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Yhteistyötä yli oppiainerajojen 

 

Oppiaineiden välinen yhteistyö on useimmissa lukioissa vielä suhteellisen vähäistä, vaikka 

mediakasvatusta toteutetaan opetussuunnitelman perusteisiin nojautuen oppiaineet lävistävänä 

läpäisyaineena. 

 

Kun Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikkö järjesti 

lukuvuonna 2007–2008 mediakasvatusaiheisen koulutusjakson 

lukion opettajille, opettajien tuli ilmoittautua kurssiin kahden eri 

oppiaineen työpareissa, jotta saataisiin vuoropuhelua oppiaineiden 

välille. Osallistujia otettiin yhteensä 14 henkeä, 7 työparia. 

Osallistujien maantieteellinen jakauma oli kiitettävän laaja: mukana 

oli lukionopettajia Imatralta Ulvilaan ja Kalajoelta Joensuuhun. 

 

Puolen vuoden koulutusjakson lopputyönään työparit suunnittelivat 

omaan oppilaitokseensa mediakasvatusprojektin, jonka tarkoituksena 

oli edistää mediakasvatustietoisuutta ja -taitoja niin opettajien kuin 

opiskelijoiden keskuudessa. Haasteena oli voittaa koko työyhteisö oman idean puolelle ja sitouttaa 

kollegakunta työstämään mediakasvatuksellista aihetta pitkäjänteisesti. Toteutustavan tuli olla 

oppiaineiden yhteistyöprojekti, joka tukee normaalia opetustyötä mutta tuo tavalliseen koulutyöhön 

virkistävää lisäarvoa. Tähän vihkoseen on koottu osallistujien projektisuunnitelmat, jotta kurssin 

ulkopuolisetkin opettajat voisivat saada mediakasvatuksen toteuttamiseen kollegiaalista rohkaisua, 

ideoita ja inspiraatiota.  

 

Median mestariluokalla käsiteltiin muun muassa media-analyysin toteutuskeinoja, sosiaalista 

mediaa, nuorten mediankäyttöä ja nuorisokulttuureja, opettaja–toimittaja-yhteistyötä ja verkko-

opetusta. Sen, mitä kiireiltä ehdittiin, vierailtiin Stockmannin hulluilla päivillä, päiviteltiin kevään 

kasautuvia koulukiireitä ja kannustettiin toisia. Lähijaksojen välillä osallistujat raportoivat 

säännöllisesti kotipaikkakunnaltaan projektinsa etenemisestä kurssin yhteisessä blogissa. 

 

Koulutuksen hengetär, ideoija ja organisoija oli Journalismin tutkimusyksikön suunnittelija Satu 

Seppä, jolle kiitokset tuesta, innostuksesta ja ideoinnista. Kiitokset myös mediakasvatuksen 

yliassistentti Reijo Kupiaiselle ja visuaalisen journalismin professori Anssi Männistölle, jotka 

vierailivat molemmat mestariluokalla kouluttajina.  

 

Tampereella 1.5.2008 

 

 

Maarit Jaakkola 

Median mestariluokka -koulutuksen 

vastuukouluttaja 

maarit.jaakkola@uta.fi 
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Vääristä historiaa! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Projektin luonne 

 Analyysia ja tuottamista 

o miten kuva rakentaa käsityksiä historian tapahtumista? 

o uuden kontekstin luominen kuvalle – mitä seurauksia historiaan? 

 Materiaalina uutiskuvia  

 Kurssi, joka suoritetaan itsenäisesti (esim. verkkokurssina)  

 Soveltava poikkitieteellinen kurssi (historia, kuvataide, äidinkieli ja kirjallisuus) 

  

Tavoitteet 

 Syventää kuvanlukutaitoa ja käsitystä historian tapahtumista (syyt ja seuraukset, jatkumon 

näkeminen)  

 Herätellä luovuutta (tuottaminen)  

 Soveltaa tietoja  

 Ymmärtää, kuinka ”helposti” lähdemateriaalia voidaan muokata omiin tarkoituksiin – onko 

puolueetonta uutiskuvaa taikka uutisointia? 

  

Osallistujat ja yhteistyökumppanit 

 Maakuntalehti Etelä-Saimaa – muiden uutistalojen arkistot?  

 Soppi – Saimaan oppimisverkosto 

  

Sanna Prior, äidinkielen lehtori 

Niina Turkia, historian ja yhteiskuntaopin lehtori 

Imatran yhteislukio 
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Sisältö 

 Kurssin nimi: Vääristä historiaa  

 Materiaalina kahdeksan kuvaa: 

o Suomen sisällissota, teloituskuva 

o Iwo Jima 

o My Lai 

o Che Guevaran ruumis 

o Vanhanen ja Putin 

o Saddam-patsaan kaataminen 

o WTC 

o George W. Bush 

 Opiskelijat laativat kustakin kuvasta tiiviin esseen, 

jossa kertovat: 

o Mihin historian tapahtumaan kuva liittyy? 

o Milloin ja missä kuva on otettu, kuka otti? 

o Miksi, mitä tarkoitusta varten? (kuvan 

tavoite, pyrkimys, sanoma) 

 Lisäksi kolmesta valinnaisesta kuvasta opiskelijat 

tekevät luovan, soveltavan tuottotehtävän: 

o Kuvan/historian vääristäminen: kuvan rajaaminen uudelleen, lievä manipulointi, 

uuden kuvatekstin liittäminen 

o Opiskelijat laativat esseen, jossa pohtivat/esittelevät, kuinka kuva uudessa 

muodossaan/kontekstissaan muuttaisi historiaa ja käsityksiä historian tapahtumista ja 

kuinka kuvaa voidaan käyttää vääristyneen tiedon levittämiseen. 

  

Aikataulu 

 Sovitaan myöhemmin 

o Ensin testikurssi omassa lukiossa (lukuvuonna 2008–2009) 

o Jos toimii kivasti, tarjotaan Soppiin 

  

Budjetti ja muut tarpeet 

 Kurssin vetäjien palkkio lukion tuntikehyksestä (rehtorin kanssa on alustavasti juteltu) 

 Vielä täytyy selvittää kuvien käyttöön ja tekijänoikeuksiin liittyvät asiat (pääsy arkistoihin). 

 Tulevaisuuden yhteistyö Sopin kanssa 

 Myöhemmin kuvat voivat vaihtua – lisää paikallisväriä?  yhteistyö paikallisen median 

kanssa 

 

 

Miten kävi? 

 
Tilanne syksyllä 2008: 

 

”Emme päässeet toteuttamaan kurssia aivan heti perheenlisäyksen ja ulkomaille muuton takia, 

mutta lähitulevaisuudessa kurssi on kyllä edelleen tarkoitus pitää. Median mestariluokka -kurssi 

opetti ajatteluamme, ja käsittelemme mediaa omassa mielessä paljon kriittisemmin ja 

tarkemmin.” 
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Suomi kuvina ja sanoina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Projektin luonne  
 

Suomi kuvina ja sanoina on äidinkielen ja kirjallisuuden sekä historian ja yhteiskuntaopin yhteinen 

verkkokurssi. Kurssi toteutetaan Moodle-oppimisalustalla. Projekti etenee kuva ja teksti -parien 

analysoinnin kautta kohti oman kuva ja teksti -parin valintaa. 

 

Tavoitteet  

 

Tarkoituksena on pohtia suomalaisuutta eri aikakausina. Kuvia ja tekstiä tarkastellaan sekä oman 

aikansa viitekehyksestä että nykytiedon valossa. Paikallisuus korostuu materiaalin valinnassa, koska 

niiden avulla rakennetaan myös identiteettiä. Ensi lukuvuonna koulumme painopistealueena on 

viestinnän ja ilmaisun taito, joten kurssin yhtenä tavoitteena on syventää taitoja näillä osa-alueilla. 

 

Osallistujat ja yhteistyökumppanit   
 

Kurssi on tarkoitettu koulumme opiskelijoille sekä Opinlakeus-verkostoon kuuluville 

yhteistyötahoille. Teemme yhteistyötä myös alan asiantuntijoiden kanssa (esim. lehtikuvaaja). 

 

Marjo Haikola, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori 

Terhi Rintala, historian ja yhteiskuntaopin lehtori 

Jalasjärven lukio 
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Sisältö   
 

Kurssin sisältö koostuu erilaisista aineistopareista, jotka on koottu Suomen historian 

käännekohdista. Näitä aineistopareja tarkastellaan erilaisten tehtävien kautta. Tarkoituksena on, että 

tehtävät ovat sekä laajuudeltaan että toteutustavoiltaan erilaisia. 

 

1. Eetu Iston ”Hyökkäys” ja V.A. Koskenniemen 

”Finlandia”: 

 Mitä suomalaisuus on ollut ennen? 

 Mitä suomalaisuus on nyt? 

 

2. Kuva kansalaissodan ajalta ja HS Nyt-liite 

25.1.2008: 

 kalvopohja, jonka avulla voi esitellä 

kansalaissodan tapahtumat vaihto-oppilaille 

 

3. Lapuanliike (talonpoikaismarssi 1930): 

 talonpoikaismarssi (Ylen elävä arkisto) ja 

tietoteksti 

 vertailu Smash Asem -mielenosoitukseen 2006  

 erot uutisoinnissa ja median asenteissa 

 

4. JR 58 (kuva juhannukselta 1941) ja kirje rintamalta: 

 vastauskirje kotirintamalta 

 

5. Kekkosen kuva ja noottikriisi 1961: 

 uutisoinnin yhteydessä käytetty myös 

eriaikaista kuvaa, jolla saatu aikaan haluttu vaikutelma 

 tehtävänä pohtia syntyvää vaikutelmaa 

 

6. Lapuan räjähdys:  

 uutisointi vuonna 1976, eri lehdissä ja omana aikana 

 vertailu nykyajan onnettomuusuutisointiin Jokelan koulusurman kautta (erityisesti uutisten 

kuvitus) 

 

7. Lama-Suomi ja Eppu Normaalin ”Murheellisten laulujen maa” 

 

8. Vuoden uutiskuva 2003 ja Holopaisen kirje 23.10.2005: 

 miten median kanava vaikuttaa tapahtumista annettuun kuvaan? 

 voiko julkisuutta hallita? 

 

9. Oma valinta: 

 opiskelijan itse valitsema kuva ja teksti -pari, jonka tarkoituksena on kuvata Suomea ja 

suomalaisuutta juuri nyt 

 kuva voi olla itse otettu, tuotettu, tehty tai muualta hankittu 

 valintaan täytyy liittää perustelut 
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Aikataulu  
 

Kurssi toteutetaan lukuvuoden 2008–2009 aikana. Lukujärjestysteknisistä syistä ajankohtaa ei vielä 

tiedetä. 

 

Budjetti  
 

Tässä vaiheessa ei opettajien palkkauksen lisäksi ole muita tarpeita budjetoitu. 

 

Jatkosuunnitelmat  

 

Työ etenee siten, että keräämme materiaalia ja laadimme tarkat tehtävät. Osa tehtävistä on laajoja ja 

osa suppeampia, lähinnä kommentointitehtäviä. Saamme kevään aikana Moodle-järjestelmään 

liittyen koulutusta, mikä helpottaa työn viemistä eteenpäin. 

 

 

 
Miten kävi? 

 

”Alkuvuodesta 2009 olemme saaneet kurssin valmiiksi, ja se pyörii parhaillaan 

Moodlessa. Melkein parikymmentä opiskelijaa valitsi kurssin. Olemme innokkuuteen 

tyytyväisiä, koska lukiomme on pieni. Tarjosimme kurssia toisen vuosikurssin 

opiskelijoille. 

  

Kurssin sisältö on hieman muuttunut suunnitellusta (niin kuin tapaa aina käydä).” 
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Matka rajan yli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Suunnittelemme kolmen oppiaineen yhteisen kurssin, jolla tutkitaan Suomen ja Venäjän Karjalan 

rajan historiallisia ja kulttuurisia vaikutuksia. Keskeisenä tutkimisen kohteena on media rajan 

molemmin puolin tietoa ja asenteita välittämässä. Lisäksi suunnittelemme kurssiin liittyvän matkan 

rajan taakse Joensuusta Pohjois-Karjalasta Karjalan tasavaltaan. 

 

Projekti toteutetaan seuraavien oppiaineiden sisällä: historia, äidinkieli ja kirjallisuus, kuvataide, 

ortodoksien uskonto. 

 

Tavoitteet 

 

Projektin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat rajan molemminpuoliseen historiaan ja kulttuuriin. 

Tarkoituksena on tutkia vuorovaikutuksia ja ennakkoluuloja, joita molemmin puolin on ollut ja on 

edelleen havaittavissa. Projektin tehtävänä on opettaa rajan kummallakin puolella tehtyjen omien 

havaintojen avulla ymmärtämään yhteyksiä menneisyyteen ja vaikutuksia tulevaisuuteen. 

Projektissa tarkastellaan ja vertaillaan sekä suomalaista että venäläistä mediaa, etenkin 

rajanaapuruksista ja näiden yhteistyöstä informoimassa. Samalla harjoitutetaan opiskelijoiden 

mediatekstien tuottamista. 

 

 

 

 

 

Hannele Ravi, historian lehtori 

Marja Tohkanen, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori 

Joensuun lyseon lukio 
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Menneisyydestä nykypäivään – aiheen kartoitusta 

 

1. Historia: 

Kurssilla pohjustetaan Suomen ja Venäjän rajan historiaa ja esimerkiksi rajan muutosten 

vaikutuksia itäsuomalaisten ihmisten elämään. Tutkitaan, miten entisaikaan venäläinen kulttuuri 

näkyi Suomen puolella. Esimerkiksi kirjallisuuden avulla saadaan kuvaa ihmisten asenteista 

rajantakaista elämää kohtaan (mm. Juhani Ahon Juha, Anu Kaipaisen Poimisin heliät hiekat) 

Kurssilla tutustutaan rajan molemmin puolin rakennustyyleihin ja kirkkotaiteeseen. 

 

2. Lähimenneisyys, sodan aika 

 Petroskoin miehitys ym. Karjalaisen kylät (Väinö Linnan Tuntematon sotilas, Lauri Kokkosen 

Ruskie neitsyt, Olavi Paavolaisen Synkkä yksinpuhelu). 

 

3. Kylmän sodan aika 

Venäjän Karjalassa ei päässyt Suomesta käymään. 1990-luvulta rajat alkoivat aueta, ja tuli uusia 

rajanylityspaikkoja. Toteutetaan haastatteluja ensimmäisistä Petroskoin-matkoista (esim. oman 

koulun matkat) ja kauppamatkoista puolin ja toisin. Karjalan Sanomat on ilmestynyt, ja suomea on 

opiskeltu Karjalassa ym. – miten kauan? 

 

4. 2000-luvun naapurukset 

Kurssin päätteeksi tehtävällä Karjalan-matkalla opiskelijat havainnoivat, valokuvaavat ja 

haastattelevat sekä venäläisiä että suomalaisia. Erityisesti tarkkaillan, miten Suomi ja suomalaisuus 

näkyvät rajan takana. Vieraillaan Petroskoin 17. koulussa, jonka kanssa pyritään tekemään paljon 

yhteistyötä. 
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Näin se voisi toteutua 

 

Kurssi pidetään lukujärjestyksen ulkopuolella, ja se etenee vaiheittain: 

 

VALMISTELU  

 Yhteistyön suunnittelua Petroskoin 17. koulun opettajien kanssa keväällä 2008 (venäläisten 

Suomen-vierailu). 

 

 Info kurssista ja ensimmäiset tehtävät syyskuussa 2008 (2h) 

o Kaikki, erityisesti ryhmä 1, alkavat heti seurata ja kerätä mediasta Venäjän Karjalaa 

koskevia juttuja, samoin kuin Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan välistä 

yhteistyötä koskevia uutisia. 

 

 Otetaan yhteyttä Petroskoin 17. kouluun, suunnitellaan vierailua toukokuuksi 2009. 

kurssilaisille etsittäisiin jo tässä vaiheessa ystäväryhmä, jonka kanssa pidettäisiin yhteyttä 

netitse tai kirjeitse. He olisivat hyvin hyödyllisiä etsittäessä haastateltavia. Jos 

petroskoilaisilla olisi kiinnostusta, heidän liittymisensä suunnitteilla olevaan projektiin, 

ainakin jollakin tavoin, monipuolistaisi juttua kovasti. He voisivat toivottavasti myös 

majoittaa joensuulaiset. 

 

 Jaetaan kurssilaiset esim. 8 ryhmään.  

 

 Ryhmät valitsevat tehtävänsä intressiensä mukaan. Opettajilla on vaihtoehtoja, mutta he 

voivat ideoida itsekin jonkin tutkimuslinjan. 

 

YHTEISTÄ OPETUSTA (2 h) 

Ennen ryhmätöiden alkua opetusta toimittajan työstä: haastattelun teosta, yhteydenotoista, 

valokuvaamisesta ja julkaisuun liittyvästä juridiikasta, lähteiden käytöstä ym., koska tässä 

projektissa on tarkoitus työskennellä toimittajamaisesti ja julkaista asioita tavalla tai toisella. 

 

Esimerkit valittavista vaihtoehdoista (saisivat vielä muuttua ja kehittyä): 

1. ryhmä: kerää mediasta aiheeseen liittyviä juttuja, joita luokittelee, analysoi ja tekee 

jonkinlaisen koosteen. Jakaa löydettyä infoa muille ryhmille näiden aiheista. 

2. ryhmä tutkii rajan historiaa, esim. rajan siirtymisiä, kulkumahdollisuuksia, tiedonkulkua, 

asenteita, propagandaa… 

3. ryhmä tutkii aietta kaunokirjallisuuden näkökulmasta, esim. Juha, Poimisin heliät hiekat, 

Ruskie neitsyt, Tuntematon sotilas, kansanrunous, venäjänkarjalainen rocklyriikka (Airot ym.) 

vertailee faktatietoihin (2. ryhmä) 

4. ryhmä haastattelee ihmisiä, jotka ovat syystä tai toisesta käyneet rajan takana Karjalassa 

viime vuosina (1990-luvulta lähtien). (kuvia) 

5. ryhmä tutkii vanhaa karjalaista rakennustyyliä, miten se näkyy (on näkynyt)Suomessa.  

etsii mediasta kuvia nyky-Karjalasta, maaseudulta, kaupungeista. Millaisia taloja, pihapiirejä, 

värejä, koristeita.  

6. ryhmä tutkii ruokakulttuuria, ehkä myös juhlaperinteitä (haastatellaan Joensuussa asuvia 

       venäläisiä) ja etsitään tietoa mediasta. (suunnittelee vanhempainillan tarjoilun) 

7 ryhmä ottaa selvää Joensuun ja Petroskoin välisistä yhteistyöhankkeista, haastattelee niiden 

       vetäjiä (esim. kaupunki, teatteri, popmuusikot, Lyseon lukio, yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos, 

Karjalainen, Yle). Suunnittelee matkan rahoitusta. 

8. ryhmä ottaa selvää matkailusta puolin ja toisin. Haastatellaan uuden vuoden aikaan venäläisiä 

ja suomalaisten kauppojen henkilökuntaa. Mikä vetää Suomen puolelle, mikä taas saa 



11 

 

suomalaiset lähtemään Karjalan tasavaltaan. Ryhmä ottaa selvää Petroskoin ja matkan varrella 

olevista nähtävyyksistä ja suunnittelee matkan ohjelmaa. 

 

RYHMÄT TYÖSKENTELISIVÄT OMAAN TAHTIINSA 2009 alusta, ja opettajat seuraavat  

työn edistymistä ja avustaisivat tarpeen mukaan. Lyhyitä tapaamisia ja nettineuvotteluja ( 6 h ) 

 

HUHTIKUUN ALKUPUOLELLA  KARJALAINEN ILTA  KURSSILAISTEN VANHEMMILLE  

valmisteluineen 5 h 

 

Jokainen ryhmä esittää enintään 10 minuutin koosteen omasta ryhmätyöstään muille ryhmille ja 

vanhemmille. Käytetään esityksissä erilaisia median keinoja havainnollistamaan esityksiä, myös 

live-esityksiä, esim. kirjallisuuden dramatisointia ym. Syödään jotain karjalaista 6. ryhmän 

suunnitelmien mukaan. Opettajat informoivat vanhempia tulevasta Petroskoin-matkasta.(Juttu 

lehteen illasta) 

 

TOUKOKUUN ALUSSA MATKA PETROSKOIHIN  (tosi työtä 15 tuntia) 

 (4 päivää) 

 

 Ryhmät jatkavat työskentelyään joko aloittamiensa aihepiirien parissa tai   

 Uusia tehtäviä tehden. Haastatteluja, havainnointia, vierailukäyntejä, piirtämistä, 

valokuvausta, videointia. 

 Tavataan 17. koulussa nettikaverit, ja jos samantyyppisiä projekteja on tehty heidänkin 

puolellaan, ryhmät saatetaan yhteen keskustelemaan. 

 Yhteisiä vierailuja opiskelijoiden ehdotusten mukaan, varmaankin esim. yliopistolla ja 

suomalaisessa teatterissa, ehkä Kitsin saarella. 

 Kaikki pitävät matkapäiväkirjaa (tekstejä, kuvia, sarjakuvia). 

 

HETI MATKAN JÄLKEEN tai syksyllä, kun/jos petroskoilaiset tulevat (8 h) 

 

 näyttely (kuvia, piirroksia, katkelmia päiväkirjoista ja haastatteluista, sarjakuvia, nauhalta 

haastatteluja, musiikkia) 

 lehtijuttu Karjalaiseen 

 juttuja koulun nettilehteen     

 

Projektin pituus on arviolta yhteensä 38 tuntia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miten kävi? 

 
Tilanne kesäkuussa 2008: 

 

”Kesään 2008 mennessä projektimme Matka rajan yli on edennyt hyvin. Olemme tavanneet jo 

petroskoilaiset opettajat ja sopineet alustavasti työskentelystä projektisuunnitelman pohjalta. 

Lisäksi olemme sopineet, että Pohjois-Karjalan museo on mukana tässä hankkeessa 

(kuvamateriaali, näyttely yms.). Museoamanuenssi lähtee mukaan Petroskoihin. 

Vierailuajankohdat olemme sopineet siten, että Joensuun lyseon lukio vierailee Petroskoissa 

huhti-toukokuussa 2009 ja petroskoilaiset Joensuussa syksyllä lokakuussa 2009. Projektia 

seurataan koulun oman Lyseon Lyyti -nettilehden sivuilla. Myös maakuntalehti Karjalaiseen 

tulee aiheesta juttuja – teimme lehden kanssa juuri uuden kolmivuotisen yhteistyösopimuksen. 

Olemme myös anoneet Opetushallitukselta kansainvälistymisrahaa projektia varten. Tieto 

rahoituksesta tulee elo-syyskuun vaihteessa. Kaupungin kansainvälisyysavustusta 

haemme keväällä 2009.” 
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Nuori sanomalehdessä 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projektin luonne:  
 

Tutkimme lehdistä, millainen kuva nuorista välittyy. 

 

Aineisto: Laukaa – Konnevesi-lehti, Keskisuomalainen, Helsingin Sanomat, englanninkielisiä 

verkkolehtiä 

 

Vaiheet: 1. aineiston hankkiminen, 2. tehtävien jako, 3. työskentelyvaihe (myös vierailija lehdestä / 

vierailu lehden toimitukseen; keskustelu verkossa), 4. tulosten esittely (lehtikirjoitukset, 

päivänavaukset ja näyttely). 

 

Tavoitteet:  
 

 tiedolliset tavoitteet 

 tekstinlukutaito ja kriittisyys 

 aktiivinen kansalaisuus: opiskelija kiinnostuu viestimistä, tiedostaa nuoren aseman ja ottaa 

kantaa 

 opiskelijoiden ja opettajien suhteiden lähentäminen 

 kielitaidon syventäminen 

 kulttuurin tuntemus ja oman identiteetin paikantaminen 

Arja Halttunen, englannin lehtori  

Kaisa Ruohonen, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori 

Laukaan lukio 
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 yhteydenpito lehdistöön 

 

Sisältö:  

 

Projektin nimi: Nuori sanomalehdissä 

- Mitä ja millaisia asioita nuorista kerrotaan? 

- Mikä on lehtien suhtautuminen nuoriin?  

- Millainen kuva välittyy nuorista? 

- Vertaillaan (erot ja yhtäläisyydet) eri lehtiä keskenään: paikallislehti > < maakuntalehti 

   > < valtakunnallinen lehti  > < englanninkieliset verkkolehdet  

 

Osallistujat ja yhteistyökumppanit:  
 

Projektin kohderyhmä: opiskelijat kurssilla Äidinkieli ja kirjallisuus 4, Englanti 4 ja  

Yhteiskuntaoppi 5. 

 

Osalliset: Opettajat: Arja Halttunen, Kaisa Ruohonen ja Terttu Matsinen. Paikallislehdistö. 

Sponsorit? 

 

Projektin vaikutus: opiskelijat, lehdistö (ainakin hetkellisesti) ja opettajat 

 

Aikataulu:.  

 

Materiaalin keruu aloitetaan keväällä 2008. 

 

Toteutus syyslukukaudella 2008: 1. viikolla työnjako, 2. - 3. viikolla analyysivaihe ja 4. viikolla 

tulosten kokoaminen (koulun verkkolehteen?) 

 

Projektin tulosten esittely 3. jakson alkupuolella, paikallislehti mukana 

 

Budjetti ja muut tarpeet: 
 

Mahdollisiin vierailuihin haemme kunnalta avustusta.  

 



14 

 

 

Saaristo-Naantali  

 

 

 

 

Saaristo-Naantali-projekti on yläkoulun ja lukion yhteinen mediakasvatusprojekti. Projektin 

tarkoituksena on tutkia vuonna 2009 tapahtuvan kuntaliitoksen vaikutuksia eri näkökulmista media-

aineistoja käyttäen. 

 

Tavoitteet 
 

Oppilaan kannalta tavoitteina on lisätä paikallistuntemusta, perehdyttää paikalliseen vaikuttamiseen, 

kehittää tutkimustaitoja ja edistää medialukutaitoja. Kouluyhteisön kannalta projektin toivotaan 

avaavan yhteyksiä sidosryhmiin, kannustavan ainerajat ylittävään yhteistyöhön ja vaikuttavaan 

koulun julkiseen kuvaan myönteisesti. 

Sisältö 

1. Aluetutkimukset 

Ilkka Kortelainen, biologian ja maantiedon lehtori, Maijamäen koulu 

Jouni Ristolainen, historian ja yhteiskuntaopin lehtori, Naantalin lukio 
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 Karttakuva, tilastotiedot, asukastiedot, teollisuus ja liikenne, kuntaliitoksen perustelut ja 

organisointi 

2. Mielipidetiedustelut 

 Oppilasgallup ja katugallup  

3. Matkailunäkökulma ja kaupungin imago 

 Matkailuesitteen ja mainoslogon suunnittelu 

4. Varjovaalit 

 Kuntavaalit koulussa, vaalipaneeli, poliitikkojen nettihaastattelut 

5. Julkaisut/tuotokset 

 Posterit, lehtijutut, koulun kotisivut/koulun lehti 

 

Osallistujat ja yhteistyökumppanit 

Oppilasryhmistämme projektia toteuttavat keväällä 2008 lumaluokka 9E ja kielirikasteinen 9F. 

Syksyllä mukana ovat silloinen 9E ja lukiolaisia (nykyinen 9E). Oppiaineista mukana on opettajia 

maantiedosta, yhteiskuntaopista, kuvaamataidosta ja äidinkielestä. Mediayhteistyökumppaneita ovat 

Turun Sanomat ja Rannikkoseutu. Yhteistyöhön pyritään myös Nuorisofoorumin, kaupungin 

hallinnon ja paikallisten puoluejärjestöjen kanssa. 

 

Aikataulu 

Kohdat 1, 2 ja 3 toteutetaan keväällä 2008. Kohdat 4 ja 5 toteutetaan syksyllä 2008. 

 

Resurssit 

Hanke toteutetaan koulun omin resurssein. Syksyllä etsitään yhteyksiä ”uusia oppimisympäristöjä” 

kehittävän koulumme hankkeen kanssa, jolle Opetushallitus myönsi hiljattain rahoituksen. 

 

Tehtäväesimerkki Saaristo-Naantali-projektin aluemaantiedon osuudesta: 

Tuotokset: kookkaat seinälehdet, mukana itse laadittuja diagrammeja. Lähdeaineistona internetin 

valtakunnalliset kunta-aineistot, tilastokeskus, kuntien kotisivut, lehtien arkistosivut ja 

karttasivustot. 

 

 



16 

 

Ryhmien aiheet ja työn ohjeistusta: 

1. ”Saaristo-Naantalin” karttakuva 

Piirrä uuden Saaristo-Naantalin kartta kookkaaksi seinälehdeksi. Yleistä – älä pyri piirtämään 

kaikkea pikkutarkasti. Sijoita kartalle nykyinen Naantali sekä Merimasku, Rymättylä, Velkua ja 

Masku. Varjosta Masku eri värillä kuin muut kunnat, koska se liittyy muihin mahdollisesti 

myöhemmin. Kannattaa tehdä A4-kokoinen kartta, tulostaa se kalvoksi ja piirtää piirtoheittimen 

avulla lopullinen versio suurelle paperille luokassa. 

Sijoita kartalle tärkeimmät tiet sekä taajamat (nimeä ne). Tutki kuntien karttoja näiden selville 

saamiseksi. Mittaa eri taajamien etäisyydet Naantalin keskustaan. Merkitse nämä kartallesi. Käytä 

apuna kunkin liittymäkunnan nettisivuja. Pyri selkeään, siistiin ja näyttävään lopputulokseen”. 

Suomen kunnat netissä: http://www.etusivu.info/Kunnat/ 

Karttoja: http://www3.intermin.fi/Aluejaot/Aluejaot (valitse maakunta/seutukunta ja kunta) 

Kuntien ääriviivakartta: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Naantali.sijainti.suomi.2007.svg 

Ehkä käyttökelpoinen linkki http://kotiosoite.com/ 

Naantali: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Naantali.sijainti.suomi.2007.svg 

2. ”Saaristo-Naantalin” perustiedot tilastona 

Tilastokeskus kerää kaikista kunnista tarkkaa tilastotietoa. Päivitä Naantalin tiedot Saaristo-

Naantaliksi, ja kirjoita se puhtaaksi tietokoneella. (Naantali + Merimasku + Rymättylä + Velkua). 

Tulkitse ja vertaile lukuja sanallisesti. Mitkä asiat oleellisesti muuttuvat? 

http://www.stat.fi/tup/kunnat/ 

3. Saaristo-Naantalin asukkaat 

3a) Laadi Saaristo-Naantalin väestöennuste vuosille 2003-2040. Laadi siitä diagrammi. Kuntien 

Naantali, Merimasku, Rymättylä ja Velkua tiedot pitää laskea yhteen. Tiedot saat tilastokeskuksen 

sivuilta:  

http://www.stat.fi/til/vaenn/2004/vaenn_2004_2004-09-20_tau_002.html 

Tulosta myös valmis kartta ennustetusta väestöluvun muutoksesta kunnittain. 

3b) Laadi tilastotietojen avulla Naantalin ikäpyramidi. (Tässä ei ole mukana kuin 

nykyinen kaupunki, koska muuhun ei ole aineistoa saatavissa). Piirrä työ puhtaaksi riittävän isoon 

kokoon. Tarkastele sanallisesti nuorten, työikäisten ja vanhusten osuutta ja mieti tulevaa kehitystä. - 

Malli: ”Suomen ikäpyramidi (v. 2000)” – kts. tilastokeskus 

http://www.etusivu.info/Kunnat/
http://www3.intermin.fi/Aluejaot/Aluejaot
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Naantali.sijainti.suomi.2007.svg
http://kotiosoite.com/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Naantali.sijainti.suomi.2007.svg
http://www.stat.fi/tup/kunnat/
http://www.stat.fi/til/vaenn/2004/vaenn_2004_2004-09-20_tau_002.html
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4. Saaristo-Naantalin matkailu  

Esittele eri kuntien tärkeimmät matkailukohteet, nähtävyydet ja majoituspalvelut.  

Selvitä suurimpien kohteiden kävijämäärät, ja vertaa muihin Suomen kohteisiin. Laadi vertaileva 

diagrammi. Selvitä Naantalin tähänastinen maine matkailukaupunkina. Miten matkailu 

mahdollisesti tulee muuttumaan? 

5. Saaristo-Naantalin teollisuus. 

Listaa alueen tärkeimpiä teollisuudenaloja eri kunnista ja toimialoilta. (kts. kuntasivut). Esittele 

tarkemmin muutama suurempi teollisuuslaitos alueelta. Keskity oleelliseen ja muokkaa aineistoa 

seinälehdeksi.  

 6. Naantalin liikenne 

Naantalin satama. Esittele satamaa ja sen toimintoja. Älä tyydy yhteen tietolähteeseen. Vertaile 

Suomen muihin satamiin (laadi diagrammi).Laske vuotuinen laivojen määrä ja satamaan ajavien 

rekkojen määrä päivää kohti. Sataman laajenemissunnitelmat ja uusi väylä. 

Ristiriita satamatoimintojen ja asuinrakentamisen välillä – Humaliston kaava. Selvitä mitä asiasta 

on kirjoitettu. 

7. Saaristo-Naantalin toteutus 

Miksi kuntaliitokseen ryhdyttiin? Miksi valtio tukee liitoksia? – Tutki nettiaineistoja esim. 

hakusanalla ”kuntaliitos" Mitä muutoksia kuntaliitoksesta Naantalin seudulla seuraa? Palvelut, 

verotus, kuntien työntekijät, valtion tuki, rakentaminen ja kaavoitus imago jne.  

http://www.turunsanomat.fi/kotimaa/?ts=1,3:1002:0:0,4:2:0:1:2007-08-

28,104:2:481774,1:0:0:0:0:0: 

Miten kuntaliitokseen on tähän mennessä suhtauduttu? Tutki mielipidekirjoituksia. 

Miten kävi? 

 

Tilanne syksyllä 2008: 

 
”Aluekuvausosio toteutettiin yläkoulussa yhdeksännen luokan LUMAluokan 

kanssa huhti-toukokuussa. Tuotokset julkaistiin postereina koulun 

seinätiloissa ja valokuvattiin. Mielipidetiedustelut gallupeineen tehtiin historian ja 

yhteiskuntaopin oppilastöinä kielirikasteisella luokalla keväällä, ja tuloksia ruodittiin 

lähinnä yhden luokan kesken. Varjovaalit ovat tulossa vasta kuluvana syksynä, joten tältä osin 

projekti on jatkumassa. Postereita lukuunottamatta varsinaiset julkaisut ovat vielä 

toteuttamatta.” 

http://www.turunsanomat.fi/kotimaa/?ts=1,3:1002:0:0,4:2:0:1:2007-08-28,104:2:481774,1:0:0:0:0:0
http://www.turunsanomat.fi/kotimaa/?ts=1,3:1002:0:0,4:2:0:1:2007-08-28,104:2:481774,1:0:0:0:0:0
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Tulevaisuuden tilat 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tammikuussa 2008 pidetyssä palaverissa Ulvilan lukion eri oppiaineiden yhteisen 

mediakasvatusprojektin teemaksi päätettiin Tulevaisuuden tilat. Projekti on tarkoitus toteuttaa 

neljännen ja viidennen jakson aikana siten, että koulun mediapäivänä 8. toukokuuta viidennen 

jakson puolessa välissä esittelemme tulokset. 

 

Laajasti ymmärrettynä teeman puitteissa voidaan käsitellä joko lokaaleja tai globaaleja ilmiöitä sekä 

rajata aihetta muutenkin tarpeen mukaan. Tulevaisuuden tilat voivat olla henkisiä, konkreetteja, 

virtuaalisia ym. Ne voivat liittyä uuteen teknologiaan, energiapolitiikkaan, kestävään kehitykseen, 

kieleen, kulttuuri-identiteettiin, hyvinvointiin, viestintään, yhteiskunnan rakenteeseen, 

arkkitehtuuriin, työelämään, toisin sanoen valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti kaikille 

oppiaineille yhteisiin aihekokonaisuuksiin laajemminkin. Mediakasvatus ja eri medioiden käyttö 

liittyy kiinteästi alalla kuin alalla viestien kulkemiseen. 

 

Tarkoitus on etsiä tietoa median kautta ja mahdollisesti käyttää hyväksi jotain mediaa tuloksia 

esitellessä. Ainakin koulumme opinto-ohjauksen, puheviestinnän, äidinkielen, ranskankielen 

Lyonin opiskelijavaihtoryhmän, fysiikan ja kemian, liikunnan, musiikin, saksan, ruotsin, 

kuvataiteen, historian ja yhteiskuntaopin puitteissa suunnitellaan jo omaa osiota. Esimerkiksi 

historiassa ja yhteiskuntaopissa tutkitaan, miten media arvioi tulevaisuuden kehityskulkuja 

väestökehityksessä, muuttoliikkeessä, Euroopan unionissa ja vastaavissa kysymyksissä teemalla 

"Suomi 2020".  Tarkoitus on, että kukin ryhmä tuottaa tuloksistaan jonkin esille laitettavan 

Anne-Maria Kari, kuvataiteen lehtori 

Marja-Kaisa Roivainen, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori 

Ulvilan lukio 
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mediatuotoksen, oli se sitten tulostemuodossa tai erilaisina digitaalisina esityksinä.  Edellä 

mainittujen ryhmien opettajat ovat jo suunnitelleet omiin kursseihinsa pohjautuvia ja päivän 

teemaan soveltuvia aiheita ja toimittaneet niitä meidän tiedoksemme. 

 

Tavoitteet 

 

Yhteisen teeman tarkoituksena on saada mahdollisimman monta eri näkökulmaa esille 

konkreettisesta tai tavoiteltavasta tulevaisuudesta. Pääteema on jätetty tietoisesti väljäksi, jotta se 

sallisi eri oppiaineiden erilaiset painotukset. Kriittistä suhtautumista median kuluttajina ja tuottajina 

kaivataan nykyisin enemmän, ja joissain aineissa voidaan myös kehittää projektin puitteissa media-

analyyttistä otetta ja medianlukutaitoa. 

 

Viidennen jakson puolessa välissä pidämme mediakasvatuspäivän, jolloin kutsumme asiantuntijoita 

pitämään työpajoja tai/ja luentoja. Tarkoituksena on syventää opiskelijoiden mediatietämystä ja 

myös vahvistaa heidän taitojaan erilaisten median muotojen tuottajina ja käyttäjinä työpajojen, 

luentojen ja oppilaiden omien projektituotosten avulla. Tarkoituksena on myös nostaa 

mediakasvatuksen profiilia koulun aihekokonaisuuksien joukossa ja toisaalta lisätä eri oppiaineiden 

opettajien yhteistyötä sekä tottumusta median käyttöön ja eri osa-alueisiin opetuksessa. Toivomme, 

että projektimme avulla mediakasvatus tulevaisuudessa vakiintuu osaksi eri oppiaineiden sisältöjä ja 

työmuotoja. 

 

Osallistujat ja yhteistyökumppanit 

 

Päävastuussa projektin toteuttamisesta olemme me, mutta koulun opettajakunnasta aika moni on 

sitoutunut työhön oman oppiaineensa puitteissa. Mediapäivänä pyydämme koululle vierailijoita 

luennoitsijoiksi ja työpajojen vetäjiksi muun muassa paikallisista sanomalehdistä, paikallisradiosta, 

Mannerheimin Lastensuojeluliitosta ja Satakunnan elävän kuvan keskuksen 

mediakasvatushankkeesta. Lisäksi yritämme rakentaa yhteistyötä alueen korkeakoulujen kanssa.  

 

Aikataulu 

 

Oppiainekohtaiset osaprojektit kukin opettaja toteuttaa neljännellä jaksolla ja viidennen jakson 

alussa itselleen sopivana aikana. Viikolla kuusi tarkoituksemme on keskittyä mediapäivän ohjelman 

tarkentamiseen ja yhteistyökumppanien hankintaan. Suunnitelman mediapäivän tarkaksi sisällöksi 

on tarkoitus olla valmiina viimeistään viikolla 17. Sen jälkeen, kun yhteistyökumppanit ovat 

selvinneet, alamme hioa päivän konkreettista kulkua ja aikatauluja.  

 

Budjetti 

 

Tarkoituksemme on toimia varsin omavaraisesti ja panostaa esimerkiksi kierrätykseen kulujen 

hallinnassa. Yritämme hyödyntää mahdollisimman paljon jo olemassa olevia materiaaleja ja 

välineitä. Luennoitsijoiden ja työpajan vetäjien kuluihin on varattu 500 euroa, mikä on vähän. Sen 

vuoksi yritämme saada mukaan vanhoja yhteistyökumppaneita ja paikallisia osaajia, esimerkiksi 

yritämme värvätä mukaan Ulvilassa asuvan eläkkeellä olevan tunnetun lehtikuvaajan. 

 

 


