, että

heidän mielikuvansa säilyivät positiivisina harjoituksen jälkeenkin. Ainoastaan yksi oppilas

ilmoitti, että hänen mielikuvansa säilyi edelleen negatiivisena oppitunnin jälkeen. Yksikään

oppilas ei kertonut, että hänen mielikuvansa olisivat muuttuneet negatiivisemmiksi opetusko-

keilun jälkeen. Ennen opetuskokeilua voitiin olettaa, ettei oppilaiden mielikuvissa tapahdu

yhden oppitunnin perusteella merkittävää muutosta. Oppitunnin tavoitteiden mukaisesti kui-
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tenkin moni oppilas sai uutta tietoa ja uusia näkökulmia alueesta. Yhtä moni sai sellaisen kä-

sityksen, että Vuosaari on alueena hyvin monipuolinen ja siellä on taantuneempia ja vähem-

män taantuneempia alueita. Toiveena on, että oppilaat ymmärsivät, ettei alueesta voida tehdä

yleistyksiä, jotka koskisivat kaikkia sen eri osa-alueita.

Kuva 5. Oppilaiden mielikuvien muutokset (mainintakerrat)

Yhteiset keskustelut ja tehtävälomakkeiden vastaukset vastasivat kyselylomakkeiden vastauk-

sia oppilaiden mielikuvien muutoksesta (kuva 6). Oheiseen kuvaan on koottu lainauksia teh-

tävälomakkeista ja yhteisistä keskusteluista. Yhteisissä keskusteluissa ilmeni, ettei suurim-

malla osalla syntynyt muutosta mielikuvissa, mutta he saivat lisää tietoa alueesta ja erilaisia

näkökulmia. Samanlaisia vastauksia oli myös ryhmien tehtävälomakkeissa. Eräs oppilas totesi

oppitunnilla, että omalla kokemuksella on paljon vanhempi merkitys mielikuvan syntymiseen

kuin medialla, kuten myös Burgess ja Gold (1985) totesivat.
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Kuva 6. Oppilaiden mielikuvien muutos keskustelujen ja tehtävälomakkeiden perusteella.

Oppilaiden käsitykset Vuosaaren maineesta eivät muuttuneet lähes lainkaan opetuskokeilun

ennen ja sen jälkeen (kuva 7). Kuten edellä todettiin, alueen maine on hyvin pysyvä, eikä sii-

hen pystytä vaikuttamaan yhden oppitunnin aikana (Nelson 2015; Skifter Andersen 2002;

Tani 1998, 2001). Jonkin verran on lisääntynyt ajatus siitä, että Vuosaarella on melko neutraa-

li maine. Tähän saattaa vaikuttaa se, että oppitunnilla korostuivat erilaiset näkökulmat ja alu-

eelliset erot Vuosaaren sisällä. Oppilaat totesivat, että alueella on huonoja ja parempia alueita.

Melko negatiivisen maineen osuus on hiukan kasvanut. Tähän on saattanut vaikuttaa oppitun-

nilla käsitellyt mediamateriaalit ja yleinen mielipide siitä, että negatiivisella mediajulkisuudel-

la on vaikutusta huonon maineen syntymiseen.

Kuva 7. Vuosaaren maine ennen opetuskokeilua ja sen jälkeen (z-arvo =56,0; p-arvo = 0,153).

Ennen opetuskokeilua oppilaista yli puolet tunsi Vuosaaren alueen melko tai erittäin huonosti

(kuva 8). Heidän tietämyksensä alueesta kuitenkin kasvoi harjoituksen myötä. Tämä saattaa

johtua siitä, että oppitunnilla käytettiin monipuolisia mediamateriaaleja sekä tilastoaineistoa
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Vuosaaresta. Tämän lisäksi kokemuksia omaavat oppilaat kertoivat omia näkemyksiään alu-

eesta muille oppilaille. Learning cafe -menetelmä toimi oppitunnin aikana hyvin, sillä sen

avulla saatiin tehokkaasti jaettua tietoa ryhmien kesken.

Kuva 8. Vuosaaren tuntemus ennen opetuskokeilua ja sen jälkeen (z-arvo = 0,000; p-arvo =

0,000).

Ennen opetuskokeilua oppilaista noin 60 prosenttia piti Vuosaarta melko miellyttävänä tai

neutraalina alueena (kuva 9). Harjoituksen jälkeen näiden henkilöiden osuus kasvoi vähän alle

80 prosenttiin. Tilastollista merkitsevyyttä heikentää se, että alkukyselyssä yli neljäsosa vas-

taajista ei osannut sanoa tähän mielipidettään. On mahdollista, että oppilaat ymmärsivät, että

media muokkaa Vuosaaresta annettua kuvaa omien motiiviensa mukaisesti. Saadessaan lisää

tietoa alueesta, he ymmärsivät, että alue on hyvin monipuolinen ja siellä voidaan nähdä hyvin

erilaisia alueita. Näin ollen alueella ei ole pelkästään positiivia tai pelkästään negatiivisia puo-

lia.

Kuva 9. Vuosaaren miellyttävyys ennen opetuskokeilua ja sen jälkeen (z-arvo = 26,0; p-arvo

= 0,284).

Alueen turvallisuuden kohdalla ei ollut eroja lähes lainkaan ennen opetuskokeilua ja sen jäl-

keen (kuva 10). Turvallisuus liittyy läheisesti alueen maineeseen, joka on melko pysyvä omi-

naisuus, kuten todettiin edellä. Ennen opetuskokeilua lähes 60 prosenttia piti Vuosaarta melko
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turvallisena tai neutraalina alueena turvallisuuden kannalta ja opetuskokeilun jälkeen näiden

henkilöiden osuus oli vähän yli 65 prosenttia. Jokin verran kasvoi ajatus siitä, että alue on

sekä turvallinen että turvaton. Tämä voi johtua, kuten edellä todettiin siitä, että oppitunneilla

todettiin useampaan kertaan, että Vuosaaren alueella on hyvin erilaisia osa-alueita. Jotkin

näistä saatetaan kokea turvattomampina kuin toiset. Tämänkin kysymyksen kohdalla noin

neljäsosa vastaajista ei osannut alkukyselyssä arvioida Vuosaaren turvallisuutta.

Kuva 10. Vuosaaren pitäminen turvallisena ennen opetuskokeilua ja sen jälkeen (z-arvo =

10,5; p-arvo = 1,00).

Opetuskokeilua ennen vähän alle 30 prosenttia oppilaista kertoi voivansa ehdottomasti tai

mahdollisesti muuttaa Vuosaaren alueelle (kuva 11). Näiden henkilöiden osuus kasvoi vähän

päälle 40 prosenttiin harjoituksen jälkeen. Loppukyselyn perustella noin 65 prosenttia oppi-

laista oli sitä mieltä, että he voisivat ehdottomasti tai mahdollisesti muuttaa alueelle tai he

olivat sitä mieltä, että muuttoaikeissa oli sekä hyviä että huonoja puolia. Vain noin 25 pro-

senttia oli sitä mieltä, että he eivät haluaisi muuttaa alueelle. Tämä kertoo siitä, että oppitun-

nilla oli jonkin verran vaikutusta positiivisen mielikuvan syntymiseen Vuosaaresta. Oppitun-

tien aikana tuli sellainen mieliala, että Vuosaari on alue muiden joukossa, eikä se ole mai-

neensa veroinen. Tilastollista merkitsevyyttä heikentää se, että alkukyselyssä noin 15 prosent-

tia vastaajista ei osannut sanoa mielipidettään muuttoaikeistaan.

Kuva 11. Muuttoaikeet Vuosaareen ennen opetuskokeilua ja se jälkeen (z-arvo = 16,5; p-arvo

= 0,109).
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Oppilaiden mielikuvat perustuivat sekä henkilökohtaisiin mielikuviin eli omiin kokemuksiin

ja tuntemuksiin sekä jaettuihin mielikuviin, kuten muiden kertomuksiin ja alueelle syntynee-

seen maineeseen (Tani 1996, 2005). Vähän alle 70 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että

heidän mielikuvansa Vuosaaresta perustuvat ainakin osittain muiden kertomuksiin, kuulopu-

heisiin ja huhuihin sekä alueen maineeseen (kuva 12). Vähän alle 60 prosenttia vastaajista on

sitä mieltä, että heidän mielikuvansa perustuu ainakin osittain henkilökohtaisiin kokemuksiin

tai muistoihin.  Noin puolet vastaajista kertoo mielikuvan perustuvan stereotypioihin ja tuntei-

siin.

On erittäin mielenkiintoista, että melko harvojen oppilaiden mielestä heidän mielikuvansa

perustuu median antamaan kuvaan Vuosaaresta. He kuuluvat kuitenkin niin kutsuttuun miel-

lenniaalisukupolveen (Howe & Strauss 2000) ja medialla on todettu olevan keskeinen vaiku-

tus alueista syntyvien epäsuorien mielikuvien muokkaajana (Aldermanin & Popke 2002; Kar-

vonen 1999; Kotler & Gertner 2011; Paasi 2009; Tani 1996, 1998).  On erittäin kiinnostavaa,

että oppilaat eivät sisäistä median vaikutusta heidän ajatuksiinsa, vaikka esimerkiksi Salokos-

ken ja Mustosen (2007) selvityksen mukaan media vaikuttaa nuorten todellisuuden havaitse-

miseen. Nelson (2015) kuitenkin toteaa, että alueen ominaisuuksilla on suurempi vaikutus

alueen maineeseen verrattuna imagotoimiin, joita median kautta välitetään. Tämän tuloksen

valossa on erittäin perusteltua yhdistää mielikuvien opetukseen kriittistä medialukutaitoa,

jotta oppilaat sisäistäisivät median vaikutuksen heidän mielikuviensa muokkaajana. Huomi-

onarvoista on myös se, että suurin osa oppilaista oli sitä mieltä, ettei heidän mielikuvansa

Vuosaaresta perustu kouluopetukseen tai tilastotietoon. Näin ollen voidaan todeta, että tilasto-

tiedon ottaminen mukaan oppitunnille oli erittäin perusteltua ja tervetullutta.
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Kuva 12. Oppilaiden mielikuvien lähtökohdat.

Henkilökohtaisen kokemuksen vaikutus Vuosaaresta syntyviin mielikuviin

Burgessin ja Goldin (1985) mukaan henkilökohtaisilla kokemuksilla on suurempi vaikutus

mielikuvien syntymiseen kuin epäsuoralla informaatiolla.  Oppilaiden, jotka ilmoittivat, että

heillä on kokemusta Vuosaaresta, alkukyselyn vastaukset mielikuvia koskeviin väittämiin

erosivat merkittävästi muiden oppilaiden vastauksista. Kokemuksen omaavaksi oppilaaksi

valittiin henkilö, joka vastasi tuntevansa alueen erittäin hyvin tai melko hyvin, kertoi asuvansa

tai asuneensa alueella tai hänellä oli henkilökohtainen side alueeseen esimerkiksi hyvien ystä-

vien, poikaystävän tai isovanhempien kautta. Tällaisia oppilaita oli yhteensä 13, joista kah-

deksan oli Viikin Normaalikoulusta ja viisi Helsingin Normaalilyseosta. Heidän osuutensa

opetuskokeiluun osallistuneista oppilaista oli molemmissa kouluissa noin 30 prosenttia (8/25

ja 5/17). Voidaan olettaa, että heille oli muodostunut alueellinen identiteetti Vuosaaresta asu-

misen tai henkilökohtaisten kokemuksien myötä (Paasi 1996, 2003, 2011; Tani 1996). Ope-

tuskokeilun kannalta oli hyvä, että oppitunnilla oli oppilaita, joilla oli kokemusta alueesta ja

tunneside alueeseen sekä niitä, jotka tiesivät hyvin vähän alueesta.

Oppilaat, jotka omasivat kokemusta Vuosaaresta, pitivät Vuosaaren mainetta parempana, alu-

etta huomattavasti miellyttävämpänä ja turvallisempana sekä voisivat todennäköisemmin

muuttaa alueelle verrattuna muihin oppilaisiin (kuvat 13–16). Kuten Skifter Andersen (2002)

totesi, tämä voi viitata siihen, että ne, joilla on henkilökohtaista kokemusta kokevat taantuneet

ja osittain huonomaineiset alueet hyvin eri tavalla verrattuna niihin, joilla ei ole kokemusta
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alueesta. Myös Vilkama ja Vaattovaara (2015) totesivat tutkimuksessaan, että sosiaalisesti

heikommillakin alueilla asuvat ovat tyytyväisiä asuinpaikkaansa ja kokevat sen turvalliseksi,

mutta suurin osa heistä ei ole tyytyväisiä alueen maineeseen. Vuosaaresta kokemuksia omaa-

vista oppilaista vähän alle puolet piti Vuosaaren mainetta melko positiivisena.  Oppitunneilla

alueen omakseen tunteneet oppilaat pyrkivät puolustamaan aluetta, josta muilla oli melko

yleistettyjä käsityksiä, kuten Vilkaman ja Vaattovaaran (2015) tutkimuksenkin kohdalla kävi.

Eräs oppilas totesi osuvasti oppitunnilla: ”En ole koskaan hävennyt kertoa asuvani alueella”.

Kuva 13. Henkilökohtaisten kokemusten vaikutus Vuosaaren maineeseen.

Kuva 14. Henkilökohtaisten kokemusten vaikutus Vuosaaren miellyttävyyteen.

Kuva 15. Henkilökohtaisten kokemusten vaikutus koettuun turvallisuuteen.
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Kuva 16. Henkilökohtaisten kokemuksien vaikutus muuttopäätöksiin.

Oppilailla, joilla oli kokemusta Vuosaaresta, kuvasivat alkukyselyssä mielikuviaan muun mu-

assa seuraavilla tavoilla: ”Kaikki isovanhemmat asuvat siellä, Vuosaaren ranta, se iso leikki-

puisto, uimahalli.”, ”Hyvä ystäväni asuu Vuosaaressa eli ensimmäinen mielikuvani on posi-

tiivinen. Huhujen mukaan Vuosaari on pahamaineinen alue, mutta siellä liikkuessani olen

kokenut oloni melko turvalliseksi.”, ”Elokuva: Vuosaari, metro, siellä asuvat kaverit, hoito-

kissat ja niiden omistajat, Itä-Helsinki!”, ”Ystäväni Camilla, Vuosaaren metroasema, kerrosta-

lot, 98-bussi, Aurinkolahti ja sen ranta, kesä.”ja ”Poikaystävä, Aurinkolahti, Columbus, kave-

rit, uimahalli.” Oppilaat, joka olivat asuneet Vuosaaressa, kuvasivat asioita, joita heille tulee

ensimmäisenä mieleen alueesta seuraavilla tavoilla: ”meri, kalliot, eri kulttuurit, kolumbus,

metsä, Aurinkolahti”, ”Paljon maahanmuuttajia, pieni ja helppo seutu, paikat lähellä. Colum-

bus, metron päättäri, Vuosaaren nuorisotalo, Aurinkolahti, Vuosaaren sunny beach <3, Puna-

kiven ala-aste, Vuotalo, juoksulenkkipolut, leikkipuistot, uimahalli, musiikkiluokka valkoi-

sessa, Heteniityn kenttä, Myrskyluoto-tarha, tornitalo!” ja ”Tämän hetkinen rivitalokoti Van-

hassa Vuosaaressa, Aurinkolahti, Kolumbus, kerrostalo, lähiöitä”.

Henkilöillä, jotka tunsivat Vuosaaren erittäin huonosti, melko huonosti tai eivät hyvin eivätkä

huonosti, mielikuvat olivat osittain erilaisia kuin kokemuksia omaavilla oppilailla, kuten Skif-

ter Andersen (2002) totesi. Heidän mielikuvansa kuvastuivat muun muassa seuraavilla il-

mauksilla: ”Betoni, ikävä nuoriso, lähiökulttuuri”, ”Saari, vuokki, pönde josta en ole koskaan

kuullutkaan.”, ”Vuosaari elokuva, varmaan aika samannäköinen kuin Kontula, kaupunkimai-

semaa.”, ”Ensimmäisenä tulee mieleen Aurinkolahti ja se, etten oikeastaan tiedä alueesta pal-

joakaan... Vuosaaren lukio ei kuulemma ole parhaimmasta päästä.” ”Metron päätepysäkki, eli

kaukana, yöelämä vaarallisempaa? Ja tulee vähän turvaton olo ja ehkä vähän pummeja ja pal-

jon nuorisohengareita, ei niin rikasta aluetta.”, ”Lähiö, huono maine, metro”, ”Maahanmuutta-

jat, halvemmat asunnot, kaukaisuus” ja ”Slummi, maahanmuuttajat”. Heidän mielikuvansa

Vuosaaresta olivat huomattavasti negatiivisempia verrattuna niihin oppilaisiin, joilla oli ko-
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kemusta alueesta. Heidän mielikuvissaan kuvastuu myös tietämättömyys ja arvailu. Näin ol-

len voidaan todeta, että Vuosaaren taantuneiden osa-alueiden maineella on jonkin verran vai-

kutusta Vuosaaresta syntyvään kuvaan niiden oppilaiden kohdalla, joilla ei ole henkilökoh-

taista kokemusta alueesta.

Oppilailta, joilla ei ollut kokemusta alueesta, löytyi myös samankaltaisia mielikuvia verrattu-

na kokemuksen omaaviin oppilaisiin: ”Paljon maahanmuuttajia, uusia taloja, metro ja kaup-

pakeskus, Vuosaaren satama.”, ”Uimarantoja, metro, Vuosaaren ostoskeskus”, ”Siellä on

Suomen korkein kerrostalo. Siellä on satama lähellä merta. Vuosaaren uimaranta. Vuosaaren

uimahalli”, ”Metro, Itä-Helsinki, kerrostaloja”, ”Siellä on metromaisema, merta ja se on mel-

ko idässä”, ”Kerrostalot, meri, metro, melko neutraali” ja ”Meri, metro, teollinen”.

Burgessin ja Goldin (1985) ajatusten mukaisesti oppilailla, joilla oli kokemusta Vuosaaresta,

mielikuvat eivät muuttuneet juurikaan harjoituksen jälkeen. Näistä henkilöistä suurin osa

(11/13) vastasivat, ettei heidän mielikuvansa alueesta muuttunut, koska he tunsivat alueen

entuudestaan. Eräät oppilaat kirjoittivat: ”Ei muuttunut. Hyvä kuva, koska ihana luonto ja

hyvät palvelut.”, ”Ei muuttunut, pysyi positiivinen kuva.” ja ”Mielikuvani Vuosaaresta ei

muuttunut, koska tunnen alueen niin hyvin entuudestaan”.  Pari oppilasta kuitenkin ilmoitti,

että he saivat lisää tietoa alueesta, vaikka se olikin tuttu heille entuudestaan. He kirjoittivat:

”Ei varsinaista muutosta, mutta lisää tietoa” ja ”Ei muuttunut juurikaan. Sain tietää, että asun

virallisesti Keski-Vuosaaressa.” Kokemusta omaavista oppilaista kaksi kuitenkin ilmoitti, että

heidän mielikuvansa muuttui vielä positiivisemmaksi harjoituksen jälkeen. He kirjoittivat:

”Nykyinen mielikuvani muuttui ehkä vielä positiivisemmaksi. Varsinkin IL:n uutinen hyök-

käsi liikaa Vuosaarta vastaan, joten oma kuvani vahvistui” ja ”Olen omien kokemuksieni pe-

rusteella pitänyt aluetta melko rauhallisena. Media-aineisto muutti mielikuvani hieman posi-

tiivisemmaksi.” Näiden kahden oppilaat kommentit kertovat, että he ovat suhtautuneet kriitti-

sesti omiin lähtökohtaisiin mielikuviinsa ja peilasivat niitä tilastotietoon sekä median vaiku-

tukseen mielikuvien muokkaajana. Tämä oli pohjimmiltaan harjoituksen tarkoituksena.

7.2 Oppilaiden kriittinen medialukutaito

Alkukyselyn vastauksien perusteella oppilaat käyttävät medialäheistä eniten Internet-lähteitä

ja populaarikulttuuria (kuva 17). He käyttävät vähemmän iltapäivä- ja aikakausilehtiä (paperi-

nen/ sähköinen), sanomalehtiä (paperinen/ sähköinen) ja TV:n ja radion uutislähetyksiä. Tä-

män kaltaisia tuloksia saivat myös Kangas ym (2008) sekä Herkman ja Vainikka (2012) tut-
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kimuksissaan. Suuri osa oppilaista arvioi, että he hallitsevat medialukutaidon melko hyvin

(kuva 18). Tämä oli oletettavissa viitaten Kotilaisen ja Kupiaisen (2012) tekemään valtakun-

nalliseen tutkimukseen nuorten viestintä- ja medialukutaidon oppimistuloksista. Oppilaiden

käsityksissä omasta medialukutaidon hallinnasta ei tapahtunut lähes lainkaan muutosta ennen

opetuskokeilua ja sen jälkeen. Tämä on ymmärrettävää, sillä oppilaiden laajemmat käsitykset

omasta osaamisesta tuskin muuttuvat yhden oppitunnin jälkeen. On kuitenkin mielenkiintoista

tarkastella muiden muuttujien avulla tapahtuiko oppilaiden medialukutaidossa kehitystä har-

joituksen jälkeen.

Kuva 17. Oppilaiden medialähteiden käyttö.

Kuva 18. Oppilaiden käsitykset medialukutaitonsa hallinnasta (z-arvo = 18,0; p-arvo = 1,000).

Median antama kokonaiskuva Vuosaaresta

Oppilaat täyttivät mediaryhmissä medialähteen analyysi -lomakkeet ja kotiryhmissä lopullisen

analyysitehtävän -lomakkeet. Seuraavaksi tarkastellaan tehtävälomakkeiden ja loppukeskuste-

lun kautta saatuja aineistoja. Medialähteiden analyysien pohjalta tehdyt koontikuviot muodos-

tuvat keskusteluiden ja tehtävälomakkeiden lainauksista.  Learning cafe -menetelmä loi luok-

katilaan hooksin (2007) ajatuksien mukaisen tasa-arvoisen osallistavan oppimisympäristön.

Kiertelin pöytäryhmien lähellä kuuntelemassa oppilaita ja yleisesti tarkasteltuna oppilaat osal-

listuivat tasapuolisesti keskusteluun, enkä havainnut passiivisia oppilaita. Pyrin pysyttelemään
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taustalla koko oppitunnin ajan ja annoin Freiren (2005) ajatusten mukaisesti oppilaiden itse

muodostaa rauhassa omia mielipiteitään ja jakaa tietoa keskenään.

Oppilaat analysoivat Vuosaari-elokuvan traileria ja mielipidetekstiä annettujen kysymysten

kautta. Nämä aineistot toivat oppitunnille mukaan kontekstuaalista oppimista, jossa populaa-

rikulttuurin keinoin mielikuvia yhdistettiin oppilaiden arkielämään (Cantell ym. 2007). Oppi-

tunnilla oli läsnä jatkuvasti oppilaiden omat kokemukset alueesta ja eri medialähteistä, kuten

Freire (2005) ajatuksissaan painotti. Oppilaat löysivät Vuosaari-elokuvan trailerista erilaisia

tehostuskeinoja, joilla elokuvalle pyritään saamaan katsojia (kuva 19). Oppilaat myös totesi-

vat, että traileri ei korostanut alueen positiivia puolia, mutta painottivat kuitenkin, että kysees-

sä on fiktiivinen kertomus. Heidän mukaansa fiktiivinenkin elokuva voi vaikuttaa katsoja

mielipiteisiin alueesta alitajuntaisesti, sillä erään ryhmän mukaan: ”Mielikuvat menevät fak-

tan päälle”. Monet oppilaat korostivat oppitunnilla, että katsojan täytyy olla mediakriittinen,

jotta käsitys alueesta ei vääristy. Oppilaiden analyysin mukaan traileri antaa Vuosaaresta ta-

pahtumarikkaan, turvattoman ja hienoja maisemia omaavan kuvan. Toisten oppilaiden mieles-

tä traileri ei anna kokonaiskuvaa, koska siinä esiintyy vain pieni määrä ihmisiä. Erään oppi-

laan mielestä elokuvan traileri kuvaa vain ihmisiä Vuosaaressa, joilla on rakkaushuolia. Oppi-

lailla oli erilaisia mielipiteitä ja vastauksia Vuosaari-elokuvan trailerista ja mielipidetekstistä.

Oppilaiden vastauksissa tunnilla ja tehtävälomakkeissa kuitenkin korostui medialähteiden

kriittinen tarkastelu ja näkemys siitä, että katsojan tulisi pohtia, minkälaisia vaikutuksia elo-

kuvalla on hänen kuvaansa alueesta.

Kuva 19. Vuosaari-elokuvan trailerin ja Helsingin uutisten artikkelin analyysi.
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Oppilaiden analyysin mukaan Aurinkolahden asuntomainoksissa ostajaa vakuutetaan Burges-

sin (1982) ja Äikään (2004a) ajatusten mukaisesti muun muassa hyvällä sijainnilla ja palve-

luilla sekä elämänlaadulla, kuten rannan ja meren läheisyydellä sekä hienoilla maisemilla

(kuva 20). Oppilaiden mielestä mainoksissa korostetaan enemmän materiaalisia imagoresurs-

seja (Äikäs 2000) kuin tulevaisuuden näkymiä alueesta. Oppilaiden analyysin mukaan alueel-

le pyritään saamaan perheellisiä, urheilullisia ja hyvätaustaisia asukkaita, jotka arvostavat

helppoutta ja rauhallisuutta. Oppilaat kuitenkin totesivat, ettei asuntoilmoitusten sisältö ole

täysin luotettava tai todenmukainen, koska se korostaa liikaa hyviä puolia ja jättää kertomatta

huonoja seikkoja ja monia yksityiskohtia. Asuntomainokset antavat Vuosaaren Aurinkolah-

desta hyvin idyllisen ja positiivisen kuvan, jossa korostetaan hyviä liikenneyhteyksiä ja palve-

luita.

Kuva 20. Aurinkolahden asuntoilmoitusten analyysi.

Oppilaiden analyysin mukaan Iltalehden artikkelit pyrkivät saamaan lukijan huomion vääris-

tetyillä otsikoilla, lapsien kautta, sanavalinnoilla sekä liioittelulla (kuva 21). Heidän mukaansa

tarkat tiedot ja poliisin lausunto edistävät luotettavuutta ja esimerkiksi lähteiden puuttuminen,

epäolennainen informaatio ja runsas tunteisiin vetoaminen heikentävät luotettavuutta. Oppi-

laiden analyysin mukaan Iltalehden motiivina on saada mahdollisimman paljon lukijoita ja

keinona käytetään shokeeraavuutta. Mustosen (2001) mukaan väkivaltauutisten runsas määrä
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lisää pelkoa ja epäluottamusta ihmisissä sekä paikkojen välttämiskäyttäytymistä (Smolej

2011). Oppilaat tekivät saman analyysin oppitunnilla, sillä heidän mielestään Iltalehden ri-

kosuutiset antavan Vuosaaresta kokonaiskuvan, jossa korostuu levottomuus, rikollisuus ja

rauhattomuus.

Kuva 21. Iltalehden artikkelien analyysi.

Paikallislehdet toimivat alueen markkinoijina ja imagotoimet ovat entistä tärkeämpiä nyky-

päivänä (Cleave & Arku 2015: 323; Morgan & Huertas 2011: 150; Paasi 1996; Selby & Mor-

gan 1996; Tani 2001: 153). Oppilaiden analyysin mukaan Vuosaari-lehden toinen artikkeli

pyrkii edistämään alueen positiivista mainetta ja turvallisuutta sekä saamaan uusia asukkaita

alueelle (kuva 22). Heidän mukaansa toinen artikkeli pyrkii mainostamaan vapaaehtoistoimin-

taa ja maahanmuuttajien integrointia alueelle. Oppilaiden analyysin mukaan artikkeleista

puuttuu kuitenkin tiettyjä näkökulmia, kuten eläkeläisten ja maahanmuuttovastaisten ajatuk-

sia. Yllättäen oppilaat eivät huomanneet, ettei Vuosaarilehden toisessa artikkelissa haastateltu

lainkaan maahanmuuttajien edustajia, ainoastaan vapaaehtoisia. Keskustelimme kuitenkin

tästä oppitunnin lopuksi. Oppilaiden mukaan ihmiset voivat osallistua oman alueensa kehit-

tämiseen erilaisten työpajojen, vapaaehtoistoiminnan kautta sekä kuulemalla asukkaiden toi-

vomuksia. Oppilaat totesivat Äikään (2004a) mukaisesti, että paikallisella lehdellä on keskei-

nen merkitys alueen imagon edistämisessä. Vuosaari-lehden artikkelit antavat alueesta erittäin

positiivisen ja ideaalisen kokonaiskuvan, jossa hyväksytään eri taustat, iät ja sukupuolet.
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Kuva 22. Vuosaari-lehden artikkelien analyysi.

Oppilaiden tekemän analyysin mukaan Helsingin Sanomien artikkeli antaa hyvin monipuoli-

sen näkökulman Vuosaaresta (Kuva 23). Heidän mukaansa kirjoittaja käsittelee aihetta sekä

objektiivisesti, että subjektiivisesti, mutta kokonaisuudessaan näkökulma on melko neutraali.

He kuitenkin totesivat, että kirjoittaja pyrkii kumoamaan ennakkoluuloja. Oppilaiden mukaan

kokonaisuudessaan näkökulmia oli aika hyvin, mutta heidän mielestään artikkelissa ei kuultu

kaikkein varakkaimpien ääntä eikä Aurinkolahteen kielteisesti suhtautuvien ajatuksia. Oppi-

laiden mukaan artikkeli antaa melko positiivisen kuvan Vuosaaresta ja erityisen hyvän kuvan

Aurinkolahdesta. Yleinen näkökulma keskusteluissa oli, että Helsingin Sanomat pyrkii luotet-

tavaan ja objektiiviseen artikkeliin, jossa annettaan hyvin erilaisia näkökulmia alueesta. Hei-

dän mukaansa lukija saa itse valita oman näkökulmansa.
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Kuva 23. Helsingin Sanomien artikkelin analyysi.

Loppuanalyysissa oppilaat analysoivat vielä kaikkia medialähteitä yhdessä (kuva 24). Mel-

kein kaikkien oppilaiden mielestä Iltalehden artikkelit ja elokuvatraileri antoivat negatiivisia

näkökulmia Vuosaaresta ja Helsingin Sanomien ja Vuosaari-lehden artikkelit sekä asuntoil-

moitukset positiivisia näkökulmia. Erään oppilaan mielestä kaikki medialähteet yrittivät olla

positiivisia, mutta epäonnistuivat. Yleinen mielipide oppitunnilla oli, että kaikki medialähteet

olivat puolueellisia, eikä median antama kuva alueesta ole koskaan neutraali. Myös Tanin

(2005) mukaan media muokkaa alueista syntyviä kuvia, eikä media anna neutraalia kuvaa

todellisuudesta (Lukinbeal & Craine 2009). Oppilaiden mielestä medialähteet olivat hyvin

erilaisia ja antoivat hyvin poikkeavia näkökulmia alueesta.

Kuva 24. Medialähteiden vertailu loppuanalyysissä.
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Median välittämän kuvan todenmukaisuus

Oppilaiden kriittisyys medialähteitä kohtaan kasvoi harjoituksen jälkeen, sillä oppilaiden luot-

tamus medialähteiden antamaan kuvaan Vuosaaresta heikkeni kaikkien muiden osalta luu-

kuun ottamatta Helsingin Sanomia (kuva 28). Taulukossa A vastaa alkukyselyä ja L loppuky-

selyä. Suonisen ym. (2008) tekemän tutkimuksen mukaan nuorten luottamus mediaan onkin

melko suurta. Tästä syytä olikin keskeistä kehittää oppilaiden kriittistä medialukutaitoa ja

käsitystä todellisen maailman ja median välittämän maailman eroista (Potter 2014) erityisesti

maantieteen oppitunnilla (Tani 1996). Ennen opetuskokeilua oppilaat olivat melko epätietoi-

sia, kuinka todenmukaisen kuvan medialähteet antavat Vuosaaresta, mutta sen jälkeen heidän

käsityksensä muuttuivat kriittisempään suuntaan. Tämä voi johtua siitä, etteivät oppilaat esi-

merkiksi olleet nähneet Vuosaari-elokuvaa tai sen traileria. He eivät myöskään välttämättä

olleet ikinä lukeneet Vuosaarilehteä. Helsingin Sanomien osalta oppilaiden luottamus kasvoi

luultavasti artikkelin objetiivisuuden ja erilaisten näkökulmien vuoksi. Tilastollista merkit-

sevyyttä heikensi kuitenkin joidenkin medialähteiden kohdalla se, että monet vastaajista eivät

osanneet arvioida medialähteitä alkukyselyssä.

Kuva 28. Medialähteiden antaman kuvan todenmukaisuus (Vuosaari-elokuvan traileri: z-arvo

= 35,0; p-arvo = 0,130; Asuntoilmoitus: z-arvo = 126,0; p-arvo = 0,002; Vuosaarilehti: z-arvo

= 76,0; p-arvo = 0,026; Iltalehti: z-arvo = 183,0; p-arvo = 0,000 ja Helsingin Sanomat: z-arvo

= 40,5; p-arvo = 0,134).

Vuosaari-lehden antaman kuvan todenmukaisuus jakoi oppilaita harjoituksen jälkeen, sillä

melkein yhtä monta oppilasta oli melko samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä sekä melko eri
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mieltä annetun kuvan todenmukaisuudesta. Tehtävien ja keskustelujen perusteella oppilaat

olivat sitä mieltä, että Vuosaari-lehti antoi toisaalta hiukan positiivisia puolia korostavan ku-

van, mutta toisaalta lehti korjasi muiden ennakkoluuloja alueesta (kuva 29).

Oppilaat vertasivat tehtävässä medialähteiden antamaan kuvaa tilastoaineistoon Vuosaaresta

(kuva 29). Monien oppilaiden mielestä medialähteet eivät anna todenmukaista kuvaa alueesta,

koska ne liioittelevat ja suurentelevat asioita positiiviseen ja negatiiviseen suuntaan. Oppilai-

den mielestä koko Helsingin ja Vuosaaren tilastoaineistoissa ei ollut suuria eroja, vaikka me-

dia antaakin sellaisen kuvan Vuosaaresta. Yleinen mielipide oppitunnilla oli, että mediamate-

riaaleista toiset toimivat alueen puolesta ja toiset sitä vastaan omien motiiviensa perusteella,

kuten Karvonenkin (1999) toteaa. Erään oppilaan mielestä medialähteet antavat todenmukai-

sen kuvan, koska osa antaa hyvin negatiivisen ja osa hyvin positiivisen kuvan aivan kuin tilas-

tot ja oppilaiden kokemukset osoittavat. Alueella on hänen mukaansa hyviä ja heikkoja puo-

lia. Oppilaat pitivät oppitunnilla yleisesti tilastoja erittäin puolueettomina tietolähteinä. Kes-

kustelimme kuitenkin oppilaiden kanssa luokittelun ja erilaisten valintojen vaikutuksesta tilas-

toesityksiin (Morgan & Lambert 2005).

Kuva 29. Medialähteiden antaman kuvan todenmukaisuus verrattuna tilastotietoon.
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Median välittämän kuvan vaikutukset Vuosaaren kehitykselle ja alueen toimijoille

Opetuskokeilun tarkoituksena oli myös pohtia kriittisesti oppilaiden kanssa median antaman

kuvan yhteiskunnallisia vaikutuksia alueen toimijoiden erilaisista näkökulmista (Giroux

2000a; McLaren 2003; Suoranta 2005). Oppilaiden käsitykset median antaman kuvan vaiku-

tuksesta alueen maineelle vahvistuivat hiukan (z-arvo= 26,0; p-arvo = 0,507) (kuva 30). Oppi-

laiden käsitykset median antaman kuvan vaikutuksista alueen toimijoihin vahvistuivat merkit-

tävästi (z-arvo= 14,0; p-arvo = 0,004). Näin ollen voidaan olettaa, että oppilaiden mediakriit-

tisyys kasvoi jonkin verran harjoituksen myötä. Yli 90 prosenttia oli harjoituksen jälkeen sitä

mieltä, että medialla on vaikutusta Vuosaaren maineelle ja lähes 80 prosenttia vaikutuksesta

alueen toimijoille. Noin 65 prosenttia oppilaista oli sitä mieltä, että medialla on vaikutusta

alueen kehitykseen ennen opetuskokeilua ja sen jälkeen (z-arvo= 108,0; p-arvo = 0,275). Op-

pilaiden kriittisen medialukutaidon kehittymistä kuvaavat muutokset medialukutaitoon liitty-

vissä väittämissä. Harjoituksen jälkeen oppilaat olivat hieman varmempia siitä, että media

muokkaa tietoa omien motiiviensa mukaisesti (75 %) (z-arvo= 50,5; p-arvo = 0,110) ja siitä,

että medialukutaidon tavoitteena on kyseenalaistaa tätä median tuottamaa tietoa (lähes 90 %)

(z-arvo= 46,5; p-arvo = 0,941). Oppilaiden käsitykset median välittämän kuvan todenmukai-

suudesta muuttuivat myös hiukan kriittisemmiksi harjoituksen jälkeen (lähes 60 %) (z-arvo=

72,0; p-arvo = 0,469). Oppilaiden kriittinen medialukutaito kehittyi jonkin verran, mutta suur-

ta muutosta ei ollut kuitenkaan nähtävissä. Tämä voi johtua siitä, että oppilaiden medialuku-

taidon hallinta oli hyvällä tasolla jo

ennen harjoitusta.

Kuva 30. Mediaväittämät.
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Oppilaiden tekemien tehtävälomakkeiden ja yhteisten keskusteluiden mukaan median anta-

malla kuvalla on oppilaiden mielestä sekä positiivisia, että negatiivisia vaikutuksia alueelle

(kuva 31). Heidän mukaansa annettu kuva on riippuvainen mediatuottajan motiiveista, kuten

Karvonenkin (1999) toteaa. Oppilaiden mielestä median antaman kuvan vaikutukset riippuvat

vastaanottavan henkilön medialukutaidosta. Heidän mielestään vaikutukset alueelle voivat

näkyä esimerkiksi niin, etteivät ihmiset muuta alueelle tai käytä alueen yritysten palveluita,

avain kuten Paasi (1996) ja Skifter Andersen (2002) aikaisemmin totesivat.

Kuva 31. Median antaman kuvan vaikutukset alueelle.

Molempien opetusryhmien kohdalla osa oppilasryhmistä oli nopeammin valmiita tehtävien

osalta kuin toiset. Tästä syystä heille annettiin lisäkysymys, jossa he pohtivat, kuinka he voi-

sivat itse vaikuttaa oman asuinalueensa kehitykseen (kuva 32). Tällä kysymyksellä haluttiin

rohkaista oppilaita osallistumaan yhteiskunnan toimintaan ja aktiivisuuteen kansalaisina. Nä-

mä ovat myös tärkeitä teemoja kriittisessä kasvatuksessa (Heyman 2004; Rahja 2013; Suoran-

ta 2005). Oppilaiden pohdinnat kysymyksen osalta jäivät kuitenkin melko pinnallisiksi, koska

kyseessä oli lisäkysymys, johon oppilailla oli melko vähän aikaa vastata. Oppilaiden mielestä

aluetta voidaan kehittää esimerkiksi käyttämällä alueen palveluita, osallistumalla kaupungin-

valtuustoon ja yhdistyksiin sekä huolehtimalla alueen siisteydestä. Oppilaat olivat myös Skif-

ter Andersenin (2008) kanssa samaa mieltä siitä, että tiedon jakaminen alueesta parantaa sen

mainetta. Oppilaat eivät kuitenkaan pohtineet alueen turvallisuuden parantamista ja syrjäyty-
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misen ehkäisemistä, jotka Vilkama ja Vaattovaara (2015) mukaan ovat keskeisinä keinoja

alueen segregaatiokehityksen estämiseksi.

Kuva 32. Omat vaikutusmahdollisuudet alueen kehitykseen.

7.3 Erot koulujen välillä

Erot Viikin Normaalikoulun ja Helsingin Normaalilyseon oppilaiden välillä näkyivät media-

lukutaidon ja maantieteen yhdistämisen mielekkyydessä sekä harjoituksen hyödyllisyyden ja

miellyttävyyden kokemisessa. Tämän lisäksi eroja näkyi myös koulujen välillä loppukyselo-

makkeiden palautteissa. Kuvissa V tarkoittaa Viikin Normaalikoulua ja N tarkoittaa Helsingin

Normaalilyseota.

Viikissä medialukutaidon tärkeyden kokeminen maantieteen opiskelun kannalta väheni hiu-

kan opetuskokeilun jälkeen (kuva 33). Kun taas Normaalilyseon kohdalla se kasvoi hiukan

harjoituksen jälkeen. Molemmissa kouluissa noin puolet oppilaista piti harjoituksen jälkeen

medialukutaidon hallintaa tärkeänä maantiedon opiskelussa. Viikissä medialähteiden ja popu-

laarikulttuurin yhdistämistä maantieteen opetukseen pidettiin mielekkäämpänä ennen harjoi-

tusta kuin sen jälkeen (kuva 34). Normaalilyseossa suhtautuminen säilyi lähes samana harjoi-

tusta ennen ja sen jälkeen.



79

Kuva 33. Medialukutaidon tärkeys maantieteen opiskelussa (Viikin Normaalikoulu: z-arvo=

77,0; p-arvo = 0,090; Helsingin Normaalilyseo: z-arvo= 1,5; p-arvo = 1,000).

Kuva 34. Medialähteiden ja populaarikulttuurin yhdistämien maantieteen opetukseen (Viikin

Normaalikoulu: z-arvo= 48,0; p-arvo = 0,032; Helsingin Normaalilyseo: z-arvo= 1,0; p-arvo

= 0,317).

Suurin osa (yli 60 %) opetuskokeiluun osallistuneista oppilaista piti harjoitusta hyödyllisenä

medialukutaidon kehittymisen kannalta (kuva 35). Tämän väittämän kohdalla oli kuitenkin

merkittäviä eroja koulujen välillä (kuva 36). Viikissä noin puolet oppilaista piti harjoitusta

hyödyllisenä medialukutaitoa kehittymisen kannalta. Vastaavasti Normaalilyseossa valtaosa

oppilaista (yli 80 %) piti harjoitusta hyödyllisenä medialukutaidon kannalta. Vähän alle puolet

(noin 45 %) kaikista oppilaista tekisi mielellään vastaavanlaisia harjoituksia uudelleen maan-

tieteen oppitunnilla ja noin 35 prosenttia oppilaista suhtautui neutraalisti tähän väittämään

(kuva 35). Tämänkin väittämän kohdalla voidaan nähdä selkeät erot koulujen välillä (kuva

36). Viikissä vähän päälle 30 prosenttia voisi tehdä vastaavanlaisia harjoituksia uudelleen

maantieteen oppitunnilla ja lähes saman verran suhtautui neutraalisti tähän väittämään. Nor-

maalilyseossa suurin osa (lähes 60 %) voisi tehdä vastaavanlaisia harjoituksia uudelleen ja

neutraalisti suhtautuneita oli noin 35 prosenttia.
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Kuva 35. Harjoituksen hyödyllisyyden ja miellyttävyyden kokeminen kaikilla oppilailla.

Kuva 36. Harjoituksen hyödyllisyyden ja miellyttävyyden kokeminen koulukohtaisesti.

Edellä kuvattujen muuttujien osalta voidaan todeta, että opetuskokeilu oli näiltä osin onnistu-

neempi Helsingin Normaalilyseon kuin Viikin Normaalikoulun kohdalla. On tärkeää pohtia,

mistä nämä erot koulujen välillä johtuivat. Viikissä opetuskokeilu toteutettiin alkukeväästä,

jolloin oli vielä melko lyhyt valoisa aika ja oppilaat tuntuivat oppitunnille tullessaan hieman

väsyneiltä. Normaalilyseossa oppitunti pidettiin huhtikuussa ja oppilaat olivat huomattavasti

pirteämmän oloisia tulleessaan luokkaan. Tämän lisäksi Viikissä oppilaista suurin osa oli toi-

sen vuosikurssin oppilaita ja Normaalilyseossa taas ensimmäisen vuosikurssin oppilaita.

Normaalilyseossa toisen vuosikurssin oppilaat eivät päässeet oppitunnille, koska he olivat

risteilyllä. Toisen vuosikurssin opiskelijat saattoivat olla väsyneempiä ja kyllästyneempiä

opetusharjoittelijoiden ja eri tutkijoiden pitämiin oppitunteihin. Tämän lisäksi olen itse käynyt

lukioni Helsingin Normaalilyseossa ja suoritin opetuskokeilun aikoihin koulussa myös ope-

tusharjoittelua. Tästä syystä Normaalilyseon koulu ja sen opettajat olivat minulle entuudes-

taan tuttuja. Kumpaakaan opetusryhmää en ollut kuitenkaan tavannut aikaisemmin. Kerroin

Normaalilyseon oppilaille olevani koulun vanha oppilas, joten tällä saattaa olla vaikutusta

Normaalilyseon oppilaiden positiivisempaan vastaanottoon. Oppituntien vertailtavuuden kan-

nalta olisi voinut olla parempi, ettei asiaa olisi mainittu lainkaan oppilaille. Opetuskokeilu

pidettiin ensin Viikissä, joten sen jälkeen tulevaa oppituntia pystyttiin myös kehittämään poh-
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timalla, mitkä asiat toimivat ja mitkä eivät. Oppitunnit toteutettiin kuitenkin pääosin samalla

tavalla molemmissa kouluissa. On myös todettava, että samanlainen harjoitus oli helpompi

pitää toisella kerralla, kun oli jo saanut kokemusta oppitunnista.

Nämä erot koulujen välillä saattavat johtua myös siitä, että Normaalilyseon opetusryhmä oli

pienempi kuin Viikin Normaalikoulun. Normaalilyseon oppitunnin aikana huomattiin, että

pienemmät kotiryhmät toimivat paremmin kuin isommat. Loppukeskustelu oli myös helpompi

toteuttaa pienemmällä kokonaisoppilasmäärällä. Havaintojen mukaan Viikissä oppilaat alkoi-

vat väsymään oppitunnin loppua kohden ja osa heistä tuntui tylsistyneiltä loppukeskustelun

aikana. Tällaista ei ollut näkyvissä lainkaan Normaalilyseon kohdalla. Oppitunnin jälkeen

keskustelin Viikissä opettajan kanssa oppitunnista. Hän oli tyytyväinen oppituntiin ja materi-

aaleihin, mutta totesi, että uuden opettajan astuminen oppilaiden eteen on aina haastava tilan-

ne. Hänen mukaansa loppukeskustelu olisi voinut olla oppilaille helpompi, jos oppilaita olisi

kotiryhmissä hiukan valmisteltu ennen keskustelua. Hänen mukaansa kotiryhmille olisi voitu

esimerkiksi jakaa eri loppuanalyysin osa-alueet, josta he kertovat ryhmänä muille oppilaille.

Tätä metodia kokeiltiin Normaalilyseossa ja se tuntui toimivan hyvin, sillä loppukeskustelus-

sa syntyi paljon innokasta keskustelua. Normaalilyseon opettaja oli erittäin tyytyväinen oppi-

tuntiin ja hän oli kiinnostunut käyttämään opetusmateriaaleja uudelleen.

Viikissä oppilaille olisi myös voitu kertoa vielä selkeämmin oppitunnin tavoitteista ja miten

opetuskokeilu liittyi heidän kurssiteemoihinsa sekä kuinka harjoitusta voidaan soveltaa myös

muiden alueiden mediakriittiseen tarkasteluun. Oppilaita olisi voitu Viikissä innostaa ja moti-

voida näin paremmin. Viikin Normaalikoulun kokemuksen perusteella Helsingin Normaali-

lyseossa oppitunnin alussa käytettiin enemmän aikaa näiden asioiden korostamiseen ja oppi-

laiden motivoimiseen. On myös todettava, että oppilaat saattoivat olla hyvin erilaisia persoo-

nia. Näin pienen otoksen kohdalla oppilaiden henkilökohtaiset mielipiteet ja persoonallisuudet

tulevat selkeämmin näkyviin.

Oppilaiden palaute

Opettajien lisäksi myös oppilaat antoivat palautetta oppitunnista kirjallisesti loppukyselylo-

makkeessa sekä loppukeskustelun päätteeksi. 40 prosenttia kaikista oppilaista antoi positiivis-

ta kirjallista palautetta oppitunnista. Saman verran oli oppilaita, jotka jättivät tämän kohdan

tyhjäksi. Vain 15 prosenttia kaikista oppilaista koki, että jotakin olisi voitu tehdä toisin oppi-

tunnilla. Palautteissa oli kuitenkin selkeä ero koulujen välillä, sillä Normaalilyseossa palaute
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oli suhteessa positiivisempaa kuin Viikissä (kuva 37). Tähän johtaneita syitä on pohdittu laa-

jemmin edellä.  Viikissä oppitunti jakoi selvemmin mielipiteitä oppilaiden välillä. Viikissä

vähän alle 30 prosenttia antoi positiivista kirjallista palautetta ja lähes saman verran koki, että

oppitunnissa olisi jotakin voitu tehdä toisin. Noin 45 prosenttia oppilaista ei kuitenkaan anta-

nut kirjallista palautetta lainkaan, joka viittaa mahdollisesti oppilaiden väsähtämiseen lopussa,

kuten edellä todettiin.  Vastaavasti Normaalilyseossa positiivista palautetta antoi lähes 60 pro-

senttia oppilaista ja vain 5 prosenttia oli sitä mieltä, että jotakin olisi voitu tehdä toisin. Oppi-

laita, jotka ei eivät jättäneet palautetta (30 %) oli myös suhteessa vähemmän kuin Viikissä.

Kuva 37. Oppilaiden kirjallinen palaute.

Oppilaiden antaman kirjallisen palauteen perusteella monien oppilaiden mielestä oppitunti oli

mielenkiintoinen ja ryhmätyöskentely mukavaa. Eräät oppilaat Normaalilyseossa kirjoittivat

palautteisiin: ”Tehtävä oli rakennettu mielenkiintoisesti” ja ” Oli kiinnostavaa. Ryhmätyös-

kentely mukavaa. Jutut kiinnostavia, tilastot.” Viikissä eräs oppilas kirjoitti: ”Mielestäni har-

joitus oli mielenkiintoinen kokemus. Ryhmässä kokemuksien ja mielipiteiden jakaminen on

aina palkitsevaa.” Normaalilyseossa korostui oppilaiden mielipide siitä, että oli mukava tehdä

näin erilainen harjoitus. He kommentoivat: ”Todella kiva erilainen työskentelytapa. Todella

hyödyllinen ja käytännöllinen tunti. Aika meni nopeasti.” ja ” Oli kiva ja hyödyllinen ja aika

erilainen kuin yleensä.” Viikissä useat kirjoittivat, että harjoitus oli hyödyllinen mediakriitti-

syyden kannalta: ”Kiva harjoitus. Oli hyvä mediakriittisyyttä edistävä harjoitus” ja ”Hyödyl-

linen mediakriittisyyden kannalta, hyvä harjoitus.” Viikissä oli muutama oppilas, jotka antoi-

vat palautetta, että oppitunti olisi voitu toteuttaa paremmin. Tähän syitä on pohdittu edellä

tarkemmin. Eräät oppilaat Viikissä kirjoittivat ”Tämä oli tylsää.” ja ”Melkein kuolin tylsyy-

teen” sekä ” Oppitunti olisi voinut olla mielenkiintoisempi ja vähemmän lomakkeiden täyttä-

mistä.” Normaalilyseossa vain yksi oppilas oli sitä mieltä, että oppitunnilla olisi voitu tehdä

jotakin toisin. Hän kirjoitti ” Melko äidinkielellinen tunti. Hyödyllisyys jäi vähän mietityttä-
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mään, mutta oli ihan mukavaa.” Myös Viikissä eräs oppilas pohti harjoituksen hyödyllisyyttä:

”Oli kivaa lukea erilaiset lähteet, mutta en tiedä mitä tästä hyödyin?” Harjoituksen tavoitteita

ja hyödyllisyyttä maantieteen opiskelun kannalta olisi kuitenkin voitu korostaan vielä enem-

män harjoituksen alussa ja lopussa. Harjoituksen lopuksi yhteisessä keskustelussa molemmis-

sa kouluissa oppilaat olivat kuitenkin sitä mieltä, että harjoitus oli hyödyllinen medialukutai-

don kannalta ja että se oli mielenkiintoinen. Kirjallisen palautteen antaminen olikin erittäin

tärkeää, sillä oppilaat eivät yhteisessä keskustelussa välttämättä paljasta täysin eriäviä mielipi-

teitään. Keskusteluissa kommentoitiin sekä alueellisten mielikuvien syntymistä, että media-

kriittisyyttä. Eräs Normaalilyseon oppilas kommentoi ”Tästä oli se hyöty, että ymmärtää, että

usein ihmiset tekee yleistyksiä alueista, jotka on vaarallisia huonoin perusteluin”. Toinen

Normaalilyseon oppilas kertoi, että ” Oli hauska kiertää ryhmissä ja opittiin erilaisista lähteis-

tä. Usein vain Iltalehti lähteenä”.
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8 Johtopäätökset

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten oppilaiden mielestä media muokkaa mielikuvia

Vuosaaresta. Oppilaat analysoivat oppitunnin aikana monipuolisesti eri medialähteitä ensin

mediaryhmissä ja lopuksi verraten eri mediamateriaalien antamia kuvia ja tilastotietoa keske-

nään. Oppilaat kykenivät erottamaan toisistaan tekstin sisällön, kirjoittajan asenteen ja motii-

vin sekä arvioimaan väitteiden perusteluita, kuten Lipponen (2007) määrittelee kriittisen me-

dialukutaidon. He ymmärsivät kirjoittajien tarkoitusperiä, kuten Morgan & Lambert (2005)

painottivat. Näin ollen voidaan todeta, että oppilaat analysoivat mediamateriaaleja kriittisesti

ja analyyttisesti. Oppilaiden ryhmäkeskusteluista olisi varmasti saanut syvällisempää tietoa,

jos oppitunnilla olisi käytetty nauhoittimia esimerkiksi pöytäryhmien keskellä. Nauhoitin olisi

toisaalta voinut jännittää oppilaita ja estää rennon keskusteluympäristön syntymisen.

Oppilaiden mielikuvat eivät muuttuneet merkittävästi opetuskokeilun myötä. Tämä oli kui-

tenkin oletettavaa teoriataustan perusteella, sillä alueen maineen ja mielikuvien muuttuminen

vie yleensä aikaa (Nelson 2015; Skifter Andersen 2002; Tani 1998, 2001). Oppilaat saivat

kuitenkin uutta tietoa ja näkökulmia alueesta. He saivat hyvin monipuolisen kuvan Vuosaa-

resta ja huomasivat, että muiden alueiden tapaan sillä on huonoja ja hyviä puolia, eikä tiettyä

kuvaa voida yleistää koskemaan koko aluetta. Niillä oppilailla, joilla oli kokemusta Vuosaa-

resta, mielikuvat alueesta kuitenkin erosivat merkittävästi niiden henkilöiden mielikuvista,

joilla ei ollut kokemusta alueesta. Kokemusta omaavien oppilaiden mielikuvat tutusta alueesta

olivat positiivisempia kuin muiden oppilaiden mielikuvat.

Harjoituksen myötä oppilaiden kriittinen medialukutaito ja ajattelu kehittyivät jonkin verran.

Oppilaiden medialukutaito oli kuitenkin hyvällä tasolla jo ennen harjoitusta, joten medialuku-

taidossa ei tapahtunut suurta kehitystä. Vaikka oppilaat eivät kokeneet ennen opetuskokeilua,

että medialla on suurta vaikutusta heidän mielikuviinsa Vuosaaresta, opetuskokeilun jälkeen

he olivat laajasti sitä mieltä, että median antamalla kuvalla on vaikutusta Vuosaaren toimijoi-

hin, kehitykseen ja maineeseen. Oppilaiden kriittisyys medialähteitä kohtaan kasvoi harjoi-

tuksen jälkeen, sillä oppilaiden luottamus medialähteiden antamaan kuvaan Vuosaaresta heik-

keni kaikkien muiden osalta luukuun ottamatta Helsingin Sanomia.
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On kuitenkin vaikeaa tehdä yleistyksiä mediamateriaalien vaikutuksista oppilaisiin, sillä me-

diasuhde on aina yksilöllinen, kuten Salokoski ja Mustonen (2007) toteavat. Heidän mukaan-

sa tämän kaltaista tutkimusta tulisi tehdä useiden vuosien ajan samoilla henkilöillä, jos halu-

taan löytää yhteyttä median ja nuorten käyttäytymisen välillä. Oli kuitenkin ensi arvoisen tär-

keää käyttää uusia menetelmiä ja medialukutaitoa maantieteen oppitunnilla, sillä mediakult-

tuuri vaikuttaa yhä enemmän nuorten todellisuuden hahmottamiseen (Laitinen 2007) ja tarve

kriittiselle medialukutaidolle kasvaa (Malmelinin 2003).

Oppitunnille luotiin hooksin (2007) ajattelun mukainen tasa-arvoinen oppimisyhteisö, jossa

tietoa jaettiin onnistuneesti Learning cafe –menetelmän avulla. Oppilaat keskustelivat pienis-

sä ryhmissä, joissa syntyi hedelmällistä keskustelua, eikä kukaan ollut oppitunneilla passiivi-

nen harjoituksen aikana. Oppitunnilla ei syntynyt tilannetta, jossa enemmistö olisi tukahdutta-

nut muiden mielipiteet (vrt.Vuorikoski & Kiilakoski 2005). Oppilaat harjoittelivat opetusko-

keilun kautta heille uutta menetelmää, jossa opettaja oli hyvin pienessä roolissa ja he itse oli-

vat vastuussa tiedon jakamisesta ja uuden tiedon muodostamisesta. Tämän menetelmän avulla

oppitunnilla päästiin tallettavasta kasvatuksesta problematisoivaan kasvatukseen (Frere 2005).

Oppitunnille syntyi oppimistilanne, jossa opettaja ja oppilaat sitoutuivat yhdessä oppimispro-

sessiin, kuten hooks (2007) painotti. Hyvin antoisan loppukeskustelun aikana syntyi todellista

vuorovaikutusta sekä oppilaiden, että oppilaiden ja opettajan välillä. Oppitunnin aikana dialo-

gisessa ja osallistava opetuksessa opetuksen tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus eivät kärsi-

neet, sillä tehtävät ja aikataulu oli tarkkaan mietittynä ennen oppituntia (Niemi 2008). Oppi-

laille annettiin aikatavoitteet eri tehtävien suorittamiseen ja molemmat oppitunnit pysyivät

hyvin aikataulussa.

Opetuskokeilun hyödyllisyyden ja mielekkyyden kokemisessa sekä kirjallisessa palautteessa

oli kuitenkin eroja Viikin Normaalikoulun ja Helsingin Normaalilyseon välillä. Oppitunnin

pitäminen toiseen kertaan onnistui paremmin kuin ensimmäinen, sillä voitiin oppia ensimmäi-

sen kerran kokemusten kautta. Viikissä alkukeväästä oppilaiden väsähtäminen lopputunnista

oli kuitenkin ymmärrettävää, sillä menetelmä oli heille uusi ja kriittinen ajattelu on työlästä.

Normaalilyseossa pienempi opetusryhmä toimi paremmin harjoituksen ja keskusteluiden kan-

nalta. Harjoituksen onnistumisen kannalta oli keskeistä käyttää tarpeeksi aikaa opetuksen ta-

voitteiden ja hyötyjen perusteelliseen kertomiseen sekä valmistella ryhmiä loppukeskustelua

varten, kuten tehtiin Normaalilyseon kohdalla.
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Oppitunnin aikana kyseenalaistettiin oppilaiden käsityksiä Vuosaaresta ja tärkeässä roolissa

olivat myös heidän omat kokemuksensa. Nämä ovat keskeisiä seikkoja kriittisessä kasvatuk-

sessa (Allman 2001; Feire 2005; Kanpol 1999; McLaren 2000). Oppilaille tarjottiin välineitä

ymmärtää median luomaa uutta globaalia oppimisympäristöä (Girouxin 1997b). Opetuskokei-

lu kehitti oppilaiden käsityksiä todellisen maailman ja mediavälitteisen maailmankuvan erois-

ta (Potter 2014), joka on erityisen tärkeää maantieteellisen tiedon hahmottamisessa (Lukinbeal

2014). Opetuskokeilu kehitti Places in the media -kurssin tavoin (Conover & Miller 2013)

maantieteen opiskelijoiden kriittistä medialukutaitoa ja ymmärrystä siitä, kuinka Vuosaari on

edustettuna mediassa. Tutkimusta voidaan näin ollen pitää onnistuneena esimerkkinä kriitti-

sen medialukutaidon soveltamisesta mielikuvien opetukseen maantieteen lukio-opetuksessa.

Opetuskokeilu voi toimia innoittajana muille maantieteen opettajille siitä, kuinka kriittinen

pedagogiikka ja medialukutaito parhaimmassa tapauksessa innostavat oppilaat mukaan oppi-

misprosessiin ja kyseenalaistamaan omia käsityksiään sekä tarkastelemaan kriittisesti ympä-

röivää maailmaa. Nykyisessä nopeasti muuttuvassa maailmassa oppilaan kykyä kriittiseen

tarkasteluun tarvitaan varmasti yhä enemmän.
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Opetuskokeilun alkukyselylomake Liite 1.

Opetuskokeilun alkukyselylomake: Media mielikuvien muokkaajana - tapaus
Vuosaari

Riikka Oittinen
Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitos
riikka.oittinen@helsinki.fi

Opetuskokeilu on osa pro gradu -tutkielmaani ja sen aineisto ja tulokset käsitellään, niin ettei vastaajia

voi tunnistaa tutkimuksesta. Aineisto koostuu alku- ja loppukyselystä sekä oppitunnin aikana toteute-

tuista ryhmätehtävistä ja -keskusteluista. Tutkimuksen tarkoituksena on antaa esimerkki siitä, kuinka

kriittistä medialukutaitoa voidaan soveltaa mielikuvien opetukseen lukion kulttuurimaantieteen oppi-

tunnilla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten oppilaiden mielestä media muokkaa mieliku-

via Vuosaaresta.

Nimi_______________________________

Taustatiedot

Ympyröi/ merkitse:

1. Sukupuoli tyttö poika

2. Syntymävuosi ________

3. Kuinka monetta vuotta opiskelet lukiossa?     1.   2.   3.   4.    5.

4. Kotiosoitteesi postinumero  _________

5. Oletko joskus asunut Vuosaaressa?  kyllä ei

6. Jos olet asunut joskus Vuosaaressa, niin kuinka kauan?  ________ vuotta

Vuosaaresta syntyvät mielikuvat

Mielikuvat ovat ihmisen mielessä syntyviä paikkaan liitettäviä mielenmaisemia. Ne voivat syntyä

esimerkiksi aikaisempien kokemusten, aistihavaintojen, tulkintojen, tunteiden, toiveiden sekä todelli-

sen ja kuvitteellisen tiedon perusteella.

7. Mitä asioita sinulla tulee ensimmäisenä mieleen Vuosaaresta? (Mainitse vähintään kolme asi-

aa)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Ympyröi:

8. Minkälainen maine Vuosaarella on mielestäsi?

Hyvin positiivinen/ Melko positiivinen/ Ei positiivinen eikä negatiivinen/ Melko negatiivinen/

Hyvin negatiivinen/ En osaa sanoa

9. Kuinka hyvin tunnet Vuosaaren alueena?

Erittäin hyvin/ Melko hyvin/ En hyvin enkä huonosti/ Melko huonosti / Erittäin huonosti/

En osaa sanoa

10. Kuinka miellyttävänä koet Vuosaaren alueen?

Erittäin miellyttävänä/ Melko miellyttävänä/ En miellyttävänä enkä epämiellyttävänä/

Melko epämiellyttävänä/ Erittäin epämiellyttävänä/ En osaa sanoa

11. Kuinka turvallisena pidät Vuosaarta alueena?

Erittäin turvallisena/ Melko turvallisena/ En turvallisena enkä turvattomana/ Melko turvattomana/

Erittäin turvattomana/ En osaa sanoa

12. Voisin tulevaisuudessa muuttaa Vuosaaren alueelle.

Täysin samaa mieltä/ Melko samaa mieltä/ Ei samaa eikä eri mieltä/ Melko eri mieltä/

Täysin eri mieltä/ En osaa sanoa
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13. Mielestäni mielikuvani Vuosaaresta perustuu:

Täysin
samaa
mieltä

Melko
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Melko
eri

mieltä

Täysin
eri

mieltä

En
osaa

sanoa

Henkilökohtaisiin kokemuksiin ja havaintoi-
hin 1 2 3 4 5 6

Muiden kertomuksiin ja kokemuksiin 1 2 3 4 5 6

Henkilökohtaisiin muistoihin 1 2 3 4 5 6

Tunteisiin 1 2 3 4 5 6

*Stereotypioihin (määritelmä ohessa) 1 2 3 4 5 6

Kuulopuheisiin ja huhuihin 1 2 3 4 5 6

Alueen maineeseen 1 2 3 4 5 6

Kouluopetukseen 1 2 3 4 5 6

Tieteelliseen tietoon, tilastotietoon 1 2 3 4 5 6

Median antamaan kuvaan: 1 2 3 4 5 6

     Sanomalehdet (paperinen/sähköinen) 1 2 3 4 5 6

     Iltapäivä- ja aikakausilehdet 1 2 3 4 5 6

     TV:n ja radion uutislähetykset 1 2 3 4 5 6

     Internet-lähteet 1 2 3 4 5 6

     Kaupallinen media (esim. kaupunginosan tai
       tapahtumien mainokset, asuntoilmoitukset)

1 2 3 4 5 6

Populaarikulttuuri (esim. elokuvat, TV- ja radio-
       ohjelmat, musiikki, videopelit, kaunokirjallisuus)

1 2 3 4 5 6

Johonkin muuhun. Mihin? ________________________________________________________

*Mielikuvista voi syntyä stereotypioita toistuvien voimakkaiden yleistysten kautta, joita levittävät eri toimijat

samanaikaisesti.
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Kriittinen Medialukutaito

Medialukutaitoinen henkilö osaa hankkia tietoa mediasta, hän hallitsee mediavälineiden käytön sekä

mediaesitysten analysoinnin ja erittelyn. Hän kykenee erottamaan toisistaan tekstin sisällön, kirjoitta-

jan asenteen ja motiivin sekä arvioimaan väitteiden perusteluita, rivien väliin piilotettuja merkityksiä

ja taustalla olevia valtarakenteita ja poliittisia yhteyksiä.

Ympyröi

14. Mille tasolle sijoittaisit itsesi medialukutaidon osalta? Taitoni ovat:

Erittäin hyvät/ Melko hyvät/ Ei hyvät eikä heikot/ Melko heikot/ Erittäin heikot/ En osaa sanoa

15. Miten usein käytät eri medialähteitä? (sosiaalinen media on rajattu tarkoituksella pois)

Hyvin
usein

Melko
usein

Ei usein
eikä

harvoin
Melko

harvoin
Erittäin
harvoin

En  osaa
sanoa

Sanomalehdet (paperinen/ sähköinen) 1 2 3 4 5 6

Iltapäivä- ja aikakausilehdet (paperinen/ sähköinen) 1 2 3 4 5 6

TV:n ja radion uutislähetykset 1 2 3 4 5 6

Internet-lähteet 1 2 3 4 5 6

Populaarikulttuuri (esim. elokuvat, TV- ja radio- ohjel-
mat, musiikki, videopelit, kaunokirjallisuus)

1 2 3 4 5 6

Jokin muu. Mikä?______________________ 1 2 3 4 5 6

16. Mielestäni seuraava medialähde antaa todenmukaisen kuvan Vuosaaresta:

Täysin
samaa
mieltä

Melko
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä

eri mieltä

Melko
eri

mieltä

Täysin
eri

mieltä

En
osaa

sanoa

Vuosaari-elokuvan traileri 1 2 3 4 5 6

Asuntoilmoitus 1 2 3 4 5 6

Vuosaari-lehti (paikallislehti) 1 2 3 4 5 6

Iltalehti 1 2 3 4 5 6

Helsingin Sanomat 1 2 3 4 5 6
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17. Ota kantaa seuraaviin väitteisiin:

Täysin
samaa
mieltä

Melko
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Melko
eri

mieltä

Täysin
eri

mieltä

En
osaa

sanoa

Median luomalla mielikuvalla on vaikutusta Vuosaaren
maineelle. 1 2 3 4 5 6

Median luomalla mielikuvalla on vaikutusta Vuosaaren
toimijoihin. (asukkaat, yritykset, yhdistykset, vierailijat, päättäjät). 1 2 3 4 5 6

Median luomalla mielikuvalla on vaikutusta Vuosaaren
kehitykseen (muuttopäätökset, asutuspolitiikka, viihtyvyys, tulotaso
jne.).

1 2 3 4 5 6

Mediasisällön tuottaja tulkitsee, suodattaa, muokkaa, vaien-
taa ja tehostaa informaatiota tarkoitusperiensä mukaisesti.

1 2 3 4 5 6

Medialukutaidon tavoitteena on kyseenalaistaa median
tuottamaa sisältöä. 1 2 3 4 5 6

Media antaa todenmukaisen kuvan ympäröivästä maailmas-
ta. 1 2 3 4 5 6

Medialukutaidon hallinta on keskeistä maantiedon opiske-
lussa. 1 2 3 4 5 6

Maantiedon opetukseen tulisi sisällyttää medialähteitä ja
populaarikulttuuria. 1 2 3 4 5 6
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Opetuskokeilun loppukyselylomake Liite 2.

Opetuskokeilun loppukyselylomake: Media mielikuvien muokkaajana - tapaus Vuosaari

Nimi_____________________

Vuosaaresta syntyvät mielikuvat

1. Miten käsityksesi Vuosaaresta muuttuivat harjoituksen myötä? Kerro muutamalla lauseella

nykyisistä mielikuvistasi ja mahdollisesta muutoksesta.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Ympyröi:

2. Minkälainen maine Vuosaarella on mielestäsi?

Hyvin positiivinen/ Melko positiivinen/ Ei positiivinen eikä negatiivinen/ Melko negatiivinen/

Hyvin negatiivinen/ En osaa sanoa

3. Kuinka hyvin tunnet Vuosaaren alueena?

Erittäin hyvin/ Melko hyvin/ En hyvin enkä huonosti/ Melko huonosti / Erittäin huonosti/ En osaa

sanoa

4. Kuinka miellyttävänä koet Vuosaaren alueen?

Erittäin miellyttävänä/ Melko miellyttävänä/ En miellyttävänä enkä epämiellyttävänä/

Melko epämiellyttävänä/ Erittäin epämiellyttävänä/ En osaa sanoa

5. Kuinka turvallisena pidät Vuosaarta alueena?

Erittäin turvallisena/ Melko turvallisena/ En turvallisena enkä turvattomana/ Melko turvattomana/

Erittäin turvattomana/ En osaa sanoa

6. Voisin tulevaisuudessa muuttaa Vuosaaren alueelle.

Täysin samaa mieltä/ Melko samaa mieltä/ Ei samaa eikä eri mieltä/ Melko eri mieltä/

Täysin eri mieltä/ En osaa sanoa

Kriittinen Medialukutaito
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Ympyröi

7. Mille tasolle sijoittaisit itsesi medialukutaidon osalta? Taitoni ovat:

Erittäin hyvät/ Melko hyvät/ Ei hyvät eikä heikot/ Melko heikot/ Erittäin heikot/ En osaa sanoa

8. Mielestäni seuraava medialähde antaa todenmukaisen kuvan Vuosaaresta:

Täysin
samaa
mieltä

Melko
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä

eri mieltä

Melko
eri

mieltä

Täysin
eri

mieltä

En
osaa

sanoa

Vuosaari-elokuvan traileri 1 2 3 4 5 6

Asuntoilmoitus 1 2 3 4 5 6

Vuosaari-lehti (paikallislehti) 1 2 3 4 5 6

Iltalehti 1 2 3 4 5 6

Helsingin Sanomat 1 2 3 4 5 6
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9. Ota kantaa seuraaviin väitteisiin.

10. Voit antaa vapaasti palautetta oppitunnista. Olisiko oppitunnilla tai harjoituksessa voitu

tehdä jotakin toisin? Mistä asiosta tykkäsit tai pidit hyödyllisenä?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Täysin
samaa
mieltä

Melko
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Melko
eri

mieltä

Täysin
eri

mieltä

En
osaa

sanoa

Median luomalla mielikuvalla on vaikutusta Vuosaa-
ren maineelle. 1 2 3 4 5 6

Median luomalla mielikuvalla on vaikutusta Vuosaa-
ren toimijoihin. (asukkaat, yritykset, yhdistykset, vierailijat,
päättäjät).

1 2 3 4 5 6

Median luomalla mielikuvalla on vaikutusta Vuosaa-
ren kehitykseen (muuttopäätökset, asutuspolitiikka, viihty-
vyys, tulotaso jne.).

1 2 3 4 5 6

Mediasisällön tuottaja tulkitsee, suodattaa, muok-
kaa,vaientaa ja tehostaa informaatiota tarkoituspe-
riensä mukaisesti.

1 2 3 4 5 6

Medialukutaidon tavoitteena on kyseenalaistaa me-
dian tuottamaa sisältöä.

1 2 3 4 5 6

Media antaa todenmukaisen kuvan ympäröivästä
maailmasta.

1 2 3 4 5 6

Medialukutaidon hallinta on keskeistä maantiedon
opiskelussa.

1 2 3 4 5 6

Maantiedon opetukseen tulisi sisällyttää medialäh-
teitä japopulaarikulttuuria.

1 2 3 4 5 6

Harjoitus oli mielestäni hyödyllinen medialukutaito-
ni kehittymisen kannalta.

1 2 3 4 5 6

Tekisin mielelläni vastaavanlaisia harjoituksia
uudelleen maantieteen oppitunnilla.

1 2 3 4 5 6
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Mediaryhmä 1. Medialähteen analyysi: Vuosaari-elokuvan traileri Liite 3.

1. Olette tutustuneet mediamateriaaliin kotona ennen oppituntia.

2. Valitkaa ryhmällenne sihteeri.

3. Keskustelkaa medialähteestä annettujen kysymysten kautta.

4. Vastatkaa kysymyksiin yhdessä kirjallisesti vastauslomakkeeseen. Jokainen ryhmän jäsen

valmistautuu kertomaan keskustelusta seuraavaa vaihetta varten.

Vuosaari-elokuvan trailerin ja Helsingin Uutisten artikkelin analyysi

1. Keskustelkaa lyhyesti siitä, minkälaisia tapahtumia, ihmisiä, asioita ja maisemia elokuvan

traileri kuvaa Vuosaaressa.

2. Mitä keinoja ohjaaja käyttää trailerissa

saadakseen katsojia elokuvalleen?

3. Miten vuosaarelaiset ovat artikkelin mu-

kaan suhtautuneet elokuvaan ja miksi?

4. Voiko fiktio sekoittua faktaan?

Miten fiktiivinen elokuva voi mielestänne

vaikuttaa katsoja mielipiteisiin Vuosaares-

ta?

5. Minkälaisen kokonaiskuvan elokuvan

traileri antaa Vuosaaresta?
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Tutustu verkossa myös Vuosaari-elokuvan traileriin. Se löytyy esimerkiksi Google-

hakupalvelun kautta tai artikkelin alla olevasta lähteestä.

Karjalainen, M. (2012). Vuosaari-elokuva kiihdyttää mieliä Vuosaaressa. Helsingin Uutiset.

18.1.2015. <http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/90580-vuosaari-elokuva-kiihdyttaa-

mielia-vuosaaressa>
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Mediaryhmä 2. Medialähteen analyysi: Asuntoilmoitukset Aurinkolahdesta Liite 4.

1. Olette tutustuneet mediamateriaaliin kotona ennen oppituntia.

2. Valitkaa ryhmällenne sihteeri.

3. Keskustelkaa medialähteestä annettujen kysymysten kautta.

4. Vastatkaa kysymyksiin yhdessä kirjallisesti vastauslomakkeeseen. Jokainen ryhmän jäsen

valmistautuu kertomaan keskustelusta seuraavaa vaihetta varten.

Aurinkolahden asuntoilmoitusten analyysi

1. Keskustelkaa asuntoilmoitusten pääsisällöstä lyhyesti.

2. Miten Aurinkolahtea kuvataan asuntoil-

moituksissa?

Miten ostaja halutaan saada vakuuttumaan

Aurinkolahden alueesta?

3. Minkälaisia ostajia asuntoilmoitukset

voisivat kiinnostaa (ikä, perhetausta, koulutus,

harrastukset, kiinnostuksen kohteet)? Minkä-

laisia elämäntyylejä, arvoja ja näkökulmia

korostetaan?

4. Arvioikaa asuntoilmoituksen sisällön

luotettavuutta.

Kuinka todenmukaisen kuvan ne antavat

alueesta?

Mitä asioita ilmoituksessa ei kerrota?

5. Minkälaisen kokonaiskuvan asuntoilmoi-

tukset antavat Vuosaaresta?
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A) 126 m², 3h+k+s+parveke..., 495 000 €

Iloinen Itä ja huippuneliöt kilpailukykyisessä hinta-laatu -
suhteessa kutsuvat
Iloinen Itä ja huippuneliöt kilpailukykyisessä hinta-laatu -suhteessa kutsuvat. Aurinkolahden

kanavan ja uimarannan kulmatalossa ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa sijaitseva, hyvänä

pidetty kokonaisuus taipuvat moneksi: kodiksi tai yhdistetyksi kodiksi / työtilaksi tai kodiksi /

liiketilaksi. Asunnosta on kauniit näkymät kanavalle ja Uutelaan. Asunnon alakerrassa on isot

ikkunat ja huonekorkeutta nelisen metriä. Taloyhtiössä oma kuntosali. HUOM! Autohalli-

paikka mahdollisuus ostaa eri kaupalla. Tee hyvin, soita ja varaa henkilökohtainen esittelyai-

ka: Erkki Murto-Koivisto, välittäjä, gsm 045-111 4211 tai myynti@asuntosatama.fi (emme

järjestä yleisesittelyjä).

Oikotie (2015a). 18.1.2015 <http://asunnot.oikotie.fi/myytavat-asunnot/8677460>

B) 108 m², 4h, avok, kph,..., 469 000 €

Tervetuloa tutustumaan tähän siistiin ylimmän kerroksen
perhekotiin, josta avautuu hulppea näköala Aurinkolah-
den kanavalle
Tervetuloa tutustumaan tähän siistiin ylimmän kerroksen perhekotiin, josta avautuu hulppea

näköala Aurinkolahden kanavalle. Talo valmistunut 2009 ja se sijaitsee omalla tontilla keskei-

sellä, mutta samalla hyvin rauhallisella paikalla. Olohuoneen ikkunat sekä normaalia korke-

ampi huonekorkeus avartaa tilaa entisestään. Kätevä pohjaratkaisu, läpitalo, kylpyhuone kah-

della suihkulla sekä erillinen wc tekee tästä kokonaisuudesta oivan kodin suuremmallekkin

perheelle. Kävelymatkan päässä Helsingin paras uimaranta, kaunis kanava, puisto, koulut,
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sekä suuri kauppakeskus Columbus ja metro. Soita kysyäkseen lisää ja samalla voidaan sopia

sinulle sopivasta esittelyajasta. KATSO ASUNTOESITTELYVIDEO OSOITTEESTA:

http://youtu.be/tYTf5ihGhto . Обслуживаем на русском языке! We Also speak English.

Oikotie (2015b). 18.1.2015. <http://asunnot.oikotie.fi/myytavat-asunnot/8482697>

C) 109 m², 4h, k, kph, kh..., 450 000 €

Suositussa merellisessä Aurinkolahdessa kaunis ja toimiva
paritalokoti tarjolla
Suositussa merellisessä Aurinkolahdessa kaunis ja toimiva paritalokoti tarjolla. Huoneistossa

oma suojaisa piha länteen, toisessa kerroksessa myös lasitettu parveke. Arjen askareita helpot-

taa erillinen kodinhoitotila, reilunkokoinen kylpyhuone- / saunaosasto ja wc:t molemmissa

kerroksissa. Talo on rakennettu v.2003, keittiö, alakerran pinnat ja wc päivitetty v.2010.

Asuntoon kuuluu myös kaksi autopaikkaa. Meren rantaan kävelet parissa minuutissa. Ranta-

bulevardin tuntumassa on pienvenesatama ja 700-metrinen hiekkaranta.

Oikotie (2015c). 18.1.2015. < http:?/asunnot.oikotie.fi/myytavat%asunnot/8790080>
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Mediaryhmä 3. Medialähteen analyysi: Iltalehden artikkelit Liite 5.

1. Olette tutustuneet mediamateriaaliin kotona ennen oppituntia.

2. Valitkaa ryhmällenne sihteeri.

3. Keskustelkaa medialähteestä annettujen kysymysten kautta.

4. Vastatkaa kysymyksiin yhdessä kirjallisesti vastauslomakkeeseen. Jokainen ryhmän jäsen

valmistautuu kertomaan keskustelusta seuraavaa vaihetta varten.

Iltalehden artikkelien analyysi

1. Keskustelkaa artikkelien pääsisällöstä lyhyesti.

2. Mitä keinoja artikkeleissa käytetään luki-

jan huomion saamiseksi ja mielenkiinnon

ylläpitämiseksi?

3. Kuinka luotettavan ja puolueettoman

kuvan artikkelit antavat tapahtumista? Mit-

kä tekijät artikkeleissa (A ja B) edistävät

luotettavuutta ja mitkä eivät?

Perustelkaa mielipiteenne.

A)

B)

4. Pohtikaa Iltalehden ja kirjoittajan tarkoi-

tusperiä ja motiiveja uutisaiheiden valin-

nassa.

5. Minkälaisen kokonaiskuvan artikkelit

antavat Vuosaaresta?



111

A)

Auvinen, H. (2014). Aggressiivinen mies sylkäisi poliisia kasvoihin Vuosaaressa. Iltalehti

18.1. 2015.  <http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014111318833873_uu.shtml>
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B)

Honkamaa, A. (2012). Huppupäinen veitsimies jahtasi 12-vuotiaita tyttöjä:

"Lapset itkivät hysteerisesti". Iltalehti 18.1.2015.

<http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012032415367753_uu.shtml>
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Mediaryhmä 4. Medialähteen analyysi: Vuosaari-lehden artikkelit Liite 6.

1. Olette tutustuneet mediamateriaaliin kotona ennen oppituntia.

2. Valitkaa ryhmällenne sihteeri.

3. Keskustelkaa medialähteestä annettujen kysymysten kautta.

4. Vastatkaa kysymyksiin yhdessä kirjallisesti vastauslomakkeeseen. Jokainen ryhmän jäsen

valmistautuu kertomaan keskustelusta seuraavaa vaihetta varten.

Vuosaari-lehden artikkelien analyysi

1. Keskustelkaa artikkelien pääsisällöstä lyhyesti.

2. Mistä lukija halutaan saada vakuuttu-

maan?

Mitkä ovat kirjoittajan motiivit?

 (artikkelit A ja B)

A)

B)

3. Keiden ääntä artikkeleissa ei kuulla?

Mitkä näkökulmat jäävät puuttumaan?

A)

B)

4. Pohtikaa artikkelien pohjalta, millä ta-

voin asukkaat voivat osallistua alueensa

kehittämiseen.

5. Minkälaisen kokonaiskuvan artikkelit

antavat Vuosaaresta?
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A)

Vuosaari-lehti (2014). Meri-Rastilan kaupunkiuudistus käynnistyy. Vuosaari-lehti: 38.

20.1.2015. <http://issuu.com/vuosaari/docs/vspgx382014>
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B)

Holopainen, K. (2014). Luetaan yhdessä Vuosaaressa. Vuosaari-lehti: 37. 20.1.2015. <

http://issuu.com/vuosaari/docs/vspgx372014>
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Mediaryhmä 5. Medialähteen analyysi: Helsingin Sanomien artikkeli Liite 7.

1. Olette tutustuneet mediamateriaaliin kotona ennen oppituntia.

2. Valitkaa ryhmällenne sihteeri.

3. Keskustelkaa medialähteestä annettujen kysymysten kautta.

4. Vastatkaa kysymyksiin yhdessä kirjallisesti vastauslomakkeeseen. Jokainen ryhmän jäsen

valmistautuu kertomaan keskustelusta seuraavaa vaihetta varten.

Helsingin Sanomien artikkelin analyysi

1. Keskustelkaa artikkelin pääsisällöstä lyhyesti.

2. Minkälaisia erilaisia näkökulmia artikke-

lissa voidaan havaita Aurinkolahdesta/

Vuosaaresta

(asiantuntija, kadunkulkijat, faktatieto, mielipi-

deteksti)?

3. Kuinka objektiivisesti kirjoittaja käsitte-

lee aihetta vai onko artikkelissa havaittavis-

sa kirjoittajan oma näkökulma? Miten luki-

jaan pyritään vaikuttamaan (esim. sanavalin-

nat)?

4. Kenen ääni artikkelista ei kuulu?

Mitä näkökulmia jää puuttumaan?

5. Minkälaisen kokonaiskuvan artikkeli

antaa Vuosaaresta?



117



118



119

Sippola, A. (2013). Varakkaille tarkoitetusta Aurinkolahdesta tulikin keskiluokkainen asuin-

alue. Helsingin Sanomat 18.1.2015. < http://www.hs.fi/kaupunki/a1382078502169>
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Vuosaaren tilastoaineistoa ja kartta Liite 8.

Vuosaaren peruspiirin kartta
Vuosaaren työttömyysas-

te 11,1 %
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Helsinki alueittain (2013). Helsingin kaupungin

tietokeskus. 12.1.2014.
<http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/14_04_22_Helsinki_alueittain_2013_Tik

kanen.pdf>)

Vuosaaren peruspiiri Koko Helsinki

Vuosaaren peruspiiri Koko Helsinki

Vuosaaren peruspiiri Koko Helsinki
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Lopullinen analyysitehtävä: Kuinka media muokkaa mielikuvia Vuosaaresta? Liite 9.

1. Käykää yhdessä lyhyesti lävitse viidestä eri medialähteestä käydyt keskustelut. Tarkoituk-

sena on antaa tiivistetty kuva medialähteestä ja sen antamasta mielikuvasta.

2. Tutustukaa yhdessä annettuun tilastotietoon ja verratkaa sitä mediatietoon.

3. Valitkaa ryhmällenne sihteeri.

4. Tehkää yhdessä kirjallinen analyysitehtävä vastauslomakkeelle.

Kuinka media muokkaa Vuosaaresta syntyviä mielikuvia?

1. Muuttuivatko käsityksenne Vuosaaresta

harjoituksen myötä?

Kuvailkaa muutamalla lauseella nykyisiä

mielikuvianne ja mahdollista muutosta.

2. Vertailkaa eri medialähteiden näkökul-

mia Vuosaaresta. Mitkä niistä olivat posi-

tiivisia, negatiivisia tai neutraaleja?

3. Kuinka todenmukaisen ja puolueettoman

kuvan eri medialähteet antavat Vuosaares-

ta? Käyttäkää tilastotietoa apunanne.

4. Minkälaisia vaikutuksia medialähteiden

antamalla kuvalla on Vuosaaren kehityksel-

le (alueen houkuttelevuus, asukkaiden viihty-

vyys, muuttopäätökset, asutuspolitiikka) ja

alueen eri toimijoille (asukkaat, yritykset,

yhdistykset, turistit, vierailijat, päättäjät)?


