
 

 

 

 

 
 

Luovuus, itseilmaisu ja identiteetti mediakulttuurissa 

27.11.2012 klo 9.00–16.30  

Veturitallit Jyväskylä (Veturitallinkatu 6)  
 
9.00–10.00  Ilmoittautuminen  
 
10.00 Tervetuloa! Moderaattorina Ossi Valpio. 
10.05–10.20 Luova mä! 

valokuvaaja Mikko Puttonen 
10.20–11.15 Keynote: Tweens constructing gender online 

Professor Patrik Hernwall, Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm 
University 

11.15–11.30 Kommenttipuheenvuoro  
FT, YTL Mediasosiologi Annikka Suoninen, Nuorisotutkimusverkosto (Jyväskylän yliopiston 
nykykulttuurin tutkimuskeskus) 

11.30–12.30  Lounas (omakustanne) 
 

12.30–13.30 Verta ja suolenpätkiä! Lasten ja nuorten kauhukulttuuri ja luovuus 
Tuottaja Marjo Kovanen, Koulukino ry. 
Kommenttipuheenvuoro  
PsT Anu Mustonen, Jyväskylän yliopisto 
Case: Kaikki kuvaa - Kamera yhtä tutuksi kuin kynä 
tuottaja Vesa Kuosmanen, kaikkikuvaa.fi 

 
13.30–14.15 Kahvitauko ja mahdollisuus tutustua talon toimintaan  
 
14.15–15.00 Yhdessäoloa, melua ja osallisuutta - sosiaalinen media ja nuoret 

Tutkija Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusseura 
15.00–15.45 Digitaaliset pelit luovuuden ja itseilmaisun näyttämönä 

Suunnittelija Tero Huttunen, Verke - Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus. 
15.45–16.00 Nuorten ajatuksia luovuuden kehittymisestä mediakulttuurissa.  

Nuorten monimediatoimitus Painovirheen nuoret  
16.00–16.30 Yhteenveto  
n. 16.30 Nuorten Rock-dokumentti (kesto 50 min, avoimet ovet) 

 
Seminaarin toteuttavat yhteistyössä: 

 

 

L u o v a  m ä !  
Lasten, ja nuorten mediakulttuuria käsittelevä ajankohtaisseminaari 



 

 

 

Seminaarin moderaattori Ossi Valpio, myyntipäällikkö, Kulttuuriosuuskunta CY 

Kulttuuriosuuskunta CY:n toiminnassa on mukana kulttuuri-, taide- ja musiikki-ihmisiä 
Keski-Suomen seudulta. Keskeistä toiminnassa ovat poikkikulttuuriset tapahtumat, 
joissa nostetaan nuoria kykyjä esiin ja annetaan mahdollisuus omaehtoiselle, luovalle 
toiminnalle.  Lue lisää http://seewhy.fi/  

 

 

 

Mikko Puttonen, valokuvaaja 

Puttonen on 17-vuotias muuramelainen, jonka valokuvablogi pictureputtonen.com 
kerää tuhansia katsojia. Puttosta on povattu nuoreksi, joka on väistämättä matkalla 
maailman maineeseen ällistyttävien fantasia- ja muotikuvien vuoksi. Mitä netti 
merkitsee hänelle luovuuden areenana? Tutustu: www.pictureputtonen.com  

 

 
Patrik Hernwall, Professor, Department of Computer and Systems Sciences, 
Stockholm University 

In my presentation "Tweens construct gender online" I will discuss how tweens (age 10 
to 14 years old) present themselves in online social media. When looking at this practice 
of self-presentation, it is obviously not just an important dimension of the everyday life 
of contemporary young people. But also, as such, being inextricably intertwined with 
societal power structures. The ambition of the.GTO.project is to better understand how 
power structures such as age and gender are intersected in online practices of tweens 
from Estonia and Sweden, and this research project will also serve as the primary 
backdrop for this presentation. More on the research project the.GTO.project on 
http://mt.sh.se/gto 

FT, YTL Mediasosiologi Annikka Suoninen, Nuorisotutkimusverkosto 
(Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkimuskeskus) 

Annikka Suoninen on tehnyt neljännesvuosisadan ajan tutkimusta lasten ja nuorten 
mediankäytöistä ja median asemasta heidän elämässään. Tällä hetkellä Suoninen tekee 
opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Lasten mediabarometri -tutkimusta 
Nuorisotutkimusverkostossa. Tutkimushankkeen tavoitteena on analysoida lasten ja 
varhaisnuorten (10–12 -vuotiaiden) mediasuhteita kansallisella tasolla sekä tuottaa 
tietoa mediakasvatuksen linjaamiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi Suoninen on mukana 
myös kansainvälisissä EU Kids Online- ja Global Comparative Research on Youth Media 
Participation–tutkimushankkeissa.  

 

Luennoitsijat & kommentaattorit 



 

 

 

Marjo Kovanen, tuottaja Koulukino ry 

Marjo Kovasen esitys keskittyy kauhukulttuuriin. Kauhukuvat, rohkeuden koettelu ja 
pelkäämisen viehätys ovat olleet aina läsnä lasten kulttuurissa. Kauhua voi käyttää 
luovuuden lähteenä sekä tunteiden käsittelyn tukena. Kovanen työskentelen tuottajana 
Koulukinossa, joka on valtakunnallinen elokuvakasvatusyhdistys – tutustu 
www.koulukino.fi. Koulukinon tehtävä on tukea koulujen ja opettajien 
elokuvakasvatustyötä muun muassa tuottamalla oppimateriaalia 
elokuvateatterilevityksessä oleviin elokuviin. Kovanen on myös Jyväskylän yliopiston 
nykykulttuurin tutkimuksen jatko-opiskelija.  

 
 

Anu Mustonen, PsT, Jyväskylän yliopisto 

Anu Mustonen on mediapsykologiaan erikoistunut psykologian tohtori, joka toimii 
yhteysjohtajana Jyväskylän yliopistossa. Hänen tutkimus- ja asiantuntija-alojaan ovat 
mediapsykologia (kehitys- ja persoonallisuuspsykologiset näkökulmat) sekä 
mediakasvatus. Hän on Valtion kuvaohjelmalautakunnan jäsen ja Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton liittovaltuuston 2. varapuheenjohtaja. Mustonen kommentoi 
kauhukulttuuria mediapsykologian ja lastensuojelun näkökulmasta.  

  

Case: Kaikki Kuvaa –elokuvasivusto 

Kaikki kuvaa -sivuston avulla jokainen voi tehdä oman elokuvan vaikkapa kännykällä. 
Tammikuussa 2013 ilmestyvät videotutoriaalit opastavat leffan teossa alusta loppuun; 
ideoinnista aina valmiin elokuvan julkaisuun. Lisäksi nähtäville tulee lyhytelokuva, joka 
on tehty tutoriaalien opastamin konstein. Sivusto on suunnattu kouluikäisille ja sinne 
voi ladata omat elokuvat kaikkien katsottaviksi. Lisätietoja www.kaikkikuvaa.fi 

 

Tomi Kiilakoski, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto 

Tomi Kiilakoski on Nuorisotutkimusseuran tutkija. Taustaltaan hän on kasvatustieteilijä 
ja filosofi. Hän on tutkinut koulua, nuorisotyötä, teknologian ja kasvatuksen suhdetta 
sekä nuorten tilankäyttöä. Hän on toiminut lehtorina Tampereen yliopistossa ja 
Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Kiilakoski on toiminut useilla kentillä sekä 
tieteessä että käytännön kehittämisessä. Hän on kiinnostunut rajanylittämisistä ja 
rajattomuudesta pikemminkin kuin rajoista ja tiiviistä lokeroista. Luennossaan hän avaa 
valmistumassa olevaa väitöskirjaansa Kasvatus teknologisessa maailmassa – mitä 
meidän pitäisi tietää ja ymmärtää lasten ja nuorten mediakulttuurista juuri nyt? 

 

 

 



 

 

 

Tero Huttunen, suunnittelija, Verke - Verkkonuorisotyön valtakunnallinen 

kehittämiskeskus. 

Tero Huttunen on haltioitunut tietokoneista ja interaktiivisesta mediasta. Interaktiivista 
mediaa hän opiskelee Tampereen yliopistolla ja töissään Helsingin kaupungin 
nuorisoasiankeskuksella kehittää nuorisotyön menetelmiä koneiden ja median 
kontekstissa. Viimeisten vuosien työn tuloksina on syntynyt Netari.fi-hanke ja 
viimeisimpänä pelinkehitystoiminta osana nuorisotyön menetelmiä. Tero Huttusen luento 
esittelee pelikulttuuria käytännönläheisesti näyttämällä, miten pelit ja pelaaminen 
linkittyvät nuorten ilmaisuun ja luovuuteen.  

Nuorten ajatuksia luovuuden kehittymisestä mediakulttuurissa 

Nuorten nettilehti Painovirhe on Keski-Suomen nuorten itse toimittama nettilehti. Mukaan ovat tervetulleita 
kaikki kirjoittamisesta ja kuvaamisesta kiinnostuneet 13–19-vuotiaat nuoret. Painovirhe-nuoret kokoavat 
päivän antia yhteen ja kommentoivat esityksiä omasta näkökulmastaan. Mitä he ajattelevat mediasta 
kulttuurin kenttänä, jossa on mahdollisuus luovuuteen ja itseilmaisuun?  

 

Iltapäivän avoin leffanäytös n. klo 16.30–17.30 

Nuorten toteuttama dokumenttielokuva nuorten rock-kuorosta 
 
RockAll-kuoro sai alkunsa nuorten  
vaikuttamisfoorumi Aloitekanava.fi:lle 
tehdystä aloitteesta keväällä 2009. 
Jyväskylän kulttuuriklubi Siperia lähti 
viemään hanketta eteenpäin ja kuoro 
on toiminut siitä asti yhteistyössä 
Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelujen 
kanssa. Dokumenttielokuva valottaa 
kuoron taivalta yhden vuoden aikana. 
 
Nettilehti Painovirheen toiminnassa 
olleet tekijät Petteri Karjalainen, Pia 
Kautto ja Lasse Kivikäs olivat 
kuvaamassa kuoron ensimmäistä 
esiintymistä Helsingissä Aseman Lapset 
ry:n Walkers-toiminnan 15- 
vuotisjuhlatapahtumassa, jolloin 
kuvauskeikka venähti kolmen vuoden 
mittaiseksi dokumenttielokuvan 
tekoprojektiksi.  



 

  

 

 

Tervetuloa Veturitalleille! Veturitallit on Jyväskylän uusi 
kohtaamispiste, nuoren kulttuurin näyteikkuna ja luovuuden 
toteutuspaikka. Veturitalliin on mahdollista tutustua kaikilla 
tauoilla, erilliset opastetut kierrokset tiloissa järjestetään 
kahvitauolla. 
 

Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut 
Nuorisopalveluilla on nuorille ohjattua toimintaa, tietoa ja neuvontaa 
nuorisotiloilla, kerhoissa, leireillä, retkillä, vaikuttajaryhmissä, 
verkkopalveluissa ja eri puolilla kaupunkia, siellä missä nuoretkin 
ovat. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. 
Veturitallit ovat mm. bänditoiminnan, osallisuuskasvatuksen ja 
mediakasvatuksen (mm. nettilehti Painovirheen) kotipesä. 

 
Kulttuuriklubi Siperia 
Siperian taideraide on 13–29-vuotiaiden nuorten luovan ja esittävän toiminnan tila Jyväskylän Veturitalleilla. 
Siperia tarjoaa kotipesän mm. nuorisoteatteri- ja sirkustoiminnalle, tanssille, tilataiteelle ja nuorten omille 
ideoille. Siperia toimii myös taustatukena nuorten omissa projekteissa ja tapahtumissa. Siperia tuottaa 
kulttuurista nuorisotoimintaa ostopalveluna Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluille sekä yhteistyössä 
muiden kulttuuri- ja nuorisotoimijoiden kanssa. Siperia on perustettu vuonna 2000 nuorten aloitteesta. 
Siperian taustalla on Kulttuuriyhdistys Väristys ry. 

 

Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamo  
         -                                                                                            
                                                                         laisille kuin harrastajillekin. 
Galleria Ra                                                                                                       
                                                                                               
                                                                                                           
                                                   -                                                 
                                                                                                         
                                                                      -                              
                                                                         Ratamon toiminnasta vastaavat 
Jyväskylän taidemuseo ja Luovan valokuvauksen keskus. 

 

http://veturitallit.jyvaskyla.fi/ 


