Kirjanmerkki-podcast
Tuntisuunnitelmat löytyvät myös osoitteesta:
lapsenmaailma.fi/tuntisuunnitelmat

Tuntisuunnitelma: Nuorten
vallankumous
Kenelle: 7.–9.-luokkalaisille
Aiheet: Kevään 2019 eduskuntavaalit, nuorten
vaikuttamismahdollisuudet, Suomen poliittiset
puolueet, tiedonhaku, haastatteleminen, tvt-taidot,
kirjallisuus
Tavoitteet: Tutustutaan eri puolueiden eduskuntavaalilupauksiin. Tutkitaan, mitä asioita nuoret
haluaisivat maailmassa muuttaa. Pohditaan nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnassa.
Välineet:
• Vanhoja sanoma- ja aikakauslehtiä, saksia, liimaa, kyniä ja piirustuspaperia
• Tietokoneeseen liitetyt kaiuttimet tai muu äänilähde podcastin kuuntelemista varten
• Tietokoneet tai tablet-laitteet sekä internetyhteys
• Älypuhelin tai tablet-laite, jolle on ladattu maksuton äänitysohjelma (esim. Free Recorder)
Kesto: 2 x 60 min

Vapaaehtoinen ennakkotehtävä
Lukekaa luokan yhteisenä lukukirjana Kaisa Happosen ja Karri Miettisen runoteos Revi se (WSOY
2018).

Oppitunti 1
Podcast (25 min)
Kuunnelkaa yhdessä Kirjanmerkki-podcastin Nuorten vallankumous -jakso osoitteessa
https://lapsenmaailma.fi/podcastit/kirjanmerkki-podcast-nuorten-vallankumous/.
Hyödyntäkää kuunteluaika: Selailkaa podcastia kuunnellessanne sanoma- ja aikakauslehtiä ja
leikatkaa niistä irti yksittäisiä sanoja, jotka jollain tavalla kuvaavat teitä itseänne tai teille tärkeitä
asioita. Etsikää erityisesti sanoja, jotka liittyvät asioihin, joita itse haluaisitte muuttaa jotenkin.
Säästäkää irti leikatut sanat jatkotehtävää varten.
Keskustelu (10 min)
Keskustelkaa yhdessä Kirjanmerkki-podcastin Nuorten vallankumous -jaksosta.

Apukysymyksiä
• Mitä podcastissa esiintyneet nuoret Viivi ja Aleksanteri haluaisivat muuttaa maailmassa?
• Mitä Viivi ja Aleksanteri kertoivat jaksossa käsiteltävistä kirjoista?
• Keitä ovat Kaisa Happonen ja Karri Miettinen? Minkälaisesta toiminnasta heidät
tunnetaan?
• Minkälaisista aiheista podcastissa keskusteltiin? Mitkä aihepiirit tuntuivat kiinnostavilta ja
mikä ei niin kiinnostavilta?
• Minkälaista kuvaa nuoruudesta podcast välitti?
• Miten nuorten on mahdollista vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin yhteiskunnassa?
Mitä minä haluan muuttaa? (20 min)
Jakakaa jokaiselle piirustuspaperi, jonka yläreunaan kirjoitatte otsikon ”Muutos”. Ottakaa sitten
esiin lehdistä irti leikkaamanne sanat ja sommitelkaa niistä paperille liimaten sanapilvi, joka kuvaa
asioita, joita te haluaisitte maailmassa muuttaa. Tässä vaiheessa sanapilveen voi leikata myös
uusia sanoja sanoma- ja aikakauslehdistä.
Vaihtoehtoisesti voitte koota myös koko luokan yhteisen sanapilven suurelle askartelukartongille.
Huomio! Sanapilvi tarkoittaa tässä tapauksessa yksittäisistä sanoista koostuvaa rykelmää, joka ei
sisällä hierarkiaa tai muuten perusteltua järjestystä.
Yhteinen lopetus (5 min)
Liimatkaa kaikkien sanapilvet seinälle yhdeksi isoksi ryppääksi. Tutkikaa sanapilvien sanoja
yhdessä. Minkälaiset teemat niissä toistuvat? Löydättekö teemoja, jotka ovat koko luokalle
tärkeitä? Löydättekö sanapilvistä vastakohtia tai ristiriitoja?

Oppitunti 2
Vaalilupauksia (20 min)
Jaa oppilaat pienryhmiin. Jokainen ryhmä tarvitsee käyttöönsä tietokoneen tai tablet-laitteen sekä
internetyhteyden tiedonhakua varten. Lisäksi ryhmät tarvitsevat suuret piirustuspaperit sekä
kyniä.
Jokainen ryhmä saa nyt tutkia yhtä Suomen poliittisista puolueista. Varmista, että kaikki ryhmät
perehtyvät eri puolueisiin.
Ryhmien tulee etsiä valitsemastaan puolueesta tietoa internetistä. Metsästäkää tietoa ainakin
seuraavista teemoista:
• Puolueen arvot
• Puolueen nykyiset kansanedustajat
• Puolueen vaalilupaukset kevään 2019 eduskuntavaaleissa
Ryhmät kirjoittavat löytämänsä tiedot piirustuspaperille sekalaiseen järjestykseen sanapilveksi.
Mukana voi olla iskulauseita, lupauksia, nimiä sekä ihan vain yksittäisiä puolueen arvoja kuvaavia
sanoja. Sanapilven keskellä on hyvä näkyä puolueen nimi.

Huomio! Eduskuntavaalipuolueiden verkkosivuosoitteet löytyvät Oikeusministeriön ylläpitämiltä
sivuilta osoitteesta https://vaalit.fi/rekisteroidyt-puolueet.
Haastattelu (20 min)
Työskennelkää edelleen samoissa pienryhmissä.
Jokainen ryhmä valitsee joukostaan henkilön, jonka tehtävänä on esittää tutkitun puolueen
kansanedustajaehdokasta.
Ryhmä valmistelee ehdokkaalle viisi haastattelukysymystä. Kysymyksiä laadittaessa on hyvä
miettiä erityisesti sitä, minkälaiset haastattelukysymykset paljastavat ehdokkaan todelliset arvot.
Ryhmän tulee myös yhteisesti suunnitella, kuinka kansanedustajaehdokas vastaa kysymyksiin.
Valitkaa pienryhmästä haastattelijat ja nauhoittakaa kuvitteellisen eduskuntavaaliehdokkaan
haastattelu esimerkiksi älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen ladatulla äänitysohjelmalla. Valmis
haastattelu saa olla maksimissaan kahden minuutin mittainen.
Koonti (20 min)
Jokainen ryhmä esittelee valmiin sanapilvensä sekä tekemänsä haastattelun muulle luokalle.
Keskustelkaa yhteisesti siitä, kuinka valmiit sanapilvet kuvaavat eri puolueiden arvoja ja
vaalilupauksia.
Verratkaa omia sanapilviänne eri puolueiden sanapilviin. Minkälaisia eroja ja yhtäläisyyksiä
löydätte?
Sanapilven lisäksi myös kansanedustajaehdokkaiden haastattelun voi esittää koko luokalle. Tätä
varten kannattaa varmistaa tekniikan toimivuus.
Huomio! Monista äänitysohjelmista saa lähetettyä valmiin äänitiedoston esimerkiksi opettajan
sähköpostiin, jolloin haastattelut voidaan kuunnella yhteisesti opettajan tietokoneelta.
Älypuhelimen tai tablet-laitteen voi saada myös suoraan yhdistettyä luokan kaiuttimiin. Kokeilkaa
eri vaihtoehtoja.

Hyödyllisiä linkkejä
•
•
•
•
•
•

Oikeusministeriön vaalisivut: https://vaalit.fi/
Lapsen Maailma -lehden infografiikka lapsen oikeuksista osallistua tietoyhteiskuntaan:
https://lapsenmaailma.fi/palstat/infografiikka/lasten-oikeus-osallistua-tietoyhteiskuntaan/
Lapsen Maailma -lehden infografiikka ikärajoista ja vaikuttamismahdollisuuksista:
https://lapsenmaailma.fi/palstat/infografiikka/ikarajat-lapsia-aikuisia/
Yle Uutisluokan sarjakuvaohjeet haastattelun tekemiseen:
https://yle.fi/uutiset/osasto/uutisluokka/pikakurssi_tahtitoimittajaksi__ohjeet_sarjakuvana/7632675
Nuorten Ääni -toimituksen haastatteluharjoitus:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=mW-KdKtoJw8
Sanomalehtien Liiton opas median välityksellä vaikuttamisesta:
https://sanomalehtiopetuksessa.fi/wp-content/uploads/10-tapaa-vaikuttaa-medianv%C3%A4lityksell%C3%A4.pdf

